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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van de bacheloropdracht van Paul Breteler. 

Voor mijn bachelor eindopdracht heb ik een opdracht uitgevoerd voor 
aannemersbedrijf Dijkhuis te Hardenberg. Hier heb ik onderzoek gedaan naar het 
bouwafval en restmateriaal van Dijkhuis en heb ik ontwerpen gemaakt van verschillende 
mogelijke producten die hiervan gemaakt kunnen worden. 
Ter ondersteuning hiervan zijn er enkele proof of concepts gemaakt.
In dit verslag vindt u alle genomen stappen gedurende de bacheloropdracht. 

Ik wil hierbij een aantal mensen bedanken die deze opdracht mogelijk gemaakt hebben. 
Ten eerste aannemersbedrijf Dijkhuis en zijn medewerkers voor alle hulp, steun en 
gezelligheid tijdens de opdracht. 
Ten tweede mijn begeleider Stefan Binnemars voor zijn begeleiding en meedenken 
gedurende de opdracht. Ook wil ik Marten Toxopeus bedanken voor zijn kritische blik en 
hulp bij het afronden van de opdracht. 
Tot slot wil ik alle medewerkers van de modelwerkplaats aan de Universiteit Twente 
bedanken voor alle hulp bij het maken van mijn modellen.

Veel leesplezier toegewenst!
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Het doel van deze bachelor eindopdracht is om een nieuw product te ontwerpen, 
gemaakt van gerecycled bouwafval, voor de toekomstige gebruiker van het gebouw, 
waarin het profiel en de visie van Dijkhuis te herkennen zijn. Dit is in opdracht van 
aannemersbedrijf Dijkhuis, die de wens heeft om zijn profiel meer uit te dragen naar de 
buitenwereld. 

Om dit doel te halen wordt er eerst antwoord gegeven op een aantal vragen. Zo wordt 
er gekeken naar wat het profiel van Dijkhuis precies is en hoe dit profiel vertaald kan 
worden naar een visie, uitstraling of uiterlijk van een product. Dijkhuis is de innovatieve 
en creatieve aannemer die tracht ecologische waarde, economische waarde en sociale 
waarde toe te voegen aan al zijn projecten. Tot nu toe wordt deze visie alleen uitgedragen 
via presentaties, persoonlijke gesprekken en mond tot mond reclame.  Het product zal het 
profiel van Dijkhuis vertegenwoordigen door het uiterlijk en de gebruikte materialen, maar 
ook via de symboliek en de bouwwijze. Het product moet ook voldoen aan de eisen en 
wensen van de bewoners en omstanders. 
Verder wordt er ook gekeken naar de grondstof van het te ontwerpen product, namelijk 
bouwafval en restmateriaal. Hoe ontstaat het, hoe wordt het momenteel verwerkt en hoe 
kan het gebruikt worden? Hieruit volgen mogelijk te gebruiken materiaalsoorten. Voor het 
product kan bijna elke afvalstroom gebruikt worden. Puin uit de puincontainer is in zowel 
kleine als middelgrote brokken bruikbaar evenals B-hout zonder spijkers of vervuilingen. 
Ook kan overgebleven beton en cement gebruikt worden, en overgebleven of kapotte  
wapeningsnetten. Sterk kwaliteit folie kan ook herbruikt worden in een product. 

Met de informatie uit het onderzoek is een conceptgeneratie opgestart en zijn er meerdere 
concepten ontwikkeld. Al deze concepten zijn ontworpen voor de omgeving van de 
projecten van Dijkhuis. Via twee selectierondes komen de drie beste concepten naar voren. 
Concepten werden tegen elkaar gewogen en vielen af omdat ze teveel tijd kostten om te 
bouwen, slechter aansloten bij de eisen van de bewoners en omstanders of omdat ze te 
beperkt waren in plaatsing en grootte. De drie beste concepten (de puinstortmuur, de 
palletkas en het vogelhuisje) zijn verder uitgewerkt tot eindconcepten. Ter ondersteuning 
hiervan zijn er meerdere proofs of concepts geproduceerd. 

De drie eindconcepten zijn wederom beoordeeld en het ‘Dijkhuisje’, het vogelhuis concept, 
is het beste concept. Het product is volledig gebouwd van bouwafval, is recyclebaar, 
vertegenwoordigd Dijkhuis en sluit aan bij de eisen en wensen van de bewoners en 
omstanders. Het is duidelijk geworden dat het bouwafval van aannemersbedrijf Dijkhuis 
geschikt is voor hergebruik in een nieuw product.

Samenvatting

Figuur 1, ’Dijkhuisje’
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Summary

The main goal of this bachelor assignment is to design a new product, made from recycled 
building material, for the future user of the building. It has to have the profile and vision 
of contractor Dijkhuis, because they want to carry out this unique profile to the outside 
world.

To achieve this goal, some questions have to be answered first. What exactly is the 
profile of Dijkhuis? How can this be translated into a vision and appearance for a 
product? Dijkhuis is an innovative and creative contractor, who tries to add economic 
value, ecologic value and social value to each of their projects. Until now this has always 
happened through presentations, personal conversations and word of mouth. The 
product will be a trademark for Dijkhuis through its appearance and used materials, but 
also through its build and symbolism. The product also has to satisfy the demands of the 
residents and bystanders.
Furthermore, there will also be a research on the material from which the product will be 
made of, namely construction waste and residual material. Where does it come from, how 
is it processed at the moment, and how can it be reused? Out of this research follows a 
list of usable materials for the product. Debris is usable, in both small and medium sized 
chunks. B-quality wood is usable if it doesn’t have nails or other contaminants. Concrete 
and cement can be used, as well as bended or residual wire meshes. A good quality foil can 
also be used in a product. 

With the information from the analysis, a concept generation is started. Multiple product 
concepts are developed. All of the concepts are designed for the environment around the 
projects of Dijkhuis. Through two different selection rounds, three concepts are chosen to 
be further developed. Concepts didn’t make the cut because they took too long to build, 
didn’t satisfied the demands of the residents and bystanders or because of their limitation 
in size and placement. The three best concepts (the debris filled wall, the pallet planter and 
the birdhouse) are further developed into final concepts.  Proofs of concepts were made 
for the birdhouse and the pallet planter.

The three detailed concepts are judged again, and the ’Dijkhuisje’* scores the highest 
points. The product is entirely made from building material, it is recyclable, it represents 
Dijkhuis and it satisfies the demands of the residents and bystanders. It has become clear 
that the construction waste and residual material of constructor Dijkhuis is suitable for 
reusing in a new product.

          * ’Dijkhuisje’: the little house of Dijkhuis



 
8

We leven in een tijd waarin we het ons niet meer kunnen veroorloven om al onze gebruikte 
producten achteloos weg te gooien. Afvalscheiding is in steeds meer gemeentes en 
huishoudens aan het opkomen en hetzelfde gebeurt in de bouw. Bouwafval wordt steeds 
vaker gescheiden ingezameld door grote afvalverwerkingsbedrijven die het, zo duurzaam 
mogelijk, verwerken. Veel bouwafval wordt tot granulaat vermalen of tot een ander soort 
grondstof, of wordt omgezet naar groene energie. Een lucratieve handel en goed voor het 
milieu. 

Aannemersbedrijf Dijkhuis richt zich op duurzame ontwikkeling in de bouwwereld en 
scheidt al zijn bouwafval. Dijkhuis tracht als bedrijf sociale, ecologische en financiële 
waarde toe te voegen aan zijn projecten. Deze visie is alleen lastig uit te dragen, omdat 
deze waarden niet als uiterlijk kenmerk terugkomen in de gebouwen. Dijkhuis loopt voor 
op de concurrentie in duurzaam bouwen en wordt vaak aangenomen door opdrachtgevers 
vanwege de sterke visie van Dijkhuis en zijn innovatieve en creatieve aanpak. Om dit 
profiel uit te dragen naar de buitenwereld, is iets extra’s nodig wat deze visie uitstraalt of 
vertelt.
Om dit extra’s te vinden kan er gekeken worden naar de afvalverwerking. Dijkhuis scheidt 
zijn bouwafval wel netjes, maar betaalt een ander bedrijf ervoor om het te verwerken. Als 
dit bouwafval door Dijkhuis opnieuw gebruikt zou worden, dan zou dit in zowel financieel 
als ecologisch aspect beter zijn. Hergebruik is ten slotte beter dan recycling.

De vraag is hoe Dijkhuis dit bouwafval zelf kan inzetten voor een nieuwe bestemming. 
Deze vraag is de basis voor mijn eindopdracht. Dijkhuis heeft mij gevraagd om te kijken 
naar mogelijkheden om dit bouwafval te gebruiken in een nieuw product. Dit product 
moet ook als trademark dienen om de visie van Dijkhuis uit te dragen. Het hoofddoel is als 
volgt; “Het realiseren van een nieuw product, gemaakt van gerecycled bouwafval, voor 
de toekomstige gebruiker van het gebouw, waarin het profiel en de visie van Dijkhuis te 
herkennen zijn”.

Om dit doel te halen worden er een aantal deelvragen beantwoord worden en stappen 
genomen worden. In hoofdstuk 1 wordt gekeken naar het profiel van Dijkhuis. Welke 
duurzame technieken worden er gebruikt, welk profiel willen zij uitstralen, wat is hun visie 
en hoe dragen zij die nu uit? Hoe kan de doelgroep Dijkhuis herkennen? Verder wordt 
er gekeken naar hoe dit profiel uit te dragen is met een product. Hoe kan je een visie 
beeldend uitdragen en hoe kan je iemand door middel van een product inspireren? Zijn er 
elementen of technieken van Dijkhuis die in het product moeten zitten en is dit te vertalen 
naar een uiterlijk of uitstraling? In hoofdstuk 3 wordt er aandacht besteed aan het 
bouwafval. Hoe ontstaat het in wat voor variatie, hoe wordt er nu mee omgegaan en hoe 
kan dit bouwafval hergebruikt worden? Over welke hoeveelheden gaat het? In hoofdstuk 
4 wordt er gekeken naar de mogelijke materialen en het programma van eisen is terug 
te vinden in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt de conceptgeneratie van het product 
besproken, in hoofdstuk 8 de conceptuitwerking en in hoofdstuk 9 wordt uiteindelijk het 
beste concept gekozen. Als laatste volgen de conclusie en de evaluatie in hoofdstuk 10.

