Rimboe

Van werkhaven naar circulair educatiecentrum
13 mei 2019
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LOCATIE

RIMBOE WERKHAVEN | LOOSDRECHTSE PLASSEN | 3

LOCATION

SITE ACCESIBILITY
national highway
Amsterdam centraal

city roads

Muiderpoort

Amsterdam

railway route

Science Park
Amstel

site

Diemen

train station
Bijlmer Arena
Duivendrecht

Weesp

Amsterdam

Holendrecht

Utrecht

Hilversum

Naarden-Bussum
Abcoude

OV

60 min

60 min

28 min

Auto

36 min

40 min

20 min

Bussum Zuid

Hilversum

Hilversum
Media Park

Hilversum Station
Sportpark

Site

Breukelen

Maarssen

Utrecht Zuilen

Utrecht Centraal

Utrecht
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LOCATION

SURROUNDING IMAGES -LANDSCAPE
Amsterdam

Naarden

Paviljoen De Strook - Google Maps

Page 1 of 1

Paviljoen De Strook

Landschap
Legenda
Bos uitdunnen daar waar mogelijk,
openheid vergroten
Nederhorst
den Berg

Beplanting toevoegen, contrast versterken
Ankeveen

Verwijderen wegbeplanting, zicht op het
water maken

Overmeer

Herstel lanen ‘s Graveland
Image capture: Jul 2018

Images may be subject to copyright.

Ecologische verbindingszone

Ivy Mangroe
Photo - Jul 2018

Sanering/herontwikkeling vuilstort het
Groenewoud

Horstermeer
Polder
Kortenhoef

s’Graveland

Locatie mogelijk nieuw landgoed

Waterleidingplas - Google Maps

Page 1 of

Waterleidingplas

https://www.google.com/maps/place/Paviljoen+De+Strook/@52.1694273,5.061236,3a,75y,... 3/6/2019

Oud-Loosdrecht

Site

Nieuw-Loosdrecht

Amsterdam

Naarden

Scheendijk - Google Maps

Page 1 of 1

Landschap
Image capture: May 2017

Scheendijk

Legenda

Images may be subject to copyright.

Willem van Oene
Photo - May 2017

Amsterdam

Bos uitdunnen daar waar mogelijk,
openheid vergroten

Naarden
Nederhorst
den Berg

Beplanting toevoegen, contrast versterken
Ankeveen

Landschap
Overmeer

Herstel lanen ‘s Graveland
Legenda

Horstermeer
Polder
Nederhorst
den Berg

Verwijderen wegbeplanting, zicht op het
water maken

Kortenhoef

Ankeveen

64
Overmeer

s’Graveland

Bos uitdunnen daar waar mogelijk,
openheid vergroten

Sanering/herontwikkeling vuilstort het
Groenewoud

Beplanting toevoegen, contrast versterken

Locatie mogelijk nieuw landgoed

Ecologische verbindingszone
Sanering/herontwikkeling vuilstort het
Groenewoud
s’Graveland

0

1

2km

1:50.000

Verwijderen wegbeplanting, zicht op het
Voorstellen voor de gemeente Wijdemeren: Landschap
water maken
Herstel lanen ‘s Graveland

Horstermeer
Polder

Ecologische verbindingszone

Locatie mogelijk nieuw landgoed

Image capture: Feb 2018

Images may be subject to copyright.

Mark van Aardenne
Photo - Feb 2018
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https://www.google.com/maps/place/Waterleidingplas/@52.2135512,5.0461032,3a,75y,90t/... 3/6/201

LOCATION

PICTURES LOCATION
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LOCATION

CUSTOMERS JOURNEY
Toeristen
Overstap Punt

Rimboe

Economie
Legenda

Herontwikkelen Knorr-terrein
Uitbreiding De Kwakel

STEP 1:
DIGITAL PLATFORM CHOOSE YOUR JOURNEY

STEP 2:
TOP TRANSFER FROM CAR TO BIKE OR STEP

STEP 3:
RIMBOE TRANSFER FROM BIKE TO BOAT
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LEGAKKERS

VAN HISTORIE NAAR TOEKOMST

HISTORY

During 1857-1975, due to the large-scale peat
extraction and dyeing of the area, contiguous
ponds with laying-out areas are created. Peat
was laid on the shelves to dry in large heaps
known as cuddles. This results in (residential)
buildings. Special natural values develop

in
and around the lakes.

PROBLEMS

Under the influence of wind and waves, large
parts of the banks and layers of land (narrow
strips of land that were used to dry up peat)
have disappeared into the puddles in the last
hundred years

STATUS

The willow grid has since been filled with
peat sludge that has been raised at other
places in the Loosdrecht Lakes.
Then reed was planted. Once fully grown,
a strong, natural bank protection is created.
The removal of dredging from the Loosdrecht
lakes makes for better navigability and makes
the water clearer. The first step to solve the
dredging problem in this region has been taken
with this.

FUTURE

Collecting reeds from legakkers and
using them as building material is a
sustainable way to respond a circular
economy. Reeds grow around lakes,
swamps and other water canals and
have no environmental impact if
dismantled after construction as they
are biodegradable. Reeds are also easy
to cut and handle making for a flexible
material easily used in construction.
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AMBITIE
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VAN MONDIALE UITDAGINGEN...
NAAR LOKALE INTERVENTIES

6,6% en 14%

Aandeel duurzame energie in 2017 en de doelstelling voor 2020

0%

Carbon Emissions by 2050

“Think global, act local”
- Patrick Geddes, biologist
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SLIMME NATUUR
ECOSYSTEEM

Smart Nature
Een ecosysteem waar
mens, natuur en technologie
elkaar versterken
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SMART NATURE
ECOSYSTEEM

Mens
...biophilia

Natuur

...biodiversiteit
data platforms

...gezondheid

...sociale cohesie

Technologie

...regeneratieve
systemen
...responsive
technologies

...natuurinclusief
bouwen
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CIRCULAIRE HUB
CIRCULAIRE HAVEN

Eerste circulaire waterhub van
Nederland
Recreatieschap Midden-Nederland 100% circulair in 2040
Rimboe wordt de eerste stap
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SHOWCASE VOOR CIRCULARITEIT
BELEVING, DESIGN EN CIRCULAIR

Hét educatiecentrum voor
circulariteit, biodiversiteit en design
Recreatieschap Midden-Nederland 100% circulair in 2040
Rimboe wordt de eerste stap
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CIRCULAIR
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CIRCULARITEIT AMBITIES

