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Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage  “natuur inclusief & biodiversiteit”. Deze rapportage is 

geschreven in het kader van de nationale ontwerpwedstrijd SMART Circulair. 

Namens BOEi, Techniek College Rotterdam en de organisatie SMART Circulair zijn wij 

gevraagd of wij als studenten een ontwerpopgave voor een monumentaal pand welke 

gelegen is in Delft. 

Wij hebben hier met de groepen een duurzaam ontwikkelplan van kunnen maken.  

Hierbij hebben we het hergebruik van materialen, energie van de naastgelegen fabriek 

en natuurlijk het vinden van nieuwe materialen. 

Voordat u verder gaat lezen over de ideeën waar wij als groep mee zijn gekomen, 

willen we u kennis laten maken met het DSM Kantoor te Delft. 

Wij wensen u veel leesplezier toe, 
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Het DSM Kantoor 

Het Grote Kantoor, voormalig hoofdzetel van DSM en haar voorgangers Koninklijke 

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek en Koninklijke Gist-Brocades speelde meer dan 

honderd jaar een centrale rol als broedplaats voor expertise en innovatie op het gebied 

van fermentatie en biotechnologie in Nederland. 

Historie Grote Kantoor DSM 

Sociale ondernemer en technoloog Jacques van Marken (1845-1906) richtte in 1869 de 

Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek op net buiten de stadsomwalling van Delft. 

Samen met zijn vrouw stond Van Marken daarnaast ook aan de basis van twee andere 

belangrijke Nederlandse ondernemingen: de Nederlandsche Oliefabriek (later Calvé, 

nu onderdeel van Unilever) en de niet meer bestaande Lijm en Gelatinefabriek, beiden 

ook gevestigd in Delft. Het visionaire gedachtegoed van Van Marken is vandaag de dag 

nog steeds onderdeel van de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur van DSM. 

Het Grote Kantoor van DSM is in 1907 gebouwd als kantoor voor de Koninklijke 

Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek. In het imponerende kantoorgebouw was 

daarnaast ook ruimte voor de directie van de Nederlandse Olie Fabrieken en een kleine 

ruimte voor de lijmfabriek. De ontwerpers K. Muller en B. Schelling hielden hier bij het 

ontwerp rekening mee: de linkervleugel was voor de Gist (hun fabriek lag links van het 

gebouw), de rechtervleugel voor Calvé (hun terrein lag rechts van het gebouw). Als 

bouwstijl kozen zij voor de Um-1800 stijl en heeft een kenmerkende centrale koepel 

met glas-in-lood ramen. Deze stijl maakt gebruik van traditionele elementen als 

natuursteen, erkertjes en ornamenten in combinatie met moderne 

constructiemethodes. Van Marken stierf vlak voor de opening van het Grote Kantoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto: gemaakt door organisatie BOEi 
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Inleiding 

Je kan niet zomaar een gebouw neerzetten waar niet is gedacht aan de leefomgeving 

voor plant, dier en mens. Als we kijken naar de toekomst dan is het één van de 

belangrijkste elementen van bouwen dat het “Natuurinclusief” gebeurd. 

Als we het hebben over natuurinclusief bouwen, dan praten we eigenlijk over de 

verzamelterm voor meerdere maatregelen om de natuur naar binnen te brengen. Dit 

zorgt voor een gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving. Voor vele straalt dit ook 

rust uit en het zorgt er ook voor dat de lucht veel meer gefilterd wordt. 

Je kan de natuur naar binnen integreren op verschillende manieren, één hiervan is veel 

planten en een groene sfeer creëren. Wat nog een belangrijk iets is, is het klimaat. Niet 

alleen moet een gebouw warm zijn in de winter, het is net zo belangrijk dat het pand 

ook koel blijft in de warme zomermaanden. Op deze twee manieren zorg je ervoor dat 

zowel je klimaat als je luchtkwaliteit sterk verbeteren. 

Niet alleen moeten we rekening houden met de wensen van de mens, de dieren en de 

beplanting buiten het pand zijn ook erg belangrijk. We gaan verder in op de 

bescherming van Flora en Fauna. Denk hierbij aan bijvoorbeeld nestkasten. 
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Wateropvang 

Nederland is een land waar vaak veel regen valt. Hier kunnen wij gebruik van maken 

met het opvangen van een deel van het water, maar dit mag niet ten kosten gaan van 

het grondwaterpeil. Hier hebben wij met de groepen een manier op bedacht. 

