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Dit jaar mogen wij, team Noorderpoort, Makeport Mercurius vertegenwoordigen in de SMART 

circulair Challenge. Wij hebben de opdracht gekregen voor het voormalig Philips gebouw opnieuw 

te ontwerpen, dit moet uitgroeien tot een omgeving waar startups en studenten zich kunnen 

ontwikkelen. Een plek waar circulariteit het uitgangspunt zal gaan worden. In 1959 opent Philips 

een vestiging in Stadskanaal. Het filiaal groeit snel en vijf jaar later zijn er al rond de duizend 

medewerkers. De werkgelegenheid betekent vooral de opbloei van heel Stadskanaal.  

 

Met ons team Noorderpoort hebben we de afgelopen maanden hieraan gewerkt. Wij zijn een 

team van zeven studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouwkunde aan het 

Noorderpoort Sportparklaan in Stadskanaal. In dit rapport zal ons projectontwerp worden het 

‘‘Philips gebouw Stadskanaal’’. 

 

Ons team bestaat uit: 

• Allard Mulder 

• Xavier van der Velden 

• Dennis Knevelman 

• Alec Marquering 

• Leonard Keuning 

• Guus Hommes 

• Britt Prummel 
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Het ontwerpcriteria voor het Philips gebouw sluiten naadloos aan op de criteria van de SMART 

Circulair Challenge. De opdracht houdt in om er weer een leefbaar gebouw van te maken, waarbij 

er op een duurzame en circulaire wijze in de omgeving wordt verwerkt.  

Wij hebben gewerkt volgens de criteria van de wedstrijd, hierbij hebben we het plaatje in beeld 

gebracht van schets tot idee. Vervolgens gaat er gekeken worden naar verschillende installaties 

die gaan bijdragen aan de nul op de meter. Niet alleen met de installaties gaan we het gebouw 

duurzaam krijgen, daarnaast is het erg belangrijk dat de juiste materialen worden toegepast. De 

materialen die wij toepassen zijn vooral lokale producten en producten met een kleine C02 

uitstoot. Daarnaast zal de omgeving toegelicht worden hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen 

uitvoeren. Met als laatste toelichting van de communicatie en media-uiting.  

Het Philips gebouw bracht grote voorspoed voor de wijde omgeving. Door de komst van het 

bedrijf werd het infrastructuur sterk verbeterd, landelijke winkelketens vestigden er zich en 

Stadskanaal kreeg een ziekenhuis, theater en zelfs een vliegveld. Het is voor de omgeving een 

uniek gebouw. Hiermee gaan we het Philips gebouw weer laten uitgroeien tot een eyecatcher van 

Stadskanaal.  

 

 

Samenvatting 
 

Figuur 1: Philips pand in 1972 toen het volop in gebruik was 
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De eisen van de opdrachtgever 
Op basis van de wensen van de opdrachtgever hebben wij een plan van eisen opgesteld waar wij 

ons gedurende de periode rekening mee hebben gehouden. Hiervoor hebben we zelf het gebouw 

bezocht en gekeken of het ook toepasbaar was. 

• De buitenschil is ten gevolge van vandalisme ernstig beschadigd. Alsmede glaswerk van de 

entresol 

• Buitenschil wind en waterdicht te maken zullen omvangrijke glasherstel werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd 

• Goedkopere alternatieven voor het glasherstel 

• Toegepast stopverf asbesthoudend 

• Circulair, lage C02 footprint, duurzame energie, natuur inclusief bouwen 

• Gebruikstoepassingen omgevingsvergunning en -eisen 

• Geluid en/of uitstoot mogelijkheden 

• Brandveiligheid in de huidige eisen 

• Goed bereikbaar per auto en fiets 

• Eventuele koffiecorner voor bezoekers. Kleine uitgifte van drinken en koeken, etc. met 

zitgelegenheden. 

• Educatieruimte voor schoolklassen en gastlessen 

• Toiletruimte 

• Kantoorruimtes voor startups 

• Vergaderruimte voor 15 mensen 

• Ruimte voor schoonmaak spullen, verwarmingsunit, energievoorzieningen 

• Iconisch en bijzonder ontwerp passend bij het gebouw en omgeving 

• Moet in zomer en winter comfortabel zijn. 

 

De eisen van de opdrachtgever zijn tijdens de periode regelmatig aangepast met nieuwe ideeën 

op basis van onze aanbevelingen.  

 

Start SMART Circulair  
Het startschot voor ons Noorderpoort begon op 3 maart met de rondleiding van Martin van der 

Leest (Makeport Mercurius) die het project met programma van eisen gaf. Vanaf dat moment is er 

gestart met schetsen. We zijn direct begonnen met brainstormsessies waar uit een ontwerp is 

gekomen.  

 

 

 

 

Ontwerp 
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Het voorlopig ontwerp 

Vanuit de schetsen en ontwerp ideeën is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Bij het voorlopig 

ontwerp is er rekening gehouden met de globale materiaalkeuze. De materialen worden verder 

uitgewerkt bij het definitieve ontwerp.  

 

Het definitieve ontwerp 

Na enkele aanpassingen is de tekening definitief gemaakt. Hierbij is de tekening volledig 

uitgetekend in 2D en vervolgens in 3D uitgewerkt om zo voor iedereen een goed beeld te brengen 

hoe het eruit komt te zien. Enkele 3D afbeeldingen zijn te zien in de komende pagina’s.  

