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Voorwoord 
 

Wat vonden we van dit project? Het was een erg leerzaam half jaar, we hebben verder gekeken naar dingen 
waarvan we niet wisten dat ze bestonden en mogelijk zijn in de bouw. Dit project ligt natuurlijk bij ons alle 
dichtbij, het heeft namelijk te maken met onze toekomst. Toen we net begonnen was het vooral informatie 
zoeken en jezelf verdiepen in materialen en manieren die er allemaal zijn bedacht, om zo duurzaam mogelijk te 
bouwen. Hoe verder je kwam hoe leuker het project werd. Dit komt omdat het begint met tekst en daar 
moesten we een beeld bij gaan maken met de kennis die we hadden.  
We startten dit project erg enthousiast. Het was natuurlijk nieuw en een andere manier van leren. Wij hadden 
door corona in ons eerste jaar wat minder kennis van zaken. De lessen volgde we thuis en elke les was 
gehalveerd zodat alle klassen de kans kregen op elke les te volgen. Het was in het begin van dit project hierdoor 
dus lastig om op gang te komen en de taken te verdelen.  

Vóór dit project hebben we een half jaar stagegelopen bij een aannemersbedrijf. Toen we het beeld mochten 
gaan maken van hoe dit project eruit kwam te zien, begon ons idee ook een geheel te vormen dat je 
daadwerkelijk kon zien. Op dat moment werden we weer een stuk enthousiaster om dit project goed af te 
ronden. Alleen hebben we niet alles kunnen doen wat we van plan waren, we hebben gastlessen gehad van 
Cadvisual voor 4D plannen en begroten alleen hebben het nooit toe kunnen passen. Dit kwam doordat we op 
het einde toch in tijdnood kwamen, omdat we te lang waren blijven hangen bij kleine dingen die uiteindelijk 
minder belangrijk waren. Gelukkig hebben we het uiteindelijk toch naar ons zin gehad en met een mooi product 
geëindigd. 

 

 

 

Inleiding  
 

We zijn met onze klas (Omfb2a) en school de uitdaging van Smart Circulair aangegaan. Dit deden we aan de hand 
van een project van Tiwos in het centrum van Tilburg. Het ging bij dit project om 24 appartementen en 5 
grondgebondewoningen. De uitdaging bij dit project was dat het sociale huurwoningen zijn die in CLT gebouwd 
moeten worden. Een belangrijke eis die we vanuit Tiwos meekregen was dat het parkeerterrein en de 
groenvoorzieningen daar omheen behouden moeten blijven. Wij hebben de klas opgedeeld in 4 groepjes. Elke 
groepje kreeg een hoofdonderwerp. Zo is er een groepje ontwerp, materialen, installatie en constructie. Bovenal 
moest het gebouw in CLT gebouwd worden en zo milieuvriendelijk mogelijk. We kwamen daarom met het idee 
om een stapelsysteem te gebruiken zodat het demontabel maar ook snel op te bouwen is. Het snel opbouwen is 
vooral handig in het centrum en zorgt voor minder Co2 uitstoot. We kregen te horen dat we verder moesten 
kijken dan alleen materiaal maar ook naar vervuiling van vervoer. Is al het materiaal wel zo duurzaam, als je de 
Co2 uitstoot optelt die erbij komt kijken met het vervoeren? 
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Opdrachtgever 
 
Programma van Eisen 
Dit project is opgezet door school in samenwerking met Tiwos. Tiwos is een Tilburgse woningcorporatie. Dat 
betekend dat Tiwos een onderneming is die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van 
woonruimtes. De werkzaamheden van een corporatie worden uitgevoerd zonder winstoogmerk.  

Tiwos vindt het belangrijk dat de woonruimtes betaalbaar zijn. Denk hierbij aan sociale huurwoningen. 
Daarnaast streeft Tiwos naar nauw contact met de bewoners van hun huurwoningen. De 7.500 woningen liggen 
verspreid in de buurten van Tilburg en Berkel-Enschot. Bij Tiwos werken ruim 90 medewerkers die bekend staan 
om hun professionaliteit, socialiteit en gedrevenheid. 

Bij dit project, het ontwerpen van een appartementencomplex met 24 woningen en 5 grondgebonden 
woningen, komen natuurlijk heel wat onderdelen kijken. Zo worden er vanuit Tiwos verschillende eisen gesteld, 
waar wij als klas, rekening mee moeten houden. Deze eisen noem je ‘Het Programma van Eisen’.  

Hieronder een aantal voorbeelden van eisen die aan dit project gesteld zijn. 

Woongebouw 

1. Algemene ruimte 

Het appartementencomplex moet worden voorzien van een lift en trappen. Lift en hoofdtrap zijn in elkaars 
nabijheid gesitueerd. Loopafstand vanaf een hoofdentree naar de liftdeur en naar de eerste traptrede is ≤ 10 m. 
De toegang tot de lift en de opgang van de hoofdtrap zijn zichtbaar vanaf een hoofdentreedeur. Loopafstand van 
de liftdeur tot aan de entreedeur van elke woning ≤ 40 meter.  

