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JVZ Ingenieurs

Specialist in het ontwerpen van draagconstructies voor gebouwen

Middelgroot ingenieursbureau met 30 creatieve techneuten

Diverse gebouwtypen, expertises en vakgebieden

Vestigingen in Deventer en Nijmegen

Vakkundig en betrouwbaar



Thuis in Almere

>200 projecten in Almere 

Scholen, restaurants, zorg, woningen, bedrijfspanden en kantoren

Bekendste: kantorencomplex La Defense van UN Studio

Eerste nauwe samenwerking met VBI

Stempellast brandweerauto op dek



Floriade en Aeres

Thema: Growing Green Cities

Subthema’s
• Greening
• Feeding
• Energizing
• Healthying

Opgave Aeres Hogeschool kavel 98 (L)
4.000 m2 bvo voor 900 studenten en 70 werknemers

Ontwerpteam met Aeres, bouwmanagement, architect, 
groenspecialist, adviseurs installaties en bouwfysica



Ontwerp PvE

Levensduur



Ontwerp PvE

Duurzaamheid, adaptiviteit en circulariteit

Energieneutraal en Flexibel en multi- Duurzaam, robuust en 
klimaatbestendig gebouw functioneel gebouw comfortabel gebouw

Refuse (nodig?), Reduce (minder?), Rethink (anders?)



Bouwkundig Ontwerp 

Ruimtelijk concept
“De groene long”

• Landschap door het hele gebouw
• Aaneenschakeling en mix diverse ruimtes
• Etalage van het onderwijs
• Activiteitgericht werken en leren
• Vides voor extra daglicht



Bouwkundig Ontwerp 

Gevel
Smart-Skin: combinatie van etalage, daglicht en energieopwekking
Oostzijde volledig groene gevel incl. bomen op dak



Constructief Ontwerp  

Inspiratie



Constructief Ontwerp 

Structuur en opzet

• Compact en hoog gebouw
• Veel open ruimtes, vides en trappen
• Weinig ruimte voor constructie
• 3 beuken met 7 middenkolommen
• Vloeroverspanningen 9,0 en 7,2 m
• Hoge veranderlijke belasting: 5,0 kN/m2

• Flexibele inrichting en functies
• Zware daktuin met tropendak
• Stijgpunten verzorgen stabiliteit



Constructief Ontwerp 

Beton, hout, staal, hybride?



Ontwerp draagconstructie 

Hybride draagconstructie

• Staalconstructie (35 kg/m2)
• Kanaalplaatvloeren (439 st)

zonder druklaag
• Stijgpunten prefab beton
• Fundering tpg beton
• Heipalen prefab beton (124 st)
• Stalen tribunetrappen met 

beton en hout
• Dichte gevels HSB



Geleerde lessen 

Wat ging goed

• Integrale samenwerking ontwerpteam, synergie, BIM
• Opzoeken van grenzen en nieuwe uitdagingen
• Toepassing nieuwste technieken en installaties
• Levend en gevarieerd groen tegen, op en in gebouw
• Slanke, lichte, hybride en economische draagconstructie
• Flexibele indeling en multifunctioneel gebruik mogelijk*
• Kanaalplaten en fundering met 50% betongranulaat*
• Geen druklaag nodig op de kanaalplaatvloeren
• Robuuste detaillering
• Materialenpaspoort Madaster

* VBI GreenScore Silver



Geleerde lessen 

Wat kon beter

• Concrete, eenduidige eisen en wetgeving wenselijk mbt 
duurzaamheid en circulariteit voor draagconstructies

• Duurzaamheid draagconstructie meetbaar en aantoonbaar 
maken met rekeninstrumenten, bijv. schaduwprijs of certificering 

• In honorarium ook ruimte vragen en krijgen voor onderzoek en 
implementatie duurzaamheid draagconstructie, bijv. toevoegen 
aan kruisjeslijst DNR.

• Onderzoek naar remontabele constructieve verbindingen met 
voldoende constructieve samenhang en robuustheid



Remontabele verbinding 

Koppeling staal met kanaalplaten

• Constructieve samenhang
• Robuustheid
• Bouwsnelheid
• Losmaakbaarheid
• Herbruikbaarheid
• Kosten

Voorwaarde
samenspel constructeur, aannemer
en leverancier: KetenKracht



Bedankt voor uw aandacht

Vragen?
Opmerkingen?
Tips?
Ideeën?





Growing Green Cities

Ketenkracht



Biomimicry

Factory as a Forest

3 Voorbeelden



Biomimicry

Introductie



“Kijken door de ogen van de natuur”















Plantintelligentie

Oryza Sativa | Rijst





Natuurlijke inspiratie



Natuurlijke inspiratie

Botstructuur – Optimaliseren materiaalgebruik 
van bijvoorbeeld funderingspalen



Natuurlijke inspiratie

Botstructuur – Optimaliseren materiaalgebruik

Parametrisch ontwerp produceren met 3D printer



Biomimicry

Factory as a Forest

3 Voorbeelden



Factory as a Forest

Hoe kan een fabriek 
functioneren als een bos?