 

Ontwerp hal 

We starten eerst met het inspireren en onderzoeken op het internet over hallen die werden 

omgebouwd tot een centraal punt. Meerdere keren zagen we dat bij dit soort projecten er een 

bar voor allemaal soorten drankjes en broodjes waren. Ook veel blootgestelde beton en metaal.  

 

Mijn team vond de hal die we voor het eerst zagen een bouwval van niks, maar dat was meer de 

motivatie om er een prachtig gebouw van te maken! Eén van de grootte uitdagingen dat je niet 

zou verwachten is het aangeven van welke functie waar moet gaan zitten. Bijvoorbeeld zouden 

we eerst de evenementen op de 2e verdieping doen, maar naar meer onderzoek en gast bezoeken 

over brandveiligheid bleek dat het in ons integendeel zou zijn. Dus hebben we voor de 

veiligheidsredenen op de begane grond neergezet.  

 
Figuur 2: 3d foto van de multifunctionele evenementenhal 
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In het programma van eisen stond dat er zoveel mogelijk gebruik moest worden gemaakt van 

Biobased, Cradle tot Cradle en dat het verplaatsbaar moest zijn. Zo hebben we muren 

geïntegreerd in ons ontwerp die aan al de criteria voldoet. Geen nieuw hout rechtstreeks van de 

bouwmarkt, maar hout uit de gebouwen die gesloopt werden. Met oude kleding zoals 

spijkerbroeken kunnen we er isolatie van maken voor in de groene muren. Het glas voor de buiten 

gevel wordt ook gerecycled vanuit afgebroken gebouw en recycle locaties. 

 
Figuur 3: Lucht foto 3D model 

Op de afbeelding hierboven ziet u ons ontwerp gerenderd. Wat u meteen opvalt is dat grotendeels 
van de muur groen is en hier zit allemaal biodiversiteit in van insecten hotels tot vogelvoeders.  

 
Figuur 4: 3D Foto begane grond 
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De kolommen / betonnen onderdelen in figuur 4 hier bovenaan blijven staan, omdat we ze nodig 

hebben voor de constructie anders zou het gebouw instorten. Ook zou het niet mogelijk zijn, 

omdat het dan te duur zou worden en beter was voor de CO2 uitstoot. 

 
Figuur 5: 3D foto nieuwe hoofdingang 

In het dak zijn er veel mogelijkheden om er installaties te zetten voor zoals de ventilatie (met 

warmteterugwinning) en cv-ketels. Verder kan er eventueel in de grond een waterpomp komen 

die de grond gebruikt om het water af te koelen en of te verwarmen. Hiervoor is genoeg ruimte 

om dit te realiseren. 

 
Figuur 6: 3D foto atrium met tra 
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Verder hebben we de inspiratie gekregen van onze eigen school (Noorderpoort Stadskanaal) met 
als voorbeeld de trap in het atrium. Bij de trap zaten ook zitplaatsen (zie figuur 8). Verder hebben 
we de hal zo gevormd dat je zonder obstructies gemakkelijk van A naar B kan komen.  

 
Figuur 7: Foto atrium school met trap 

 

 

 

Figuur 8: 3D foto op de 1e verdieping gang aan rechterkant kantoren 
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3d printen 

Voor 15 juni hadden we bedacht om de definitieve 3d model te verschalen en te verwerken tot 

een 3d model dat de mogelijkheid had om uitgeprint te kunnen worden. Deze houden we graag 

als verassing voor de dag van de prijsuitreiking. Daarna wilden we het doneren aan Stichting 

Museum Philips Stadskanaal. 

 

Twinmotion en Enscape 

Voor het 3D ontwerp hebben wij gebruik gemaakt van Sketch-Up. Nadat dit het hoofdontwerp 

was getekend moest dit nog worden gerenderd. Voor het renderen hebben wij gekozen voor 2 

programma’s, Twinmotion en enscape hebben wij hiervoor gebruikt.  

Voor de binnenkant hebben wij gekozen voor twinmotion, omdat er veel mogelijkheden zijn voor 

het renderen. In Twinmotion zijn er allerlei mogelijkheden omtrent het positioneren van personen 

en meubels. Ook kan je hierbij in 4K foto’s renderen. Er is gekozen voor een vriendelijke en 

gezellige inrichting van het pand. De klaslokalen wouden wij overzichtelijk en puur als voorbeeld.  

 
Figuur 9: 3D foto klaslokaal 

Hoe de klaslokalen er straks gaan uitzien is naderhand te bepalen aan de passende manier van 

lesgeven. Hetzelfde geldt voor de ZZP plekken. De kantoortjes zijn straks leeg en zullen door de 

ZZP’ers zelf ingericht worden.  
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De spreekkamers die ter verhuur komen zijn neutraal ingericht, deze kamers dienen puur als 

spreekkamer voor vergaderingen en bijeenkomsten. Hier zal verder niet in gewerkt worden. 

Daarom is hier gekozen voor een neutrale kantoorsfeer. 

 
Figuur 10: 3D foto vergaderruimte 

De grote ruimte beneden is niet ingericht, deze wordt voor verschillende manieren gebruikt. Het 

kan als evenementenruimte gebruikt worden maar ook als productiehal. Dit is nader te bepalen 

door de opdrachtgevers. 