 
Ontwerpeisen voor elke personenlift: 

Binnenmaat lift ≥ 1100 x 2100 mm (brancardlift). Vrije ruimte op elke stopplaats vóór de lifttoegang ≥ 2100 x 
2100 mm. Vrije doorgang liftdeuren ≥ 900 mm breed. Type liftdeuren: elektrisch, automatisch. Oproepknoppen 
(buitenzijde) aan sluitzijde liftdeur en ≥ 500 mm uit inwendige hoek. 

 

Elektriciteit voor oplaadbare scootmobielen  

In complexen zijn er naast bergingen ook opstelplekken en oplaadpunten voor scootmobielen (1 per 4 
wooneenheden).  

 

Woning 

1. Toegang 

Afwijkingen op woonkeur in Tiwos kwaliteit 

Verhard toegangspas 900mm naar voordeur. 

Eisen aan functionaliteit 

Toegangsmogelijkheid geschikt voor hulpdiensten en vluchtmogelijkheid voor bezoekers met een beperking. 

 

2. Plafondafwerking 

Eisen aan functionaliteit 

Spuitwerk 

 

3. Wandafwerking 

Eisen aan functionaliteit 

Behang klaar in berg-, verblijfs-en verkeersruimten 

 

4. Vloerafwerking 

Eisen aan functionaliteit 

Dekvloer in berg-, verblijfs-en verkeersruimten 

 

5. Sanitair 

Afwijkingen op woonkeur op Tiwos kwaliteit 

Een bezoek baar toilet te realiseren op de woonlaag van de woonkamer i.p.v. niveau van entree. Een 2e toilet op 
niveau van de hoofdslaapkamer (mag gecombineerd worden met badkamer) 

Eisen aan functionaliteit 

Uitgaande van een standaard woning: Op de begane grond een apart toilet. Op de verdieping een 2e toilet (mag 
in badkamer). Uitgaande van een appartement altijd een apart toilet van de badkamer (geen 2e in de 
badkamer). Bij bijzondere woningindelingen voorleggen aan directie. 

 

Gebruikers 
Bij het ontwerpen en indelen van de appartementen en grondgebonden woningen is er rekening gehouden met 
een bepaalde doelgroep. Eén appartement heeft een woonoppervlak van circa 60m2 en beschikt over 1 
slaapkamer.  Het appartement is om die redenen geschikt voor 1 tot 2 bewoners.  

Eén grondgebonden woning heeft een woonoppervlak van circa 100m2 en beschikt over 3 slaapkamers. Deze 
woningen zijn geschikt voor 1 tot 5 bewoners.  

Zowel de appartementen als de grondgebonden woningen zijn sociale huurwoningen. Dat houdt in dat de 
belangrijkste doelgroep van de woningcorporatie is om huishoudens met een inkomen onder de DAEB-
inkomensgrens van woning te kunnen voorzien. DAEB staat voor diensten van algemeen economisch belang. 
Voor een eenpersoonshuishouden is deze inkomensgrens €40.765,- (2022). Voor meerpersoonshuishoudens is 
de DAEB-inkomensgrens voor een periode van drie jaar vastgesteld op €45.014 (2022). 
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CLT  
Wij streven naar een duurzaam en energieneutraal bouwsysteem. Ook willen wij dat alle materialen die gebruikt 
worden in dit project, herbruikbaar zijn wanneer het gebouw eventueel gesloopt moet worden. CLT is hier een 
goede uitkomst van. CLT staat voor Cross Laminated Timber ofwel kruislaaghout. Deze massief houten platen 
bestaan uit verschillende lagen van hout die kruislings op elkaar gelijmd zijn. Doordat de houtvezels gekruist 
liggen heeft het materiaal een hogere sterkte, stabiliteit en stijfheid in alle richtingen vergelijkbaar met 
gewapend beton. Door deze eigenschappen zijn wanden en vloeren van CLT sterk genoeg om het gewicht van 
het gebouw te dragen en kunnen ze dus ook meteen de constructie van het gebouw vormen. 

Voordelen van CLT zijn: 

1. Lichte bouwmethode, dit materiaal is minder zwaar om te vervoeren en hijsen waardoor er minder 
stikstofuitstoot is. 

2. Weersonafhankelijk, efficiëntere bouw die niet stilvalt door bijvoorbeeld vrieskou. 
3. Droogbouw, geen droogtijden of vervelende lijmdampen. 
4. Demontabel/Circulair, materialen kunnen eenvoudig weer uit het gebouw gehaald worden voor 

hergebruik. 
5. Ecologisch, hout is een gezond bouwmateriaal die op relatief korte termijn weer terug groeit. 
6. CO2 opslag, hout neemt tijdens de groei CO2 op en houd dit voor lange termijn vast in het gebouw. 
7. Acclimatiserend, gelijkmatige temperatuur en vochtigheid door natuurlijke regulerende werking van 

hout. 
8. Lage embodied energy, productie en transport van houtbouw elementen kost weinig energie en CO2 

uitstoot. 