Inleiding
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Dijkhuis is een aannemersbedrijf dat zich richt op duurzame ontwikkeling in de 
bouwwereld. Het bedrijf heeft als doel het verbeteren van de leefbaarheid in de wereld. 
Naast aannemer zijn ze dan ook ontwikkelaar, energieleverancier en waterwoningbouwer. 
Innoveren en experimenteren zijn belangrijke begrippen bij Dijkhuis. Als 
aannemersbedrijf is het in de huidige markt wenselijk om een duidelijk profiel te hebben 
om op te vallen. Dijkhuis specialiseert zich in duurzaam bouwen en probeert zijn visie via 
zijn profiel uit te dragen naar de buitenwereld. 

Visie

Dijkhuis is een aannemer, dat betekent dat ze aan de wereld kunnen bouwen. Het bedrijf 
wil ervoor zorgen dat mensen natuurlijk en comfortabel kunnen wonen en opgroeien. 
Meedenken, initiëren en experimenteren zijn belangrijke termen voor Dijkhuis. Ze willen 
de rol van bouwer veranderen, zodat later iedereen betrokken is in het bouwen van een 
duurzame wereld. Een gebouw moet milieuvriendelijk zijn, meeleven met de gebruiker, 
van alle gemakken voorzien zijn en in zijn landschap passen. Energiebesparing en 
afvalvermindering zijn begrippen die vanzelfsprekend moeten zijn in het dagelijks leven. 
Dijkhuis wil via slimme technieken een gezonde wereld behouden voor de toekomstige 
generaties.

Profiel

Dijkhuis realiseert onder andere nieuwbouw van appartementen, utiliteitsbouwprojecten 
en vrije sector woningbouwprojecten. 
Dijkhuis streeft naar volhoudbaarheid. Het bedrijf streeft naar een balans tussen de 
menselijke waarde, de milieuwaarde en de economische waarde. Het gaat voor (her)
waardering, waardebehoud en waarde-innovatie. Dit proberen zij te bereiken door middel 
van hun werkinstelling en de manier waarop zij hun projecten aanpakken. Dijkhuis wil dé 
innovatieve partner zijn voor de ontwikkeling, bouw en het (her)gebruik van huisvesting 
voor mensen en organisaties. Ze initiëren, realiseren en beheren deze panden. Ze denken 
zoveel mogelijk mee met de klant en zijn creatief en innovatief in hun aanpak. Zo 
proberen ze het milieu en energie te sparen door middel van slimme bouwtechnieken, 
materiaalgebruik en bewustwording. 
Dijkhuis kiest voor materiaal dat het milieu zo min mogelijk belast. De duurzaamheid 
van het materiaal wordt ook in de gaten gehouden. Het materiaal blijft lang mooi, 
zonder zware onderhoudsbeurten. Waar mogelijk wordt materiaal hergebruikt, 
zoals in de puinmuren. Ook let Dijkhuis op de vormgeving en de technieken in zijn 
projecten. Zo wordt natuurlijke verwarming en energieopwekking gebruikt, zoals 
een grondwaterverwarmingssysteem met een warmtepomp en zonnepanelen.  Deze 
installaties zijn duur in aanschaf maar betalen zichzelf terug in het gebruik. Maar ook in 
de bouwprocessen wordt er gelet op ecologische voordelen. Zo worden ook gebouwen 
met houtskeletbouw gebouwd. Dit proces levert 80% minder bouwafval op dan andere 
conventionele bouwprocessen. Ook worden er groendaken en duurzame materialen 
gebruikt voor de isolatie van gebouwen. Dit scheelt in energieverbruik. 

Hfst. 1 - Dijkhuis
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De organisatie is ingericht volgens de principes van ISO26000 en hun MVO-handboek 
geeft mede invulling aan eisen die gesteld worden door ISO9001 en VCA. ISO26000 is een 
internationale richtlijn voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). 

Uitdraging visie & profiel

Opdrachtgevers komen bij Dijkhuis vanwege het meedenken en de innovatieve (soms 
ecologische) aanpak van het project. Zij worden dus aangetrokken door de visie van 
Dijkhuis. Dijkhuis profileert deze visie vooral via persoonlijke gesprekken en afspraken. 
Inspirationele presentaties zorgen ervoor dat opdrachtgevers de visie van Dijkhuis gaan 
delen en daarom kiezen voor Dijkhuis om het project uit te voeren met technieken die de 
visie ondersteunt. In de presentaties worden veel andere visies aangedragen die Dijkhuis 
deelt, zoals CSR 2.0 (MVO in de ogen van Wayne Visser) en de blauwe economie (Gunter 
Pauli). De visie wordt vanuit ‘het waarom’ verteld (‘Start with why’, Simon Sinek). 
Dijkhuis laat zijn werkwijze zien aan de hand van de redenen waarom hij bouwt. Niet 
hoe, met welke technieken hij dat doet. Het probleem is dat deze manier van een visie 
overdragen niet werkt als er geen persoonlijk contact is. Een gebouw kan helaas niet 
praten en heeft ook niet de naam Dijkhuis op zijn gevel staan. Het gebouw kan niet 
duidelijk maken wat de visie is waarmee Dijkhuis het gebouw heeft neergezet. Het product 
moet dus voor zich spreken. 
De vraag is alleen hoe? Hoe kan een product deze visie vertegenwoordigen? Om hierachter 
te komen zijn er enkele wordmaps gemaakt (zie bijlage A). Hier wordt gekeken welke 
elementen van de visie terug moeten komen in het product, welke uitstraling het product 
moet hebben en welke uiterlijke kenmerken hierbij kunnen helpen. De resultaten hiervan 
worden hieronder besproken.

Visie
 Hoewel een visie niet een letterlijke uitstraling heeft kan het wel terugkomen in een 
product. Het product moet dan aansluiten bij belangrijke begrippen uit die visie. Zo deelt 
Dijkhuis de visie over MVO van Wayne Visser, ook wel bekend als CSR 2.0. Dit staat voor 
Corporate Social Responsibility.
De vijf principes van CSR 2.0 zijn Creativity, Scalability, Responsiveness, Glocality en 
Circularity. Deze principes staan voor creatieve oplossingen, anti-niche marketing, 
verantwoordelijkheid nemen en reageren op de huidige situatie, globale en locale 
oplossingen en voor een circulaire economie (C2C). Deze principes zijn werkwijzen of 
doelen voor de werkinstelling van bedrijven, maar kunnen ook in een product terugkomen. 
Het moet een creatief (slim) ontwerp zijn, op verschillende schalen te produceren zijn, 
reageren op de huidige probleemsituatie (bijvoorbeeld afvalscheiding), overal toepasbaar 
zijn en ontstaan uit het hergebruik van afval. 
Als we kijken naar de ISO26000 richtlijn, dan kan een product volgens dezelfde richtlijn 
werken. Vanuit een principe de omgeving bewust maken van een thema dat leidt tot de 
implementatie van dat thema door de omgeving (principe: afvalvermindering, omgeving: 
basisscholen, thema: afvalscheiding, implementatie: kinderen gaan thuis afval scheiden). 
Dit kan via lessen in een klaslokaal, maar een product kan ook een dergelijke les geven of 
laten zien. 
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Het principe komt hierin overeen met ’het waarom’ uit ’de gouden cirkel’ van Simon Sinek, 
dat zegt dat je mensen kan overhalen door ze te laten inzien waarom ze iets moeten doen 
en niet wat of hoe ze iets moeten doen. Hierdoor ontstaan dan hopelijk eigen initiatieven, 
die dan weer andere mensen kunnen aansteken. Zo kan een klein idee zich verspreiden. 
Al deze elementen en visies komen samen in mijn zelf opgestelde 7E richtlijn. Een product 
moet aan deze zeven elementen voldoen om een succesvol ´eco-product’ te zijn. 

1. Ethnical  - Made in a fair work environment
2. Environment - Doesn’t hurt or endanger the environment 
3. Endurance  - Lasts a long time
4. Economy  - No more expensive than similar commercial products
5. Esthetic  - Good looking clean appearance
6. Elementary  - Simple and clear 
7. Educational  - Shows why it was produced

Een goed voorbeeld van een dergelijk product is bijvoorbeeld deze batterijbox van 
MeetingLinq.  

Uitstraling
Als de visie goed terugkomt in het product, dan zorgt dat voor de juiste uitstraling. De 
uitstraling laat de visie zien. De uitstraling moet mensen stil laten staan bij het product. Ze 
moeten bewust worden van het product, zich verwonderen, geïnspireerd raken en hierdoor 
hopelijk actie ondernemen. Hier kan dus een educatieel deel in zitten. 
Deze uitstraling kan via verschillende manieren bereikt worden. Via woorden, beelden, 
de functie van het product of door hoe het product gebruikt wordt. Woorden kunnen 
schreeuwen, zoals grote kernwoorden ergens opschrijven, een verhaal vertellen of 
hoorbaar gemaakt worden via geluid of muziek. Een boodschap wordt hierdoor eenvoudig 
overgebracht.

Figuur 2
Batterijbox
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Een uitstraling, deels een boodschap dus, kan ook via beeld worden uitgedrukt. 
Symbolen, film, het pure uiterlijk van het product, een proces, of een strip of infographic 
zijn voorbeelden van hoe je een beeld kan uitdragen. Een product kan een visie uitstralen 
via zijn functie. Het kan bijvoorbeeld zichzelf hergebruiken, of iets opleveren of toevoegen. 
Dit kan ook komen door het gebruik van het product. De uiteindelijke uitstraling van het 
product zal uiteindelijk tot stand komen door een combinatie van al deze factoren.
 
