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waarom willen wij 
cyclisch bouwen?



Daily stuff
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Relaties interne kringlopen

Kraaijvanger • Urbis

Gebouwen kunnen meer zijn 
dan beschermende ruimte en het 
geheugen van onze samenleving:   
ze kunnen actieve positieve 
onderdelen van de stofwisseling 
van de maatschappij worden!



Wij willen omgevingen maken 
- als natuurlijke kringlopen
- gezonde omgevingen
- dé enige weg naar meer welvaart 
(zonder de aarde te verpesten) 



    
Hoe komen we 
voor 2015 tot 
een 100% C2C 
werkomgeving?





  0% C2C gecertificeerd 

2007
+/- 50% recyclebaar



 waar zijn we nu?

2014

?



hoe ver komen 
we met zuiver 
gecertificeerde
producten?



vloeren
• mosa vloertegels 
• Bauwerk Cleverpark
• tarkett parket
• tarkett linoleum
• Desso Ecobase
• HH Robertson Q floor
• Shaw carpets
• Shaw hardhout vloer
• Forbo Linoleum
• Egetaepper A/S carpet
• Johnsonite Rubbertegels
• Las Vegas Rock, Quartzite vloer 



goed voorbeeld

vloerbedekking



ondergrond en montage



wanden
• Mosa wandtegels
• Interwand Intersmart, Interline
• Gyproc
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www.interwand.nl/intersmart

Met de introductie van het 

intersmart® wandsysteem is  

een nieuwe mijlpaal bereikt.  

De intersmart is de eerste Cradle 

to Cradle(C2C) gecertificeerde 

scheidingswand van Interwand. 

Deze intersmart C2C-variant maakt 

dit wandsysteem nòg slimmer en 

daarmee uniek in zijn soort! 

Door het neutrale effect op 

het binnenmilieu is deze wand 

bijzonder geschikt voor kantoren en 

bedrijfsruimtes, maar bijvoorbeeld 

ook in scholen. 

Hoe uw ruimte ook wordt 

vormgegeven, de intersmart staat 

garant voor een persoonlijke 

uitstraling op hoog niveau. 

Modern design is gecombineerd 

met vernieuwende techniek en 

duurzame materialen. Een innovatief 

wandsysteem van strak staal en 

transparant glas. Flexibel in zijn 

vele toepassingsmogelijkheden en 

bovendien zeer snel leverbaar.

Het intersmart wandsysteem is ook 

leverbaar als Cradle to Cradle® variant.  

Bij deze speciale uitvoering gelden, de hier-

onder aangegeven, specificatiewijzigingen

Technische specificaties
Uitvoeringsvarianten
Staal

Materialen
Panelen

1 mm staalplaat

Isolatie 

Steenwol. dikte 70 mm

Minerale wol op basis Ecose®technologie. 

Dikte 70 mm

Glaspanelen

Enkele beglazing, gelaagd glas, dikte  

afhankelijk van geluidsisolatie en/of stabiliteit.

PVC-profiel vervangen door profiel 

van ABS / ASA kunststof.

Deurelementen  

Stalen kozijn met rubber afdichting, voorzien  

van stompe wandhoge deur. Hang- en sluit-

werk standaard of naar keuze.  

Staalprofielen

Gemoffeld in kleur. 

Speciale coating met

een toegestane receptuur.

Deuren

Staal. Gespoten in kleur

Voorzien van glasdeuren.

Uitvoeringsmogelijkheden: draai

Vorm, afmeting en gewicht
Vorm

Rechte monobloc wandelementen

Moduulbreedte

Economische maat 600, 900 mm

Wandhoogte

Tot 3000 mm mogelijk

Wanddikte

71 mm

Gewicht

ca. 220 N/m2

Geluidsisolatie

Rw 43 dB volgens NEN ISO 717-1:1996

Accessoires

Servicepanelen, magneetborden, bulletin-

borden, colourboards, magneten t.b.v. stalen 

panelen enz.

productguide

Duurzaam wandsysteem met een slim karakter.



compleet systeem



montage en afwerking



plafonds
• Armstrong Perla



compleet systeem



klimaatplafond voor comfort



textiel
• B&C e-screen
• cogent fabrics
• Xorel fabrics
• Earth tx fabrics
• Ecoveil lichtwering
• Hunter Douglas Eco Green Screen 