 

Boven in het pand zit ook nog een grote ruimte, hier hebben wij de keuze voor gemaakt om hem 

leeg te laten. Hier kunnen meerdere soorten activiteiten georganiseerd worden. Dit is ook weer 

nader te bepalen door de opdrachtgevers wat er met deze ruimte kan gaan gebeuren. 

 

Bij de ingang is er gekozen om bij binnenkomst direct een grote fotocollage neer te hangen met 

foto’s van het pand hoe het er vroeger uitzag. Ook willen we graag tekst borden ophangen met 

kleine verhaaltjes over hoe het vroeger was en hoe het leven toen was, dit allemaal verteld door 

een oud-medewerker van Philips.  
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Voor de duurzame installaties hebben wij als team gekeken naar hoe energieneutraal een 

installatie is en welke installaties bij ons gebouw passen. Energieneutraal betekent dat een 

gebouw bijna alle energie die het gebouw nodig heeft zelf opwekt. Het wil zeggen dat voor 

verwarmen en verkoelen van het gebouw, ventilatie, warm water en verlichting, inclusief de 

energie die nodig is voor het verwarmings- en ventilatiesysteem (bijv. de ventilatoren en de 

warmtepomp).  

 

Energieleverend betekent dat je je eigen energie opwekt. Dit doe je bijvoorbeeld door 

zonnepanelen te plaatsen op het gebouw. Deze energie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor 

stroom in het gebouw. Door gebruik te maken van deze groene oneindige energie, bespaart u veel 

geld en bent u duurzaam en milieuvriendelijk bezig.  

 

Inventariseren 

Omdat het voormalige Philips gebouw een voormalig fabriek 

was, stond energiezuinigheid en comfort niet op plek nummer 

één. Wat je wel terug ziet in het gebouw is dat het degelijk en 

simpel gebouwd is. Iets wat je vaak ziet in een productiehal. Met 

deze punten in het oog zullen sommige mogelijkheden van 

verwarmen al afvallen.  

 

Omdat er groot zonnepark op het terrein aanwezig is, zal dit de 

energiebron worden die het gebouw zal verlichten en 

verwarmen. Dus alle verwarming methodes die niet op stroom 

werken kunnen ook worden afgestreept. 

 

Zoals een warmtepomp, voor deze aanpak heb je erg goed geïsoleerd gebouw nodig. En voordat 

je dat hebt behaald zullen er veel dure verbouwingen plaats vinden dus voor nu kijken wij naar 

een betere oplossing.  

 

In ons ontwerp gaan wij de bestaande kantoorruimtes opnieuw gebruiken voor startups, verhuur 

ruimtes en plekken voor school vanwege de tekortkoming aan schoollokalen. Om deze plekken 

comfortabel te houden gaan we deze wel goed isoleren en verwarmen.  

 

Om de kantoorruimten te verwarmen gaan wij infrarood panelen toepassen mogelijk in 

combinatie met andere installaties. Niet alleen omdat deze goedkoper zijn dan een gehele cv- 

installatie, heeft het ook nog eens een erg hoog rendement. En omdat het allemaal vrij kleine 

ruimtes zijn is dit meer dat genoeg om alles warm te houden op een koude winterdag.  

 

Energie 

Figuur 11: Plattegrond foto zonnepark 
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Verwarmen 

Omdat een warmtepomp altijd gespaard gaat met lage temperatuur verwarming. Zou het 

betekenen dat er wand en/of vloerverwarming of een LTV-radiator zou moeten komen. Maar 

omdat er erg veel huur ruimtes zijn in het gebouw is het niet altijd volledig bezet. Hierdoor ben je 

dan vaak voor niks aan het verwarmen en dat is ook niet heel erg duurzaam. Dus is ons geval lijkt 

ons de infrarood panelen toepassen. Dit zijn de opties waarom: 

• Relatief goedkoop (circa 500 pst) 

• Nauwelijks tot geen onderhoud 

• Lange levensduur  

• Makkelijk op schaalbaar 

• Geen ongewenste luchtcirculaties, want infrarood 

panelen geven stralingswarmte af 

• Gunstig energieverbruik 

• Eenvoudige installatie 

• Moderne afwerking en uitstraling 

Vanwege al deze redenen vinden wij het de perfecte optie om onze goede geïsoleerde ruimtes 

van het gebouw te verwarmen. 

 

Verwarmen tijdens evenementen 

Als er een moment komt dat het gehele gebouw wel gebruikt zal worden is er een optie om dit te 

verwarmen met een grote mobile heater. 

 

Veel mensen krijgen hier niet direct een duurzame blik van. Maar als je 

logisch gaat nadenken dan kom je er snel achter dat het beter voor het milieu 

is om een paar keer in het jaar de ruimte te verwarmen met een tijdelijke 

verwarming installatie dan een vaste installatie die constant aan staat. 

Hierdoor is het beter om af en toe een installatie te huren of te kopen voor 

speciale evenementen.  

 

Er wordt natuurlijk ook meer dan alleen lucht verwarmt in het 

gebouw, zoals warm water. De kantine wordt aangesloten op hun 

eigen waterboiler en de rest van het water gebruikt zal worden 

opgevangen door een elektrische ketel die natuurlijk de stroom 

gebruikt van de naast liggende zonnepark.  