 

 

Omgeving (Bomenbuurt) 
Bestaande situatie  

Noordhoek (Bomenbuurt) is met een totale oppervlakte van 13 hectare een van de kleinste buurten van 
Nederland. De oppervlakte wordt enkel door land beslagen. Het aantal inwoners in Noordhoek is laag: volgens 
de meest recente cijfers heeft Noordhoek 1270 inwoners en 875 huishoudens, waarmee het gemiddeld aantal 
personen per huishouden op 1.4 komt. In absolute zin zijn de eenpersoonshuishoudens het meest 
vertegenwoordigd in de buurt met 69%, gevolgd door de meer persoonshuishoudens zonder inwonende 
kinderen met 21%. Het aandeel huishoudens met inwonende kinderen bedraagt 10%.  

Van alle woningen die in de Bomenbuurt staan is 53% gebouwd voor het jaar 2000. De gemiddelde 
woningwaarde in deze buurt bedraagt €185.000,-. Hiermee wordt duidelijk dat het een oudere wijk is, waar het 
tijd is voor vernieuwing. De naam Bomenbuurt is toepasselijk bij ons project aangezien wij ons gebouw 
voornamelijk maken van CLT. Ook met het uiterlijk van de gebouwen die wij hebben ontworpen is rekening 
gehouden met de omgeving. 

Bestemmingsplan 
14.2.1 Algemeen  

Bestaande bebouwing welke krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is 
opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer 
bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing 
verstaan, die nog moet worden opgericht.  

14.2.2 Hoofdgebouwen  

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:  

Algemenen regels volgens het bestemmingsplan waar we ons wel aan gehouden hebben   

Ten minste 40% van de voorgevel van een hoofdgebouw moet in de voorgevelrooilijn worden gebouwd.  

Het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij door middel van een maatvoering aanduiding een ander 
maximum is aangegeven.  

Dit zijn de regels waar we van moesten afwijken door verschillende oorzaken deels omdat van van een rijtje van 
7 grondgebonden woningen naar een appartementencomplex gingen van 24 appartementen  

Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Indien geen bouwvlak is aangegeven, geldt 
het bestemmingsvlak als zodanig.  

In afwijking van het bepaalde onder a. mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor zover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden. 

De maximale bouwhoogte bedraagt 10 m, tenzij door middel van een maatvoering aanduiding een ander 
maximum is aangegeven.  

De maximale goothoogte in de voor- en achtergevelrooilijn is gelijk aan de maximale bouwhoogte, tenzij door 
middel van een maatvoering aanduiding een ander maximum is aangegeven.  
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Appartementen 
 

Oriëntatie 
Voor dat het groepje ontwerp aan de gang ging in Revit hebben we op papier wat schetsen gemaakt. We hebben 
ons laten inspireren door foto's en video's van internet zodat we konden kijken wat we mooi vonden en wat 
mooi past in de omgeving. We hebben voor nog meer inspiratie en ideeën ook een architect uitgenodigd. Hij 
heeft ons geholpen met het maken van ontwerp ideeën en heeft ons ook heel erg geholpen met het uitwerken 
van bepaalde ideeën om ons op weg te helpen naar wat uiteindelijk ons eindresultaat is geworden 

Massa en vorm 
Vanwege het bestemmingsplan omtrent het perceel hebben wij een rechthoekig gebouw ontworpen van 31m bij 
13m met een hoogte van 21m. We hebben de begane grond tot aan de 1e verdieping in clickbrick gemaakt 
omdat hout snel beschadigd. Vanaf de 1e verdieping tot aan de 7e verdieping hebben wij Innodeen dpd 
gevelbekleding toegepast. Deze bekleding passen we toe aan de voor, linker en achtergevel.  

Modulair en flexibel 
Voor de appartementen wordt gebruik gemaakt van een modulair box-systeem. Door de unieke stapelmethode 
zorgen wij voor minder materiaalgebruik en arbeidskosten. De boxen worden om en om gestapeld, hierdoor 
krijg je tussen de boxen open ruimtes. De ruimtes worden meegenomen in de appartementen, waardoor je maar 
met één box en open ruimte een appartement creëert. Dit kan natuurlijk ook anders. De ruimtes/boxen kunnen 
apart worden gebruikt voor bijvoorbeeld studio's, kantoren of zelfs gemeenschappelijke binnen/buitenruimtes. 
Door het fantastisch gebruik van de boxen is het gebouw demontabel, zodat je dit later kan veranderen. Verder 
is het gemakkelijk om onderdelen van het gebouw of gehele boxen te demonteren en te hergebruiken. Door het 
stapelen ben je vrij in vorm en kan je van alles bouwen. Voor het gebouw is er gekozen om zo veel mogelijk 
appartementen te realiseren, dit was op voorkeur van de opdrachtgever. Met deze keuze krijgen zoveel mogelijk 
mensen een betaalbare en fijne leefruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalgebruik 
Bij het materiaalgebruik hebben we rekening gehouden met het 10R-model. Voor het gebouw hebben we geheel 
gebruik gemaakt van circulaire en biobased producten. Het gebouw is bijna compleet van hout. Zo is er gekozen 
voor gevelbekleding van het restafval van bossen en oude pallets, Isolatie van houtvezels, kozijnen met hout etc. 
Het gebouw is van CLT en HSB. Alle producten en materialen zijn duurzaam, herbruikbaar, recyclebaar en 
demontabel. Zo is er bijna geen gebruik gemaakt van beton. Het gebouw heeft hierdoor geen gebruik van CO2, 
maar juist opslag ervan, waardoor het een CO2-neutraal gebouw is.   