Understanding Industrial Ecology from a Biological Systems Perspective – Braden.R.Allenby & 
William.E.Cooper





VBI en Life’s Principles

Green Score
De- en remontabel
Flexibel

Circulair

Green Spine Line

Materiaal efficiënt

Natuurlijke toeslagmaterialen

Rondetafelgesprekken 
constructeurs

Kennisdeling

Per land en per fabriek 
uitgedaagd tot verduurzamen

Proces ananlyse

Verantwoordelijkheid hergebruik 
bij aannemer

Doseren gerecycled beton niet 
projectmatig



Factory as a Forest

Leveren van 
ecosysteem diensten



Biomimicry 

Wat kunnen we leren van 
de natuur over limieten 

en grenzen?

Door 

Lydia Fraaije

FRAAi architecten

Natuur als Maatstaf



Gebied verdeelt in verschillende mini-ecosystemen

Locatie Kloosters = Ecosysteem

Natuur - ecosysteem diensten

Biomimicry 

Wat kunnen we leren van 
de natuur over limieten 

en grenzen?

Door 

Lydia Fraaije

FRAAi architecten



Life’s Principles => 
Voorwaarden waarop een
ecosysteem werkt

Al het leven op aarde
werkt met:

- Zonlicht, water, 
zwaartekracht
- Dynamisch non-
equilibrium
- Limieten en grenzen
- Cyclische processen

Limieten en grenzen in de 
natuur



Biomimicry 

Wat kunnen we leren van 
de natuur over limieten 

en grenzen?

Door 

Lydia Fraaije

FRAAi architecten

Limieten en Grenzen

Grenzen
Grenzen zijn ruimtelijke a-biotische condities. 

Grenzen worden bepaald door bijvoorbeeld;
- Ligging in hoogte of de afstand t.o.v. de zee
- Lengte- en breedtegraad. 
- Information in je DNA, 

Zoals bijvoorbeeld de informatie 
die groei(beperking) aangeeft

Limieten
Limieten worden bepaald door bijvoorbeeld;

De hoeveelheid voedingstoffen, water, 
intensiteit en blootstelling aan zonlicht, 

temperatuur, tijd, etc. 



VEGETATION ZONES



Biomimicry

Factory as a Forest

3 Voorbeelden



Voorbeeld 1

Vita Pura
Biomimicry Showcase Huis





Biodiversiteit

Temperatuur
regulatie

Opslaan
CO2

Zuiveren van 
lucht

Nutriënten 
cyclus

Ecosystemen leveren gratis diensten
Referentie ecosysteem – Landgoed De Berkt



Vita Pura levert ook
Ecosysteem Diensten

Biodiversiteit

Temperatuur
regulatie

Opslaan
CO2

Zuiveren van 
lucht

Nutriënten 
cyclus



Voorbeeld output model



Carbon Sequestered

Water Stored and Purified

Sediment Retained

Pollution Detoxified

Pollinators Supported

Biodiversity Enhanced

Soil Fertility Enhanced

Nutrients Cycled

ECOSYSTEM 
SERVICES
Produced 

 





























Voorbeeld 2

Sanders Machinebouw
GreenTechPark Brabant









Voorbeeld 2

Educatiecentrum Herenboeren
De Kleine Aarde







Lydia Fraaije

info@FRAAi-architecten.com

www.FRAAi-architecten.com





Losmaakbaarheid: 
dé driver in de circulaire bouweconomie?
30 juni 2022 | Kenniskracht VBI
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Bron:
EEN CIRCULAIRE ENERGIETRANSITIE Verkenning naar de metaalvraag van het Nederlandse energiesysteem en 
kansen voor de industrie (2021) o.a. Metabolic / Copper8
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CO2-budget



CO2-budget





“Maar hoe zit dat met de circulariteit in de gebouwde omgeving?”

“En in hoeverre dragen bewuste keuzes voor bouwproducten en -materialen bij  
aan de verlaging van de CO2-footprint van Nederland?”



Bron: circle-economy.com /  https://www.ipcc.ch







Waarom een circulaire 
bouweconomie?

 De daarbij geformuleerde doelstellingen zijn:
 In 2030 moet Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, 

metalen en fossiel).
 In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. Een economie zonder afval, waarbij alles 

draait op herbruikbare grondstoffen.

“De bouw- en vastgoedsector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere 
belasting van de aarde tegen te gaan, moeten wij op een geheel andere manier gaan werken. Dit 
betekent dat wij onze gebouwen zo gaan ontwikkelen dat straks alle producten, materialen en 
grondstoffen herbruikbaar zijn en wij geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op 
het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw.”