Vlaardingen B&C?
Capgemini?

foto’s proefmontage
BW JE?

screen Vlaardingen



componenten



glas en kunststeen
• Lacobel, Matelux, Matelac and Mirox
• Icestone kunststeen
• cosentino eco kunststeen
• Ecor environmental structural panels
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pantry vrijstaand

TO

wasbak;
rvs

werkblad + zijwangen;
[code C]

komgreep;
rvs

deuren
[code D]

ladefronten en deuren
[code D]

metalen frame;
t.b.v. constructie

wcd, 230V/400V
t.b.v. KZA

komgreep;
rvs

bladmengkraan

achteraanzicht

zijaanzicht doorsnede B-B

laden minder diep
i.v.m.

waterontkalker

bovenaanzicht A-A

vooraanzicht

kast;
verstelbaar schap,

waterontkalker t.b.v. KZA

ladenkast;
2 laden t.b.v.

voorraad

ladenkast;
grote lade t.b.v.

C2C-bekers

werkblad + zijwangen;
[code C]

plint
[code G]

lade kast;
grote lade t.b.v.

restafval

lade kast;
grote lade t.b.v.

GFT + Plastic afval

ladenkast;
2 laden t.b.v.

voorraad

“Installaties worden verzorgd door de installateur van
Laudy, uitgezonderd:

De wateraansluiting en afvoer ter plaatse en t.b.v.
koffieautomaten bij alle pantry’s aan te sluiten op een
waterleiding en afvoer die is voorzien door de
gebouwinstallateur.”



hout en plaatmateriaal
• Ecor environmental structural panels
• Accoya
• Ecoboard
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receptie

TO

zwenkarm

rvs buis, Ø 60
t.b.v. kabeldoorvoer

wcd (1x) , data;
t.b.v. thin-client

bokwielen,
ongeremd

thin client
Samsung NC240
(opdrachtgever)

randprofiel;
aluminium

bodemplaat;
geperforeerd aluminium plaat

doorvoer electra/data
rotatiepunt

draaicirkel

thin -client
Samsung NC240
(opdrachtgever)

bodemplaat;
 geperforeerd aluminium

vooraanzicht

bovenaanzicht

wcd, data;
t.b.v. thin-client

doorsnede B-B

kogellager t.b.v.
rotatie

doorsnede C-C zijaanzicht

kabeldoorvoer;
aluminium t.b.v. thin-client

voetrem;
Dictator ZE-11

voetrem;
Dictator ZE-11

wielen in lijn met
diamater draaicirkel

impressie receptie

zijkant
[code G]

[code E]

verlijmen



inklemming





meubilair
• Ahrend
• rendemint bureau
• Herman Miller stoelen
• Steelcase
• Inscape storage (kasten)
• steigerkast



beperkte keuze in volledige bureau’s



alleen stoel gecertificeerd



16

TECHNOLOGY MANAGEMENT.

Base power-in brings power into the base 
of the frame from the floor. 

A data entry tile brings voice and data 
into the lower segment of the frame 
from the floor. 

The Consolidation Point Kit provides 
easy access to connection points for 
data and voice networks. Montage 
can accommodate over 170 category 
5 cables per 20" section.

Power and data can be accessed in the 
base of the panel.  

Data can be accessed above and  
below the worksurface via the data  
termination tile.

Data and cables can be routed vertically 
and horizontally throughout the frame. 

Voice, data, and power can be brought 
into the frame from the ceiling. 

Power and data can be accessed above 
the worksurface.

The Powerkit is available in three wiring 
schematics: four circuit 3+1, four circuit 
2+2, and three circuit with separate  
neutrals (3SN). 15amp and 20amp  
receptacles are available.