Indeling 
Vanwege het ruimtegebrek hebben wij de bergingen 
op de begane grond onder de woning geplaatst. Er 
staan 4 bergingen buiten om het geluid van de 
school die ernaast ligt te dempen. Verder hebben 
we op de begane grond 3 ingangen, 2 aan de 
voorkant waarvan 1 voor de fietsen is zodat je niet 
met de fiets door de lobby hoeft en 1 aan de 
achterkant zodat je vanaf de parkeerplaats het 
gebouw kan betreden 
 

De appartementen hebben een afmeting van 7m bij 
10m inclusief balkon. Als je binnenkomt sta je gelijk 
in de eetkamer. Er is geen hal, dit is om ruimte te 
besparen. Als je verder loopt kom je in de keuken uit 
met daarachter de woonkamer. Dan heb je naast de 
keuken de badkamer, toilet en de slaapkamer zitten 
met daaraan het balkon.  

 

Veiligheid 
Voor de brandveiligheid hebben wij tegen de muren 
gipsplaten gemonteerd zodat de dragende muren 
120 minuten brandwerend zijn, bij de plafonds 
hebben wij er 2 gipsplaten tegenaan gemonteerd 

 

De hoofdtrap bevindt zich in de hal aan de 
linkerkant in het gebouw, omdat er volgens het 
bouwbesluit altijd 2 vluchtroutes moeten zijn 
hebben wij aan de rechterkant een noodtrap 
geïnstalleerd.   
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Eengezinswoningen 
 

Oriëntatie 
We hebben voordat het op Revit uitgewerkt hebben paar schetsen op papier gemaakt om zo eerst een beeld te 
krijgen waar we nou precies naar zoeken. De woningen staan in de lagenstraat dat ligt in een afslag van de 
noordhoekring. Er stonden al 5 woningen. Deze woningen worden gesloopt en komen 5 nieuwe circulaire 
woning voor in de plaats. Je hebt een tuin op het zuiden dus dat is ideaal voor de zomer- en winterdagen voor 
lang zon. 

Massa en vorm 
De woningen zijn 2 verdiepingen hoog met daarboven op een lessenaarsdak totaal 8 meter hoog. We hebben 
gekozen voor een lessenaarsdak en dan geen dakpannen maar een sedum dak. 

Modulair en flexibel (op schaalbaar) 
De grondgebonden woningen worden volledig geprefabriceerd uit CLT en HSB. De woningen liggen los van 
elkaar. Ze zijn demontabel en dus gemakkelijk uit elkaar te halen. Ze worden bevestigd door beugels die 
gemakkelijk eruit geschroefd kunnen worden. De binnenwanden zijn van HSB, waarmee je de indeling altijd nog 
zou kunnen veranderen.  

 
Materiaalgebruik 
Net als bij de appartementen hebben we bij de woningen gebruik gemaakt van het 10R-Model. Voor het gebouw 
hebben we geheel gebruik gemaakt van circulaire en biobased producten. Het gebouw is bijna compleet van 
hout. Zo is er gekozen voor gevelbekleding van het restafval van bossen en oude pallets, Isolatie van houtvezels, 
kozijnen met hout etc. Het gebouw is van CLT en HSB. Alle producten en materialen zijn duurzaam, herbruikbaar, 
recyclebaar en demontabel. Zo is er geen gebruik gemaakt van beton. Het gebouw heeft hierdoor geen gebruik 
van CO2, maar juist opslag ervan, waardoor het een CO2-neutraal gebouw is. De woningen worden op plek van 
de oude gebouwen geplaatst, daarom is er gekozen om de fundering van de oude woningen te hergebruiken 
met de nieuwe, dit bespaard materialen en tijd. 

