
Rapport Circulair Ontwerp 

Gilde Opleidingen Roermond Herbestemming Philips gebouwen pg  1 

Rapport 3 Criterium circulair ontwerp 

 
Biobased materiaal 

 
Vloerafwerking: Plexwood  
Plexwood is een 100% natuurlijk houtfineer, samengesteld uit kops- en langshouten fineren, die 
kruislings worden verlijmd. Plexwood is beschikbaar in negen verschillende houtsoorten: berken, 
beuken, eiken, grenen, grenen/okoumé, meranti, okoumé, populieren en vuren.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kosten: €80,33 per m2  

nadelen: 

• 4x zo duur als normaal laminaat 

Voordelen: 

• 100% natuurvriendelijk 
• Zwevend te leggen 
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Voorgevel: Clickbrick     

ClickBrick is een droogstapelsysteem dat compleet wordt geleverd met rvs-clips en rvs-spouwankers. 
Bouwen met ClickBrick gaat snel en gemakkelijk, zonder mortel of lijm. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Voordelen: 

• Creëer een bijzondere architectuur 
• Snelle en eenvoudige montage 
• Maatvaste steen 
• Duurzaam 
• Onderhoudsvrij bouwen 
• Vele sorteringen in verschillende kleuren en texturen 

 

Nadelen: 

• Is niet helemaal duurzaam  
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Binnenmuur: Clickbrick 

ClickBrick is een droogstapelsysteem dat compleet wordt geleverd met rvs-clips en rvs-spouwankers. 
Bouwen met ClickBrick gaat snel en gemakkelijk, zonder mortel of lijm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Muur/plafond afwerking: Sprayplan + 
Sprayplan+ bestaat uit cellulosevlokken uit gerecycled papier, die brand- en schimmelwerend zijn 
behandeld met milieu-veilige middelen. Je spuit ze met een polymeer bindmiddel op waterbasis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten: €70,00 per m2 

Voordelen: 

• Naadloos  
• Volledig recyclebaar  
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Binnenmuur: NUR-HOLZ Houtbouwsysteem 

De kern van een NUR-HOLZ element bestaat uit een rij planken van 60 tot 80 mm dik. Meerdere 
lagen hout worden hier in horizontale, diagonale en verticale richting tegenaan bevestigd, tot de 
gewenste wanddikte van 9,5 cm tot 35 cm. Hieraan worden geen conserveringsmiddelen of lijmen 
toegevoegd. De verschillende lagen hout zijn met elkaar verbonden door middel van dikke schroeven 
van beukenhout. (20mm en ca. 15 stuks per m2) 
Door het droogproces (minimaal 8 uur bij ten minste 65 graden Celsius) is geen chemische 
verduurzaming nodig. 

 

 

 

 

 

 

Voordelen: 

• Dankzij prefabricage korte montage tijd (een week voor 1-gezinswoning) 
• Te verwaarlozen uitzet en krimp dankzij de verschillende richtingen waarin het hout 

geplaatst is (kruislaagshout) 
• Weinig isolatie nodig dankzij hoge isolatie waarde van hout 
• Lage reparatie en onderhoudskosten 
• lange levenscyclus 
• Geschikt voor: 
• Passiefhuis 
• Energie efficiënt woning 
• Lage energie woning 
• Grote keus uit verschillende dikten van de verschillende elementen (9.5 cm – 35 cm) 
• Eerste massieve houtbouw systeem zonder lijm met CE 
• European Technical Approval ETA-11/0338 
• Het hout wordt aan de buitenkant bekleed  elke uitstraling is mogelijk 

Nadelen: 

• Bij dunne buiten wanden is extra isolatie nodig (is echter voor vrijwel alle methoden nodig) 
• Het hout moet aan de buitenkant bekleed worden 
• Het hout mag niet langdurig nat zijn 
• Hogere prijs in vergelijking tot conventionele bouw 
• Geen hele grote overspanningen mogelijk 
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Liggers: Houten I liggers 
 
Finnjoist balken en stijlen zijn houten I-liggers. Deze zijn gemaakt van hoogwaardige Kerto®-S flenzen 
en een kern van van 10 mm OSB klasse-3. 
De Kerto®-S flenzen bestaan uit gelamineerd fineerhout van gecertificeerd naaldhout. De OSB plaat is 
een constructieve plaat gemaakt van verschillende lagen houtspaanders, die watervast zijn verlijmd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten:  

Prijs verschilt 

Nadeel: 

• Grotere balken nodig 
• Kunnen minder dragen dan metaal  

Voordelen:  

• Beter voor het milieu 
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Vloerafwerking: tapijttegels  

Interface heeft een missie om de CO2- voetafdruk te verkleinen in utiliteitsgebouwen zoals scholen, 
kantoren en ziekenhuizen. Door toevoeging van innovatieve nieuwe materialen in de backings 
hebben de tapijttegels een veel lagere CO2- voetafdruk (van wieg tot poort). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten: 40 euro per m2  

Voordelen:  