 

 

 

Figuur 12: 3D foto infrarood panelen 

Figuur 13: Foto heater 

Figuur 14: Foto waterboiler 
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Smart building plan 

Om het gebouw slim te maken zal er gebruik worden gemaakt van een slimme app. Zodat je 

makkelijk kan reserveren of informatie kunt vinden over het gebouw. Bijvoorbeeld een live 

plattegrond van het gebouw of de geschiedenis die erachter zit. Maar natuurlijk ook alle 

toekomstige en huidige evenementen die in het gebouw plaats vinden. 

In het gebouw zitten ook ruimtes die je kan huren voor eigen gebruik of zakelijk gebruik. 

Bijvoorbeeld de grote vergaderruimte, niet elk bedrijf geschikt over ene vergaderruimte voor het 

hele bedrijf. Om die ruimtes te kunnen verhuren zou je in de app erg makkelijk kunnen 

reserveren. En niet alleen reserveren maar ook efficiënter 

verwarmen dus alleen verwarmen als de ruimte verhuurd is. 

Hiermee kan er voorkomen worden dat er onnodig veel 

energie naar verwarming en licht gaat. Bijvoorbeeld: Om 

15:00 is de ruimte verhuurd aan een lokaal bedrijf die een 

cursus heeft geregeld voor zijn of haar werknemers. Dan zal 

de app een signaal door geven aan die specifieke ruimte om 

de ruimte te gaan voor verwarmen.  

 

Om het gehele gebouw aan de moderne eisen laten voldoen 

is eigenlijk geen optie. Want deze aanpak is erg prijzig. Want 

als je dat wilt realiseren dan moet je praktisch het hele gebouw opnieuw maken en dat is niet 

milieuvriendelijk. Want bij zo’n ondernemen komt een een hele boel afval vrij en in plaats van die 

afval komen nieuwe producten terug die ook een ‘rugzakje’ met CO2 met zich meeneemt. Dus 

daarom hebben wij ervoor gekozen om doelgericht te gaan isoleren en verwarmen. Hierdoor 

blijven de kosten laag, het energieverbruik laag en is het de kleinste onderneming. En wanneer er 

wel de grote ruimte moet worden opgewarmd gebruiken we de grote heater. Het geluk en 

ongeluk van het pand is dat het erg dikke wanden en constructie heeft hierdoor wordt het 

gebouw heel erg sloom warm in de zomer, dus koel installatie is hiervoor niet nodig. En eventueel 

zou een plafond waaier al genoeg zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Foto smart building plan 
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Vanaf het begin is het onze visie om zoveel mogelijk duurzame materialen toe te passen. 

Materialen die hergebruikt worden, en indien er nieuwe materialen toegepast worden moeten ze 

herbruikbaar zijn. Bij biodiversiteit houdt men zich bezig met alle vormen van leven. Hierbij 

moeten we denken aan de organismen zoals: dieren, planten, zwammen en micro-organismen. Er 

zijn duizenden verschillende leefgebieden en miljoenen verschillende dieren. Zo kun je zeggen 

dat, des te meer verschillende soorten organismen aanwezig, des te hoger de biodiversiteit.  

 

Biodiversiteit bij ons project 

Deze groene delen van onze buitengevels bestaan uit duurzame bakken van recyclebare 

kunststof. Dit systeem is van Virtoria GevelGroen. Deze recyclebare bakken zijn te krijgen in de 

maat 60x50cm en voor maatwerk zijn deze ook beschikbaar in 30x50cm. Het systeem zorgt ervoor 

dat beplanting op een natuurlijke manier kan groeien en bloeien.  

 

De bakken worden opgehangen aan de wand met een door een contructiebureau ontwikkeld 

ophangsysteem, wat geschikt is voor elk type wand. Het gewicht en de belasting van de wand is 

per project aan te passen. De beplanting wordt van water voorzien door middel van 

druppelslangen, die tegelijkertijd ook besmetting toevoegen. Een onderdeel van de ophanging 

zorgt ervoor dat het overtollige water wordt afgevoerd via gootjes.  

 

Deze groene gevel zorgt ervoor dat heel veel 

organismen een leefgebied krijgen op industrieel 

terrein. Hierdoor wordt de leefomgeving van allerlei 

organismen erg verbreedt.  

De benodigde hoeveelheid voor onze groene gevels 

bedraagt: 1570 m2. 

 

 

 

 

DBP sinding circulair biobased composiet 

gevelbekleding 

Deze gevelbekleding bestaat uit een gedeelte uit houtvezel (72%). Deze houtvezels zijn afkomstig 

van kapotte pallets, verpakkingsmateriaal, PEFC gecertificeerde reststromen en ongelakt 

sloophout. Dit onbewerkte hout wordt ook wel A-hout genoemd. Het andere gedeelte van deze 

gevelbekleding bestaat uit PP (28%). Dit is één van de meest milieuvriendelijke kunststoffen die er 

bestaan. Deze milieuvriendelijke kunststof komt uit het PMD-restafval. Omdat Compodeen 

volledig herbruikbaar is, ken het een permanente CO2 opslag.  

Biodiversiteit 

Figuur 16: Foto groene buitengevel 
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Dit product heeft de volgende voordelen: 

• Biobased 

• Recyclebaar/ circulair 

• Geupcycled uit 100% restafval 

• PEFC/ KOMO gecertificeerd  

• Permanente CO2 opslag  

• Geen milieubelastende additieven 

• Nederlands fabricaat 

• Natuurlijke vergrijzing 

• Diverse tinten/ kleuren / beitsen 

De hoeveelheid gevelbekleding die we nodig zijn bedraagt: 

92 m2. 

