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Colofon  
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Opdrachtgever:  Stichting Smart Circulair 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.  
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Voorwoord 

U leest de rapportage “Haalbaarheid en op schaalbaarheid”. Deze rapportage is geschreven in het 

kader van de Smart Circulair ontwerp challenge. De afgelopen maanden zijn wij met een groep 

derdejaars studenten bezig geweest aan ontwerpopgave voor opdrachtgever BOEi. Vanuit BOEi de 

vraag of wij een monumentaal pand met een nieuwe functie circulair en duurzaam kunnen 

ontwerpen. Wij wensen u veel leesplezier toe. 
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Inleiding 

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan een ontwerpopgave, namelijk het ontwerpen 

van twee panden die op het Quarantaine-terrein in Heijplaat staan. Het pand is op dit moment in 

gebruik door anti-krakers. De herbestemming van het pand moet een business hotel worden. 
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Geschiedenis 

Het Quarantaineterrein te Heijplaat in Rotterdam is een rijksmonument (monument nummer: 

530104) het is gebouwd in 1930 t/m 1933 met als doel besmette zeelieden van verre handelsreizen 

per boot op te kunnen vangen. Sinds de afgelopen 3 jaar weten we inmiddels allemaal wat 

Quarantaine is en wat het inhoud. De besmette zeelui kon zodra zei hier aanmeerde richting het 

ontsmettingsgebouw en daar een reiniging proces te ondergaan. Daarna konden de zieke mensen 

naar de zieke barakken en de mensen die geen klachten hadden maar wel in aanmerking waren 

geweest met de zieke zeelui konden naar de contact barakken. 

 

 

               Indeling Quarantainestation 1933 

 

Echter is het gebouw nooit echt voor deze functie gebruikt. Door opkomst penicilline en antibiotica 

waren de tropische ziektes makkelijker te genezen en hoefden de zieke niet meer in 40 dagen 

quarantaine.  

Daarna is het gebouw nog gebruikt als doorvoer station Joodse vluchtelingen (1938), en tijdens de 

tweede wereldoorlog (1940 t/m 1945) hadden de Duitsers er een opslagvestiging/verblijf van 

gemaakt voor wapens ect. en Soldaten. Na de oorlog heeft het terrein ook nog gediend als tehuis 

voor de geestelijk zieke.  
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Flexibel, modulair lucht dicht/ damp open bouwen 

Wanneer we kijken naar de wereld zien we dat de grondstoffen schaarser worden. Dit komt doordat 
we alleen maar gebruiken en niet hergebruiken. We bouwen woningen en gebouwen van 
grondstoffen, vervolgens slopen we deze en de afval verbranden we of storten we weg. Terwijl het 
anders kunnen doen.  
 

CO2 neutrale en milieuvriendelijke bouw materialen 

In ons model hebben we nieuwe materialen toegepast. Deze komen uit 
natuurlijke bronnen en kunnen recyclet worden. Niet alleen als 
grondstof, maar ook als materiaal. Als er bijvoorbeeld over 10 jaar 
wordt gekozen voor een nieuwe bestemming, kunnen de materialen 
worden hergebruikt in het nieuwe gebouw of worden verkocht. Deze 
worden op speciale wijze bevestigd, waardoor ze ook zonder enige 
beschadiging gedemonteerd kunnen worden.  
 
Als scheidingswanden willen we CO2 neutrale zeewier blokken 
gebruiken. Deze zijn geïsoleerd met cellulose (oud kranten en papier 
vermalen tot vlokken. Ze zijn demonteerbaar en kunnen ook recyclet 
worden als grondstoffen. Hiernaast hebben we vele andere materialen 
zoals bamboe, hennep, metisse, etc. die we willen gebruiken in het 
gebouw. 
 

Donorpanden en geoogste materialen 

Naast het gebruiken van CO2 neutrale en milieuvriendelijke materialen willen we gebruik maken 
van geoogst materiaal. We hebben onderzoek gedaan naar de bedrijven die dit soort materialen 
verzamelen en verkopen. Bedrijven zoals New Horizon, GP Groot, Insert, etc. hebben een 
marktplaats waar ze oud geoogste bouwmaterialen verkopen. Ik heb zelf onderzoek gedaan in mijn 
omgeving en een paar gebouwen gevonden waar we de materialen uit kunnen oogsten. Natuurlijk is 
dit op het moment lastig. Als we het ontwerp willen realiseren kunnen we met deze bedrijven 
communiceren, hiernaast kunnen we pand eigenaren afspreken voor de donorpanden.  
 