• Modulaire vloerbedekking 

• In delen te installeren 

• Gemakkelijk te vervangen 

• Gebruik in combinatie met vloerverwarming 

• Goede isolatie van warmte 

• Geluiddempend (akoestiek en contactgeluiden) 

• Geschikt voor gebruik van zwenkwielen 

• Onbeschadigde basisvloer 

• Gemakkelijk mee te nemen naar een nieuw bedrijfspand 

Nadelen:  

• Duur 
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Isolatie: Cellulose 

Zoals de naam al zegt, bevat cellulose isolatie een bepaalde hoeveelheid cellulose, een bestanddeel 
van papier. Daarom staat cellulose isolatie ook gekend onder de naam papiervlokken. Deze vlokken 
worden gemaakt van gerecycleerd krantenpapier. Om dit papier geschikt te maken voor 
isolatiedoeleinden, wordt het in een aantal stappen machinaal versnipperd en voegt men er 
vervolgens additieven (boorzout) aan toe. Deze maken het materiaal brandwerend en 
schimmelwerend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten: tussen de 14 en 40 euro 

Voordelen:  

• Zowel thermische als akoestische isolatie 
• Als de vlokken op de juiste manier ingespoten wordt, is de isolatielaag volledig naadloos en 

goed verdeeld, voor een perfecte afdichting 
• Het materiaal is zeer geschikt voor onregelmatig gevormde ruimtes, in tegenstelling tot 

platen die moeilijker te plaatsen zijn 
• Geen ingrijpende verbouwing nodig, kan eenvoudig en snel in bestaande vloeren of muren 

gespoten worden 
• Ook geschikt voor moeilijk toegankelijke ruimtes, er is maar een klein gaatje nodig waar de 

cellulose in gespoten kan worden 
• Vochtregulerend, kan 20% van zijn massa aan vocht opnemen, zonder zijn isolerende 

werking te verliezen 
• Goede thermische isolatie en tevens warmteopslag capaciteit, in de zomer blijft het huis 

koel, in de winter warm 

Nadelen:  

• Omdat het materiaal meestal ingespoten wordt, is er een gesloten, holle ruimte nodig 
• Het materiaal kan niet vrijhangend geplaatst worden, er moet eerst een dak- of plafond 

afwerking geplaatst worden 
• Het is niet geschikt voor vochtige of natte ruimtes (beter is dan soms cellenglas isolatie) 
• Aanbrengen moet door een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan 
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Waar bevinden zich welke materialen in het gebouw? 

Plexwood:     begane grondvloer of verdiepingsvloer 
Tapijttegels:      Begane grondvloer of verdiepingsvloer 
Clickbrick:    Buitenmuren 
Sprayplan:    Plafon of muren 
NUR-HOLZ Houtbouwsysteem:  Binnenmuren 
Houten I liggers:   Onder vloeren die niet veel hoeven te dragen 
Cellulose:    Tussen de buitenmuren 
 
Zijn de materialen in eigendom of in lease?  
 
Alle materialen die wij willen gaan gebruiken willen we in eigendom hebben, dan kan je er mee dien 
wat je wilt. 
 
Kunnen de materialen worden gedemonteerd of hergebruikt? 
 
Plexwood:     Kan worden gedemonteerd en hergebruikt  
Tapijttegels:      Kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt 
Clickbrick:    Kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt 
Sprayplan:    kan niet worden gedemonteerd of hergebruikt   
NUR-HOLZ Houtbouwsysteem:  Kan worden gedemonteerd en hergebruikt 
Houten I liggers:   Kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt   
Cellulose:    Kan worden gedemonteerd  
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Cradle to Cradle   
 
Er worden op het moment niks gesloopt waar er eventueel materialen vanaf zouden kunnen halen, 
maar wel zijn er fabrieken in de buurt waar we materialen van kunnen halen. 
 
Zijn de ruimtes makkelijk te hergebruiken? 
 
In de woningen zelf zijn de ruimtes niet makkelijk te hergebruiken, wel in het midden stuk van het 
gebouw kunnen de ruimtes voor meerdere dingen kan gebruiken. 
 
Hebben de materialen een lage milieubelasting? 
 
Plexwood:     Ja, Laat geen vervuilende stoffen achter 
Tapijttegels:      Ja, is geschikt voor hergebruik en toekomstige recycling 
Clickbrick:    Nee, want je moet het smelten    
Sprayplan:    Ja, maar is niet te hergebruiken     
NUR-HOLZ Houtbouwsysteem:  Ja 
Houten I liggers:   Ja   
Cellulose:    Ja, maar is niet her te gebruiken.      
 
Warmte/koeling hergebruik 

We willen gebruik gaan maken wat een WTW systeem, en warmte opslaan in een buffer vat. 
 
Een centraal WTW-systeem ventileert vanaf één punt in huis de hele woning. Via het 
luchtverdeelsysteem wordt lucht op de juiste plek toe- en afgevoerd. Zo is er overal in huis altijd 
voldoende verse lucht. Hierbij wordt de warmte of koude die al in huis aanwezig is hergebruikt. Zo 
gaat er geen energie verloren. 


