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Voorwoord & Introductie  
Wij zijn team Slim wonen en wij zijn in totaal 8 leden, 7 leden van het 2de jaars 

Middenkaderfunctionaris bouw vanuit Amsterdam en één 4de jaars student techniek in 

Utrecht. Hierbij hebben wij een uitdaging gekregen om mee te doen aan een groot project 

dat plaats vindt in Lisserbroek samen met de hulp van smart circulair. 

Hierbij introduceren wij onze kandidaten die meedoen met dit wedstrijd. 

 

Michael van Buuren 

 Amicia Chin Joe Kie 

                  Eda Erdal 

           Emiel Joosten 

                    Gazäl Eren 

        Joshua Brunsveld 

          Jenthe Sikkema 
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1.0 Samenvatting 
Wij zijn een bouwteam gericht voor dit project wij doen mee met een wedstrijd vanuit 

SMART Circulair voor Lisserbroek. Tijdens dit project moeten wij woningen bouwen 

en ontwerpen op een plek waar over 2 á 10 jaar een nieuwe sportlocatie moet 

komen, De toegewezen locatie voor de ontwikkeling van een circulaire 

gebouwen/huizen ligt in Lisserbroek in de buurt van Schiphol hiervoor moeten wij 

circulaire & duurzame gebouwen ontwerpen voor multi-age publiek. Ook hebben wij 

een opdracht gekregen om een toekomstige HOV-brug te ontwerpen voor het drop 

op het meest duurzame, hightech & eyecatching manier toegegeven 
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2.0 Inleiding  

2.1 Opdracht & Locatie 

De geplande locatie van ons finale project ligt in Lisserbroek en klein vormig dorpje naast 

Schiphol, Lisserbroek is een oud dorpje met een oud Amsterdamse sfeer, daarom hebben 

wij een opdracht gekregen om een sfeer iets te verbeteren naar iets meer moderns. Hierbij 

kiezen wij een vrolijke sfeer met leuke kleuren en open voor multi-age. 

 
 

2.2  Eisen van opdrachtgever 
Bedenk voor ons een invulling van één voetbalveld, gelegen bij de HOV-halte voor de lijn 
van Noordwijk naar Schiphol. Daarbij kijk hoeveel ruimte er beschikbaar is en houdt 
rekening met een beperkte mate van autobezit. Gebruik duurzame materialen en verwerk 
die in een materialen-paspoort. Prefab en industriële producten zijn doorgaans goedkoper, 
maar mensen zoeken ook hun eigen inbreng en identiteit.  
Bedenk wie hier tijdelijk (10 jaar) zou willen of kunnen wonen en geef een oplossing voor 
jullie product als wij na 10 jaar een sportveld van gaan maken.  
Hoe kunnen we jullie ontwerp dan effectief en tegen lage kosten op een andere plek 
opnieuw gebruiken. Houdt er rekening mee dat dan wel eens op een plek kan zijn die 
midden in de stad ligt en waar misschien veel minder ruimte is dan hier in Lisserbroek. 
Misschien moet je dan wel gaan stapelen. Is het ontwerp daarop voorbereid? Denk er ook 
over na dat het beter kan zijn om de tijdelijke bouwwerken niet over grote afstanden te 
verplaatsen, maar om zojuist te gebruiken als onderdeel van definitieve woningen die we 
ook in de wijk gaan bouwen. Houdt er rekening meer dat de aanleg van leidingen voor 
Electra, gas(?) water, internet erg duur zijn om aan te leggen in een toekomstig voetbalveld. 
Zijn hier slimme oplossingen voor?  
Als bonus wil ik jullie ook vragen naar een ontwerp van een voetgangersbrug over de bus 
route zodat bijvoorbeeld kinderen veilig kunnen oversteken. Ook hier zoek ik een duurzaam, 
sprankelend ontwerp, waarmee we een prijs kunnen winnen en op de voorkant van de 



7 
 

vakbladen komen en voor alles geldt dat het er niet goedkoop mag uit zien, maar dat wel 
moet zijn. We willen betaalbare tijdelijke producten.  
 

2.2.1 Onze uitvoering 
Tijdens onze vorming van team Slim wonen hebben we vaak veel problemen erbij gekregen 

en afgenomen. We waren een heel klein groepje van 3 die samen werkte aan ons project 

voor een goed cijfer voor school. Na dat we allemaal achter kwamen dat we mee konden 

doen aan de finales voor Smart circulair hadden we besloten om keihard te knallen en meer 

leden te zoeken die samen met ons konden werken aan het project. Daarbij hebben we veel 

en heel veel veranderingen gemaakt aan ons design. 

2.3 Publiek 
Onze doelgroepen voor de woning- wijken zijn multi-age elk leeftijd is welkom in dit wijk; Oud 

& Jong. Voor studenten, families en vrienden die samen duurzaam en slim willen wonen. 

Ook zodat de leefomgeving meer leeft en sociaal kan zijn met elkaar en dat iedereen veel 

plezier heeft in hun eigen plek die ze ‘thuis’ kunnen noemen 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Het voorlopig ontwerp 
We begonnen eerst met brainstormen wat mooi, precies & duurzaam lijkt en past op 1 voetbalveld. 