 

Wadi 

Een wadi is een groene, smalle, ondiepe uitgraving in de grond. Deze wadi zorgt ervoor dat 

regenwater wat niet goed afgevoerd kan worden een tijdelijke opslagplaats heeft. Het woord 

wadi is Arabisch. Wadi wordt in Nederland gebruikt als afkorting. Deze afkorting staat voor Water 

Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi zuivert het opgeslagen regenwater, waarna het water 

infiltreert in de ondergrond. Een wadi is dus ideaal op wateroverlast of droogte te voorkomen.  

 

Meestal als het veel regent zie je ook vaak wel dat al het water naar de wadi stroomt via allerlei 

goten en wegen. Het water stoomt zo dus naar de groenvoorzieningen die lager liggen.  

 

Het meeste water in de wadi infiltreert naar de ondergrond. Dat water wordt in de bovenste laag 

van de bodem gefilterd. Daarna gaat het naar de bodem en kan het ook in het grondwater 

terechtkomen. Wadi’s die vooral voor de filterende werking zijn aangelegd en minder voor 

infiltratie worden vaak ‘bodempassages’ genoemd. 

 

Bij bedrijventerreinen zijn weinig wadi’s over het algemeen. Hier ligt dus potentie voor veel 

verbetering. Bedrijventerreinen zijn vaak grote verharde oppervlakken die je van het riool kunt 

afkoppelen. Ook heb je vaak minder te maken met grondeigenaren bij bedrijventerreinen dan met 

woonwijken. Ook zijn wadi’s interessant voor bedrijventerreinen waar specifieke vervuiling 

voorkomt. Deze wadi’s bieden dan een zuiverende functie voor bedrijven. Vervuiling heb je overal 

in stedelijk gebied, bijvoorbeeld van fijnstof in de lucht door uitlaatgassen. Maar bij afstromend 

regenwater komt er nog extra vervuiling bij, zoals zinken dakgoot of lood van loodslabben.  

 

 

Figuur 17: DBP sinding circulair biobased 
composiet gevelbekleding 
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Figuur 19: Foto insectenhotel 

Sedumdak 1-2-3 

Het sedumdak 1-2-3 bestaat uit hemelsleutel en vetplanten. Deze planten bloeien van mei tot 

september. Deze planten blijven groen tijdens de winter en bieden alle vogels, slakken en insecten 

een goeie leefruimte. In woonwijken worden dieren vaak gestoord. Wij bieden deze dieren een 

kans om in een rustige leefomgeving te wonen. Ook is dit sedumdak fijn voor bijen en vlinders. 

Bijen en vlinders zien deze planten namelijk als voedsel.  

Dit sedumdak heeft verder nog meer voordelen: 

• Koelt uw dak in de zomermaanden  

• Extra isolatie in de wintermaanden 

• Dakbedekking krijgt dubbele levensduur 

• Geluidsisolatie dak verbetert sterk 

• Verhoogt de waarde van uw pand 

• Water bufferend vermogen per m2: 31 liter 

 

De benodigde hoeveelheid m2 aan de sedumdak komt 

neer op 120 m2. 

 

Overige biodiversiteit 

Bij het gebied waar de wadi komt te liggen gaan we ook veel plaats maken voor leefomgevingen 

voor dieren. Er zal plaats komen voor vleermuiskasten, vogelhuizen en insectenhotels. Deze 

kasten, huizen en hotels willen wij laten maken door onze leerlingen van het Noorderpoort. Deze 

leerlingen zullen zo kennis krijgen van de biodiversiteit en leren met praktijk projecten te maken 

die goed kunnen zijn voor hun opleiding. Wij zullen de binnenkant van het pand ook vullen met 

allerlei planten. Dit doen wij zodat de planten CO2 kunnen opnemen en de sfeer van het gebouw 

toeneemt.  

 

 

 

Figuur 18: Foto sedumdak 

Figuur 21: Foto vleermuiskasten Figuur 20: Foto vogelhuizen 
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Wat houdt circulair bouwen in?  

Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later na gebruik kunnen 

de producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Bij 

circulariteit gaat het dus vooral om een wereld zonder afval. Het bestaat uit niet uit nieuwe 

producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze aanpak heeft een enorme impact op de 

aarde. 

 

 

De bedoeling van circulair bouwen 

• Het materiaalgebruik is over de hele levensduur van het 

bouwwerk bijschaven 

• De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie en bouwfase als in 

de gebruiksfase 

• De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op de veranderingen in de 

samenleving en de vraag markt en consument 

 

Circulair bij ons gebouw  

Wij hebben de volgende hernieuwbare grondstoffen gekozen om toe te passen bij ons ontwerp, 

aluminium, hout, hennep isolatie, gespecificeerde leveranciers met een CSC-keurmerk en 

circulaire gipsplaten. Hier wordt extra goed gekeken naar de kwaliteit van de beplating.  

 

Accoya 

In Nederland wordt er veel gebruik gemaakt van vurenhout. Het hout is erg 

populair omdat het relatief goedkoop is. Hout is gemakkelijk te verwerken, alleen 

is vuren geen duurzaam bouwmateriaal. Natuurlijk kan het verduurzaamd 

worden door het te impregneren door middel van verf, beits of lak. 