Uiterlijk
Los van de visie van Dijkhuis die terug kan komen in een product, of de uitstraling van een 
product, is Dijkhuis ook te herkennen zijn aan het pure uiterlijk. Hierbij wordt dan vooral 
gedoeld op visuele aspecten die ook te linken zijn aan het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door 
technieken die Dijkhuis toepast in zijn projecten ook terug te laten komen in het product. 
Belangrijk is dat aspecten van het gebouw met het product gelinkt kunnen worden. 
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de typerende puinmuur van Dijkhuis, of het gebruik 
van groendaken of houtskeletbouw. Belangrijk voor het uiterlijk zijn de materialen die 
gebruikt worden en hoe die bewerkt worden. Natuurlijke producten zoals gras, planten of 
hout geven een schoon, duurzaam uiterlijk als zij netjes verwerkt worden. Oude bakstenen, 
puin en andere onbewerkte producten kunnen ook heel goed werken, omdat het goed laat 
zien dat er grondstoffen (afval) hergebruikt wordt. 
Belangrijk hier is wel het onderscheid tussen hergebruikt materiaal en echt afval. Er is een 
verschil tussen het beeld van mooi hergebruik of vies materiaal dat beter weggegooid had 
kunnen worden. Dit verschil zit hem vooral in de netheid van de afwerking, de openheid 
hoe het gebouwd is en de omgang met de materialen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik 
van steigerhout. Piet Hein Eek heeft hier furore mee gemaakt en zijn ontwerpen zijn een 
voorbeeld van hoe oud materiaal op een mooie manier hergebruikt kan worden.
   

Figuur 2
Batterijbox

Figuur 3b
Wandbekleding en krukjes; mooi hergebruik

Figuur 3a
Oude kapotte steiger; afval
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Bij het product zijn meer belanghebbenden dan alleen Dijkhuis. Zo moet er ook rekening 
gehouden worden met de bewoners, de opdrachtgever en de omstanders. Zij zullen het 
meeste met het product in aanraking komen. Als zij ook tevreden zijn met het product, 
dan zullen ze Dijkhuis er positief mee associëren en is het een geschikte trademark. Zijn 
de bewoners en omstanders niet tevreden met het product dan zal het product verwijderd 
worden. Om dit te voorkomen wordt er gekeken naar de eisen en wensen van deze 
mensen. Aangezien dit een grote groep is met veel verschillende soorten mensen zijn er 
persona’s gemaakt. Zo ontstaan er groepen waar gerichter op ontworpen kan worden en 
kan er beter met de eisen en wensen van alle belanghebbenden worden omgegaan. Een 
uitgebreide beschrijving van de persona’s inclusief scenario’s zijn te vinden in bijlage B. 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste eisen voor elk persona. 

De opdrachtgever (‘Innovator’):

Belangrijk voor deze persona: 
Het product is een gratis toevoeging aan het project
Het product valt niet uit de toon bij het gebouw en is esthetisch mooi. 
Het product deelt zijn visie.
Het product is te verwijderen, mocht hij het product niet waarderen.

De voorloper (‘Early Adopter’): 

Belangrijk voor deze persona:
Het product is milieuvriendelijk.
Het product hergebruikt bouwmateriaal (en laat dit zien).
Het product is te recyclen.

De voorbijganger (‘Early Majority’): 

Belangrijk voor deze persona:
Het product valt op.
Het product onderscheidt zich.
Het product zet aan het denken.

De cynicus (‘Laggard’): 

Belangrijk voor deze persona:
Het product heeft een functioneel nut.
Het product ziet er esthetisch mooi uit.
Het product is een toevoeging aan het gebouw.

Hfst. 2 - Persona’s
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Figuur 4, Verdeling van de verschillende soorten mens in productacceptatie. 
(de curve van Rogers)

Kinderen:

Belangrijk voor hen:
Het product is veilig.
Het product is educatief over duurzaamheid of afvalscheiding.
Het product trekt de aandacht en is interessant.

Ouderen (soms ‘late majority’): 

Belangrijk voor hen:
Het product is eenvoudig in gebruik.
Het product heeft een functioneel nut.
Het product biedt een gespreksonderwerp.
Het product is esthetisch mooi.
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Het doel van het project is dus om een product te maken met bouwafval als grondstof. 
Voordat er gekeken gaat worden naar hoe het bouwafval te verwerken is in een product, 
moet er eerst gekeken worden naar bouwafval in het algemeen. Wat voor afvalstromen 
zijn er, hoe worden die ingezameld en hoe gaan de afvalverwerkingsbedrijven er nu 
mee om? Er wordt vooral gekeken vanuit het afvalverwerkingsbedrijf van Gansewinkel, 
aangezien zij de afvalverwerking van Dijkhuis regelen.

Afvalstromen

Van Gansewinkel onderscheidt de volgende afvalstromen:
1. Bouw- en sloopafval
2. Puin
3. A-Hout
4. B-hout
5. C-hout
6. Papier en karton
7. Folie 
8. Glas
9. Vertrouwelijk papier
10. Schroot 
11. Restafval
12. GFT
13. Swill (etensresten)

Van deze afvalstromen komen de eerste zeven veel voor op het bouwterrein. Dijkhuis doet 
aan afvalscheiding op de bouwplaats (en werkplaats) en heeft containers voor bouw- 
en sloopafval, B-Hout, Puin, metaal/schroot, folie en papier en karton. A-hout wordt 
vrijwel altijd (direct) hergebruikt en wordt dus niet apart verzameld. Op het metaal en 
schrootafval na (dit wordt verhandeld) wordt alles verwerkt door van Gansewinkel. Bouw- 
en sloopafval, hout en puin zijn de grootste drie stromen.

Bouw- en sloopafval (B&S) is de grootste van de afvalstromen en beslaat ongeveer 
70(volume) % van al het bouwafval. In B&S zit onder andere hout, metaal, 
isolatiemateriaal, kunststof papier en karton en glas wat moeilijk te scheiden is. Zie het 
als het restafval van de bouwplaats. De B&S wordt vervoerd naar de fabriek in Drachten 
of Amsterdam die het materiaal met high-tech technieken van elkaar scheidt en sorteert 
en zo van het B&S monostromen (afvalstromen van hetzelfde materiaal) maakt zoals 
hout, metaal en plastics. Dit wordt dan tot een nieuwe grondstof (vaak een granulaat) 
geshredderd zodat het opnieuw gebruikt kan worden in nieuwe producten. Vanwege de 
technieken die gebruikt worden om het te sorteren naar monostromen is B&S het duurst 
om te verwerken.

Hout valt onder te verdelen in drie soorten; A-hout, B-hout en C-Hout. A-hout is de hoogste 
kwaliteit houtafval. Hier zitten geen chemicaliën op zoals lak of impregneervloeistof en 
het is vrij van schimmels. Dit hout wordt omgevormd tot grondstof voor de productie van 
persplaten en pallets. 

Hfst. 3 - Bouwafval
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Het kan ook als bodembedekker gebruikt worden of als brandstof voor het opwekken van 
duurzame energie. B-hout vormt het middensegment. Dit is vaak geverfd, verlijmd of al 
eerder verwerkt. Denk hierbij aan hardboard, spaanplaat, geperst hout, gebruikte meubels 
etc. Dit hout wordt geshredderd en voor het grootste deel gebruikt voor het opwekken van 
groene energie.
C-hout is geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout zoals spoorbielzen en grove 
vezelplaat. Dit wordt ook verbrand voor de energie. C-hout komt in vergelijking met de 
andere soorten hout weinig voor.

Puin bestaat uit losse brokstukken van (bak)steen en beton. De stukken zijn te klein of te 
onregelmatig om weer hergebruikt te worden in een puinmuur. Ook mogen ze wetmatig 
niet samen met beton gestort worden omdat de stevigheid niet gegarandeerd kan worden. 
Wel is het uitermate geschikt om weer tot grondstof (puingranulaat) te stampen en te 
gebruiken bij nieuwe betonproducten, bij de aanleg van wegen of bij de bouw van civiele 
werken (versteviging van de grondlaag; puinfundering).

Bouwfasen 

De bouw van een project bestaat uit meerdere fasen. Elke fase levert een ander soort afval 
op. Bij het ontwerpen van het product moet hier goed rekening mee gehouden worden 
zodat er niet materialen in het begin nodig zijn voor het product, die pas aan het einde van 
de bouw ontstaan. De volgende bouwfases zijn te onderscheiden:

•	 (Sanering)
•	 Fundering
•	 Ruwbouw
•	 Gevelsluiting/Dak
•	 Afbouw
•	 Oplevering

De eerste fasen leveren veel metaal- en puinafval op en in de laatste fasen ontstaat er 
meer B&S afval. Hout- en folieafval ontstaan redelijk constant door het hele project door.

Dijkhuis

Dijkhuis probeert zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Zo min mogelijk wordt 
weggegooid in de containers. In bijlage C staat een afvalladder specifiek voor Dijkhuis. Een 
mooi voorbeeld van hergebruik zijn de kenmerkende puinmuren. Toch kunnen zij niet alles 
zelf hergebruiken en verwerkt van Gansewinkel de rest van het bouwafval. Om een beeld te 
krijgen van de bouwafvalproductie van Dijkhuis volgt hier een overzicht van het jaar 2012. 
In dit jaar heeft Dijkhuis verschillende projecten gedraaid van verschillende groottes. Denk 
hierbij aan appartementencomplexen, duurzame huizen maar ook renovatieprojecten. 
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Totaal B&S     39  ton
Totaal B-Hout    19  ton
Totaal Zuiver puin:   119  ton
Totaal Papier en karton:   0,3  ton
Totaal Overige afvalstromen:  18,0  ton
Totaal Bouwafval:    195,3  ton
Totale kosten:     €11.393,66 
Qua volume was B&S de grootste afvalstroom. 