De Rimboe

Needs assesment BAU

130.000 L/y

De Rimboe als Circulaar Icoon
20.000 kWh/year

2330 m3gas/year = 24.940 kWh/year

RIMBOE
RIMBOEWERKHAVEN
WERKHAVEN|| LOOSDRECHTSE
LOOSDRECHTSEPLASSEN
PLASSEN || 16
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MATERIAALSTROOM ANALYSE
De Rimboe
CO2 CO
Emissies
transport
Emissies
transport

0,25 ton/jaar

2

1,7 ton/jaar

DE RIMBOE

Co2Emissies
emissies
transport
CO
transport
2

HUIS
Zwart water

600 ton/jaar

Riool

Biomassa

Groen en tuinafval
Afvalhout

27,4 ton/jaar
4,2 ton/jaar

Bedrijfsafval

69,5 ton/jaar

Gemengd glas

4,2 ton/jaar

EILAND
Snoeihout
Bouw en sloop
afval (grofvuil)

75 ton/jaar

Lelystad
Verbrandingsoven

Bouwmaterialen

Rest
Hilversum
Verzamelpunt

56,5 ton/jaar

Amsterdam
Verbrandingsoven

Glas

GEBIED
Riet en slootafval

5,2 ton/jaar

Schoon puin

2,2 ton/jaar

Vervuild/teerhoudend
materiaal

0,7 ton/jaar

Accu’s
Autobanden
Metaal
Afgewerkte olie

Olie-based

Lokale
Ondernemers

2 stuks
20 stuks
Onbekend
Onbekend

LEGENDA
LEGENDA

Minder dan 6 ton
Minder dan 6 ton
Stuk
Onbekend
Onbekend
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CIRCULARITEIT INTERVENTIES
Water

Impact

1. Waterbesparende
toiletten/apparaten

2
1

2. Grijswater systeem/
regenwater opvang

3

3. Helofyten filter

Haalbaarheid

RIMBOE
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CIRCULARITEIT INTERVENTIES
Materiaal

1. Urban Mining

Impact

2. Design for Disassembly

1

3. Materialen paspoort

3
2

4
5

5. Bouwen met lokale
materialen (riet)

Haalbaarheid

6. Flexibel bouwen
RIMBOE
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CIRCULARITEIT INTERVENTIES
Energie

1. Passief bouwen

Impact

2. Biomeiler
4

3
1

2

3. Zonnepanelen

4. Flexibuster - Biogas
Haalbaarheid

RIMBOE
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CIRCULARITEIT INTERVENTIES
Biodiversiteit

1. Groene Gevels

Impact

2. Nestmogelijkheden
1

3

2

3. Compostproductie
4

Haalbaarheid

4. Voedselproductie

RIMBOE
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CIRCULARITEIT INTERVENTIES
Cultuur

Impact

1. Inzichtelijk maken gebruik

2. Workshops en exposities
1

2
3

3. Inzichtelijk maken
interventies
Haalbaarheid

RIMBOE
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STOFSTROMEN DE RIMBOE
Stofstromen huidig
CO2 CO
Emissies
transport
Emissies
transport

0,25 ton/jaar

2

1,7 ton/jaar

DE RIMBOE

Co2Emissies
emissies
transport
CO
transport
2

HUIS
Zwart water

600 ton/jaar

Riool

Biomassa

Groen en tuinafval
Afvalhout

27,4 ton/jaar
4,2 ton/jaar

Bedrijfsafval

69,5 ton/jaar

Gemengd glas

4,2 ton/jaar

EILAND
Snoeihout
Bouw en sloop
afval (grofvuil)

75 ton/jaar

Lelystad
Verbrandingsoven

Bouwmaterialen

Rest
Hilversum
Verzamelpunt

56,5 ton/jaar

Amsterdam
Verbrandingsoven

Glas

GEBIED
Riet en slootafval

5,2 ton/jaar

Schoon puin

2,2 ton/jaar

Vervuild/teerhoudend
materiaal

0,7 ton/jaar

Accu’s
Autobanden
Metaal
Afgewerkte olie

Olie-based

Lokale
Ondernemers

2 stuks
20 stuks
Onbekend
Onbekend

LEGENDA
LEGENDA

Minder dan 6 ton
Minder dan 6 ton
Stuk
Onbekend
Onbekend

RIMBOE
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STOFSTROMEN DE RIMBOE
Stofstromen na interventie

DE RIMBOE
Sell to grid
Compost
Electricity
Compost

7.000 kWh

140.000 kWh
90 ton

Flexibuster

180 ton zwart water

43.000 kWh
32,5 ton

32,5 ton houtafval

Biomeiler
20.000 kWh

Gebruik
CO2 Emissies
transport
transport
CO2 Emissies

0,25 ton/jaar
ton/jaar
0,25

24.000 kWh
1,7 ton/jaar
ton/jaar
1,1
ton/jaar
1,7

DE RIMBOE

Co22Emissies
emissies
transport
CO
transport

HUIS
HUIS
Zwart water
Zwart water

Groen en tuinafval
Groen en tuinafval
Afvalhout
Afvalhout
Bedrijfsafval
Bedrijfsafval
Gemengd glas
Gemengd glas

600 ton/jaar
600 ton/jaar

27,4 ton/jaar
27,4 ton/jaar
4,2 ton/jaar
4,2 ton/jaar
69,5 ton/jaar
69,5 ton/jaar
4,2 ton/jaar
4,2 ton/jaar

EILAND
EILAND
Snoeihout
Snoeihout
Bouw en sloop
Bouw en sloop
afval (grofvuil)
afval (grofvuil)

75 ton/jaar
75 ton/jaar
56,5 ton/jaar
56,5 ton/jaar

Lelystad
Lelystad
Verbrandingsoven
Verbrandingsoven

Bouwmaterialen
Bouwmaterialen

Rest
Rest

Amsterdam
Amsterdam
Verbrandingsoven
Verbrandingsoven

Hilversum
Hilversum
Verzamelpunt
Verzamelpunt

Glas
Glas

GEBIED
GEBIED
Riet en slootafval 5,2 ton/jaar
Riet en slootafval 5,2 ton/jaar
Schoon puin 2,2 ton/jaar
Schoon puin 2,2 ton/jaar
Vervuild/teerhoudend 0,7 ton/jaar
Vervuild/teerhoudend 0,7 ton/jaar
materiaal
materiaal
Accu’s
Accu’s
Autobanden
Autobanden
Metaal
Metaal
Afgewerkte olie
Afgewerkte olie

Riool
Riool

Biomassa
Biomassa

2 stuks
2 stuks
20 stuks
20 stuks
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Lokale
Lokale
Ondernemers
Ondernemers

Olie-based
Olie-based

LEGENDA
Heat

Minder dan 6 ton

Electricity

Stuk
Onbekend

Compost

RIMBOE
RIMBOEWERKHAVEN
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STOFSTROMEN DE RIMBOE
Strofstromen in de toekomst?

