Juryrapport

Smart Circulair Hackaton 2-11-2022
Circulaire Hub Urban Scene Tramkade
Juryleden: Minke van Boekel (Provincie Noord-Brabant), Marjolein Pullens (Gemeente ’s-Herogenbosch),
Jaap Klink (School des Levens/ Urban Scene Tramkade) en Rolf Gerritsen (Provincie Noord-Brabant).
Juryvoorzitter: Kirsti Pol (De Conceptenbouwers/ Buro Kade)
Beoordelingscriteria:
• In welke mate geeft het idee antwoord op de opgave voor de doelgroep, de urban scene? Programma
van Eisen?
• In welke mate is het idee innovatief en vernieuwend voor de gebiedsontwikkeling?
• In welke mate is het idee circulair, biobased, demontabel, modulair?
• In welke mate is het idee vernieuwend in energiegebruik?
Algemeen:
1. Wat we misten is een ‘hoge dichtheid’ oplossing voor het bouwen. De meesten van jullie maakten
een plat vlak als vlekkenplan…waar is de hoogte? Kun je dan slimmer bouwen?
2. Hierdoor is er juist MEER aan ruimtegebruik in plaats van de beste circulaire oplossing ‘refuse/ niets
doen/ minder doen…’, wat zijn de echte circulaire bouwoplossingen van deze tijd? Zoals een
modulaire constructie van hout, of biobased gevels?
3. Gevoel voor maat en schaal van de locatie, de huidige gebouwen en wat er nodig is, is lastig te vinden
in de presentaties. De meesten van jullie gebruiken de hele Tramkade, waar deze groepen nu maar
enkele ruimtes bezetten. Wanneer je plattegronden maakt is een ‘maatvoering’ erbij hebben een
goede tip!
4. Wie zien veel terug van de informatie, materialen en de technieken die jullie hebben gehoord tijdens
de masterclasses. Ook zien we dat het ‘programma van eisen’ (wat is er nou precies nodig en voor
welke partij en wat is te combineren) lastig is te achterhalen.
5. Er zijn heel wat leuke toffe nieuwe ideeën zoals een voetbalveld op het water en een basketbalveld
op het dak.
1e prijs
TEAM: CIRCUBOUW
Motivatie: Er is duidelijk nagedacht en ontworpen aan een ‘nieuwe’ setting voor de Urvan Scene, met een
centrale ruimte voor ontmoetingen en een moestuin. Ook is er nagedacht over de inzet van wanden om
flexibele en multifunctionele ruimtes te kunnen creëren. Binnen en buiten worden met elkaar verbonden
en ingezet als gebruiksruimte.
2e prijs
TEAM: Smart Circulair Bouw
Motivatie: Goede analyse van de bestaande situatie. Nieuw gebouw is gevisualiseerd met een
kassenstructuur open/ licht en prettig, verschillende energieoplossingen zoals transparante PVE-panelen
en ‘bomen’ en oog voor details als aankleding en decoraties van graffiti. Een mooie verzorgde presentatie
3e prijs
TEAM: VERT (groen in het Frans)
Motivatie: Dit team heeft het meest buiten de bestaande kaders gedacht in oplossingen en in
materiaalkeuze, met een knipoog/ dosis humor.

Lees verder

In willekeurige volgorde…
TEAM: Hammertime
Motivatie: Mooie presentatie. Een heel aantal oplossingen worden wel aangeraakt, maar zijn net niet ver
genoeg uitgewerkt.
TEAM: Saaffestiek
Motivatie: Het Programma van Eisen is toegepast in alle gebouwen, daardoor wordt er veel ruimte in
gebruik genomen. Het voetbalveld op de Dieze en de inzet van water als belangrijkste bron voor energie is
leuk!
TEAM: Tramkade United
Motivatie: er is aandacht geweest voor de analyse van het Programma van Eisen, maar de vertaling ervan
in een gebouw, een hub is nog niet helemaal zichtbaar.