195 ton aan bouwafval is er in een jaar afgevoerd. Dit kostte Dijkhuis meer dan elfduizend 
euro en dat is exclusief de huur van de containers. Hoewel van Gansewinkel het bouwafval 
zo duurzaam mogelijk verwerkt, zou het bouwafval nog beter verwerkt kunnen worden, 
namelijk op de bouwplaats zelf. 
Als het bouwafval hergebruikt wordt, scheelt het ledigingen en daarmee de uitstoot van 
de vrachtwagens en de energie die gebruikt wordt door de verwerkingsfabrieken. Om het 
bouwafval meer te hergebruiken, zullen er meer monostromen gecreëerd moeten worden 
op de bouw bij het scheiden van het afval. Zo krijg je zuiverdere grondstoffen en is het 
makkelijker te behandelen en te gebruiken in de herbestemming. Zo kan Dijkhuis ook de 
materialen in de afvalcontainers in zijn projecten gebruiken.

Hergebruik

Het klinkt relatief eenvoudig; de creatie van meer monostromen levert meer bruikbare 
grondstoffen op die gebruikt kunnen worden. Maar hoe reëel is dit voor Dijkhuis? 
Dijkhuis probeert al zoveel mogelijk zijn bouwafval goed te scheiden. Op de bouwplaatsen 
en bij de werkplaats staan verschillende containers waar het afval in gescheiden wordt. 
Waar de ruimte (en de begroting) het toelaat staan er drie containers; een container 
voor B&S, een container voor puin en een container voor hout (voornamelijk B-hout). 
Daarnaast worden ook alle folies apart ingezameld in een grote plastic zak en worden 
de verf- en spuitbussen (en andere bussen onder druk) apart ingezameld. Dijkhuis loopt 
hiermee qua afvalscheiding op de bouwplaats voor op andere aannemersbedrijven. Zoals 
al eerder genoemd neemt van Gansewinkel de verwerking hiervan voor zijn rekening. 
Figuur 5 illustreert de afvalcirkel die hierdoor ontstaat.

Voor het milieu en voor van Gansewinkel is dit een prima cyclus. Het afval wordt zo 
milieuvriendelijk mogelijk verwerkt en van Gansewinkel verdient aan beide kanten 
van hun deel van de cirkel geld. Voor Dijkhuis is deze afvalcirkel echter minder positief. 
Het bouwafval wat het bedrijf netjes scheidt, wordt tegen betaling opgehaald en de 
grondstoffen die eruit voort komen wordt niet direct teruggezien, of er moet weer voor 
betaald worden. Een betere afvalcirkel voor Dijkhuis is te zien in figuur 6.

Bij deze afvalcirkel zijn echter nog een flink aantal vraagtekens te zetten. Het feit dat het 
afval nog niet op deze manier verwerkt wordt heeft twee redenen. Dijkhuis kan al het afval 
zelf niet verwerken en Dijkhuis heeft ook niet de mogelijkheid om zelf te produceren met 
de grondstoffen die daaruit zouden volgen. 
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Dijkhuis heeft geen puinbreker om het puin te verwerken naar bruikbaar materiaal, geen 
shredder om het hout om te vormen en geen high-tech scheidingsmachine om het B&S 
te verwerken. Deze apparatuur is te duur voor Dijkhuis. Hiervoor zijn ze dus aangewezen 
op een ander bedrijf. De oplossing is dus niet om al het afval zelf te gaan verwerken. Er 
moet gekeken worden naar mogelijkheden om het afval dat opgehaald moet worden te 
beperken tot een minimum.

Figuur 6
Gewenste afvalcirkel

Figuur 5
Huidige afvalcirkel
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De beschikbare materialen voor het product bevinden zich op de bouwplaats. Veel ligt 
in de afvalcontainers maar ook rondom de containers ligt soms bruikbaar materiaal. 
Hieronder is een overzicht van wat er te vinden is op de bouwplaatsen waar Dijkhuis aan 
het werk is (4-2013). 

In de puincontainers wordt grof puin verzameld. 
Naast baksteen ligt er ook beton en gipsresten en 
zand- en kalksteenresten. Het zijn brokstukken, hele 
blokken beton of hele bakstenen. De brokken variëren 
in grootte, mede omdat er soms cement wordt 
bijgegooid waardoor grote klompen van verschillende 
soorten steen ontstaan. Het gaat dus van gruis naar 
blokken van meerdere kilo’s die niet op te tillen zijn. 
Het puin valt nog te gebruiken als vulmateriaal, voor 
een product of voor een grond of cementlaag, als de 
brokken maar handzaam zijn. Het wordt onbruikbaar 
als er een laag cement overeen komt; dan zou al het 
puin eerst in brokken geslagen moeten worden.

In de bouw- en sloopafval container zijn meerdere 
soorten materiaal te vinden. Het is zeer lastig om hier 
een consistentie in te vinden. Piepschuim, plastics, 
vezels, wol, karton, gips en kleine stukjes hout is maar 
een greep uit alles wat er in deze containers ligt. Het is 
dan ook niet voor niets dat dit een dure afvalstroom is 
om te verwerken. In zijn geheel is het materiaal alleen 
maar bruikbaar als vulmateriaal, maar dan moet het 
eerst door een shredder heen.

De folie (verpakkingsmateriaal van grondstoffen die afgeleverd worden zoals 
pallets met stenen) wordt netjes opgevangen in een grote plastic zak. De 
grote stukken folie zijn eventueel bruikbaar als afdichting of afdekking. 

Hfst. 4 - Materialen

Figuur 7, Puincontainer

Figuur 8, B&S-container

Figuur 9 
Foliezak
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De houtcontainer is (logischerwijs) de enige 
container met een constant materiaal; hout. Dit 
komt echter in verschillende soorten en maten. 
Er zijn onder andere houten planken, delen van 
kozijnen, spaan- en andere persplaten en pallets 
te vinden. Er zijn planken en platen te vinden 
van enkele meters lang maar ook kleine stukjes 
afvalhout Hier zitten vaak wel nog spijkers in of 
verf op en soms zelfs nog schuim- of betonresten.
In deze vervuiling zit geen consistentie. Van 
Gansewinkel zamelt het hout op dit moment in, 
shreddert het tot pulp, dat weer samengeperst 
wordt tot nieuwe materialen. Er wordt dus van 
houten planken persplaat gemaakt en soms 
wordt het gewoon verbrand. Eigenlijk wordt het 
hout gedowncycled naar een slechtere variant. 
Zonde, want met een betere scheiding bij de 
container zouden alle planken en zeker de pallets, 
prima kunnen worden hergebruikt in nieuwe 
producten. Er moet alleen een strengere selectie 
komen wat weggegooid wordt en wat opnieuw 
gebruikt kan worden. Hiervoor moet het hout wel 
voorbehandeld worden; zoals resten van beton 
verwijderen en spijkers eruit halen.

 
Op de bouwplaats zelf is ook nog interessant 
‘afval’ te vinden. Zo ligt er vaak na de fundering 
en ruwbouw nog veel wapening op het terrein. 
Dit is omdat er teveel van geleverd is of omdat 
het niet meer bruikbaar is. Nu wordt dit vaak 
verhandeld als oud ijzer, maar de wapening kan 
ook hergebruikt worden met een ander doel. 

Een ander voorbeeld is het ongebruikte 
constructieve beton. Bij elke vulling van de 
betontoren blijven er 3 tot 4 kruiwagens beton 
over. Vroeger werd dat gewoon gestort en 
weggevoerd in de puinbak. Dijkhuis maakt er nu 
panelen van voor een ombouw rond een plantenbak (zie figuur 12), maar dit beton kan 
ook in andere producten gebruikt worden. Belangrijk hierbij is wel de timing wanneer het 
vloeibare beton nodig is. Ook is er vaak metselcement over. Dit kan soms wel een halve 
kruiwagen per dag zijn.

Figuur 10, Houtcontainer

Figuur 11, Wapening
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Zoals hiervoor genoemd is er zeker bruikbaar 
materiaal op de bouwplaats aanwezig voor 
nieuwe producten. Als dit gebruikt wordt dan 
hoeft er minder afgevoerd te worden en dalen 
de kosten van de afvalverwerking. Er moet wel 
op gelet worden dat deze kosten er niet weer 
bijkomen in arbeidsuren. Het moet niet teveel 
tijd en moeite kosten om de grondstoffen uit 
het afval te halen. Met één uur arbeid gelijk aan 
€35,- kan het financieel niet aantrekkelijk zijn 
om een materiaal te gebruiken als het teveel 
voorbereiding vergt.

Mogelijk beschikbare materialen

Uit de bovenstaande analyse van het bouwafval volgen de (mogelijk) beschikbare 
materialen. De materialen zijn kwalitatief niet even goed als de pure grondstof, maar met 
een kleine voorbehandeling is het materiaal te hergebruiken.

Hout
Uit het houtafval kan relatief veel hout teruggewonnen worden. De lange planken, latten 
en stukken hout zijn bruikbaar en ook delen van de spaan- en persplaten die weggegooid 
worden. Dit hout moet ontspijkerd, of gesepareerd worden. Dit geldt vooral voor alle 
‘wegwerp pallets’. Dit is kwalitatief mooi hout en kan hergebruikt worden.  

Op het hout zit misschien schuim of beton, dit zal er dus ook afgehaald moeten worden. 
Het hout kan eventueel geschuurd worden om verfresten te verwijderen, dit is echter niet 
noodzakelijk. 

De winning van het hout kan vrijwel op dezelfde manier gebeuren als waarop het nu 
gescheiden wordt. De bouwvakkers moeten alleen weten welk hout opnieuw bruikbaar is 
en dat apart inzamelen. Dit kan gebeuren naast de container of in een minicontainer. 

Het hout komt het gehele bouwtraject ‘vrij’. Dit begint al bij de ruwbouw. Dijkhuis 
produceerde in 2012 meer dan 18 ton aan B-hout. Er is dus een voldoende hout om mee te 
werken, ook al is er misschien maar 10% bruikbaar van al dat hout. 