DE RIMBOE
Sell to grid
Compost
Electricity
Compost

7.000 kWh

140.000 kWh
90 ton

Flexibuster

180 ton zwart water

43.000 kWh
32,5 ton

32,5 ton houtafval

Biomeiler
20.000 kWh

Gebruik
CO2 Emissies
transport
transport
CO2 Emissies

0,25ton/jaar
ton/jaar
0,25

24.000 kWh
1,7ton/jaar
ton/jaar
0,8
1,7

DE RIMBOE

Co
emissiestransport
transport
CO22 Emissies

HUIS
HUIS
Zwart water 600 ton/jaar
Zwart water 600 ton/jaar

Groen en tuinafval
Groen en tuinafval
Afvalhout
Afvalhout
Bedrijfsafval
Bedrijfsafval
Gemengd glas
Gemengd glas

27,4 ton/jaar
27,4 ton/jaar
4,2 ton/jaar
4,2 ton/jaar
69,5 ton/jaar
69,5 ton/jaar
4,2 ton/jaar
4,2 ton/jaar

EILAND
EILAND
Snoeihout 75 ton/jaar
Snoeihout 75 ton/jaar
Bouw en sloop
Bouw en sloop 56,5 ton/jaar
afval (grofvuil) 56,5 ton/jaar
afval (grofvuil)

GEBIED
GEBIED
Riet en slootafval 5,2 ton/jaar
Riet en slootafval 5,2 ton/jaar
Schoon puin 2,2 ton/jaar
Schoon puin 2,2 ton/jaar
Vervuild/teerhoudend 0,7 ton/jaar
Vervuild/teerhoudend 0,7 ton/jaar
materiaal
materiaal
Accu’s
Accu’s
Autobanden
Autobanden
Metaal
Metaal
Afgewerkte olie
Afgewerkte olie

Riool
Riool

Biomassa
Biomassa

2 stuks
2 stuks
20 stuks
20 stuks
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

+/-50.000 kWh

Biomeiler
Bouwmaterialen
Bouwmaterialen

74,1 ton

Rest
Rest

Lelystad
Compost
Verbrandingsoven

Amsterdam
Verbrandingsoven

Hilversum
Verzamelpunt
Glas
Glas

Warmte

Hilversum
Verzamelpunt

Amsterdam
Verbrandingsoven
Lokale
Ondernemers
Lokale
Ondernemers

Olie-based
Olie-based

LEGENDA
Heat

Minder dan 6 ton

Electricity

Stuk
Onbekend

Compost
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INTERVENTIES IMPACT
BAU scenario

Interventies

Overgebleven behoefte

130.000 L/y

Grijswater
systeem

3.500 L/y

126.500 L/y

energie 1

energie 2

20.000 kWh/year

20.000 kWh/year

Zonnepanelen
(80 m2)
20.000 kWh/year

Flexibuster

71.000 kWh/year

2330 m3gas/year = 24.940 kWh/year

24.940 kWh/year

Biomeiler

24.000 kWh/year

Biomeiler

24.000 kWh/year
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CIRCULARITY AMBITIONS
MATERIAL FLOW

Amsterdam

Naarden

Landschap
Legenda
Bos uitdunnen daar waar mogelijk,
openheid vergroten
Nederhorst
den Berg

Beplanting toevoegen, contrast versterken
Ankeveen

Verwijderen wegbeplanting, zicht op het
water maken

Overmeer

Herstel lanen ‘s Graveland
Ecologische verbindingszone
Sanering/herontwikkeling vuilstort het
Groenewoud

Horstermeer
Polder
Kortenhoef

s’Graveland

Locatie mogelijk nieuw landgoed

Oud-Loosdrecht
Nieuw-Loosdrecht
Amsterdam

Naarden

Landschap
Legenda
Amsterdam

Bos uitdunnen daar waar mogelijk,
openheid vergroten

Naarden

Radius

Nederhorst
den Berg

Beplanting toevoegen, contrast versterken
Ankeveen

Landschap
Overmeer

Wood

Herstel lanen ‘s Graveland
Legenda

Horstermeer
Polder
Nederhorst
den Berg

Verwijderen wegbeplanting, zicht op het
water maken

Kortenhoef

Ankeveen

64
Overmeer

s’Graveland

Ecologische verbindingszone

Trash

Bos uitdunnen daar waar mogelijk,
openheid vergroten

Sanering/herontwikkeling vuilstort het
Groenewoud

Beplanting toevoegen, contrast versterken

Locatie mogelijk nieuw landgoed

Reed

0

1

2km

1:50.000

Export

Verwijderen wegbeplanting, zicht op het
Voorstellen voor de gemeente Wijdemeren: Landschap
water maken
Herstel lanen ‘s Graveland
Ecologische verbindingszone
Sanering/herontwikkeling vuilstort het
Groenewoud

Horstermeer
Polder
s’Graveland

Locatie mogelijk nieuw landgoed
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ARCHITECTURE
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VIEW FROM THE LAKE
PERSPECTIVES (B)

RIMBOE WERKHAVEN | LOOSDRECHTSE PLASSEN | 29

CIRCULARITY AMBITIONS
BIOBASED BUILDING MATERIAL
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ENTRANCE

PERSPECTIVES (A)
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ARCHITECTURE
MASSING DIAGRAMS

Werkhaven
Visitors

Recreation harbour

Working harbour

Current situation

New situation

Harbour location

view to the lake

Viewing tower

Rotation for optimum view to the lake

Division
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HARBOUR
BIRDVIEW (A)
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VIEWING TOWER
360 PANORAMIC VIEW

View to Loenderveense Plassen

View to Oud-Loosdrecht

View to Legakkers

View to Loosdrechtse Plassen
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ROOF BUILDING
office
education
storage

Veendijk

MASTER PLAN

N

helofytenfilter
flexibuster
biomeiler
forest
beach
reed

helofytenfilter

Service
entrance
flexibuster

flexibuster

Main
entrance

biomeiler

Viewing
tower
Entrance

helofytenfilter

biomeiler

biomeiler

hot tub

2.5m

10m
5m

Master plan 1:400
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CIRCULAR HARBOUR
MATERIAL FLOW