Tiles

Systems Worksurfaces
Straight: 18", 24", 30"D; 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"W
Transition: 18/24", 24/30"D; 36", 42", 48", 54", 60"W
Tapered: 18/24", 24/30"D; 48", 60", 72"W
Tapered-Flat: 18/24", 18/30", 24/30"D; 48", 60", 72"W
Corner (flat front, dual, curved front):  18", 24", 30"D; 36", 42", 48", 60"W
Extended Corner: 24", 30"D; 60", 66", 72"W
120˚ Corner: 24", 30"D; 36", 42", 48"W
Spanner: 25½", 31½", 37½"D; 51", 63"W
Bullet Peninsula: 24", 30"D; 48", 60", 66", 72"W
Jetty: 24", 30"D; 66", 72", 78"W
Bubble Jetty: 24"D; 30", 36", 42", 48"W
Visitor: 24", 30"D; 24", 30", 36", 42", 48"W
Transaction: 15"D; 23", 29", 35", 41", 53"W

Frames and Doors Duo™ Storage
Duo Tall Storage: 54", 66", 78"W
Duo Slim Storage: 54", 66", 78"W
Duo Overhead Storage: 54", 66", 78"W

monTage® 

abbreviated Statement of Line

Tables
Straight: 24", 30"D; 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72"W
Transition: 24/30", 30/36"D; 60", 66", 72", 78"W 
Capsule: 24", 30", 36", 42", 48"D; 48", 60", 72", 84", 96"W
Rectangle: 36", 42", 48"D; 60”, 66”, 72", 84", 96"W
Round: 30”, 36", 42", 48", 54" diameter

adjustable Tables
Airtouch: 18", 24", 30"D; 42", 48", 60"W

*To the floor versions of these tile types available in some heights.

Systems Supports
FrameOne Legs for Universal: 24", 30"D

Table Supports
Cabby Leg (glide, caster): 26", 28½"H
Adjustable Height Leg (glide, caster):  
26", 28½"H 
T-Base: 27½"H; 26", 36"W 
X-Base: 27½"H; 26", 36"W

overhead Storage
Bin (sliding door, flat, radius, curved): 24", 30", 
36", 42", 48", 60", 72"W
Shelf: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"W
Personal Shelf: 24", 30", 36", 42", 48"W
L-shelf: 30", 36", 42", 48"W
Slim Shelf: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72", 96"W

Pedestals/Laterals/Towers
Fixed Pedestal (FF, BBF): 18", 24", 30"D
Mobile Pedestal (BF, FF, BBF): 18", 24"D
Lateral File: 30", 36", 42"W; 18", 24"D; 16", 22", 28", 40", 52", 65½"H
Open Side Tower: 24"W; 24", 30"D; 47½", 52", 65½"H
Full Front Tower: 24"W; 24"D; 52", 65½"H
Vertical Drawer Tower: 24"W; 24", 30"D; 52", 65½"H
Combination Cabinet: 30", 36", 42"W; 18", 24"D; 52", 65½", 83½"H
Storage Cabinet: 30", 36", 42"W; 18", 24"D; 28", 40", 52", 65½", 83½"H
Bookcase: 24", 30", 36", 42"W; 15"D; 28", 40", 53½", 65½", 83½"H

Straight and Tapered with Soft Edge, Personal Caddy 
(Straights Only), and Power and Data Door and Tray

systeem



office stuff
• Steelcase whiteboards
• Mermet Corp Ecomatt projectiescherm
• Plansign signing
• papier van Gansewinkel
• toiletpapier
• zeep



papier



inkt



contracten
• terugneemgarantie
• performance contract
• operational lease 



pay per lux



terugname Armstrong plafondplaten



• investeringsbegroting is al gemaakt en 
goedgekeurd 

• leaseconstructies niet interessant voor 
overheidsinstellingen 

• grondstoffen nog niet duur genoeg



verlichting
• Elliptipar armaturen
• BB LED lightpipe
• bureaulampen



gecertificeerd LED pipes



wat gaat mis

bekabeling, schakelapparatuur



installaties
• cradle vent
• Ecowire. (C2C bekabeling)
• Steinzeug-Keramo clay pipes (riolering)
• flex seal couplings / heavy weight couplings
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3095.01VGZ Eindhoven

aanpassingen restaurant 3d

views

perspectief 1 (indicatief)

perspectief 2 (indicatief)

geen plafond, cradelvents



wilt u dit alstublieft terug nemen?



overzicht van de 
huidige stand









we missen  keuzevrijheid

• opdrachtgevers willen wat te kiezen hebben
• ontwerpers willen wat kunnen kiezen
• in aanbestedingen moet wat te kiezen zijn



we missen C2C 
verbindingen
• schroeven
• klemmen
• nieten
• opleggingen
• lijm
• cementachtig
• electrische componenten
• bekabeling leidingen



we missen 

gecertificeerde 
systemen
• lichtwerings-systeem
• afwerkingen met achterconstructie
• hoe gebruiken we tegels?
• hoe maken we binnenwand opbouw met gips?
• hoe voeden we C2C armaturen zonder kabels?