Figuur 12, Panelen plantenbakken
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Folie
De plastic folie die ingezameld wordt is vaak gescheurd, maar wel relatief sterk (geen 
vershoudfolie). De folie is door zijn verschillende maten (en soms opdrukken) niet mooi 
om naar te kijken, maar deze kan wel gespannen worden om wind of water tegen te 
houden, of andere lichte materialen. Dit kan van pas komen in een concept.

Voor de bewerking moet de folie gesepareerd en uitgespreid te worden. 
Bij het inwinnen van de folie, mocht deze gebruikt gaan worden, is er geen aparte zak 
meer nodig van van Gansewinkel. De folie moet wel nog steeds apart verzameld worden, 
maar dat kan ook op andere manieren. Bij de verwerking kan deze dan gesorteerd worden 
en alles wat niet bruikbaar is kan vervolgens in kleinere zakken apart weggegooid of 
ingezameld worden. Ook de folie komt het gehele bouwtraject vrij. De hoeveelheid verschilt 
en is niet met zekerheid vast te stellen.

Beton & Cement 
Het beton dat overblijft, is even puur als het beton dat in de bouw gebruikt wordt. Het is 
dus geen afval maar kwalitatief goed restmateriaal. Hetzelfde geldt dus voor het cement. 
Het belangrijkste bij deze materialen is dat het snel gebruikt moet worden nadat het 
vrij komt, anders hardt het uit. De materialen komen vooral vrij in de fundering en de 
ruwbouw. Nadat het vrijkomt, moet het direct naar de plaats van bestemming gebracht 
worden en zo snel mogelijk verwerkt worden in het product. Bij het beton komen ongeveer 
3 à 4 kruiwagens vrij per vrachtwagen en wat betreft het cement komt soms wel een 
kruiwagen per dag vrij. 

Wapening
De wapening die beschikbaar is, is vaak licht gebogen en heeft betonresten. Deze 
betonresten zouden er afgeslagen moeten worden. Met een slijptol is het ook in 
verschillende maten en vormen te snijden. Op de betonresten na, is het een vrij puur 
materiaal, wat goed her te gebruiken is. Zeker de wapening die extra geleverd wordt en 
niet gebruikt wordt in de bouw. De hoeveelheid verschilt per bouwplaats, maar er zijn altijd  
wel enkele netten aanwezig. 
Het inwinnen van deze grondstof kan op dezelfde manier gebeuren als nu, alleen moet het 
op een gegeven moment vervoerd worden. 
De wapening wordt gebruikt voor de fundering. Het materiaal is dus direct in het begin 
van het bouwproject al aanwezig en blijft tot het einde op het terrein liggen.

Puin
Het puin kan ook hergebruikt worden. Blokken puin en losse stenen kunnen opnieuw 
gemetseld worden tot een muur of ander soort constructie of bouwwerk, maar het mag 
geen dragende constructie zijn. Het mag niet meer dan ongeveer 500 kilo dragen.
Klein puin kan gebruikt worden in een nieuwe grondlaag. Hiervoor zou het echter eerst 
gebroken moeten worden tot kleine stukjes. Aangezien er geen puinbreker aanwezig is, is 
dit geen mogelijkheid. Dit betekent tevens dat ook de heel grote brokken puin, die ontstaan 
door het storten van beton en gips, niet bruikbaar zijn. De bruikbare puinstukken zijn dus 
de stenen en brokken van minimaal een baksteen groot en maximaal 3*3*2 bakstenen. 
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De winning van deze stukken vormt nog een obstakel. Het puin wordt al gescheiden 
ingezameld, maar dat moet nog beter. Dit kan door het puin te ‘zeven’. Bijvoorbeeld 
door een hekwerk over (een deel van) de container te leggen zodat alleen de middelgrote 
stukken er op blijven liggen. De kleine stukken vallen erdoorheen en het gips en beton en 
ander materiaal kan er nog steeds onder gestort worden. De stenen die blijven liggen op 
het rooster moeten wel vaak ingezameld worden en  misschien wat bijgewerkt worden met 
een hamer. Het materiaal kan onbewerkt ingemetseld of geverfd worden. Deze grondstof 
is dus wel arbeidsintensief om in te winnen en te bewerken. Wel komt het in ruime 
hoeveelheid voor vanaf de ruwbouwfase van de bouw.
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Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat Dijkhuis een sterk profiel heeft met een 
aansprekende visie voor deze tijd in de bouw. Tot nu toe wordt deze alleen uitgedragen via 
presentaties, persoonlijke gesprekken en mond tot mond reclame. Deze visie wordt alleen 
niet visueel over gedragen; het is niet aan de gebouwen en projecten te zien. Bewoners, 
omwonende en omstanders van de projecten zijn niet op de hoogte van de visie als hen 
niets verteld wordt. Om hier iets aan te doen zou er een product ontworpen kunnen 
worden wat Dijkhuis vertegenwoordigt. Dit moet gebeuren door de visie, de uitstraling en 
het uiterlijk van het product. Het product heeft als doel om aan zoveel mogelijk punten 
uit de 7E-richtlijn te voldoen. Verder moet het product een duidelijk beeld naar voren 
brengen(van Dijkhuis) en moet het product een functioneel nut hebben. Verder moet het 
product er verzorgd uit zien en moet het uiterlijke kenmerken hebben die vaker terug te 
zien zijn bij projecten van Dijkhuis.

Het product dient gemaakt te worden van bouwafval. Hergebruik is beter dan recycling en 
het scheelt Dijkhuis in afvalverwerkingkosten. Op de bouwplaats is genoeg bouwafval dat, 
mits het goed wordt ingezameld, zeer geschikt is voor hergebruik. Hout, baksteen, kalk- en 
zandsteen, folie, wapening, beton en cement zijn materialen die beschikbaar zijn en dus 
meegenomen worden in het conceptontwerp. Er dient wel gelet te worden op de conditie 
van de materialen. De materialen dienen (milieutechnisch) veilig te gebruiken zijn. Het 
product moet tevens zelf weer eenvoudig te recyclen zijn.

Uit de conceptgeneratie zal volgen welke materialen er nodig zijn en in welke hoeveelheid. 
Aan de hand daarvan zal dan verder en specifieker ingegaan worden op de manier van 
inwinnen op de bouwplaats en de (voor)behandeling van de materialen. Het liefst wordt 
het product ter plekke op de bouwplaats gemaakt te worden met het bouwafval van dat 
project. Als dit niet mogelijk is moet er gekeken worden naar een centrale inzamelplek     
en/of een centrale werkplek. Een andere oplossing hiervoor is om te kiezen voor een 
concept dat in verschillende maten uitvoerbaar is. Zo is er altijd bouwmateriaal aanwezig, 
ervan uitgaande dat het product bestaat uit bouwafval wat altijd aanwezig is op elke 
bouwplaats. Bij een klein project zoals een enkel huis ontstaat een kleiner product dan bij 
een groot project zoals een appartementencomplex, maar het is wel hetzelfde product dat 
op dezelfde manier geproduceerd kan worden. 

Het produceren van het product dient weinig tijd en moeite te kosten of het moet 
goedkoop uit te besteden zijn, bijvoorbeeld aan medewerkers van een sociale werkplaats. 

Al deze punten waar het product aan moet voldoen worden in eisen en wensen vertaald en 
zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. 

Hfst. 5 - Resultaten onderzoek
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Hfst. 6 - Programma van Eisen

Om de conceptengeneratie meer gestructureerd te laten verlopen, en het product 
uiteindelijk te beoordelen wordt er een programma van eisen opgesteld. Tijdens de 
conceptgeneratie helpt het programma van eisen om betere en reëlere concepten 
te ontwikkelen, die aansluiten op de resultaten uit het voorgaande onderzoek. Uit de 
resultaten volgen de belangrijke punten waar het product aan moet voldoen. 

Het product moet de visie van Dijkhuis uitstralen. Deze visie is vertaald naar een aantal 
eisen. Zo moet het product recyclebaar zijn, bestaan uit overgebleven bouwmateriaal, in 
verschillende maten uitvoerbaar zijn en moet het product voldoen aan zoveel mogelijk 
punten van de 7E-richtlijn. Daarnaast zijn er eisen die belangrijk zijn voor Dijkhuis in 
economische zin; het product mag niet teveel tijd kosten om te bouwen en het moet voor 
afvalvermindering zorgen. Ook mag het geen wetten of regels schenden en moet het met 
de aanwezige apparatuur en kennis binnen het bedrijf te maken zijn. 

De eisen en wensen van de bewoners en omstanders worden ook vertegenwoordigd in het 
programma van eisen. Zo moet het een product worden wat buiten rondom het gebouw 
geplaatst kan worden. Het is namelijk voor een aannemer niet de bedoeling om producten 
te maken en die in woningen te plaatsen van andere mensen zonder toezegging. Ook moet 
het product een functioneel nut hebben voor de persona’s. Daarnaast moet het er ook als 
een verzorgd product uitzien en moet het veilig in gebruik zijn.

Het programma van eisen wordt ook gebruikt bij de beoordeling van de concepten. 
Om dit te doen worden de eisen opgedeeld in kwantitatieve eisen en kwalitatieve eisen. 
De kwalitatieve eisen zijn strenge eisen waar het product aan moet voldoen. Als het 
aan één van deze eisen niet voldoet dan is het geen geschikt product voor Dijkhuis. De 
kwantitatieve eisen zijn ook belangrijk, maar zijn minder uitsluitend dan de kwalitatieve 
eisen. Mocht een product niet aan een kwantitatieve eis voldoen, zoals voor te weinig 
afvalvermindering zorgen, dan kan dat nog gecompenseerd worden door bijvoorbeeld 
aan veel punten van de 7E-richtlijn te voldoen. Een product wordt dus niet direct afgekeurd 
mocht het niet aan een kwantitatieve eis voldoen. De kwantitatieve eisen zijn vooral 
bedoeld als een streven naar een zo goed mogelijk product. In mindere maten geldt 
hetzelfde voor de kwantitatieve en kwalitatieve wensen. Het product wordt er beter van 
als het aan veel wensen voldoet, maar er hoeft niet op ontworpen worden tijdens de 
conceptgeneratie.