Indeling  
De keuken zit aan de voorkant om ervoor te zorgen dat er weinig inkijk is naar de woonkamer van wegen het 
fietsverkeer van de school die erlangs zit. Hebben in het midden de eetruimte zitten en dan aan de achterkant de 
woonkamer dat je privacy hebt om op de bank te zitten. De trap is in de midden van de woning geplaats zodat 
we op de eerste verdieping een grotere kamer en 2 kleineren slaapkamers kon creëren. 
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Natuur inclusief en bio-divers  
Met de term natuur inclusief wordt bedoeld dat de mensen die in het gebied wonen zorgen voor de 
biodiversiteit. Dat houdt in dat er rekening wordt gehouden met al het levend organisme in het gebied dus 
planten dieren en insecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 
De wijk waar ons project komt te staan heet de bomenbuurt. In de wijk staan alleen erg weinig bomen voor een 
wijk met deze naam. Op het perceel van ons project hebben we een aantal bomen staan die niet weg mogen 
worden gehaald. Er is heel weinig groenvoorziening te vinden in deze wijk daarom leek het ons een goed idee 
om hier iets aan te doen. Daarom hebben we een groene gevel aan de noordzijde van de appartementen 
toegepast. Deze draagt bij aan de biodiversiteit in het gebied en is ook een echte eyecatcher. Ook hebben we 
groene daken toegepast op onze appartementen en grondgebonden woningen. Deze sedum daken dragen erg 
goed bij voor de stadsflora. Met deze 2 natuur inclusieve maatregelen geven we een goed voorbeeld aan andere 
bedrijven om dit mee te nemen in hun nieuwe projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 
Om de fauna te ondersteunen in het gebied plaatsen wij nestkasten voor de vogels in de omgeving boven op het 
dat om de vogels een kans te geven om een nest te bouwen bij de appartementen. Deze nestkasten komen met 
de opening richting het noordoosten te hangen omdat de wind vaak zuidwesten komt. Hierdoor is het 
makkelijker voor de vogels om in de nestkast te komen. Ook gaan we een insectenhotel plaatsten zodat de 
insecten in de bomenbuurt een plek hebben om te leven. Dit zijn goede oplossingen om de biodiversiteit in het 
gebied op pijl te houden. 
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Nutsvoorzieningen 
 

Opwekking en verbruik/ energie 
Om het appartementencomplex en de grondgebonden woningen te kunnen voorzien van energie, is ervoor 
gekozen om op de daken zonnepanelen te plaatsen. Een uitwerking van de kosten en energievraag volgt 
hieronder. 
De berekeningen zijn gemaakt aan hand van de volgende site: https://www.vattenfall.nl/ 

Appartementencomplex 
Wij hebben een dakoppervlak van 31m x 11m. Dat maakt een oppervlak van circa 340m2. Het type paneel dat 
gebruikt gaat worden is het Phono Solar 400Wp Full Black paneel met een oppervlakte van 1,5m2 per stuk.  
340m2 : 1,5m2 = 226,6. Dat houdt in dat er maximaal 226 zonnepanelen op ons dak zouden passen.  
De Phono Solar heeft een opbrengt van 3400 kWh per jaar per 10 stuks. Een gemiddeld huishouden heeft een 
stroomverbruik van 3500 kWh. Echter is dit een gemiddeld genomen woning met 3 inwoners. 
Wij hebben in dit geval te maken met uitstekend geïsoleerde appartementen. En daarbij gaan wij uit van 2 
bewoners per woning. Hierdoor kunnen wij uitgaan van een energievraag van 2400 kWh.  

Minimaal aantal zonnepanelen nodig: 
2400 x 25 (aantal woningen) = 60.000 kWh per jaar. 
60.000 : 340 (verwachte kWh opbrengst per paneel) = 176,5 

Er zijn dus minimaal 177 panelen nodig om het totale appartementencomplex van energie te kunnen voorzien.  
Als we uitgaan van 200 panelen, kun je nooit te kort komen. Ook om de bergingen van licht te kunnen voorzien 
en voldoende energie te hebben om de lift aan te sturen. 
200 x 1,5m2 is 300m2. Je houdt dus 40m2 over.  
De kosten van 10 panelen zijn €5200,- excl. 
200 : 10 = 20 
20 x €5200,- = €104.000,- 

Grondgebonden woningen 
Wij hebben een totaal dakoppervlak van 10m x 25m. Dat maakt 250m2. 

Ook voor de grondgebonden woningen kiezen wij de Phono Solar 400 Wp Full Black zonnepaneel. Dit paneel 
heeft een oppervlakte van 1,5 m2. 

250m2 : 1,5m2 = 166,6. Dat houdt in dat er maximaal 166 zonnepanelen op het dak zouden passen.  
De Phono Solar 400Wp heeft een verwachte opwek van 3400 kWh per jaar per 10 stuks. 
Een gemiddeld huishouden heeft een stroomverbruik van 3500 kWh. Wij kunnen uitgaan van een uitstekende 
isolatie en dus een lagere vraag naar energie. Wij gaan uit van een vraag van 3400 kWh energie per jaar per 
woning.  
 
Minimaal aantal zonnepanelen nodig: 
3400 x 5 (aantal woningen) = 17.000 kWh per jaar. 

17.000 : 340 (verwachte kWh opbrengst per paneel) = 50 
Er zijn dus minimaal 50 panelen nodig om de woningen volledig van energie te kunnen voorzien. 

Er passen 166 panelen op het totale dakoppervlak van de 5 woningen gecombineerd. Dat zijn 32 panelen per 
woning.  