Raw material

Clean water

Helofytenfilter

Gas tank

HUB

Pool
Heating

Wood
Branches
Black water

Biomeiler

Raw material
Grey water
Energy
Wood&Branches

RIMBOE WERKHAVEN | LOOSDRECHTSE PLASSEN | 36

CIRCULAIR EXPERIENCE

DESIGN, CIRCULARITY & BIODIVERSITY

Entrance

Reed boat ride

Exhibition on biodiversity

Experience nature from the education center

Biomeiler Annual Art Festival

Viewing tower
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CIRCULAIR EXPERIENCE
DESIGN & BIODIVERSITY

Bamboo theatre

Hot tub from extra generated biomeiler-heat

Terrace

Business meetings in nature

Participation and co-creation

Showcase of innovative new circulair technology
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ROUTE

EXPERIENCE

12
13

11

4
2

9
10
9
5

6

1
3

7

7

14
7

8

Interior route
Exterior route

1

Entrance

2

Loading

3

Exhibition

4

Shipping

5

Educational center

6

Tower

7

Biomeiler

8

Hot tub

9

Flexibuster

10

Reed

11

Helofytenfilter

12

Lake

13

Ferry

14

Animals
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VIEW FROM SOUTHWEST
ARCHITECTURE
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FLOOR PLAN
GROUND FLOOR
office
education
storage
helofytenfilter
flexibuster
biomeiler
forest

Ferry

Chemical storage/
covered storage:75m2

beach
reed

8.00

2.00

10.00

edu/work place:42m2

Office egress

edu;110m2
Tractor storage:78m2

boat house 2X

circulation/exhibition:42m2
25.00

11.00

Groundfloor 1:400
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FLOOR PLAN
FIRST FLOOR

office
education
storage
helofytenfilter
flexibuster
biomeiler
forest
beach

2.40

reed

5.60

Office
Toliets

Meeting

Locker/shower
8.00

11.50
25.00

5.50
3.00
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SECTION

LONG SECTION

19.5m
16.3m

Viewing tower

8.5m
8m

6.9m
meeting

Tractor storage

office

boathouse

4.2m

shower

workplace

Toilet

Education center
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ROOF BUILDING

ARCHITECTURAL REFERENCES

Solar panels

Wood+Reed
Storage interior

Branches(storage walls)
Huairou libary-Xiaodong Li

Storage(barn)
AHO
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Stadhouderskade 113
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1070 AJ Amsterdam
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Archimedeslaan 6
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3584 BA Utrecht
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Metabolic
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1035 RN Amsterdam
T +31 (0)20 369 0977
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ADDENDUM
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PROGRAMMA VAN EISEN
Brief 15 May 2019
TABEL
Rimboe
Education center
Education center
viewing tower

aantal
1
1

m2 per onderdeel m2 netto totaal
50
50
0
0

Subtotal
no existing m²
Office
Office BOA/Police
Office Maintenance
Toilet/kitchen
Meeting space
Canteen
Storage
Subtotal
existing total 67 m²

aantal
1
1
1
1
1
1

bestaand
21
21
18

Storage workspace (Pitbull)
workspace(could become education)
storage workspace(could become education)
shack for tractor and materials
shower & changing room
Subtotal
existing total 89 m²

aantal
1
1
1
1

bestaand
43

Storage (boat shack)
containers next to boatshack
boat shack
chemical storage(seprate structure)
Subtotal
existing total 172 m²

aantal
1
1
1

bestaand
75
67.5
15
158

Total covered area

86

extra information
exhibition corridor & educational center
platform(3500*7500)

planned
152
26

50

67

m2 per onderdeel
50
50
18
10
50
6

m2 netto totaal
50
50
18
10
50
6
184

m2 bruto
67
67
24
13
67
8
245

extra information
3500x6000
3500x6000
3000x6000

m2 per onderdeel
25
6
144
30

m2 netto totaal
25
6
144
30
205

m2 bruto
33
8
192
40
273

extra information
4100x10500

m2 per onderdeel
75
120
12

m2 netto totaal
75
120
12
207

m2 bruto
100
160
16
276

extra information
10000x7500
9000x7500
3000x5000

planned

861

existing number is including balkenloods

585

60

43

m2 bruto
67
0

362

178

planned
42
42
18
54
8
164

4100x10500

planned
33
8
96
31
168

75
75

Outside
storage for ca. 30 containers 1,2 m3
Container 20 m3
Container 40m3
Glass trays 240 liter
Subtotal

aantal
30
2
1
15

bestaand
-

m2 per onderdeel
1
20
40
0.25

m2 netto totaal
30
40
40
3.75
114

m2 bruto

extra information

planned
30
40
40
3.75
114

Outside (fenced without covering)
Fuel storage
Gas tank
Storage confiscation
Subtotal

aantal
1
1
1

bestaand
12
8
40

m2 per onderdeel m2 netto totaal
12
8
40
60

m2 bruto

extra information

planned
12
8
40
60

Boat landing
4 boat landing places (police/staff),ouside
6 landing spaces for leisure
2 boat landing places in a covered boat house
2 min landing spaces for confiscated boats
Subtotal

aantal
4
6
2
2

m2 per onderdeel
17.5
17.5
20
15

m2 bruto
93
140
53
40
327

extra information
ca. 2,5x7m
ca. 2,5x7m
ca. 2.5x8m
ca. 2x7.5m

planned
96
140
44
48
328

m2 netto totaal
70
105
40
30
245
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VISIE

De Rimboe
Met de De Rimboe werkhaven zetten we duurzaamheid en de mens
centraal in de grotere context van een bijzonder en divers natuurgebied. Dit bereiken we door bestaande strategieën in te zetten en te
kiezen voor circulaire innovaties en systemen die niet alleen in de
context van de Rimboe passen maar ook bijdragen aan een duurzame
Loosdrechtse plassen. Met dit project willen we de ambitie van het
Recreatie Midden Nederland en het Plassenschap Loosdrecht voor
een Circulair Icoon ondersteunen. Voor de ontwerp-, bouw-, en ontwikkelfase houden we dan ook volop rekening met het beperken van de
uitputting van grondstoffen en natuurlijke bronnen. We willen circulariteit met dit project graag zichtbaar maken en verbinden met educatie.
Hierbij focussen wij op het inzichtelijk maken en uitleggen van de
toegepaste technieken en systemen aan de gebruikers van dit project.
De circulaire economie gaat voor een groot deel over het sluiten van
materiaal- water- en energiekringlopen. Dit lijkt op hoe de natuur met
haar materialen omgaan, in de context van een ‘gesloten’ ecosysteem.
De realiteit is echter complexer. We houden voor onze analyse daarom
de zeven pilaren van de circulaire economie aan, zoals geformuleerd
door Metabolic. Deze zijn de volgende;
-

