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Kinder- en jeugdkliniek Goes

Wat is er bereikt?



Emergis Kinder- en jeugdkliniek Goes  

Ontwerp en realisatie 2016 - 2019 



“nieuwe” Kinder- en Jeugdkliniek Ithaka

(sloop/uitbreiding bestaande kliniek)

af te stoten gebouwen van 

Kinder- en Jeugdkliniek

Van 45 naar 28 bedden



‘Healing environment’

Flexibel

Veilig

Duurzaam



I T H A K A

A M B U L A N T

S T R A A T  A L S  V E R B I N D I N G

N I E U W B O U W





Integrale duurzaamheid Emergis kinder- en jeugdkliniek

1. Reduceren CO2 door energietransitie 

2. Isoleren met bio-based isolatiemateriaal

3. Demontabel bouwen

4. Hergebruik van materialen

5. Sociale duurzaamheid 



From product classification to system classification



BCI score nieuwbouw kinder- en jeugdkliniek Emergis

53%



Herkomst van materialen (input en output):

- Nieuwe materialen, materialen die in ruwe vorm afkomstig zijn uit de natuur

- Hergebruikte materialen: materialen die een 2e leven krijgen

- Gebruiksfactor: factor van de technische levensduur van een product t.o.v. de functionele levensduur van 

een systeem 

- Massa

Losmaakbaarheid van producten

- Type verbinding: - Droge verbinding

- Verbinding met toegevoegde elementen

- Directe integrale verbinding

- Zachte chemische verbinding

- Harde chemische verbinding

- Toegankelijkheid verbinding:

- Toegankelijk

- Toegankelijk met extra handeling zonder of met minimale schade

- Toegankelijk met extra handelingen met herstelbare schade

- Toegankelijk met extra handelingen met veel schade

- Niet toegankelijk









1. Reduceren CO2 door energietransitie 



1. Reduceren CO2 door energietransitie 

1 Nieuwbouw

- Energievraag toestellen en apparaten beperken. 

- Inzet van duurzame opwekkingssystemen. 

- Energieopwekking gedeelte All-electric. 

- Nul op de meter.

2 Bestaande bouw

Zoveel mogelijk hergebruik van bestaande installaties:

3 EPC = 0

4 Nieuwbouw: 

- centrale warmte-opwekkingsinstallatie d.m.v. elektrische lucht-

warmtepompinstallatie.

- Lage temperatuur vloerverwarming.

- Installatie ook voor koeling 

5 Een CO2 gestuurde ventilatie-installatie (LBK) met WTW-unit 

6 De warmtapwaterbereiding voor de nieuwbouw d.m.v. een warmtepomp

7 Regelinstallatie met een gebouwbeheerssysteem (webbased) 

8 PV installatie afgestemd op energievraag, EPC = 0 en groenfinanciering.

Totaal zijn er 386 panelen aangebracht (bestaand en nieuwbouw).

E- en W-installaties



2. Isoleren met bio-based Isolatiemateriaal 



2. Isoleren met bio-based Isolatiemateriaal 



3. Demontabel bouwen



3. Demontabel bouwen



2001  Een van de eerste duurzame kantoorgebouwen in Nederland 

4 . Hergebruik materialen

Districtskantoor Rijkswaterstaat Terneuzen 



Districtskantoor Rijkswaterstaat Terneuzen 

4 . Hergebruik materialen



SHINGLES
Geoogst uit RWS kantoor: ±450 m2

Aantal hergebruikt: ± 450 m2

Hergebruikt als: Gevelbekleding 

nieuwbouw

Bevestiging: Vanuit circulair oogpunt 

geschroefd, om hergebruik in de 

toekomst mogelijk te maken

Wist u dat?

Alle originele shingles voor het RWS 

kantoor zijn gemaakt van oude 

meerpalen. Ze hebben in de kliniek dus 

geen tweede maar derde leven 

gekregen!





HOUTEN 

LIGGERS
Geoogst uit RWS kantoor: 963 stuks

Geoogst uit bestaande bouw Ithaka: 135 

stuks

Aantal hergebruikt: 713 stuks

Hergebruikt als: Constructie van de straat

Wist u dat?

Alle houten liggers (en kolommen) in de 

werkplaats van het werkleerbedrijf van 

Emergis gecodeerd en bewerkt zijn.





HOUTEN 

KOLOMMEN
Geoogst uit RWS kantoor: 72 stuks

Aantal hergebruikt: 72 stuks

Hergebruikt als: Constructie van de 

straat 

Wist u dat?

Alle gecodeerde houten kolommen (en 

liggers) corresponderen met het 

uitgewerkte 3D model.





ANTISONE 

BEPLATING
Geoogst uit RWS kantoor: 82 stuks

Aantal hergebruikt: 75 stuks

Hergebruikt als: Akoestische panelen in 

de PMT-zaal



KOZIJNEN 

+ KADERS
Geoogst uit RWS kantoor: ±60 

stuks

Aantal hergebruikt: 31 stuks

Hergebruikt: In de buitengevel 

van de nieuwbouw.





KUNST 

LOGO
Logo van een boerin, geschilderd op 

shingles in een hergebruikt kozijn 

kader uit het RWS kantoor.

Wist u dat?

De shingles geschilderd zijn door de 

kinderen die de kliniek gaan 

gebruiken.



ZONWERING
Geoogst uit RWS kantoor: 42 stuks

Aantal hergebruikt: 17 stuks

Hergebruikt als: Zonwering nieuwbouw

Wist u dat?

Door een tekort aan één brede zonwering, zijn 

twee kleinere zonweringen samengevoegd tot 

één.



5. Sociale duurzaamheid. 



De circulaire ontwerper is als een kok die een fantastische maaltijd maakt 

met restjes uit de koelkast. 

Het nieuwe ontwerpen