[Transitieagenda Circulaire Economie, 2018] 



E N  E E N  G R O N D S T O F F E N A K K O O R D !

# C L I M A T E M O M E N T





Vlindermodel circulaire economie (aangepast) 
Ellen MacArthur Foundation



Circulaire strategieën: 10R model
prof. dr. J. Cramer



Verschillende bouwlagen: 6S model
Stewart Brand (1994)



Waarom is losmaakbaarheid van belang?

 Losmaakbaarheid voor hergebruik
 Losmaakbaarheid voor adaptiviteit
 Losmaakbaarheid voor beheer & onderhoud
 Losmaakbaarheid voor financiële restwaarde
 Losmaakbaarheid voor alternatieve verdienmodellen



Meetmethodiek losmaakbaarheid v2.0

“De losmaakbaarheid van een gebouw is de mate 
waarin producten of elementen demontabel zijn op 
alle schaalniveaus, zonder afbreuk te doen aan de 
functie van het object of omliggende objecten om zo 
de bestaande waarde te beschermen.”



Losmaakbaarheid

Lijmen Gieten PUR

Bout 
en 

moer

Tac
tiles

Schroeven



Vier losmaakbaarheidsindicatoren

De meetmethodiek voor losmaakbaarheid wordt bepaald op basis van vier technische 
aspecten:
 Het type verbinding;
 De toegankelijkheid van de verbinding;
 Randopsluiting (voorheen: vorminsluiting);
 Doorkruisingen.



Losmaakbaarheidsindicator 1: 
Type verbinding



Losmaakbaarheidsindicator 2: 
Toegankelijkheid van de verbinding



Losmaakbaarheidsindicator 3: 
Randopsluiting



Losmaakbaarheidsindicator 4: 
Doorkruisingen



Voorbeeld LI product 

Losmaakbaarheidsfactor Score

Type verbinding (TV) Cementgebonden verbinding 0,10

Toegankelijkheid van de 
verbinding (ToV)

Toegankelijk met extra handelingen met 
veel schade

0,40

Doorkruisingen (DK) Volledige integratie van objecten 0,40
Randopsluiting (RO) Gesloten aan meerdere kanten 0,10

0,16



Voorbeeld LI product 

[Toevoegen]



Voorbeelden LI op gebouwniveau



Losmaakbaarheid gevraagd?

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 
v1.0

MAT07 Losmaakbaarheid



Financiële circulaire 
prikkels



Financiële circulaire prikkels

 Financiële restwaarde

 Afschrijvingstermijnen

 Onderhoudslastenreductie

 Circulaire verdienmodellen

 CO2 beprijzing



Financiële restwaarde

Uitgangspunten
Enkel circulaire scenario’s meegenomen die een financiële waarde kunnen realiseren aan het 
einde van de levensduur: recycling en hergebruik. Lineaire scenario’s zoals verbranding worden 
daarmee uitgesloten. 

Recycling
𝑅𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 
=  𝐴𝑎𝑛𝑘𝑜𝑜𝑝𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛 −  𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒 −  𝑠𝑙𝑜𝑜𝑝𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 
−  𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 −  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 −  𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛.

Hergebruik
𝐻𝑒𝑟𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 
= 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙)  −  ℎ𝑒𝑟𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒 −  𝑘𝑤𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 
−  𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 −  𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 −  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 −  𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛



Financiële restwaarde - reëel

 xxx

slide 110

800 pcs1.900 pcs

2.100 pcs < 100 pcs



Onderhoudslastenreductie

Impact van losmaakbaarheid op onderhoud
 Losmaakbare producten zijn duurder.
 Echter, losmaakbare producten zorgen voor een besparing op onderhoud:

 Het onderhoud van losmaakbare producten kost minder arbeid.
 Dit heeft een positieve impact op de exploitatiekosten van het bouwwerk mede gelet 

op de prijsontwikkelingen op arbeid conform de Bouwkostenindex (BDB). 

 Huidige pilots laten een onderhoudslastenreductie van 20 - 30% op de arbeidscomponent 
binnen de MJOP zien.



Afschrijvingstermijnen

Het afschrijven op een circulair gebouw of meer specifiek de verschillende Layers of Brand 
kan gekoppeld worden aan de functionele levensduur van deze verschillende lagen 
(constructie, gevel, installaties en inbouwpakket) en de onderliggende producten en 
materialen. 



Circulair verdienmodel

Eigendom

Gebruiker

Hoo
g

Derde partij

Laa
g

2 + Onderhoud

3+ Full service 
contract

1 + Verlengde 
garantie

Verkoop

Lease

Verhuur

4 + Terugkoop 
regeling

Pay-per-use

2

4

3

1

6

7

5

8

Bron: Copper8, 2020



CO2  impact
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Ja dus, aan de slag!



Bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid!