Doormiddel van een blauw-groen dak. Kunnen wij het water opvangen en gedeeltelijk 

filteren. Dit hoeft niet gefilterd te worden voor bijvoorbeeld drinkwater, we willen dit 

water gebruiken om door het pand heen te laten stromen voor de 

verkoeling en warming van het pand.  

Op de foto hiernaast zie je hoe het systeem in elkaar zit, 

doormiddel van planten kunnen we dit water 

gedeeltelijk reinigen. Op deze manier wordt 

het water schoon genoeg om te kunnen 

gebruiken voor het verkoelen en verwarmen van 

het pand. 

Hoe kunnen we dit water 0pwarmen?  

De naastgelegen fabriek produceert heel veel 

restwarmte. Deze warmte willen wij hergebruiken om 

het opgevangen water op te kunnen warmen. Kort 

uitgelegd: het water wordt door buizen naar de fabriek 

gevoerd, hier wordt het verwarmd en dan komt het 

terug met een temperatuur van ongeveer 90 á 95 

graden. Dit zal redelijk snel afkoelen en zo houden we 

een temperatuur over van ongeveer 20 á 25 graden 

over om het pand gelijkmatig te verwarmen. 

Verkoelen van het pand 

Het verwarmen van het pand is niet alleen belangrijk, maar 

het verkoelen van het pand ook. Door het opgevangen 

water in de grond te stoppen in een soort tank, blijft het 

water koel en tijdens de warme zomerdagen kunnen we in 

plaat van de warmte van de fabriek gebruiken om het pand 

te verwarmen, het koele water uit de grond gebruiken om 

het pand hiermee te koelen. Op deze manier hebben we geen airco’s nodig. 

Hoe gaat de verwarming eruitzien? 

Er zijn verschillende soorten verwarming welke we zouden kunnen toepassen; 

vloerverwarming, wandverwarming en 

plafondverwarming. Deze drie opties werken vrijwel 

hetzelfde.  

In de afbeelding hiernaast zie je de groene buizen 

lopen, hier stroomt het water doorheen welke het pand 

opwarmen-/ afkoelen. Het meest efficiënte om toe te 

passen is plafondverwarming. Dit kan het beste koelen-

/ verwarmen zonder dat er eventuele meubels in de weg staan. 
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Binnenklimaat 
Buiten dat we een fijn klimaat willen creëren 

binnen doormiddel van de verwarming-/ 

verkoeling. Willen we ook ervoor zorgen dat de 

luchtkwaliteit binnen verbeterd wordt door het 

groen van buiten, naar binnen te halen. 

We hebben hier verschillende mogelijkheden 

voor gevonden. Dit zijn groene wanden, 

beplanting en een binnentuin. 

Groene wanden 

De reden waarom wij groene wanden gebruiken 

is omdat het niet alleen invloed heeft op het binnenklimaat, 

het reinigt de lucht en de mensen die er gaan werken zullen 

hier ook zeker een fijnere werksfeer hebben. Het zorgt voor 

rust, dempt geluid en een schonere lucht.  

Meeste mensen denken aan een groene wand, dat deze heel 

groot is en veel ruimte inneemt. Wij hebben gekozen voor 

kleinere delen van een wand welke wij beplant willen, niet 

alleen de vaste tussenwanden hoeven groen te zijn, als 

oplossing hebben we ook bedacht in verband met de flex 

werkplekken ook te mobiele groene wanden toe te passen, 

met deze wanden kun je je eigen ruimte afsluiten en toch 

“privé” werken terwijl je in een grotere ruimte bent. Deze mobiele groene 

wand hoef je niet persé midden in een ruimte te zetten, je zou deze ook 

als voorzetwand kunnen toepassen om de ruimte groot te houden.  

Beplanting 

Omdat het gebouw een historische waarde heeft mogen we niet alles 

slopen en overal groene wanden plaatsen. Hiervoor hebben we ook 

gekozen om in de hal in het midden beplanting te plaatsen welke de 

originele staat van het pand niet schaadt. Een makkelijke en veilige 

manier hiervoor is om verticale tuintjes aan te schaffen en deze te 

bevestigen. Ook hebben we gekeken naar planten welke we op kunnen 

hangen.  

Dit zouden bijvoorbeeld varens kunnen zijn, deze vallen naar beneden 

en zo creëer je toch een groene omgeving maar schaad je de 

monumentale waarde van het pand niet.   
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Groene binnentuin 

De mooiste locatie van het hele DSM-kantoor 

is toch de hal. Dit is een grote open ruimte met 

een prachtig uitzicht op de koepel welke 

gemaakt is van glas in lood. Deze ruimte werd 

vroeger gebruikt als zaal om te spreken. Deze 

grote open ruimte kan niet worden gebruikt als 

kantoor, omdat de galm in dit gedeelte van het 

pand te groot is. Deze galm willen we 

terugdringen door veel groen toe te passen en 

zachte materialen. Maar dit betekent niet dat 

we het pand niet een mooie functie kunnen 

geven als binnentuin.  