De Rimboe als Circulaar Icoon

-

Materialen zijn geïncorporeerd in een ecosysteem zodat ze
kunnen worden hergebruikt met zo hoog mogelijke waarde
Alle energie is gebaseerd op duurzame en hernieuwbare
bronnen
Duurzaam gebruik van water.
Biodiversiteit is ondersteund door menselijke activiteit
Maatschappij en cultuur worden bewaard/ondersteund
Gezondheid staat centraal
Menselijke activiteit creëert meer dan alleen financieel gewin

De circulaire bouw- en ontwerpbeslissingen die we in dit project maken
zijn ten eerste onderhevig aan wensen en ambities van de gebruikers
en beheerder. We houden daarnaast een beslissingshierarchie aan
waarbij we interventies met betrekking tot water, energie of grondstoffen afwegen. Het eerste doel binnen deze hierarchie is het gebruik
van grondstoffen zo veel mogelijk te reduceren(1). De behoeftes die
overblijven proberen we op te lossen door het zoeken van synergieën
(2) in de (directe) omgeving. Alles wat we hier niet mee kunnen dekken
lossen we op door gebruik te maken van hernieuwbare bronnen (3)
of bronnen met een lage of zelfs positieve impact. Tenslotte, kijken we
nog of we de mate van circulariteit bevorderd kan worden door grondstofstromen slim te managen (4).

De interventies en technologieën die op basis van deze hierarchie
naar boven komen testen we aan de hand van de haalbaarheid versus
impact. Waarbij we bij haalbaarheid kijken naar de ruimtelijke randvoorwaarden, financiële aspecten, planning en natuurlijk in hoeverre de
interventie in lijn is met de wens van de gebruiker. De impact bepalen
we aan de hand van hoe efficiënt de oplossing is ten opzichte van de
aanwezigen behoeften zonder en negatieve impact te hebben op de
omgeving, nu en tijdens de rest van de levensloop van het product
(emmissies).
Energie
We minimaliseren het energieverbruik binnen het project door een
passiefhuis-concept toe te passen en zoveel mogelijk zelf energie op
te wekken op een duurzame manier. Zo hebben we een minimale gebouwgebonden energiebehoefte.
De Rimboe is van het gas af. We gebruiken voor de warmtevoorziening
een Biomeiler, waarin (snoei)houtafval wordt gecomposteerd. Dit houtafval, afkomstig van snoeiwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen,
genereert genoeg warmte om s’winters het gebouw te verwarmen.
Ook maken we gebruik van de grote hoeveelheden zwart water wat
in de Loosdrechtse plassen wordt opgehaald en bij de Rimboe in het
riool wordt geloosd. Door deze componenten te vergisten creëeren we
biogas en elektriciteit waarmee de Rimboe verwarmt kan worden. Het
koken zal in de horeca voorziening via elektriciteit gebeuren.
Materialen
We zien de Rimboe als een materialenbank. Dit betekent dat er inzichtelijk is welke materialen er gebruikt worden in de haven, en dat ze
op een demontabele manier worden bevestigd (zodat ze in volgende
projecten nog een keer gebruikt kunnen worden). Doordat biobased
materialen gebruikt worden slaan we CO2 op in het gebouw en is de
energetische impact van het gebruikte gereedschap tijdens constructiefase ook relatief laag. We zorgen dat de materialen die we gebruiken op een niet schadelijke manier behandeld worden zodat ze in een
volgend leven hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.
Door tijdens de bouwfase ontwerp en materiaal op elkaar af te stemmen willen we efficiënt gebruik maken van materialen. Hierdoor wordt
er niet teveel materiaal geleverd en wordt weggooien van materiaal
tijdens de constructiefase geminimaliseerd. Met de Biomeiler en de
biogasinstallatie produceert de Rimboe naast energie ook compost die
gebruikt kan worden in de Loosdrechtse plassen, of die kan worden
opgehaald door omwonenden om hun eigen tuin van voedingsstoffen
te voorzien.
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Water
Ons watersysteem is duurzaam en toekomstgericht. Het is een integraal systeem van vasthouden, bergen, benutten, infiltreren en afvoeren van water. Op gebouwniveau vangen we regenwater op en hergebruiken we grijswater om de wc’s door te spoelen. Daarnaast vangen
we een deel van het water op in regentonnen om te irrigeren op onze
eigen grond en om boten schoon te kunnen spuiten. Dit zorgt ervoor
dat we minder schoon drinkwater uit de kraan hoeven te halen. Het
overtollige grijswater wordt op locatie gefilterd door helofytenfilters.
Hierdoor hoeft minder water het gebied te verlaten via de riolering.
Biodiversiteit
Met het renoveren van de Rimboe willen we ruimte creëren voor zo
veel mogelijk soorten flora en fauna. Hierbij realiseren wij nestmogelijkheden voor verschillende soorten vogels, insecten, kleine knaagdieren
en vleermuizen. Ook gebruiken wij ons eigen geproduceerde mest om
de Loosdrechtse plassen te voorzien van voedingsstoffen.
Cultuur
Het is van essentieel belang dat mensen begrijpen wat voor bijzondere
plek de Rimboe is en wat voor circulaire processen daar plaatsvinden.
Daarom maken we dit inzichtelijk op verschillende manieren. Allereerst
zullen er regelmatig exposities in de Rimboe zijn die deze processen
uitleggen aan het prubliek. Ook zullen interventies zoals bijvoorbeeld
een grijswatersysteem in het gebouw worden uitgelicht om aan de
gebruikers en bezoekers uit te leggen hoeveel impact deze interventies hebben. Ten derde is er de mogelijkheid tot het organiseren van
workshops waarbij bezoekers en hands-on ervaring krijgen met de
processen die op de plas plaatsvinden. Een mogelijke uitbreiding zou
een ‘safari’ in de loosdrechtse plassen zijn waar bezoekers op de
boot meegaan om een bepaalde materiaalstroom van het begin tot het
einde te volgen.
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CIRCULARITY INTERVENTIONS
Water

De Rimboe gebruikt en hergebruikt verschillende soorten water op de meest
efficïente manier. Natuurlijk en afval-watergebruik worden geoptimaliseerd door het
gebruik van regenwateropvang, het ‘recyclen’ van afvalwater op locatie en het afstemmen van soort water op toepassing.