Figuur 13, 7E-richtlijn
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Kwantitatief

Eis:
Het product bestaat voor 90% uit overgebleven bouwmaterialen en restafval.
Het product is in drie verschillende maten uitvoerbaar.
De productie van het product kost maximaal 4 uur aan arbeid.
Het product is voor 90% recyclebaar.
Het product voldoet aan minstens 4 punten van de 7E-richtlijn. 
Het product zorgt voor een afvalvermindering van 5%.

Wens:
Het product bestaat voor 100% uit overgebleven bouwmaterialen en restafval.
Het product is in elke maat uitvoerbaar.
De productie van het product kost maximaal 2 uur aan arbeid.
Het product is voor 100% recyclebaar.
Het product voldoet aan alle punten van de 7E-richtlijn.
Het product zorgt voor een afvalvermindering van 10%.

Kwalitatief

Eis:
Het product moet bij elk project te (ver)plaatsen zijn.
Het product heeft een functioneel nut voor de cynicus en voor de ouderen. (zie persona’s)
Dijkhuis is in het product herkenbaar door het uiterlijk van het product.
Het product laat duidelijk zien dat het gemaakt is van bouwafval.
Het product en de productie ervan mag het werk op de bouwplaats en de bouwvakkers niet 
hinderen.
Het product is te produceren met de aanwezige apparatuur en kennis binnen het bedrijf.
Het product is netjes afgewerkt en veilig in gebruik.
Het product schendt geen wetten of regels.
Het product is geschikt voor buitengebruik.

Wens:
De materialen van het product zijn afkomstig van de bouwplaats waar het product 
gebouwd wordt.
Het product wordt op de bouwplaats gemaakt.
Het product heeft voor elke gebruiker/persona een functioneel nut.
Dijkhuis is in het product herkenbaar via de visie, de uitstraling en het uiterlijk.
Het product is te produceren met de aanwezige apparatuur en kennis op de bouwplaats.
Het product is te maken binnen de bouwtijd van het project.
Het product is te maken door medewerkers van een sociale werkplaats.
Het product is esthetisch aantrekkelijk.
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Hfst. 7 - Conceptgeneratie

Uit de analyse is een programma van eisen gekomen waaraan het product moet voldoen. 
Met deze criteria kan er begonnen worden met de conceptgeneratie. De eerste fase van 
de conceptgeneratie bestaat uit een serie collages en een brainstorm over de mogelijke 
producten. 

Collages

Om Dijkhuis en zijn bouwtechnieken beter in beeld te krijgen zijn er verschillende collages 
gemaakt. In deze collages komen kenmerkende technieken, materialen en andere uiterlijke 
kenmerken terug. Zo is er een collage van de puinmuren die Dijkhuis vaak neerzet, een 
goed voorbeeld van het hergebruik van oude bakstenen. Er is een collage van verschillende 
projecten van Dijkhuis, waaronder de gashouder, gemaakt. De gashouder is één van de 
mooiste projecten van Dijkhuis. Het gebouw gaat goed op in zijn omgeving, leert mensen 
over de geschiedenis van de gashouder en heeft het ook nog functioneel nut. 

Houtskeletbouw komt ook terug in een collage. Dijkhuis gebruikt dit in projecten als dat 
mogelijk is en het komt ook terug in de gevel van Dijkhuis. Het hout geeft een warme 
uitstraling en het is een duurzame manier van constructiebouw. Dijkhuis gebruikt hiervoor 
hout dat op een milieuverantwoorde wijze gewonnen is.

De laatste collage gaat over de combinatie van natuur en woning- en utiliteitsbouw. Met 
groendaken en groene gevels krijgt een gebouw niet alleen een duurzame uitstraling, maar 
zijn er ook voordelen aan, zoals een goede isolatie.
 
De collages geven inspiratie voor het gebruik van materialen en geven een beeld van de 
uitstraling die Dijkhuis bereikt met zijn projecten. De collages zijn te vinden in bijlage D.

Figuur 14, Puinmuur van Dijkhuis
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Brainstorm

Met de collages en de analyse vooraf is er al veel bekend over de wenselijke uitstraling 
van het product en uit wat voor soort materialen het kan bestaan. Maar wat voor soort 
product moet het worden? De criteria zijn bekend, maar het kan evengoed een bank 
als een prullenbak worden. Om een brainstorm op gang te krijgen is er eerst gekeken 
naar producten die in de tuin te vinden zijn en naar andere soorten producten die om 
gebouwen te vinden zijn. Bij de producten wordt ook direct nagedacht over de materialen 
die erbij nodig zijn. De brainstorm staat in bijlage E.

De productsoorten lopen erg uiteen. Deze variëren van een houder voor zonnepanelen 
(stimuleren groene energie) of een bankje tot een serie ideeën voor een afvalplek. Uit 
al deze soorten producten moet er een eerste selectie komen. Deze eerste selectie wordt 
gemaakt met het criterium dat het product bij elk project geplaatst moet kunnen worden. 
Een zonnepanelenhouder is een duurzaam idee, met een goede boodschap maar niet elk 
gebouw maakt gebruik van zonnepanelen. Sommige productsoorten zijn dus te specifiek 
om bij elk gebouw te plaatsen. Toekomstige gebruikers moeten niet met onbruikbare 
producten geconfronteerd worden. Er kan hen niets opgedrongen worden, zoals een 
composthoop of een pergola.
De andere productsoorten zijn wel geschikt en zullen dus wat verder uitgewerkt worden. 
De productsoorten die door de eerste selectie gekomen zijn staan hieronder.

•	 Plantenbak
•	 Vogelhuis
•	 Fietsenrek
•	 Tuinbank	(of	meubel)
•	 Brievenbus
•	 Erfpoort	(entree)
•	 Hekwerk	
•	 Omheining	afvalplek

Deze productsoorten zullen worden uitgewerkt tot kleine concepten.
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Concepten

De productsoorten die voortkwamen uit de brainstorm zijn verder uitgewerkt. Er is 
specifieker gekeken naar de materialen waaruit het product kan bestaan, naar het uiterlijk 
(en soms al de bouwwijze) en de maten waarin het product uitgevoerd kan worden. De 
producten zijn met kleine tekeningen in concepten omgezet. 

Concept 1: Klimopwand/
klimopmuur. 
Een stuk wapening wordt rechtop 
gezet met een perkje aan de 
onderkant, eventueel met een 
fundering afhankelijk van de 
grootte van het stuk. Hier worden 
klimopplanten in geplant. Het perkje 
kan omringd worden met houten 
balken of een klein puinmuurtje. 
Het kan dienen als een klimopwand 
aan de zijkant van een gebouw, 
of als een heel hekwerk als meerdere stukken naast elkaar zet worden. 

Concept 2: Brievenbus
Een brievenbus gemaakt van 
B-hout, met een frame gemaakt uit 
wapening. Ook deze kan eventueel 
met een fundering gemaakt worden. 
De brievenbus kan in verschillende 
groottes gemaakt worden, door de 
brievenbus breder te maken of door 
meerdere bussen in de constructie te 
maken. Van de zijkant lijkt de vorm 
op het logo van Dijkhuis. 
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Concept 3: Vogelhuis 
Een vogelhuis gemaakt van 
verschillende soorten bouwafval. 
Het huisje gemaakt van B-hout, in de 
vorm van het logo van Dijkhuis, 
kan aan een boom gehangen worden 
of op een paal staan. De paal kan 
van verschillende soorten materialen 
gemaakt worden, zoals een gevulde 
Pvc-buis of een oude steigerpaal. 
De fundering bestaat uit puinstukken 
in beton, met eventueel een plantje er in.  

Concept 4: Hekwerk
Dit is een breed concept. Er is een 
hekwerk te maken van verschillende 
soorten materialen in verschillende 
maten. Het hekwerk kan met een 
kleine hoogte geproduceerd worden 
als een omringend muurtje of 
als een hoge omheining rondom 
het terrein. Bij het hekwerk wordt 
wapening gebruikt als frame. Er kan 
dan folie (tegen de wind) en B-hout 
op vastgemaakt worden. Ook kan er 
een puinmuur langs gemetseld worden. Er kan ook een stortmuur van gemaakt worden, 
waar puin juist tussen de wapening gestort wordt. Bij al deze soorten hekwerk kan gebruik 
gemaakt worden van een fundering. 
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Concept 5: Erfpoort
Een ontvangstpoort bij de entree van 
het erf. Deze kan zowel groot  
als klein uitgevoerd worden 
afhankelijk van de grootte van 
het project. Tevens kan het de 
naam dragen van het project 
en het huisnummer. Er kunnen 
verschillende materialen gebruikt 
worden, zoals puin, B-hout, cement 
en beton. Een erfpoort/entree is 
vooral een esthetisch object. De 
uitvoering op de tekening kan ook breder uitgevoerd worden waardoor er meer een 
hekwerk verkregen wordt. 

Concept 6: Fietsenrek
Nederland is een fietsland en de 
fietsen moeten ergens neergezet 
worden. Er kan met puinsteen een 
klein muurtje neergezet worden met 
fietsenrekken er in (gemaakt van 
wapening). Hier kan gras overheen 
groeien zodat het rek in de tuin 
opgaat. Het concept kan eventueel 
samengevoegd worden met concept 
7. 

Concept 7: Tuinbank
Een simpel idee, maar op veel 
manieren uit te werken. 
Één manier bestaat uit een frame 
gemaakt uit wapening, met een 
puinmuur eromheen en een houten 
zitoppervlak er boven op. In plaats 
van een houten zitoppervlak zou 
er ook zelfs gras bovenop geplant 
kunnen worden zodat er in het 
gras gezeten kan worden. In deze 
´subconcepten´ kan een fietsenrek 
gebouwd worden of er kunnen gleuven in gemaakt worden voor fietsen. Een tuinbank 
kan ook volledig van B-hout opgebouwd worden, net zoals tuinmeubels van steigerhout. 
Houtskeletbouw kan ook terugkomen in een bankje, door het frame van het bankje van 
oude balken te maken. De tussenruimte kan dan opgevuld worden om zo een bouwproces 
te illustreren.  



