
Werkplaats Bouw





De aanleiding
IKC-West, Veenendaal: De gemeente Veenendaal gaat samen met Cirkelstad met het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum in de gemeente het 
commitment aan om hier alsnog, zelfs na de aanbesteding, het niveau van circulariteit te maximaliseren. Hierin speelt bouwer Frank van Woerden een 
belangrijke rol door zich ook, zelfs na de aanbesteding, hiervoor open te stellen. Alle betrokken partijen zijn bereid om het plan alsnog opnieuw onder de 
loep te nemen waarbij de circulaire WEARTHY scan van het NIBE wordt ingezet in de zoektocht naar de toepassingsmogelijkheden van duurzame en 
gebruikte bouwmaterialen. 



De pilot; IKC Franse Gat
Bestuurder: Marco Verloop 
Projectleider: Astrid Swart



Het project
De aanbesteding

• RIC aanbesteding

• Circulair

• SDG’s

• Ambitiedocument



Het project
De ambities

1. Een optimale ontwikkelomgeving bieden SDG 4 

2. Duurzaam en circulair verantwoord bouwen en beheren SDG 12, 13

3. Maatschappelijke verbinding stimuleren, SDG 10

4. Toekomstbestendig partnerschap realiseren, SDG 17



Het project
De resultaten
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AMBITIE 2: Duurzaam & circulair IKC

IKC ‘t Franse Gat – toetsing ambities – 08/04/2022

!

Een circulair IKC (SDG 12), waarbij:
• er wordt gekeken naar de mogelijkheid om bij de aanleg van het 

openbare terrein gebruik te maken van (lokale) restmaterialen.

✓

Van vrijgekomen grond kunnen mooie speelheuvels gemaakt worden. Toestellen die 
nog goed zijn kunnen uit de oude schoolpleinen verplaatst worden naar de nieuwe. 

Van dakpannen en stenen van het gebouw dat er nu staat kunnen gave 
plantbakken gemaakt worden. Of een structurenpad of insectenmuur.

?
DO

De ambities vertaald

https://fsymbols.com/signs/tick/
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? !

Een circulair IKC (SDG 12), waarbij:
• materialen worden gebruikt met een zo laag mogelijke CO2 footprint (buitenruimte).
• Verfijning: Herkomst en toekomstscenario materialen

✓

Tegels die vrijkomen kunnen gebruikt worden voor de bouw van 
zitmuurtjes of lesarena, andere materialen voor een blotevoetenpad. 

We werken samen met toestel leveranciers die alleen FSC hout
gebruiken. Waar mogelijk komt het van locaties in de buurt

Hergebruik materialen uit circulair oogsten van IVN gebouw

?
DO

De ambities vertaald

https://fsymbols.com/signs/tick/
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Een circulair IKC (SDG 12), waarbij:
• materialen worden gebruikt met een zo laag mogelijke CO2 footprint (gebouw)
• Verfijning: Herkomst en toekomstscenario materialen

?
DO

In de DO fase zal een impactanalyse worden uitgevoerd van 
het gehele materiaalgebruik (interieur & exterieur).

De exacte materialisatie wordt in de DO fase uitgewerkt, in het VO wordt gestuurd op visueel 
C2C/bio-based materialen met een zo laag mogelijke impact (zoals hout of gerecyled PET-vilt).

PET-vilt

FSC hout

Multiplex scheiding Houten kozijnen/elementen gevel

Gerecycled rubber vloer

Materialen registreren
in materialenpaspoort
(i.e. Madaster) + impactanalyse

BG

IVN gebouw circulair oogsten. 
Van de geoogste bakstenen kan 
grondstof gemaakt worden voor 
nieuwe baksteen (CicloBrick van 
Wienerberger)

De ambities vertaald
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Een klimaat adaptief IKC (SDG 13), waarbij:
• slim om wordt gegaan met veranderende weeromstandigheden. Hierbij dient een speciale

focus op hittestress en waterbuffers te worden gelegd (gebouw).

Het IKC zelf zal zoveel mogelijk gebruik maken van haar omgeving. Zo worden de bomen aan de 
zuidzijde gebruikt om het gebouw te koelen, vangt het dak regenwater op en koelt het de omgeving.

✓

Zonwering op zonbelaste 
gevels

Gebruik schaduw bomen 
zuidzijde koeling gevel

PV panelen op het dak voorzien 
in energiebehoefte (BENG eisen)

Groendak met wateropvang 
vermindert hittestress, creëert
waterfbuffering en koelt het IKC

De ambities vertaald

https://fsymbols.com/signs/tick/


Het project
Tips voor de toekomst

• Circulariteit in een vroeg stadium meenemen
• Kies een taal: De SDG’s.
• Bij de aanbesteding meenemen als uitgangspunt en 

meetbaar maken
• Bepaling restwaarde in een vroeg stadium als we nog 

kunnen sturen
• Verder gaan dan nu; biobased uitvragen?