 

Bij accoya hout is het op een andere manier verduurzaamd, dit is chemisch 

modificeren van het hout met azijnzuurhybride bij hoge temperaturen en druk. 

Hierdoor veranderen de eigenschappen van het hout tot de kern en neemt het 

geen vocht meer op. Dit zorgt ervoor dat het hout stuk stabieler en veel langer 

meegaat. Accoya hout gaat ongeveer 60 jaar mee, hierbij heeft het ook een 

duurzaamheidsklassement 1.  

 

 

 

Hennep 

Circulair 

Figuur 22: Foto accoya 
hout 
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Hennep is afkomstig van de hennepplant. Hennep wol is een 

uitstekende isolator en kan daarom prima toegepast worden als 

milieuvriendelijk isolatiemateriaal. Hennep wol is makkelijk op 

maat te snijden en eenvoudig toe te passen. De hennep 

isolatieplaten hebben een goede stijve structuur en sluiten prima 

op elkaar aan waardoor koudebruggen vermeden worden. 

Hennep isolatie wordt vaak toegepast voor het thermisch (en 

akoestisch) isoleren van hellende daken, muren en gevels. 

Volledig biologisch afbreekbaar in tegendeel van glaswol, 

minerale wol etc. Hennep is iets duurder als vergelijkbare veelgebruikte materialen. Maar die 

opties zijn ook minder duurzaam. Hennep doet aan isolatiewaarde niet onder, het is dus sowieso 

een slimme en milieuvriendelijke investering.  

 

Aluminium kozijnen 

Strakke en moderne uitstraling. Aluminium kozijnen kenmerken zich onder andere door een 

moderne en strakke uitstraling. Hierdoor is dit materiaal zeer geschikt voor nieuwbouwprojecten, 

maar juist ook om klassieke of landelijke woningen een modern of industrieel tintje te geven. 

Doordat de aluminium profielen in diverse donkere en lichte kleuren verkrijgbaar zijn, creëer je 

met de kozijnen eenvoudig een unieke look die past bij jouw woning en wensen.  

 

Aluminium is zeer sterk en stabiel materiaal. Door de hoge kwaliteit zijn aluminium kozijnen 

betrouwbaar: de kozijnen zetten niet uit en krimpen niet bij warmte of kou. Daarnaast neemt 

aluminium geen vocht op en trekt het geen vuil aan. Hierdoor hebben aluminium kozijnen een 

lange levensduur. Aluminium kozijnen zijn 100% recyclebaar. 

Mocht je de kozijnen na verloop van tijd willen vervangen, dan 

kan het materiaal geheel hergebruikt worden. Een gebouw 

vergt veel onderhoud, des te fijner als je kozijnen 

onderhoudsarm zijn. Anders dan bij hout kunnen aluminium 

kozijnen niet geverfd worden, waardoor je hier geen werk mee 

hebt. Daarnaast trekt aluminium geen vuil aan, dus af en toe 

een doekje eroverheen is voldoende. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23: Foto hennep isolatiemateriaal 

Figuur 24: Foto aluminium kozijnen 
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Het Philips pand had voormalig een industriefunctie, waarbij de eisen voor brandveiligheid niet 

meer overeenkomen met het bouwbesluit momenteel. Wij gaan het indelen in evenementen 

ruimte waarbij de eisen hoog liggen i.v.m. de maximale afstand tot de vluchtroutes, ventileren, 

aankleding, opvang- en doorstroomcapaciteit. Het gebouw heeft straks als gebruiksfuncties: 

bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie en sportfunctie.  

 

Volgen de NEN 6068 gelden er eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 

een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment. Hiervoor is er een besloten ruimte 

nodig met een extra beschermde vluchtroute van ten minste 20 minuten. Hiervoor hebben wij de 

twee nooduitgangen van het pand in gebruik, waarbij brandvertragende glas toepassen.  

 

Brandwerend glas 

Dit is iets waarbij het minst bij stilgestaan wordt. Bij normaal glas 

breekt het bij brand erg snel. Door het plotselinge 

temperatuurverschil ontstaan er hoge thermische spanningen, die 

ervoor zorgt dat het glas breekt. Bij brandvertragend glas breekt het 

minder snel, waardoor het langer zal duren voordat eventuele brand 

via het glas kan doorslaan naar de naastgelegen ruimte.  

 

Brandwerend glas is gemaakt van minimaal twee bladen glas waar 

één of meerdere tussenlagen van silicaat tussen zit. Bij de tussenlaag 

van silicaat gaat het bij brand opschuimen en vormt een schild tegen zowel vlammen als de hitte. 

Eventueel om de brandveiligheid nog meer te garanderen is er nog een andere optie, namelijk 

speciaal gehard glas met een hitte reflecterende coating.  

 

Brandwerende deuren 

De vulling van de deur zorgt ervoor dat het deurblad in bepaalde mate bestand is tegen brand. 

Uiteindelijk moet de combinatie van de deur en het kozijn ervoor zorgen dat een ruimte 

luchtdicht wordt afgesloten in geval van brand. Dit doen we met behulp van brandwerende strips, 

ook wel opschuimend materiaal genoemd. Brandwerende deuren voorkomen dat de brand 

overslaat naar andere ruimtes, ook wel brandcompartimenten genoemd. 