Impact

790 L/m2/jaar regenval
totaal:

Dakoppervlak van de Rimboe +/- 200 m2
152.000 L/jaar

2
1

3

1. Waterbesparende apparaten
Beschrijving: Voorbeeld; vacuum toilet of waterloos urinoir. Waterloze urinoirs zijn zo gebouwd dat de urine
wegstroomt tot voorbij een afsluiter of afsluitende vloeistof. Deze afsluiting voorkomt dat de urinoirs naar urine
gaan stinken. Het blijft (natuurlijk) wel nodig om de urinoirs regelmatig schoon te maken. Een gewoon urinoir
gebruikt 4 tot 5 liter water om door te spoelen. Stel dat een urinoir 15 keer per uur gebruikt wordt gedurende
2.500 uur per jaar (50 weken, 50 uur per week) dan is het verbruik ongeveer 187 m3 water per jaar. Waterloze
urinoirs verbruiken geen water. Er wordt dus per jaar 187 m3 water bespaard t.o.v een gewoon urinoir.
Vacuümtoiletten zijn doorspoeltoiletten die afzuiging gebruiken voor het verwijderen van ontlasting en urine,
wat resulteert in een minimale hoeveelheid water (0,5 tot 1,5 liter). Vacuümtoiletten bieden hetzelfde comfort
als traditionele spoeltoiletten en ze helpen kosten te besparen door de minimale hoeveelheid spoelwater. Omdat het effluent een hoog gehalte aan organische stoffen heeft, zijn vacuümtoiletten specifiek aangepast voor
gebruik in combinatie met afzonderlijke grijs- en zwartwater-behandelingen; of aërobe verteringsbehandeling
voor biogasproductie
Ruimtebehoefte: vraagt om bijzondere zwartwater leiding
Opmerkingen: Schoonmaak en onderhoud zijn afhankelijk van type en vereist een goede instructie aan gebruiker
Gelinkt aan: Energie

2. Grijswatersysteem
Beschrijving: Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van
huishoudelijke handelingen. De naam “grijs water” slaat op de kleur die dit water krijgt na verloop van tijd
door de zeepresten die dit water bevat. Ook wordt de term grijs water gebruikt als overkoepelende term
voor allerlei systemen om afvalwater te hergebruiken. Onder grijs water valt afvalwater dat afkomstig is uit
bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken. Water afkomstig van een toilet (zwart water) of hemelwater
(regenwater en smeltwater van sneeuw en hagel) behoren niet tot grijs water. Grijs water kan na behandeling
gebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine en tuinbevloeiing.
Ruimtebehoefte:
Intern: gescheiden rioleringssysteem en hemelwateropvang op dak
Extern: watertank, afhankelijk van waterbehoefte. Kan worden ingegegraven om ruimte te besparen op maaiveld
Opmerkingen: Vraagt om gebruik speciale schoonmaakmiddelen
3. Helofyten filter
Beschrijving: Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot
een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofytenfilters worden aangelegd om bijvoorbeeld vijvers
of afstromend water van wegen te filteren. Ook het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en ecologische
zwemvijvers is mogelijk.
Ruimtebehoefte: tussen de 10 en 16 m2
Opmerkingen: Vraagt om gebruik speciale schoonmaakmiddelen / niet alles mag door de gootsteen worden
gespoeld
Gelinkt aan: Biodiversiteit

Haalbaarheid

RIMBOE
RIMBOEWERKHAVEN
WERKHAVEN| |LOOSDRECHTSE
LOOSDRECHTSEPLASSEN
PLASSEN| |50
4

CIRCULARITY INTERVENTIONS
MATERIAL

Impact

Een circulair gebouw is een gebouw dat ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt wordt
zonder grondstroffen onnodige uit te putten, het milieu te vervuilen, of het ecosysteem te beschadigen. Een gebouw dat ontworpen is zoals een materialen bank. De
constructie componenten dat het gebouw vormt zijn van elkaar te scheiden zonder
componenten te beschadigen. Na de gebruiksfase van een gebouw, als het ontmanteld wordt, kunnen de meeste constructie elementen en componenten hergebruikt
worden voor een andere gebouw. De compositie van elementen en materialen die
in het gebouw gebruikt zijn worden tot op hoog niveau gedocumenteerd. Materialen
die worden gebruikt zijn recyclebaar, biobased, van hoge kwaliteit en hebben geen
negatieve impact op de omgeving. Om te garanderen dat materialen en elementen
tijdens de levensduur van een gebouw worden onderhouden en worden hergebruikt
aan het einde worden alternatieve onderhouds en eigenaarschap contracten onderzocht met leveranciers en investeerders.

1. Urban Mining
Opmerkingen: Het gebruik van een bepaalde percentage van hergebruikte materialen in het nieuwe
gebouw voor de Rimboe zorgt voor een aanzienlijk lagere milieuscore en ecologische footprint. Dit kan
deels het materiaal zijn wat al op locatie aanwezig is, maar kan ook bestaan uit gedemonteerd materiaal uit
nabijgelegen bouwprojecten.

2. Ontwerp principe: Design for Disassembly (DfD)
Beschrijving: Design for Disassembly stelt het onderzoek en de ontwikkeling voor van nieuwe structurele
systeemconcepten die echt duurzame constructie mogelijk maken door de beoordeling van de
gehele levenscyclus van een project. Dat betekent dat er een manier is om elk onderdeel van een
structuur te hergebruiken of te recyclen met behulp van bestaande recyclingstromen. DfD biedt een
verzameling ontwerpprincipes die gericht zijn op prefabricage, pre-assemblage en modulaire constructie,
vereenvoudigde verbindingsdetails en bouwsystemen, geminimaliseerde onderdelen en materialen,
gemakkelijke demontage, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, het gebruik van herbruikbare materialen en
overwegingen voor de veiligheid van werknemers.

3. Materialenpaspoort
Beschrijving: Materiaalpaspoorten zijn datasets die gedefinieerde kenmerken van materialen in producten
beschrijven die ze waarde geven voor herstel en hergebruik. De certificaten zijn een marktmechanisme
om productontwerpen, systemen voor materiaalterugwinning en keten van partnerships met goederen aan
te moedigen die de kwaliteit, waarde en leveringszekerheid van materialen verbeteren, zodat ze kunnen
worden hergebruikt in doorlopende lussen of gesloten kringlopen of met voordeel worden teruggebracht
naar biologische systemen. Dit wordt gedaan door een nieuwe waardedimensie toe te voegen aan de
materiaalkwaliteit. Deze nieuwe dimensie is gebaseerd op de geschiktheid van materialen voor herstel en
hergebruik als middelen in andere producten en processen.

1

3
2

4
5

4. Riet
Beschrijving: Dakbedekking van
lokale materialen
Opmerkingen: Mogelijke samenwerking met lokale Rietdekkers
is nodig. Verdiepend onderzoek
naar kwaliteit en bruikbaarheid
van materiaal is nodig. Mogelijke
toepassing is van het riet als
isolatiemateriaal.