Echter omdat er zoveel panelen op het dak passen en we beter kunnen uitgaan van een klein overschot dan een 
tekort, is het verstandig om uit te gaan van 60 panelen in totaal. Dat zijn 12 panelen per woning.  

12 x 1,5m2 = 18m2 benodigde ruimte per woning.  
Er is een beschikbare ruimte van 10m x 5m = 50m2 dus je hebt minder dan de helft van de ruimte op het dak 
nodig om de panelen te kunnen leggen. 

De kosten van 10 panelen zijn €5200,- excl. 

60 : 10 = 6 
6 x €5200,- = €31.200,- 

De totale kosten voor het aanschaffen van de zonnepanelen zijn: 

€104.000,- + €31.200,- = €135.200,- 

Er is overwogen om op het dak van het appartementencomplex een grote batterij te plaatsen, die de energie die 
overdag wordt opgewekt, opslaat. Dit zodat er 's avonds en op donkere dagen de reserve-energie gebruikt kan 
worden.  

Echter het produceren en onderhouden van zo'n batterij is allesbehalve goedkoop en duurzaam. Door deze 
redenen hebben wij ervoor gekozen om geen batterij te plaatsen maar onze woningen wel gewoon aan te 
sluiten aan het energie net.  
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Water  
We hebben gekeken naar verschillende systemen, zoals een pompsysteem dat regenwater opvangt en filtert 
zodat het water weer hergebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor een toilet of wasmachine. Doordat de prijs van 
dit systeem ver boven ons budget ligt, is er besloten om voor een standaard water aansluiting te kiezen. Met een 
standaard wateraansluiting bedoelen we dat ons appartementencomplex en de grondgebonden woningen zijn 
aangesloten op het waternet. 

Om een indicatie te krijgen van de vraag is daarnaar gekeken er is van de volgende gegevens gebruik gemaakt, 

 Gemiddeld waterverbruik 2 persoonshuishouden: 

45m3 grijs water  

91m3 het totaal 

Dit geld voor een aparte voor de woningen kun je uitgaan van een verbruik van 137 tot 201 m3 water per jaar  

 

Elektra   
Er is gekozen voor een centraal doos systeem. Voor alle ruimtes zijn aparte centraaldozen. Ook zijn er genoeg 
stopcontacten aanwezig, overal 300 mm boven peil en in de keuken 1050 mm. Er hangt een rookmelder in de 
slaapkamer en in de overloop. De thermostaat hangt links van de keuken. De stroom die wij gebruiken is groene 
energie die wij zelf hebben opgewekt door middel van zonnepanelen die zich op het dak bevinden. Op de 
onderstaande tekening is te zien waar de centraaldozen en de stopcontacten zich bevinden. De lichtpunten 
bevinden zich in de centraaldozen. We hebben gekozen voor een standaard glasvezel aansluiting zodat elke 
bewoner kan genieten van snel internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatie 
 

Ventilatiesysteem 
Het systeem is voorzien aan de Nilan compact p ventilatie unit. Deze ventilatie heeft ventilatie airco en 
verwarming in één. Compact P is een energiezuinige binnenklimaatoplossing voor alle lage-energiegebouwen, 
eengezinswoningen, appartementen en kleine huurkantoren met een ventilatiebehoefte tot 400 m3/u. 

Compact P gebruikt een hoog efficiënte tegenstroomwarmtewisselaar om energie terug te winnen uit de 
afgezogen lucht. De energie die niet door de tegenstroomwarmtewisselaar wordt gebruikt, wordt door de 
warmtepomp benut voor warmwaterproductie en om de toevoerlucht te verwarmen.  

De warmtepomp beschikt over een omkeerbaar koelcircuit waardoor de unit in de zomer de toevoerlucht kan 
afkoelen tot 10 °C. Dankzij de lage luchtuitwisseling werkt de koeling niet als een airconditioning. Bij koeling 
wordt de toevoerlucht ontvochtigd waardoor een aangenamer binnenklimaat ontstaat dan bij gangbare 
ventilatiesystemen zonder warmtepomp 

De afmeting van de compact is 900x610mm en 2 meter hoog, De unit komt in de technische ruimte en de 
leidingen in de onderkant van de verhoogde vloer van het appartementengebouw. En in de grondgebonden 
woningen komt het in de technische ruimte op de begane grond. 
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Ventilatiebalans 
Alle berekening zit in een ventilatie rapport, In deze rapport is er weer gegeven hoeveel ventilatie in dm³/s in 
elke verblijfsruimte aanwezig moet zijn volgens NEN 1087 en het bouwbesluit. 