We hebben via de programma Revit2019 een 3D en 2D aanzicht op het voorlopige ontwerp. We 
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hebben met dit ontwerp een pitch gehouden met 3 leden. Dit was voordat we een groter team 

werden in mei en veel aanpassingen hebben gemaakt. 
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2.5 Het definitieve ontwerp 
Binnen 3 weken voor de finale hadden we besloten om 2 teams bij elkaar toe te voegen en 2 

projecten in 1 te gooien, na meer brainstormen met een groter team kwamen we op een nieuw idee 

en een masterplan om onze ontwerpen te mixen in 1. Ook via de programma’s AutoCAD2022 en 

Revit2022 hebben we indelingen kunnen combineren. Hieronder zie je het beeld van ons definitieve 

ontwerp waarbij wij rekening houden met de duur uitziende look en de duurzaamheid van het 

gebouw, welke eisen waren voor de opdrachtgever. Het project moest niet te opvallend zijn in de 

omgeving Lisserbroek en daarom hebben wij de houten en stenen karakteristiek gebruikt. 
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3.0 Energie 
Vanuit eerdere Nieuwbouwprojecten waar warmtepompen als warmtebron gebruikt zijn 
kunnen we inschatten wat de benodigde warmte is van een huis.  
Bestaande bouw (mits volledig gerenoveerd/geïsoleerd) gebruikt ongeveer per 100-130m2 6 
à 8 Kw om volledig gasvrij het huis te verwarmen.  
In dit geval van een nieuwbouw appartement/huis mag dit terug geschaald worden naar 3 à 
4 Kw per 100m2 omdat deze volledig geïsoleerd is vanwege de nieuwbouw normen  
Hiervoor is er een gedeelde warmtebron gekozen dichtbij en goed plaatsbaar in de 
technische ruimtes passen. Het gaat hier dan ook om grote industriële warmtepompen. 
(60/40/30/20 KW versies)  
Ik heb daarom er ook voor gekozen dit een Monoblock te laten worden. Deze zijn stiller en 
halen hogere temperaturen dan split units. Deze worden in de technische ruimte gebufferd 
en gedistribueerd naar de aanliggende en bovenstaande appartementen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0.1 Zonne-Energie 
Ieder huis maakt gebruik van zonne-

energie, want de warmte die de zon 

uitstraalt absorbeert in de materialen 

en wordt dan warm. Wanneer je 

optimaal gebruik maakt van zonne-

energie dan zorg je dat de zon zo 

lang mogelijk in het huis kan blijven 

schijnen waardoor je huis passief 

opwarmt. Dit kan je doen door een 

huis te bouwen waar de ramen die 

geïsoleerd zijn zo staan dat je zon 

kan opvangen in de zomer waar de 

zon hoog staat en in de winter als de zon laag staat. Ook is het handig als je een huis bouwt 

waar het grootste deel van de ramen aan de zuidkant zet, want de zon gaat van oost naar 

zuid naar west. Als je een huis bouwt zorg je ervoor dat er geen bomen of andere dingen in 

de weg zitten om passief op te warmen. 
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3.0.2 Zonnepanelen 
Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en is daarom een duurzame energiebron. 

Zonne-energie heeft veel voordelen en nadelen. Het kan zo zijn dat er niet altijd zon schijnt, 

daarom moet je altijd nog aangesloten zijn op de elektriciteit. Een voordeel is dat als je een 

zonnige dag meemaakt dat de energie kan worden opgeslagen als je niet meer energie 

verbruikt dan er daadwerkelijk is opgebracht hebt. Ook kan je dit voordeel gebruiken om de 

elektriciteit terug te leveren aan een energiemaatschappij.  

De gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel ligt rond de 250kWh per jaar. Een 

gemiddeld huishouden met een verbruik van 3.500 kWh heeft dus ongeveer 14 panelen 

nodig om al hun energie zelf op te wekken. Terugverdientijd ligt tussen de 5 en 10 jaar. 

 

 

4.0 Circulariteit 
Het is ons nu wel aangeleerd dat circulair het is verbeteren van het milieu, vermindering van 

grondstoffen gebruik en hergebruik voor een betere toekomst van de wereld en mens. Sinds 

we achter zijn gekomen om het te verwerken in ons project hebben we zoveel mogelijk 

opgezocht, uitgezocht en op bruikbaarheid in ons project gelet.     

Om mee te beginnen dus grondstoffen dus hoe kan dat in zekere zin vermindert worden of 

terwijl opnieuw gebruiken/fouten verminderen voor verspilling (2e leven geven). Oké het van 

fouten voorkomen kan op meerdere manieren een daarvan is een GPS op te stellen op de 

bouwplaats zodat het duidelijk is met afmetingen en dergelijke, zo verminder je ook de 

avalstroom van materieel ervan. Je kan ook nog deelelementen(prefab) gebruiken voor 

verminderingen verbindingen zo verminder je ook het sloopwerk/verbruiken van het 

materieel en demontabel voor hergebruik ook genoemd 2e leven geven. Hierdoor is er wel 

meer werk in de werkvoorbereiding dan in de uitvoering maar door een 3Dmodel gebruiken 

kan ieder in zijn specialiteit aan werken en versnelt dat het proces. 
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4.1 Reflectie 
Als wij gaan terug reflecteren op ons project hadden wij in onze ogen mooie ideeën en goeie 

samenwerking, onze opdrachten dat wij erbij hadden gekregen hadden wij zo goed mogelijk 

toegepast erin en ging goed met een vooruit zichtende planning waardoor alles soepel 

verliep. 

Tot uiteindelijk de samenwerking die wij hadden met de school uit Utrecht (voor de Electra 

en dergelijke) verslecht werd door communicatie afstand, corona en initiatief neming, waar 

wij erg van hebben gebaald maar snel weer doorgepakt hebben en nu in ons laatste week 

erg hard doorwerken hieraan. 

Gemaakte keuzes in relatie project (wat doen we volgende keer weer en wat niet). 

Wat ons erg had geholpen en zeker opnieuw gaan gebruiken is een vooruit planning en wie 

wat doet/wanneer. 

Wat ons tegenviel was het communicatie tussen onze school en die uit Utrecht waardoor er 

een grote klap in onze planning en inlever tijd kwam dus communicatie gaan we zeker naar 

een hoger niveau brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


