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Green deal duurzame zorg 3.0



Circulair bouwen: van verbruiken naar gebruiken



Circulair bouwen



Transformatie van gebouwen

• Gebouwen worden in meerdere of mindere mate hergebruikt voor een nieuwe functie

• Vaak scholen, kantoren, sporthallen en dergelijke 

• In de zorg meerdere voorbeelden van succesvolle herontwikkeling

• Fijnste zijn gebouwen met grote ruimtes (bijv. klaslokalen) of volledige vrije 
indeelbaarheid (kolommenstructuur, bijv. kantoren)



Transformatie van gebouwen

Amerpoort

De Ontdekking, Amersfoort

De Ontdekking is een voormalig 
schoolgebouw. De klaslokalen zijn 
verbouwd tot appartementen. 

Als bewoner van De Ontdekking heb je een 
eigen appartement of studio met een 
keuken, wasmachine en douche/toilet. In 
de twee woonkeukens kun je samen eten. 
Ook kun je samen televisiekijken, een 
potje poolen of tafelvoetbal spelen. 
Je kunt sporten in de sport- en 
recreatieruimte in het gebouw. 
Aan beide kanten van het gebouw is er 
een tuin/terras. 
Er zijn twee kantoren voor de begeleiding.



Transformatie van gebouwen

ASVZ – Aveling 500, Hoogvliet
Kantoor + werkplaatsen 
omgebouwd tot wooncomplex 
(2x 8 studio’s, 5 appartementen) 
+ arbeidsmatige dagbesteding 
met fietsenwinkel en –reparatie, 
fietscafé, wasserij en leslokaal. 



Zorgspectrum – Kuifmees, Nieuwegein

Om dit wooncentrum te realiseren, is een bestaand kantoorgebouw 
getransformeerd en nieuwbouw toegevoegd. Het nieuwe gebouw biedt 
ruimte aan 76 woonzorgappartementen met alle bijbehorende voorzieningen 
op het gebied van zorg én duurzaamheid.

De Kuifmees biedt mensen met dementie een aangename en stimulerende 
woonomgeving waar van alles te beleven is en waar bewoners actief 
betrokken worden bij de (dagelijkse) bezigheden. 
Bewoners beschikken over een eigen studio en verspreid door het gebouw 
bevinden zich verschillende themaruimtes.



Zorgspectrum – Kuifmees, Nieuwegein



Transformatie van gebouwen

• Wat kan beter:

• Inventarisatie vooraf van de te slopen demonteren 
delen: welke materialen, onderdelen en installaties 
kunnen in de nieuwe functie of elders nog een 
nieuw leven krijgen. 

• Laat zien wat er hergebruikt is, goed voorbeeld is 
het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. 
De QR code verwijst naar een website met meer 
informatie. 



Modulair bouwen

• Ook wel bekend als IFD (industrieel, flexibel en demontabel), unitbouw, 
conceptueel bouwen, etc. 

• Kenmerken:

• Gebouw zowel tijdelijk als permanent te gebruiken

• Modules te koppelen tot één gebouw

• Vrij indeelbaar binnen het frame, diverse maten beschikbaar

• Maar ook standaard oplossingen voor kamers, studio’s en appartementen o.b.v. 
praktijkervaring beschikbaar

• Indien inbouwpakket technisch “op” is of functioneel niet meer geschikt voor 
gebruik, dan is het casco wel her te gebruiken, op dezelfde plek of elders

• Casco en/of inbouwpakket steeds vaker biobased materialen i.p.v. beton en staal 

• Zeer snelle bouwtijd!



Modulair bouwen



Modulair bouwen

Zorgspectrum – Ervenstaete, Houten (De Meeuw) 



Modulair bouwen

Zorgspectrum – Ervenstaete, Houten (De 
Meeuw) 

Ervenstaete (2020) biedt revalidatie in 
studio’s met bijbehorende ruimten voor 
fysiotherapie en behandelingen aan 30 
personen. 

Ondanks de tijdelijke gebruiksperiode van het 
gebouw, is er ingezet op een permanente 
uitstraling. Het gebouw voldoet volledig aan 
de eisen die gesteld worden voor nieuwbouw, 
en waar mogelijk ook aan de zogenaamde 
BENG-eisen (energienormen). Zo heeft het 
gebouw geen gasaansluiting en voorzien we 
deze van een warmtepompinstallatie. De 
benodigde energie wordt opgewekt via 
PV-cellen op het dak.



Levensduur gebouwen, installaties en inbouwpakket

Bij transformatie & modulair bouwen ligt de 
focus vaak op de structuur en gevel die 
hergebruikt worden. 