Zodra alle ruimtes zijn berekend in dm³/s wordt het bij elkaar opgeteld en omgerekend naar m3/per uur voor de 
gehele woning. Voor de appartementen was dat 228,24 m3/per uur en voor de grondgebonden woningen 
380,27 m3/per uur capaciteit  

De berekening is als volgt:    

Uur in secondes is: 3600 

Van dm3 naar m3: 1000 

3600:1000= 3,6 

3,6 x dm3/s= m3/ per uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructief 
 

Fundering 
 

De opties die we hadden voor de fundering waren: 

- Stalen frame fundering met daaronder stalen buizen met puin erin.  
- Schroefpalen met daarop een stalen frame (staalframe bouw).  
- Hergebruik van prefab betonnen funderingsbalk 
- Op het werk gestorte fundering 

Wij hebben uiteindelijk gekozen voor het eerste. We weten dat staal niet duurzaam is. Zelf willen we dan voor 
compensatie zorgen door bijvoorbeeld een fabriek te zoeken die staal duurzaam produceert. In dit project 
hebben we afgesproken dat er geen beton wordt toegepast omdat dit niet duurzaam is. De voordelen van 
stalenframe fundering wegen zowel financieel als praktisch ruimschoots op tegen de nadelen ten opzichte van 
traditionele bouw. Kortom, staal is een prachtig product om mee te bouwen.  

Ons02 idee was om stalen buizen te gebruiken als fundering, daarbij hebben we onderzocht wie zulke buizen 
voor ons zou kunnen leveren. Wij zijn uiteindelijk terecht gekomen bij Solines. Solines is internationaal 
leverancier van nieuwe stalen buizen, profielbuizen en surplus partijen. Stalen buispalen worden al een lange 
periode toegepast als funderingspalen voor bijvoorbeeld: kantoorgebouwen, scholen, loodsen, fundaties voor 
zware machines en nieuwbouw in steden. 

Hier volgen een aantal details en foto's: 
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Vloeren 

We begonnen met een onderzoek over CLT om de voordelen en de nadelen daarvan uit te gaan zoeken. Toen we 
die hadden zijn we verdergegaan met CLT-vloeren onderzoeken We hadden daarin een ruim aanbod waardoor 
we ze individueel beter moesten gaan bekijken. Alle vloeren waar wij van moesten kiezen waren CLT vloeren en 
biobased modellen. We kwamen er uiteindelijk achter dat het tussen 4 vloeren  zou gaan die toegepast zouden 
kunnen worden. Deze vier bleven over omdat ze eigenlijk aan alle eisen voldeden die we nodig hadden. De 
eerste vloer die we gekozen hadden was bedoeld om het makkelijker te maken om leidingen door de 
appartementen heen te laten lopen. Na het tekenen en uitwerken van de vloer zijn we als klas erachter gekomen 
dat we een ander vloer konden gebruiken in plaats van de eerst gekozen vloer. 

 

 

De selectie vloeren hierboven zijn de vloeren waar we uit moesten kiezen. Het eerste idee was op 2 vloeren in 
een combinatie te gebruiken dat zou dan de massieve vloer worden gecombineerd met de 2de vloer om de 
leidingen in te verwerken. Toch hebben we uiteindelijk besloten om een soort vloer te gebruiken als verdieping 
vloer, dit werd dan de massieve vloer. Dat geldt voor zowel de woningen als de appartementen. Toen we 
eenmaal de vloer hadden moesten we kijken hoelang hij brandwerend moest zijn in zowel de appartementen als 
de woningen. In de opdrachtenlijst die we vanuit Tiwos hebben gehad stond dat een vloer 120 minuten 
brandwerend moest zijn. Door deze eis moesten we onder andere de vloer aanpassen naar een dikte van 200 
millimeter. Tenslotte zijn we gaan kijken hoe we de vloer en de muur kunnen verankeren. Voor de verankering 
hebben we gekozen voor Aladin95 dit is de naam van het hoek-anker. 

 

- Detail van de eerste gemaakte vloer (kanaalplaatvloer)                          

 

 

 

 

 

Wanden 

Voor de wandopbouw hadden we een paar eisen waar we aan moesten voldoen. Eerst hebben we gekeken naar 
de brandwerendheid of dat 120 min brandwerend is, daarna zijn we gaan kijken of het genoeg geluidwerend is.  

Hiervoor zijn we gaan kijken hoe brandwerend en geluidswerend CLT is, CLT van 100 mm dik is 70 minuten 
brandwerend en is geluidswerend tot 52 DB. Daarna hebben we aan de hand van isolatie de geluidsweerstand 
en brandwerendheid gehaald. Voor de isolatie hebben we geprobeerd zo duurzaam mogelijk te zijn, hiervoor 
hadden we eerst hennep gekozen, daarna zijn we klassikaal van mening veranderd en hebben we gekozen voor 
houtvezel isolatie. Als afwerking hebben we gekozen voor een gipsvezelplaat van 12.5, dit hebben we zo gekozen 
omdat we anders een te dikke wand hebben. De totale wandopbouw is 180 mm. Voor de eerste verdieping doen 
we rubber onder de vloer, dit zorgt ervoor dat het contactgeluid gedempt wordt. Dit is de wandopbouw die we 
hebben gekozen, 12,5 mm gipsvezelplaat, daarna een stukje isolatie van 42,5 mm daarnaast komt de clt van 70 
mm dik, daarna weer een stukje isolatie van 42,5 mm en als laatst weer de gipsvezelplaat van 12,5 mm.  We 
hebben gekozen voor een gipsvezelplaat, dit hebben we gedaan omdat het gezaagde hout is samengedrukt met 
een karton plaat. Meestal wordt een gipsvezelplaat gebruikt als scheidingswand, maar bij ons zorgt het ervoor 
dat we aan de juiste waardes voldoen. 
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 Partners 
 

