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Constructie. 
Het is niet haalbaar een Sedumdak te maken op de koepels van gebouw C. De daken zijn niet sterk 

genoeg gemaakt en zullen niet worden verstevigd zodat het wel haalbaar word. Dus Wij hebben 

gekozen voor zonnepanalen deze zijn niet zo zwaar en kan het dak wel aan zonder dat er 

verstevigingen worden aangebracht. Het dak is 110m2 de zonnepanelen zijn 195 x 100 cm en we 

hebben er 15 dat is 30m2 aan zonnepanelen. Het gewicht van een zonnepaneel is 10 tot 25 kg dat is 

grof gezegd 20 kg voor 1 paneel x 15 panelen is 300 kg extra gewicht op iedere koepel. Bij dit gewicht 

zit ook het aluminium frame waar de zonnepanelen aan vast zitten. 

 

Click bricks. 
De click bricks zullen wij gebruiken in de houtconstructie omdat deze bricks eruit gehaald kunnen 

worden op een later tijdstip om zo ooit nog eens de houtconstructie te verplaatsen mocht er een 

verandering gebracht willen worden aan de woning. 

Leemsteen. 
We zullen leemsteen gebruiken om de binnenmuur opnieuw te kunnen maken mocht er een stuk 

aan vervangen nodig zijn. 

Isolatie cellulose. 
Deze isolatie zal gebruikt worden voor onze woningen deze isolatie kan op een later tijdstip uit de 

muur gehaald worden om de hout constructie nog te kunnen verplaatsen 

Hout constructie. 
De bestaande houtconstructie zal hergebruikt worden voor de woningen in samenwerking met click 

bricks en isolatie eruit gehaald kan worden en zo kun je de muur op een later tijdstip nog altijd 

weghalen of verplaatsen 

Tapijttegels. 
CQuest™Bio is een backing voor Interface tapijttegels. De backings zijn gemaakt van een bio-

composiet met bio-based en gerecyclede vulstoffen. 
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