 

We hebben hier verschillende ideeën voor, een 

binnen fontein welke het regenwater op nog een 

mogelijke manier laat zien in het pand, bankjes 

om hier te kunnen zitten, plantenbakken waar 

bomen in kunnen en hangplanten voor aan de 

railing. 

Door een groene fontein toe te passen in het 

pand kan het geluid van het water een 

rustgevend en kalmerend gevoel geven, het is 

een natuurlijk geluid wat buiten gevoel nog 

meer naar binnen trekt.  

 

De zitplekken willen we maken van oude 

kleding om hier ook ons steentje bij te dragen 

aan het verkleinen van de kledingafval in de 

wereld. Ons idee is om hier afvalkleding in te 

zamelen en hiermee zoveel mogelijk van ons 

meubilair te maken. Zowel in de grote hal als in 

de kantoren.  

De grote hal moet vooral gezien als een rustige 

plek waar je de charmes van het pand kan 

bewonderen. Deze charmes willen we ook zo 

veel mogelijk laten zien, maar met een groene 

tint eraan. 

 

 

Foto gemaakt door BOEi 
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Kantine 

Aangezien we een gedeelte van het 

pand (de derde verdieping) moeten 

slopen, zal hier veel sloopafval zijn. Dit 

afval willen we hergebruiken zodat we 

hier meubels van kunnen maken voor 

de kantine. De kantine komt op de 

derde verdieping en zal ook geheel in 

het teken zijn van groen.  

De tafels, bar, krukken en stoelen zullen 

dan ook gemaakt worden van het 

afvalhout welke we anders weg zouden 

moeten gooien. Dit willen we 

combineren met bamboe en kussens 

gemaakt van gerecyclede kleding. 

De keuken wordt hierdoor geheel 

klimaatvriendelijk en het zal zijn alsof je 

buiten je lunch zal eten. 
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Bescherming Flora en Fauna 
Aangezien het DSM-kantoor zich op een industriële locatie bevindt en er weinig groen 

in de buurt te vinden is. Willen wij ons steentje bijdragen aan het beschermen van 

Flora en Fauna. Dit doen we doormiddel van nestkasten, vleermuiskasten en 

beplantingen voor zover het mag. 

Aangezien we een stuk omhoog willen metselen, hebben we 

gekeken naar welke insecten zich graag bevinden bij het 

groene dak. Dit zijn de bijen, de bijen zijn een beschermde 

diersoort geworden en door de bijensteen kunnen we 

bijdragen aan een veilige omgeving waar de bijen heen 

zouden kunnen. 

Na een onderzoek gedaan te hebben over welke soorten 

vogels zich het meest bevinden, zijn we uitgekomen dat de 

zwaluwen hier het meeste te vinden zijn. Door nestkasten toe 

te voegen in de gevel creëren we een veilige omgeving voor de 

vogels welke zich willen gaan nestelen. Deze zullen in de 

gevel komen. 

Niet alleen de “dagdieren” hebben een plek nodig om zich te 

kunnen verstoppen, slapen of nestelen. De vleermuizen zijn er 

ook nog. Deze bevinden zich zeker in deze omgeving en gaan vaak 

in de spouw zitten van een pand. Wij willen dit op een juiste 

manier voorkomen en vleermuiskasten bevestigen zodat we het 

pand toch veilig houden, maar ook een veilige omgeving maken 

voor de vleermuis. Deze worden ook op de gevel gemonteerd. 

Aangezien het pand een historische-/ monumentale waarde heeft, 

mogen wij vrijwel niks aan de buitenkant van het pand veranderen. Om toch het groen 

aan de buitenkant toe te voegen en toch de waarde van 

het pand te respecteren, hebben we gekozen om 

verhoogde plantenbakken te maken aan de voorkant 

van het pand. Op deze manier hoeven we niet in de 

grond te graven, maar kunnen we wel het groen 

terugbrengen in het uitzicht van het pand.  

Naast de groene plantenbakken willen we hier ook een 

insectenhotel aan toevoegen. Zo hebben niet alleen de 

bijen er profijt aan maar ook de andere insecten welke 

zich op deze plek bevinden.  

 