 
33

Concept 8: Omheining afvalplek
Elk gebouw, of het nu een huis is 
of een kantoorgebouw, heeft een 
plaats waar de afvalbakken of 
containers staan. Dit is geen mooie 
en vaak een vieze plek. Met B-hout of 
puinmuurtjes kunnen de containers 
of afvalbakken omheind worden 
zodat ze minder in het zicht staan 
en de plek er wat mooier uitziet. 
Grondcontainers en Belowers 
kunnen bekleed worden met B-hout 
zodat ze er mooier uitzien. 
Door het gebruik van bouwafval, staan mensen hopelijk ook meer stil bij hun 
afvalscheiding, omdat ze kunnen zien hoe nuttig hergebruik kan zijn. 

Concept 9: Plantenbak
Plantenbakken zijn, net zoals een 
tuinbank, in verschillende groottes 
en materialen uit te voeren. 
Wederom kan er van wapening een 
frame gemaakt worden, 
dat omringd kan worden met 
B-hout of puinsteen. Dit kan dan 
gevuld worden met potgrond en 
planten. Zonder wapening kan 
het concept ook lager uitgevoerd 
worden, waardoor omheinde perkjes 
verkregen worden. Van B-hout, vooral van pallets, kunnen ook muurkassen gemaakt 
worden, houten stellages waar je plantjes in kan zetten. Pallets zijn hier uitermate geschikt 
voor omdat deze weinig bewerking nodig hebben om tot muurkas te dienen.
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Tweede selectie

Om te kiezen welke van de negen concepten verder uitgewerkt gaan worden, wordt er een 
tweede selectie gemaakt worden. Deze selectie wordt gemaakt met behulp van een 
multi criteria analyse (tabel 1) waarvan de criteria voortkomen uit het programma van 
eisen. 
In de analyse worden een aantal eisen (nog) niet meegenomen. Hier is het dan nog niet 
duidelijk hoe ze zouden scoren op die eis (pas bij uitwerking) of scoort elk concept op 
sommige eisen evengoed. Zo is elk concept ontworpen met uiterlijke kenmerken van 
Dijkhuis, laat elk concept zien dat het van bouwafval gemaakt is en hoort elk concept de 
bouwvakkers op de bouwplaats niet te hinderen. Tevens zouden alle concepten netjes en 
veilig worden afgewerkt en zouden ze geen regels of wetten schenden. 
De 7E-richtlijn komt niet terug in de criteria omdat het te vroeg is om dit te bepalen. 
Hetzelfde geldt voor de eis dat het product uit 100% overgebleven bouwmateriaal en 
restafval dient te bestaan. Het uitgangspunt is dat elk product eraan voldoet, maar ook dat 
wordt pas bij een grondigere uitwerking duidelijk. 

Wat wel terug komt is de hoeveelheid gebruikt bouwafval. Dit geeft aan hoe goed 
het concept scoort op afvalvermindering. Ook wordt er al gekeken naar de (extra) 
productietijd, oftewel de extra tijd die in het product gestoken moet worden om de 
grondstoffen in te zamelen, deze voor te bereiden en het product te produceren. Als dit 
veel tijd kost, worden de arbeidsuren en daarmee de productiekosten ook veel hoger. Een 
ander criterium wat ook meegenomen wordt is de beschikbaarheid van het materiaal. Hier 
wordt gekeken hoe goed de benodigde grondstof te verkrijgen is. In de criteria analyse 
komt ook nog een wens terug, namelijk de uitbesteedbaarheid. Als een concept hier hoog 
op scoort kan dat namelijk de productietijd (en kosten) compenseren.

De concepten worden met elkaar vergeleken per eis. Het concept dat het beste scoort op 
een eis krijgt dus 9 punten en het concept dat het slechtste scoort 1 punt. Bij sommige 
concepten is het moeilijk om te beoordelen welke beter scoort dan de ander, dit wordt dan 
op inzicht gedaan (soms met behulp van een grove schatting).

Tabel 1, Multi criteria analyse eerste concepten



 
35

Uit de tabel komen concept 3, 4 en 9 als beste naar voren. Dat zijn het vogelhuisje, het 
hekwerk en de plantenbak. Hier moet wel een verduidelijking bij gegeven worden. Bij 
concept vier wordt specifiek de stortmuur beoordeeld en bij de plantenbak gaat het om 
een muurkas gemaakt uit pallets. Een gemetselde muur, of een muur volledig bedekt met 
hout, kost veel meer tijd om te maken dan de stortmuur, zonder extra voordelen te hebben. 
Hetzelfde geldt voor de muurkas. De stortmuur en de palletkas scoren dus hoger dan hun 
mede subconcepten. 

De drie concepten zijn ook de enige die op sommige punten een negen scoorden. 
De reden dat andere concepten slechter scoorden was vooral dat ze te duur zouden 
worden, vanwege de hoge productietijd. Bijna alle concepten waar iets gemetseld zou 
moeten worden vielen af, omdat het de bouwvakkers veel tijd zou kosten om het te 
produceren. Andere concepten zoals de fietsenstalling en de klimopwand vielen af omdat 
ze gelimiteerd zijn in de positie waar ze zouden kunnen komen te staan. De producten 
moeten namelijk met minimaal overleg op een gunstige plaats komen te staan, die voor 
elke bewoner (en voor de opdrachtgever) geschikt is. Mocht het product hier niet aan 
voldoen, dan moet het product te verplaatsen zijn. Keuzevrijheid is hier heel belangrijk. 

Het vogelhuisje scoort hoog omdat het een simpel product is, wat overal te plaatsen is 
en waar aannemelijk weinig aanstoot aan gegeven zal worden. Door het gebruik van 
verschillende soorten bouwafval en het huisje in de vorm van het logo heeft het de juiste 
uitstraling. Het vogelhuisje heeft een lage productietijd, de bouwvakkers worden er niet 
door gehinderd en sommige onderdelen, zoals het huisje zelf, is eventueel ook uit te 
besteden aan de sociale werkplaats. Het concept gebruikt niet veel bouwafval, maar is 
hierdoor wel overal te maken van het aanwezige bouwafval.

De stortmuur scoort hoog vanwege de grote hoeveelheid bouwafval die erin verwerkt 
zou kunnen worden. In een stortmuur gaat veel puin dat hierdoor niet verwerkt hoeft 
te worden door een afvalverwerkingsbedrijf. De muur is ook goedkoop te maken; op de 
erfgrens hoeft alleen maar een frame geplaatst te worden waarna de bouwvakkers al hun 
puin hierin kunnen gooien. Het kost dus weinig extra tijd. 

De muurkas gemaakt van pallets scoort hoog op snelheid en beschikbaarheid. Pallets zijn 
met een handomdraai gereed te maken om planten te bevatten. Elke bouwplaats heeft 
weggooipallets, die in een dood moment om te bouwen zijn tot een muurkas. Dit is een 
leuk opleveringscadeau voor de toekomstige gebruikers van het gebouw. De muurkas is 
ook verplaatsbaar en hij kan overal tegenaan gezet worden.
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Hfst. 8 - Conceptuitwerking

Puinstortmuur

De puinstortmuur kwam goed uit de multi criteria analyse en wordt verder uitgewerkt. 
In figuur 15 is de eerste uitwerking terug te vinden. De muur zal een frame hebben van 
wapeningstaal en supportliggers en twee sluitstukken hebben. Deze sluitstukken kunnen 
van verschillende materialen op verschillende manieren gemaakt worden. De muur zal 
afgedekt worden met begroeiing vanuit een esthetisch oogpunt. Ook voor de begroeiing 
zijn er diverse mogelijkheden. Grotere afbeeldingen zijn in bijlage F te vinden.

In figuur 15 is ook een ruwe uitvoering geschetst. Het frame zal in de grond gezet moeten 
worden, ingesloten worden door de sluitstukken en daarna gevuld worden met het puin. 
Wat rest is de afwerking; het plaatsen van de plantenbakken en het opruimen van de 
locatie.
 
De eerste uitwerking geeft een beeld welke kant het concept op gaat. Er zijn echter nog 
geen maten en materiaaleigenschappen bekend en er zijn nog enkele keuzes te maken. De 
verdere uitwerking van het concept is te vinden in figuur 16. 

 

Materialen en afmetingen
Het frame van de puinstortmuur wordt gemaakt van 
een wapeningsnet 8-150 van 3x2 m. (figuur 17). 
Dit houdt in dat de wapening een doorsnede heeft 
van 8 mm en dat de gaten in het net 15 bij 15 cm zijn. 
Het wapeingsnet wordt doormidden geslepen in twee 
stukken van 3x1 m, die de wanden zullen vormen van 
het frame. Deze wanden moeten, voor de stevigheid 
van de muur, 25 cm de grond in geplaatst worden. De 
wanden zullen dus 75 cm boven de grond uitsteken. 
Een betonnen fundering is niet nodig. Deze wanden 
worden aan elkaar verbonden met supportliggers 
(figuur 18).  Deze zitten elke meter met laspunten vast 

Figuur 15, Eerste uitwerking puinstortmuur

Figuur 16, Maattekening puinstortmuur

Figuur 17, wapeningsnet
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aan de wanden zodat die niet uit elkaar kunnen 
vallen. Een muur van drie meter lang heeft twee 
supportliggers nodig met een lengte van 75 cm. 
De supportliggers hebben een hoogte van 20 cm 
en een breedte van 11,5 cm. 

Na de supportliggers worden de hoekstukken 
geplaatst. Dit kunnen verschillende soorten 
hoekstukken zijn, mits ze de muur kunnen 
inklemmen. In het concept wordt uitgegaan van 
twee aan elkaar gelaste hoekstukken (figuur 19). 
Samen vormen ze een stalen U-profiel waarmee 
het frame omsloten wordt. Hierdoor blijft het 
frame bij elkaar en kan het puin er niet uit vallen. 
Het staal kleurt tevens mooi bij de wapening.