 

Brandwerende gipsplaten 

Gipsplaten zijn verhoogde brandwerende gipsplaten en zijn aan beide zijden voorzien van karton. 

Verhoogde brandwerende gipsplaten zijn perfect voor de afwerking van wanden en plafonds waar 

hogere eisen voor brandveiligheid worden gesteld. De vezels in de RF-gipsplaten zorgen voor een 

verhoogde brandwerendheid. De verhoogde brandwerende gipsplaten worden veel gebruikt in 

lichte scheidingswanden. 

Brandwerendheid 

Figuur 25: Foto brandwerend glas 
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Brandwerende verf 

Brandwerende verf vormt een barrière tussen de brand en de ondergrond, hierdoor wordt de 

evacuatietijd verlengd en is een pand beter beschermd tegen instortingsgevaar. Zoals de naam al 

zegt heeft brandwerende verf als hoofddoel een gebouw of materiaalsoort een bepaalde tijd 

brandvrij te houden wanneer er brand uitbreekt. Brandvertragende verven en vernissen zwellen 

op als ze in contact komen met vuur of met stralingshitte en vormen zo een isolerende schuimlaag 

die de verspreiding van het vuur vertraagt. Het beschermt hierdoor tegen instortingsgevaar en 

zorgt het tot slot voor kostbare evacuatietijd. 

 

Brand-ontvluchting 

In het bestaande Philips gebouw zijn twee trappen, die wij 

tevens gebruiken als nooduitgangstrappen. De twee trappen is 

voldoende voor het aantal mensen die in het gebouw kunnen 

zijn. Wel geldt een maximale loopafstand binnen die ruimte en 

moet er in twee richtingen kunnen worden gevlucht, hier 

voldoen wij aan.  

 

Sprinklersysteem 

Een sprinklersysteem is een automatisch brandblussysteem dat een brand automatisch, snel en 

effectief bestrijdt. Ze beschermen tegen de gevolgen van de brand. Hierdoor wordt veilig vluchten 

mogelijk en zorgt het ervoor dat de bedrijfsprocessen minimaal verstoord worden door de 

gevolgen van de brand. De sprinklerkoppen worden in een patroon onder her plafond 

aangebracht, daarin zit er een ´glasbulb´ of ´fussible link´ (hittegevoelig element) dat bij een exact 

bij een bepaalde temperatuur knapt en zorgt dat water de brandt bestrijdt.  De brandweer heeft 

veilige toegang en kan met een kleiner team gemakkelijk een ‘binnenval’ uitvoeren 

en waar nodig nablussen. Doordat er vaak een beperkte bedrijfsnoodorganisatie en 

passende ontruimingsstrategie volstaat, kan hierdoor geld worden bespaard.  

 

Brandmeldinstallatie 

Een brandmeldinstallatie (BMI) meldt wanneer er brand is zo snel mogelijk als er 

brand is en waar. Bij de brandmeldinstallatie stuurt hij alle andere brandbeveiliging 

installaties aan, zoals de ontruimingsalarminstallatie, liften of blusinstallatie. Hoe sneller de brand 

is gemeld, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en schade te beperken. Zoals 

verwondingen aan mensen als ze op tijd kunnen vluchten, brandschade aan gebouwen wanneer 

er geblust kan worden, ernstige milieuschade als de deuren van ruimte met schadelijke stoffen 

dichtvallen. 

 

Figuur 26: Foto nooduitgangsbord 

Figuur 27: Foto 
sprinklersysteem 
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Sociale media 

De aanmaak van alle digitale communicatiekanalen wilden wij stapsgewijs uitvoeren, binnen de 

projectgroep heeft één de verantwoordelijkheden aangewezen gekregen om de sociale media bij 

te houden. Britt Prummel heeft de Instagram, Facebook en een LinkedIn aangemaakt. Hier 

werden updates op geplaatst zodat iedereen op de hoogte blijft.  

 

Mediacampagnes 

Naast onze eigen sociale mediakanalen, hebben wij gekeken naar de voorgaande jaren en 

inspiratie opgedaan uit projectgroepen en hun acties. Aan het begin van ons project waren er dan 

ook doelen voor alle kanalen. Wij hadden gebrainstormd over mogelijkheden voor ons om 

publicatie te zoeken. Interviews, krantenartikelen noem het maar op.  

 

Inhoud eigen kanalen 

Wat betreft onze eigen kanalen hebben wij, een focus gelegd op al onze kanalen. Om iedereen 

aan te trekken tot ons verhaal/ontwerp. Wij willen vooral alle doelgroepen hiermee aanspreken, 

omdat iedereen een idee bij het Philips terrein heeft. Hierbij hebben wij de gemaakte planning 

gevolgd betreffende inhoud van de updates. De planning was opgesplitst gebaseerd op de 

voortgang van het project en aanloop naar de finale. De inhoud van de post gingen vooral over 

onze ideeën voor het Philips terrein. We proberen toch wel elke week iets nieuwe te plaatsen op 

Instagram, Facebook en LinkedIn.  

 

In de loop van de periode hebben wij al een aantal volgers op facebook. We proberen zoveel 

mogelijk onze 3D beelden te laten zien waardoor iedereen een idee krijgt bij het ontwerp. We 

wouden zoveel mogelijk een beeld geven van het eindproduct. We wouden mensen op de hoogte 

stellen van de mogelijkheden om te stemmen. Verder zouden wij onze campagne ondersteunen 

met wat informatie over de groep, en onze standpunten in de sector. 