Bij nieuwbouw is het verstandig om daar ook 
rekening mee te houden, anders risico op een 
niet-aanpasbaar = niet duurzaam gebouw. 

Installaties en inbouwpakket worden 
tussentijds deels of in zijn geheel vervangen. 



Demontage van gebouwen

Zowel bij verbouwingen, planmatig onderhoud, renovatie als sloop! 

New Horizon Urban Mining

Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ bestaan in onze optiek niet, wij spreken over ‘ontmantelen’ en 
‘grondstoffen’. Wij zien geen sloophout, wij zien nieuwe kozijnen, dakkapellen, tafels en vloeren.

Meijs Ingenieurs

Materialeninventarisatie houdt in, dat voordat een gebouw wordt gesloopt, alle materialen worden 
geïnventariseerd, gefotografeerd en gedocumenteerd. Daarmee krijg je inzicht in de materialen die 
kansrijk zijn om elders in een ander nieuwbouw- of renovatieproject te hergebruiken. 



Demontage van gebouwen

ASVZ 
Dagbestedingsgebouw
Doggersbank 56, Hoogvliet

Transformatie met 
gedeeltelijke sloop én 
uitbreiding



Demontage van gebouwen

ASVZ 
Dagbestedingsgebouw
Doggersbank 56, Hoogvliet

Transformatie met 
gedeeltelijke sloop én 
uitbreiding 



Hergebruik van materialen



Hergebruik van materialen - voorbeelden

• Gymvloertafels

https://www.planqproducts.com/gymvloer-tafel

• Hergebruik van plafondplaten:
https://www.insert.nl/over-insert/refurbished-plafondplaten/

https://www.planqproducts.com/gymvloer-tafel
https://www.insert.nl/over-insert/refurbished-plafondplaten/


Hergebruik van materialen - voorbeelden

• Kantoor Buro Boot, Veenendaal



Hergebruik van materialen - voorbeelden

• Tweede leven van hout



Biobased bouwen

• Biobased bouwmaterialen zijn bouwmaterialen gemaakt van natuurlijke materiaal (schimmels, 
planten, bacteriën) die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden.

• Biobased materialen zijn in de levenscyclus van het materiaal:

• afkomstig van een regeneratieve teelt die de ecologisch gezonde condities van de oogstlocatie 
waarborgt, nu en later;

• gemaakt van grondstoffen uit de levende natuur die na een oogst terug groeien binnen 100 jaar;

• geen abiotische grondstoffen uit geologische formaties, zoals zand en klei;

• later herbruikbaar als grondstof in een nieuw bouwmateriaal of in de natuur.



Biobased bouwen

In Rotterdam komt een drielaags gebouw met in totaal 50 zorgunits. 
Het gebouw, in opdracht van het Leger des Heils, krijgt een constructie van kruislaaghout en een met hout bekleedde gevel.
Het nieuwe gebouw, dat met Sociaal Hout wordt aangeduid, wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar VIOS Vastgoed. Het ontwerp is
van Urban Climate Architects. De constructie van het gebouw zal grotendeels van CLT (Cross Laminated Timber, kruislaaghout) zijn, 
de gevel krijgt een houten afwerking.
Opdrachtgever en ontwikkelaar kiezen voor houtbouw omdat het een prettig en comfortabel bouwmateriaal is voor de bewoners, 
sociaal en fysiek zwakke personen die door het Leger worden bijgestaan. Daarnaast wordt ook voor hout gekozen om ‘een klein 
steentje bij te dragen’ aan een meer duurzamer planeet.

https://www.ucarchitects.com/


Biobased bouwen – vergelijking van materialen



Kansen zien…

De te verwijderen aanbouw van de kapel 
Vincentius in Udenhout is wellicht in zijn geheel 
het gebruiken als tuinpaviljoen op de 
Merwebolder in Sliedrecht. 

Onderzocht wordt of de stalen constructie, 
buitengevel, dak en bar gedemonteerd en 
opnieuw gemonteerd kunnen worden, waarbij 
de “open” gevels van nieuw of ander 
hergebruikt materiaal kunnen worden voorzien. 

De installaties worden nieuw aangebracht. 



Kansen zien… 

Barentsz Ontdekkingshuizen, 
Heritage Farmhouse

ASVZ – 4 paviljoens Merwebolder, 
Sliedrecht (1973)

Transformatie van wonen naar 
kantoren en dagbesteding? 

Of toch sloop?  Dan deels hergebruik als => 



Circulair bouwen