4. Houtwol
Beschrijving: De dunne houtvezels worden
gemengd met een natuurlijk bindmiddel en
waterafstotende stof. Deze houtmassa wordt dan
samengeperst tot een houtwolplaat en gedroogd
in een oven.
Investering:
machinale pers
industriele oven
middelgrote hakselaar

5. Flexibele installatie
Beschrijving: De ruimtes en diensten zijn ontworpen voor flexibel, multifunctioneel gebruik. De constructie,
watersystemen, energievoorzieningen en mogelijke ventilatie worden ontworpen en gedimensioneerd op een manier dat
toekomstige uitbreiding van het gebouw minimale impact geeft. Dit betekend dat men bij installaties kan om onderdelen
te vervangen/repareren zonder andere componenten te beschadigen.

Haalbaarheid
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CIRCULARITY INTERVENTIONS
ENERGY

Impact

Het gebouw is zo ontworpen dat energie behoeften geminimaliseerd worden en de
energie productie gemaximaliseerd. De behoefte voor verwarmen en koelen van
het gebouw worden geminimaliseerd door bioclimatisch ontwerp, hitte terugwinning, opslag en bewustzijn bij de gebruikers. Het gebouw produceert ook energie.
Hernieuwbare energieproductie wordt zo ontworpen dat het een groot deel van de
behoefte van het gebouw opvangt. Het ultieme doel is dat het gebouw meer energie
produceert dan dat het nodig heeft zodat het het overschot weer terug kan verkopen
aan het net/nabijgelegen gebouwen.

4

3
1

2

Haalbaarheid

1. Ontwerpprincipe: Passief huis
Beschrijving: Het zo ontwerpen en oriënteren van een gebouw dat minimale energie nodig is het te
verwarmen en verlichten.
Opmerking:
Een aantal maanden per jaar hoeft een passiefhuis niet actief met een verwarmingssysteem te worden
verwarmd. De totale benodigde warmte wordt in die maanden verkregen uit passieve warmtebronnen. De
belangrijkste passieve warmtebronnen zijn de zon, bewoners en apparaten. Om de warmtewinst door de
zon te optimaliseren worden – op het noordelijke halfrond – de meeste ramen aan de west-, zuid- en oostgevel gepositioneerd, terwijl ramen in de noordgevel zo veel mogelijk worden vermeden. De warmte van de
passieve warmtebronnen worden door de goede thermische isolatie en goede kierdichtheid.
Extra aandacht voor: Bezonning, materialisatie, warmteretentie
Gelinkt aan: Materiaal
2. Biomeiler
Beschrijving: Het opstapelen van versnipperd hout in een stapel met waterleidingen erdoorheen. Ontbinding
van materiaal verwarmt water
Ruimtebehoefte:
Extern:59 m3 met een hoogte van 3 meter. (13,5 ton hout)
Opmerkingen: Vraagt om buffervat om warmte in op te slaan en eventuele bijverwarming in koude tijden.
Vraagt ook om een warmtewisselaar/booster om water op hogere temperatuur te krijgen. Restproduct is
mest. Kan in toekomst toegepast worden op andere plekken in de Loosdrechtse plassen (vakantie huisjes)
Kosten:
Materiaal: 1300 euro
Installatie en training: 5700 euro
Opbrengst gemiddeld totaal: 24000 kWh (gemiddelde vraag Nederlands huishouden: 14650 kWh (gas)
Gelinkt aan: Materiaal
3. Zonnecellen
Beschrijving: Opwekken van energie doormiddel van
zonnepanelen. Overtollige energie wordt opgeslagen in batterij.
Dit om piekbelasting op te vangen.
Ruimtebehoefte:
Extern: Afhankelijk van energievraag. Gemiddeld Nederlands
huishouden heeft er 12 nodig. (12m2 = 3.000kWh). Batterij is
relatief klein en kan worden opgehangen in meterkast.
Opmerkingen: Mogelijkheid om auto’s op te laden/terug te
verkopen aan het net bij overproductie
Kosten:
Zonnepanelen: tussen de 4700 en 5800 euro
Batterij: tussen de 5000 en 12000 euro
4. Flexibuster
Beschrijving: Het vergisten van organisch afval en zwart water. Eén unit kan van 2.5 tot 3.5 ton aan afval aan
per week.
Ruimtebehoefte:
Extern: 12 x 2.44 x 2.8 m (pasteurisation tanks and digester), 6 x 2.44 x 2.8 m (biogas storage) and Small
CHP unit. Moet aan alle kanten 1 meter vrije bewegingsruimte hebben
Opmerkingen: Wekt biogas en electriciteit op. Rest product is mest. Het biogas wat geproduceerd
wordt (tussen 70-80% methaan) kan worden gebruikt door een 8kW CHP (combined heat power unit) en
produceert dan ongeveer 70 MWH/jaar aan electriciteit en rond de 140 MWh/jaar warmte. Tussen de 5-10%
van de electriciteit wordt gebruikt om de machine zelf aan te sturen. Vervolg onderzoek naar wetgeving is
nodig
Kosten:
Materiaal: 130.000 euro
Lease constructie is mogelijk (7.500 euro per jaar)
Gelinkt aan: Materiaal. Mogelijkheid om toekomstige boten op biogas te laten varen
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CIRCULARITY INTERVENTIONS
Biodiversiteit

Lokale ecosystemen worden structureel ondersteund en verbetert tijdens de levensduur van het project door vegetatie ingesteld op het stimuleren van biodiversiteit,
gebruik voor recreatie en voedselproductie. Op het plot worden habitats gecrëerd
voor een maximale hoeveelheid flora en fauna soorten en wordt de gebruiker de kans
gegeven een zelf groenten of kruiden te verbouwen en oogsten. Ook wordt er ingezet
op het composteren van voedselafval. Dit compost kan worden gebruikt voor (urban)
farming.

1. Groene gevel
Beschrijving: Een groene gevel biedt vele voordelen op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak.
Zo draagt een groene gevel bij aan luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie en
biodiversiteit in de stad. Groene gevels maken onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen. Bovendien
voelen mensen zich veel prettiger in een groene omgeving dan in een grijze. Met de beplanting van de
groene gevel kan worden nagedacht over voedsel voorzienende planten voor lokale fauna.

Impact

2. Geïntegreerde broedplaatsen
Beschrijving: Het mee ontwerpen van broed/leefplekken voor vogels, insecten en kleine knaagdieren zodat
die een huisvesting kunnen vinden
Opmerkingen: Belangrijk om goed te kijken naar welke lokale soorten hier gestimuleerd moeten worden en
of er doormiddel van beplanting moet worden nagedacht over voedsel.