 

Resultaten eigen kanalen 

Bij Facebook hadden we al snel 

veel verkeer vergeleken met 

Instagram. Iedereen heeft in de 

periode al hun vrienden 

uitgenodigd om de pagina leuk 

te vinden.  

 

 

 

Communicatie en multimedia 

campagnes 

Figuur 28: Foto Facebook resultaten 
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Bij Instagram is er wel een vermindering. Het gene wat we plaatsen op facebook kwam ook op 

Instagram en LinkedIn. Toch zagen we een duidelijke groei gezien de bezoekers op de Instagram 

pagina. Vooral na de inlever deadline gaan we druk bezig met de pagina’s om stemmen te werven. 

Door dan alle ideeën en ontwerpen te laten zien, hopen we dat mensen ons gaan volgen en gaan 

stemmen.  

 
Figuur 30: Foto Instagram pagina 

 

Figuur 29: Foto Facebook pagina 
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Vanaf het begin van dit project was het ons doel om een realistisch project te realiseren. De 

financiële kosten voor de renovatie zijn een richtprijs want in deze tijden fluctueren de prijzen van 

materialen te veel om een accurate prijs te berekenen. De kosten van de materialen hebben wij 

voornamelijk uit het internet gehaald en prijzen gevraagd van bouwbedrijven. Hierdoor hebben 

wij een vrij accurate inschatting kunnen maken. De kosten zijn allemaal exclusief btw. 

 

Kosten raming kantoor renovatie 60m2: Leveren en aanbrengen totaal: €33.333,- exc. BTW   

Isolatie glas: €550,- 17,5m2 = €9625,-  

Aluminium kozijnen: €1000,- x 17,5 m2 = €17.500,-  

Vloer PVC: €60,- x 60 m2 = €3600,-  

Systeemplafond: €25,- x 60 m2 = €1500,-  

Infra rood panelen 3000W totaal: €369,- x 3 panelen van 1000W = €1108,-  

Totaal: €33.333,- exc. BTW 

Kosten raming extra wanden aanbrengen per m2: 175 

Kosten hsb wand afgewerkt per m2: 175 ,- 

Begaande grond wanden 5,2m hoog per m1: 51,6m1 + 20,5m1= 72,1m1 x 5,2m1= 374,92m2x 170 

euro= 65611 euro 

Eerste verdieping wanden  4,3m hoog per m1: 223,4m1 x 4,3 m1= 960,62m2 x 170,-= 168108,5 

euro 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel 
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Wij zijn trots op wat we gepresteerd hebben en vinden dat we met dit project de hoofprijs 

verdienen, omdat we voldoen aan alle ontwerpcriteria die bij deze wedstrijd horen. We hebben 

gebruik gemaakt van oude materialen een nieuw leven in geblazen. Door bij de juiste mensen 

informatie te verzamelen zijn we tot mooie creatieve ideeën gekomen. Bovendien hebben we 

veel geleerd: doordat we veel contact hebben gehad met verschillende bedrijven en organisaties 

hebben we zelf ook veel kunnen leren over hoe het gaat in de bouw. Het was een interessant en 

leerzaam project. De samenwerking tussen studenten van de verschillende opleidingen verliep 

uiteindelijk ook erg soepel: de informatie/uitwisseling verliep eerst wat stroef, maar naarmate het 

project  ging dat steeds beter. 

 

Tenslotte hopen we dat ze ideeën willen overnemen en van het oude gebouw weer een mooi 

modern en vooral duurzaam gebouw wordt gemaakt. We hebben hier een belangrijke 

bijdrage aan geleverd en we denken dat de inwoners van Stadskanaal hier trots op zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Waarom wij moeten 

winnen  
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https://www.virtoria.nl/virtoria-gevelgroen/ 

https://www.innodeen.nl/markten/bouw/dbp-siding-circulair-biobased-composiet-
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https://enscape3d.com/ 

https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/wadis 

https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/philips-eisenlijstje-voor-stadskanaal 

https://www.vidaxl.nl/e/vidaxl-vleermuizenkasten-2-st-22x12x34-

cm/8718475906902.html?gclid=CjwKCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkQcjbWIgb_U7gWMMkCEZpOEvG

ACluzLVIiB7nrnvvtBlbbDNFLdLPhoCw3YQAvD_BwE 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl1083-wat-is-biodiversiteit 

https://www.mapiq.com/platform?utm_term=smart%20building&utm_campaign=Smart+Building
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329131238324&hsa_kw=smart%20building&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cjw

KCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkWn08yQz2d94Krg6iv5DmspVYXA-rKmX-

qG7WSyBIR3ajF7u2JVE_hoCbIAQAvD_BwE 
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https://www.aaglas.nl/producten/brandwerend-glas 

https://www.skantrae.com/binnendeuren/brandwerende-deuren/skb-280-30-min-

brandwerend.html 

https://www.verdouw.nu/brandwerende-platen-en-eisen-hoe-mee-omgaan 

https://www.debouwmarktshop.nl/Gyproc-RF-Brandwerende-Gipsplaat 

https://coating.nl/brandwerendeverf/* 

https://www.saval.nl/producten/sprinklersysteem/99/225/ 

https://www.brandweer.nl/onderwerpen/brandmeldinstallaties/ 
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