onze (tijdelijke)
OPLOSSINGEN



goed (maar niet gecertificeerd)









Arbo werkplek:
in hoogte
verstelbaar
werkblad

baliedeel rolstoeltoegankelijk
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klantenbalie

TO
werkplek

LCD scherm met
(2x)thin-client

kassalade

vingerscan
(bxdxh) 75x180x25

pin-terminal
(bxdxh) 78x168x86

klantzijde;
vaste hoogte 860 +vl

barcodescanner
(bxdxh) 48x76x96

kassalade
onder werkblad
(bxdxh)
330x330x101

werkblad (arbo) in  hoogte
verstelbaar; desktop marmoleum

noodknop onder
werkblad

paspomaar uitgifte
station

reisdocumentscanner
(bxdxh) 213x173x179

thin-client
Samsung NC240
(opdrachtgever)

vingerscan

paspomaat station sparing
t.b.v. paspomaat station

pin-terminal
(bxdxh) 78x168x86

vingerscan
(bxdxh) 75x180x25

vooraanzicht (klantzijde)

achteraanzicht / doorsnede B-B (werkplekzijde)

bovenaanzicht A-A

klantenbank;
losse inventaris

dubbele wcd
t.b.v. vingerscan

data
t.b.v. vingerscan / pin

pin-terminal wcd
t.b.v. aanvullende

wp verlichting

wcd
t.b.v. balie wp.

dubbele data
t.b.v. balie wp.

pc ;
t.b.v. vingerscan

blad;
massief hardsteen

kabelgoot;
onder werkblad

akoestisch paneel

akoestisch paneel

akoestisch paneel

werkblad
[code E]

werkblad [code E]

[code H]

[code H]

[code H]

[code H]

noodknop onder
werkblad



OPLOSSEN DOOR 
weg te laten

• plinten
• verlichting
• afvalbakken
• installaties
• verbindingen
• plafonds



nieuwe verbindingen maken
• bouten
• deuvels
• klemmen
• magneten
• vlechten/weven
• schroeven



nieuwe systemen

ontwikkelen
• toiletwand: alles uit 1 prefab RVS/kunststeen wand: toiletten en 

wasbakken garnituur
• textiel met montagesysteem gebruiken als ruimte afscheidingen
• HSB met vlas en gips binnenwanden
• textiel plafondeilanden



afwijkend gebruik 
van gecertificeerde materialen 

• holz 100 als binnenwand
• glazen tafelbladen of massief hout
• ecor maatwerk, mosa maatwerk



naar een nieuwe  C2C-
psychologie? 
(bij opdrachtgevers en gebruikers)

Waarom moet alles zo dichtgeregeld zijn? 
Innovatie vraagt om ruimte. 

C2C moet in de PvE’s komen!
Bouwmanagers, hebben daarin een taak 
om de opdrachtgever te begeleiden!



Naar een nieuwe C2C-
esthetiek?



Naar een 

collectieve 
inkoop?



Naar het delen van 

systeem oplossingen in 
bestekken?

?
?



Naar een lichtere 
certificering?

volgens veel producenten duurt
certificering te lang en
kost het te veel geld om binnen een 
project te realiseren.



CONCLUSIE EN 
VRAAG



Wij moeten meer  full service 
worden:

• C2C ambities in PvE’s schrijven
• Opdrachtgever moeten meegenomen worden in een 
verhaal. 

• de contractvormen organiseren. 

Deze zaken kosten tijd, dus je moet ook tijd nemen! 



  50% C2C gecertificeerd  
2014

+/- 25% 
recyclebaar

+/- 15% 
terugneem
garantie

+/- 10% 
onopgelost



innoveren:

in gebruik
in opdracht
in ontwerp
in techniek
in contract

wie neemt tijd/risico?
Innovatie = risico = tijdrovend 



testcase onze huisvesting

We nemen de tijd
We hoeven niet Europees aan te besteden
We hebben durf en motivatie
 
Dus draag ons oplossingen en producten aan, wat 
wij bij ons voor elkaar krijgen komt ook in onze 
bestekken...



  100% C2C gecertificeerd ? 

2015