1

3

2

4

3. Mest
Beschrijving: Het gratis laten ophalen/verkopen van geproduceerd mest door flexibuster door buren uit de
omgeving. Ook kan dit mest gebruikt worden door de vakantiehuisjes uit het ecosysteem waar de Rimboe
een faciliterende rol heeft.
Ruimtebehoefte: Tijdelijke opslagruimte voor mest: 10-15 m3
Opmerkingen: Overtollig mest kan altijd verkocht worden aan nabijgelegen boeren.
Gelinkt aan: Materiaal en Cultuur

4. Eigen voedsel productie
Beschrijving: Het lokaal produceren van voedsel zoals bijvoorbeeld Honing en kruiden. Deze kunnen
gebruikt worden in de Rimboe. Dit kan deels gebruikt worden als onderdeel van de expositie/workshop
sessies die georganiseerd worden.
Ruimtebehoefte:
Extern: 30 m3 + ruimte om materieel op te slaan.
Gelinkt aan: Cultuur

Haalbaarheid
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CIRCULARITY INTERVENTIONS
Cultuur

De Rimboe werkhaven is een inspiratiebron voor lokale bewoners en bezoekers op
het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Op locatie wordt inzichtelijk gemaakt
hoe circulaire principes in het gebouw bijdragen aan lokale ecosystemen en hoe
activiteiten in de Rimboe bijdragen aan het (duurzaam) onderhoud van de Loosdrechtse plassen. Dit gebeurt deels door inzichtelijk te maken hoe het gebouw in
elkaar zit, en deels door de mogelijkheid workshops te volgen (voor jong en oud)
met materialen die in de Loosdrechtseplassen voorkomen.

1. Monitoring en inzichtelijk maken gebruik
Beschrijving: Op meerdere plaatsen in het gebouw via interactieve displays inzichtelijk maken wat het ‘realtime’ gebruik van energie en water is aan gebruikers en bezoekers. En hoe bepaalde acties daar positief of
negatief invloed op hebben. Ook is het mogelijk om vergelijkingen te maken met hoe duurzaam dit gebouw
is tenopzichte van een standaard kantoorgebouw of woning. Uitgebreidere displays kunnen worden
gebruikt in tentoonstellingen en kunnen laten zien hoe bewoners zelf duurzamer kunnen leven
Gelinkt aan: Energie en Water

Impact

2. Workshops en exposities
Beschrijving: Het organiseren van workshops en tentoonstellingen in de Rimboe. Deze focussen op het
circulair materiaal gebruik in de Loosdrechtse plassen en hoe de Rimboe hier een essentiele rol in spelen.
Kleinschalige workshops kunnen inzichtelijk maken hoe dit werkt en wat mensen zelf thuis makkelijk
kunnen doen.
Ruimtebehoefte:
Mutlifunctionele workshop ruimte : +/- 40m2
Opslag: +/- 2 m2
Opmerkingen: Moet een coherent workshop programma voor worden opgesteld.

1

3. Inzichtelijk maken van interventies
Beschrijving: Het inzichtelijk maken van welke interventies in het gebouw zijn toegepast door bijvoorbeeld
leidingen en bekabeling onderdeel te maken van het ontwerp en deze zichtbaar (en transparant) te maken.
Ook is het mogelijk om op verschillende plekken doormiddel van educatieve bordjes de interventies uit te
leggen.

2
3

Haalbaarheid
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POSSIBLE PHASING & USAGE
PLAN - PHASE 1

PLAN - PHASE 2

office egress

office egress

K

K

Tractor storage:78m2

Tractor storage:78m2

boat house 2X

boat house 2X

circulation/exhibition:
42m2
office
egress

circulation/exhibition:
42m2
office egress

Rentable
office
Tractor storage:78m2

K

K

Tractor storage:78m2

boat house 2X

boat house 2X

circulation/exhibition: 42m2

office egress

K

Tractor storage:78m2
boat house 2X

circulation/exhibition: 42m2

office egress

Rentable
office Auditorium
K

Tractor storage:78m2

meeting

boat house 2X

circulation/exhibition:
42m2
office
egress

circulation/exhibition:
42m2
office egress

Tractor storage:78m2
Rentable
meeting room

boat house 2X

K

K

Tractor storage:78m2

meeting

boat house 2X

circulation/exhibition: 42m2

circulation/exhibition: 42m2

office egress

office egress

Educational Exhibition
K

Tractor storage:78m2
boat house 2X

toilet

meeting

shower/locker
circulation/exhibition:
42m2
office
egress

office egress

Tractor storage:78m2

Rentable exhibition
boat house 2X

K
meeting

toilet
shower/locker

circulation/exhibition: 42m2

Groundfloor 1:300
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LOCATIE

BESTEMMINGSPLAN
Legenda
GEBOUWEN m2
Beheergebieden
Bestemming: Dubbelbestemming
Dubbelbestemming
Bestemming: Enkelbestemming
Enkelbestemming
OpenStreetMaps
osm

BESTAANDE GEBOUWEN:
362 M²
1.16 bedrijf:
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren
en verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten,
waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig onderdeel
van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse
vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
3.2.1 Gebouwen
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4,5 meter;
c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 8,5 meter;
d. de maximale oppervlakte van bedrijfswoningen, inclusief aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen, mag niet meer bedragen dan 190 m²;
e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 6 meter;
f. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 9 meter.

Bezoekadres

10 m
m
10

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 8058
3503 RB Utrecht
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LOCATIE

KADASTRALE GRENS
Legenda
RECHTGEG
Kadaster: perceel
perceel
Beheergebieden
OpenStreetMaps
osm

Bezoekadres

25 m
m
25

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 8058
3503 RB Utrecht
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LOCATIE
PLANGEBIED

Legenda
Dienstgebouwen
Beheergebied Rimboe
Oppervlakte m2
REF_OSM
osm

EIGENDOM RECREATIESCHAP

EIGENDOM RECREATIESCHAP

EIGENDOM PROVINCIE

Bezoekadres

m
55 m

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 8058
3503 RB Utrecht

PLANGEBIED KOMT NIET OVEREEN MET KADASTRALE GRENS
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CREDITS
Architecture

Client

and Urban design

Stadhouderskade 113
PO Box 75381
1070 AJ Amsterdam
T +31 (0)20 570 20 40

Circulair consultancy

Archimedeslaan 6
PO Box 8058
3584 BA Utrecht
T +31 (0)30 297 4000

Metabolic
Meteorenweg 280
1035 RN Amsterdam
T +31 (0)20 369 0977
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