Hoe makkelijk het ook klinkt is het lastig om heel een project duurzaam te ontwikkelen. We hebben 
ons best gedaan met het ontwerpen van een duurzaam, flexibel, klimaat-, natuur- en 
milieuvriendelijk gebouw.  

AFBEELDING 1 – CO2 

NEUTRALE EN 

MILIEUVRIENDELIJKE 

ZEEWIER BLOKKEN 

AFBEELDING 2 – OOGSTKAART VOOR DE DONORPANDEN.  
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Biobased bouwmaterialen 

Alle scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds zijn van biobased materialen. Deze 
zijn zo geplaatst waardoor ze demontabel zijn. Deze materialen worden ingekocht en dus kunnen ze 
bij verhuizing ook mee met de eigenaar. Zo hebben we weinig afval. De materialen zijn momenteel 
duur, omdat er veel vraag naar is maar dit kan in loop van de jaren veranderen. De kosten en de 
tijd die in het verbranden en verwerken wordt genomen, kan betaald worden voor duurzame en 
demontabele materialen. Dit zorgt ervoor dat er minder CO2 en andere afvalstoffen vrijkomen bij 
het verbranden en verwerken van de materialen.  
 
Naast de zeewier wanden wat we willen gebruiken als 
scheidingswanden zoals ik eerder heb genoemd, willen we ook 
MOSO-Bamboe gebruiken voor het interieur en het afschermen 
van isolatie en andere constructie onderdelen. De materialen 
kunnen jullie terug vinden in het ontwerp.  

Cradle to Cradle 

Natuurlijk hebben we gekeken of er donorpanden zijn in de 
omgeving van ons gebouw. Nu op dit moment hebben we niks 
kunnen vinden, maar als we het gebouw gaan transformeren zou 
het kunnen dat er in de omgeving een donorpand wordt vrij 
gegeven. We hebben andere panden gevonden waar we 
materialen uit kunnen oogsten. Alleen is het nu verstandig om 
een donorpand uit te kiezen.  
 
Ik heb onderzoek gedaan naar donorpanden. In Dordrecht heb ik een loods gevonden waar we stalen 
kolommen en liggers uit kunnen oogsten. Naast de kolommen en liggers zijn er vele andere 
materialen zoals cannelures, mechanische ventilatie, elektra materialen, glazen, kozijnen, etc. 
Alleen kunnen we deze materialen niet gebruiken, omdat je met een tijd probleem zit. Als er 
geoogste materialen zijn betekent het dat dit wordt opgeslagen of dat het na een termijn wordt 
gesloopt. Als er niet wordt afgesproken met de eigenaar worden de materialen gesloopt.  

Zijn ruimten makkelijk te herbestemmen? 

Met een SMART-Systeem in het gebouw willen we zorgen voor een slimme en energiebesparende 
gebouw. Naast het maken van comfortabele vergader ruimtes 
kan je met een druk op het knop dit veranderen tot grote 
bijeenkomst ruimtes. Dit is niet alles we willen in het gebouw 
andere gadget en snufjes toepassen waardoor we een slimme 
en comfortabele gebouw creëren.  
 
De ruimtes kunnen aangepast worden. Hiervoor zijn er 
bepaalde systemen toegepast aan bepaalde scheidingswanden 
(vouwwanden). Je kunt dit via een mobiel of tablet bepalen 
hoe groot een vergader ruimte moet zijn. Naast het bepalen 
van de ruimtes kan je het klimaat in het gebouw bepalen, 
hierbij ook de luchtvochtigheid en geluidsabsorptie (net zoals 
in de bioscoop).  

  

AFBEELDING 3 – MOSO-BAMBOE.  

AFBEELDING 4 – SMART-WANDEN 

(VOUWWANDEN). 
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Team foto 
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