 
Smart circulair zijn de personen die deze wedstrijd organiseren voor jongeren die op de opleiding bouwkunde 
zitten. De wedstrijd heet Energie Ontwerp Challenge, Bij deze wedstrijd is het de bedoeling dat de jongeren een 
zo co2vreindelijke, vernieuwende, spraakmakend en circulair ontwerp maken, voor de opdracht van hun 
opdrachtgever. Deze organisatie zegt dat de jeugd de toekomst is maar ook dat de jeugd anders naar dingen kijkt 
dan volwassenen. Met de hulp van team smart circulair en de presentaties die ze gegeven hebben kregen we 
meer informatie hoe je circulair kunt bouwen. Daarnaast heeft Tanja ook kritisch gekeken wat we kunnen doen 
om goed voorbereid te zijn naar het eindresultaat voor ons project. 

 

Dit is de school waar we de opleiding Middenkader functionaris Bouw volgen. Met dit diploma kun je gaan 
werken bij een bouwbedrijf in de uitvoering bij het bouwen of onderhouden van gebouwen. Veel voorkomende 
functies met deze opleiding zijn uitvoerder, projectontwikkelaar, werkvoorbereider of calculator in de 
aannemerij. Je kunt ook kiezen voor een architectenbureau, waar je meer bezig bent met het ontwerpen en de 
voorbereiding van gebouwen. De middenkaderopleiding bouwkunde is ook een prima voorbereiding op het 
hoger onderwijs. We hebben elkaar als een team geholpen om een mooi resultaat te creëren, Met behulp van de 
leraren konden we dit zeker doen! 

 

 
Tiwos is onze opdrachtgever, Tiwos staat voor Tilburgse woonstichting. Dat is een bewuste keuze omdat het bij 
Tiwos gaat om het wonen en niet om een woning alleen. Tiwos vindt het belangrijk dat je je thuis voelt in je 
woning maar ook in de buurt. Dus als ze zich op een bepaalde plaats vestigen en in die omgeving te werk gaan, 
kunnen ze beter hun werk verrichten en mensen van dienst zijn. Met tiwos konden we snel uithalen wat de eisen 
zijn om het project in één te brengen. 

 

Enveo combineert BIM met geodata en maakt daarmee van jouw project een gebiedsvisie. Het is een software 
met een simpele basis maar met oneindig veel mogelijkheden. Met dit project hadden we uiteindelijk een mooie 
3D zicht op het gebouw met straten en huizen er omheen. Zo kon je goed zien hoe het er in realiteit uit komt te 
zien. 

 

 

 

Joris Verhoeven is een architect in de omgeving Tilburg met verschillende prijzen. Als je uitgaat van de kunst van 
het weglaten, dan is het resultaat pure architectuur met een ingetogen uitbundigheid, een helder ontwerp met 
een tijdloze en sierlijke eenvoud. Eerlijk materiaalgebruik en minimalistische detaillering versterken dit. Toen hij 
een dagje langs kwam gaf hij een presentatie over verschillende circulaire ontwerpen dat hij gemaakt had. Ook 
heeft hij ideeën gedeeld met het ontwerp groepje hoe je het beste de woning kunt inrichten. 

 

Dit is een uitgebreid programma waarmee je ontwerpen in 3D kunt modelleren en het levert software en advies 
voor projectenbeheersing, informatiemanagement en datavisualisatie. Dit programma hebben we uiteindelijk 
niet gebruikt maar we kregen een ''Visual'' bij de kick-off presentatie en kregen meer informatie wat het 
programma precies in houdt voor toekomstig heden.  

 

Ekoflin is een gevestigd bedrijf op de Nederlandse markt dat zich specialiseert in massieve CLT-houtbouw. We 
werken met een uitgekiend concept dat is afgestemd op de nieuwe Nederlandse manier van bouwen, waarin de 
wensen en eisen van onze afnemers uiteraard worden meegenomen. Bij het ontwikkelen van het EkoFLin- CLT 
systeem is rekening gehouden met duurzaam (Circulair en Breeam), CO2-neutraal en flexibel bouwen, met veel 
ruimte voor de eigen inbreng van opdrachtgevers. Ook is kruislagen houtbouw uitermate geschikt om een Bio 
Based bouwproject mee te verwezenlijken! We hebben meer informatie over CLT gekregen via een video van 
Ekoflin. Daarnaast hadden we ook boeken met meer informatie over CLT gebruikt. 

 

 


