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1 KMO-zone Groenbek



Stedenbouwkundige situatie



Landschappelijke situatie



Huidige situatieplan

2 Ruimtelijk concept



Algerichtheid



Vrachtverkeer



Voetgangers



Verschuiving en autoverkeer



Boomsingel



gemeenschappelijke ruimte aan de 
zuidwestelijke zijde 

gemeenschappelijke ruimte aan de 
noordoostelijke zijde

Opties spreiding kantoorzones en gemeenschappelijke ruimte





1 hoofdinkom atelier
2 kantoor
3 wc’s en douche
4 berging
5 laad- en lospoort atelier
6 secundaire toegang atelier
7 atelierruimte
8 inkom gemeenschappelijke ruimte
9 wc’s gemeenschappelijke ruimte
10 kitchenette
11 berging
12 vergaderruimte
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3.1 Plattegrond



Doorsnede AA’

Doorsnede BB’

A                                                 A’

B

B’

3.2 Doorsneden



Noordwestgevel Zuidoostgevel

Noordoostgevel

Zuidwestgevel

3.3 Gevels





grasdallen

4 Materialisering en structuur

premuren impressie binnen met PC impressie buiten met PC
staalstructuur met geprofileerde 
staalplaat als dakvloer

premuren extensief groendak PC met groene kleur OSB-beplating PC nachtbeeld



Referentie Buurtsporthal Kiel 





      

  


    


    
  

  


    
    

 
 
 
 

  


    
  
  
  
  

    
  

  


    


    


    

  
    








    


    

  
  
  
  

  

5 Raming



Axonometrie met opbouw



6 Concept duurzaam bouwen en technieken

Trias energetica

1. energieverlies reduceren
2. hernieuwbare bronnen
3. fossiele brandstoffen
(4. flexibiliteit)

Passieve prestaties

Compactheid: zeer goed (2,48 m) 
K-peil: K28, bouwknopen optie B (maximaal K40)
Oriëntatie: daglicht aan alle zijden, zonnewarmte
Luchtdichtheid: zeer goed (2,0 m³/hm² geraamd)

Duurzame technieken

Centrale condenserende gasketel (rendement 109%), radiatoren en luchtverhitters
Ventilatie: systeem D (met warmterecuperatie)
Luchtkwaliteit: IDA3
Mogelijke uitbreiding: fotovoltaïsche panelen, warmtekrachtkoppeling, regenwaterrecuperatie

Groendak

Thermische inertie, regenwaterbuffering, ecologie
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