Het frame heeft een afmeting van 3x0,75x0,24 
meter. Ervan uitgaande dat het puin ongeveer 
1900 kg weegt per m3 biedt deze constructie 
ruimte aan ongeveer 800 kg puin.
Het puin komt uit de puincontainers op de bouw. 
Het puin bestaat uit verschillende soorten steen. 
Baksteen, kalksteen, zandsteen komen voor, 
maar ook kleine hoeveelheden gips, beton en 
cement kunnen gestort worden (figuur 20). 

Alle stukken die door het net heen vallen worden na afloop verwijderd. Alleen de grove 
stukken blijven in de muur.

Figuur 18, supportligger

Figuur 19, Hoekstukken

Figuur 20, puinsoorten
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De muur wordt afgedekt met planten. Deze zitten in plantenbakken van 74 cm lang die 
tussen het puin geklemd worden (figuur 13, bijlage F).  Als de planten gaan groeien, zullen 
ze de bovenkant bedekken en zo een esthetisch mooie afsluiting vormen. Omdat de muur 
in de volle zon moet kunnen staan en het liefst zo min mogelijk onderhoud nodig moet 
hebben zijn er maar enkele planten voor geschikt. Dit zijn sedemplanten, rotsplanten 
(alpineplanten) of verschillende soorten kruiden (figuur 21).
 

Eindresultaat
Het staat in de planning van Dijkhuis om de puinstortmuur te realiseren bij het 
naastgelegen Hibertad. Een proof of concept laat dus nog op zich wachten. Er is daarvoor 
in de plaats een kleine artist impression gemaakt van het concept (figuur 22).
De vulling zal in de realiteit een meer open structuur 
hebben.

Beschikbaarheid materialen
De vulling van de stortmuur is in veel verschillende 
maten beschikbaar. Elk project levert enkele tonnen 
aan puin op. Er zit diversiteit in de soorten puin, 
afhankelijk van het soort project. Er is echter altijd 
genoeg.
Alle stalen onderdelen, de wapeningsnetten, 
supportliggers en hoekstukken zijn vaak over van 
projecten en kunnen gebruikt worden voor dit 
concept. Als het concept in grotere hoeveelheden zou 
worden uitgevoerd zouden er echter apart onderdelen 
ingekocht moeten worden. De plantenbakken en 
planten zelf moeten ook apart ingekocht worden. Hier 
wordt op teruggekomen bij de kosten.

Figuur 21, mogelijke planten

Figuur 22, Artist impression
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Diversiteit
In dit concept wordt er uitgegaan van een muur van 3 m lang en 75 cm hoog. Het concept 
is in verschillende maten uitvoerbaar, maar dat brengt wel extra voorwaarden met zich 
mee. De muur kan breder gemaakt worden door meerdere wapeningsnetten aan elkaar te 
lassen. Hiervoor is wel meer wapening nodig en meer planten en supportliggers. Vooral 
de planten zijn duur, dus er kan voor gekozen worden om de muur niet af te dekken met 
begroeiing maar gewoon te vullen met puin. Dit is minder mooi, maar scheelt wel kosten. 
Deze aanpassing is alleen aan te raden als er te weinig geld beschikbaar is.
De muur kan ook de hoogte in, tot wel twee meter. Hiervoor moeten er echter extra 
supports geplaatst worden in de vorm van houten palen, die de grond in gestampt moeten 
worden. Er wordt bespaard op supportliggers, maar de houten palen zijn veel duurder 
(meer dan 5 euro per stuk). Tevens is het storten van het puin in zulke hoge frames een stuk 
lastiger. Daar zal dan een andere manier voor gevonden moeten worden.
Een derde optie is om een lage muur te maken met hoge begroeiing erin. Deze optie is 
echter af te raden omdat de planten niet alleen vijf keer zo duur zijn als de kleine plantjes, 
maar ook meer aarde en ruimte nodig hebben (30 cm diepte en breedte in plaats van 
10 cm breedte en diepte). De muur zou dus breder gemaakt moeten worden (grotere 
supportliggers) en er zouden in plaats van plantenbakken zandzakken geplaatst moeten 
worden. Hiermee wordt het dus een duurder en tijdrovender concept. Het is wel mogelijk, 
maar het is geen goed(kop)e optie. 

Tijd
Hoewel het een groot product is, is de bouwtijd relatief kort. Het frame kost wat graaf- en 
laswerk maar is in één uur te maken. Met alle voorbereidingen (materiaal verzamelen, 
aftekenen, locatie prepareren) kan er twee uur na de start al begonnen worden met het 
storten van puin. Dit wordt niet meegerekend in de bouwtijd omdat het geen extra arbeid 
is voor de bouwvakkers. In plaats van het puin in de container te gooien moet het nu in 
het frame gestort worden. De extra tijd die dit kost is verwaarloosbaar.
De afronding (de planten plaatsen en het gevallen puin wegruimen) is ook in één uur 
realiseerbaar. De totale productietijd van de muur bedraagt dus ongeveer drie uur. De 
bouwtijd hangt af van de snelheid van de puinstroom.

Vaardigheden
Voor de productie van de puinstortmuur zijn weinig speciale vaardigheden nodig.  Alleen 
het laswerk (een serie puntlassen) vergt enige ervaring. Het ingraven, vullen en afdichten 
van het frame vergt geen speciale handelingen waarvoor specifieke kennis nodig is. Het 
werk is dus eenvoudig uit te voeren voor de bouwvakkers. 

Kosten
Het concept kost geld, maar bespaart ook geld. De vraag is; in welke verhouding?
Zoals al eerder genoemd zijn er enkele kosten die gemaakt moeten worden. Zo moeten in 
ieder geval de planten en plantenbakken ingekocht worden en kost het arbeidsuren. Ook 
moet er eventueel extra wapening ingekocht worden, mocht dit niet voorradig zijn. Aan de 
andere kant bespaart het de verwerkingskosten van het puin dat in de muur gestort wordt. 
De schatting van de kosten zijn tegenover elkaar gezet in tabel 2 . 
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Uit de tabel volgt dus een prijs van ongeveer 47 euro per meter stortmuur. Wordt het 
concept zonder planten uitgevoerd dan zakt de prijs naar ongeveer 30 euro per meter. 
Met planten én inkoop van extra staal stijgt de prijs naar ongeveer 60 euro per meter 
en zonder planten is deze 44 euro per meter. Er wordt uitgegaan van een stortmuur van 
0,75*0,2*3 m. Als de muur echter verlengd of verhoogd wordt, zal de prijs mét planten 
gelijk blijven, maar zonder planten dalen. Dit is inclusief het extra benodigde staal.
De hoogste kostenpost zijn de gemaakte arbeidsuren. Deze kunnen echter lager uitvallen 
omdat de uren misschien binnen het contract vallen van de bouwvakkers (en het dus geen 
extra kosten oplevert voor het bedrijf). Zonder arbeidsuren kost de muur 12 euro per meter.
Met 47 euro per meter is de puinstortmuur een relatief goedkope manier van erfscheiding. 
Een eenvoudig hekje is misschien goedkoper (rond de 30 à 40 euro), maar de prijzen van 
andere soorten erfscheiding, zoals een gietijzeren hekwerk, zijn veel hoger (tussen de 60 
en 100 euro). De directe concurrent van de puinstortmuur is de schanskorf, ook wel een 
gabion genoemd. Een gabion kost tussen de 70 en 110 euro per meter. In vergelijking 
hiermee is de puinstortmuur dus een veel goedkoper en duurzamer concept, met eenzelfde 
uiterlijke kenmerken. 

Acceptatie
Een puinstortmuur is financieel dus een aantrekkelijk concept, maar het is niet zomaar 
bij elk bouwproject te plaatsen. Er zal dus van tevoren gecommuniceerd moeten worden 
met de opdrachtgever of er interesse is voor, of bezwaar is tegen, een puinstortmuur. 
Qua uiterlijk rivaliseert deze met een gabion, momenteel in de mode, maar is deze 
veel goedkoper. Het is een slimme en duurzame manier van erfscheiding. Mocht de 
opdrachtgever veel klachten krijgen van bewoners om wat voor reden dan ook, dan is de 
puinstortmuur met een slijptol en een kleine CAT dozer te verwijderen en te recyclen.
 
Mogelijke problemen
Mogelijke problemen bij dit concept zijn dus zoals al eerder genoemd het ontbreken van 
de grondstoffen voor het frame (vooral de wapening en hoekstukken). Dit zal leiden tot 
hogere kosten. Een ander mogelijk probleem is de wijze van het vullen van de muur. Dit 
hoort een mix te zijn van al het bouwpuin, maar kan er ook gelaagd in komen. Dit gebeurt 
als er veel puin vrijkomt bij een project maar in drie aparte puinstromen op verschillende 
tijden (bijvoorbeeld eerst veel beton, daarna veel bakstenen en later veel kalk- en 
zandsteen). De vraag is alleen of dit ook zo zal uitpakken en dat wijst de praktijk pas uit. 
Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid puin die uit het frame zal vallen bij het storten en 
hoeveel moeite het kost dit op te ruimen.

Tabel 2, Kostentabel puinstortmuur
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Palletkas

Ook de palletkas scoorde hoog, vooral op productietijd, recyclebaarheid en 
verplaatsbaarheid. In de verdere uitwerking mogen deze eigenschappen dus niet 
verslechteren. Er mogen ook geen extra materialen bij aan te pas komen die slecht 
beschikbaar zijn. De uitwerking is terug te vinden in figuur 23, een grotere afbeelding is 
in bijlage F te vinden. De palletkas is in twee manieren uitvoerbaar; staand of liggend. 
Liggend heeft een voordeel dat het stabiel is, staand neemt minder ruimte in. In de 
uitwerking staat een algemene benadering van hoe een pallet om te bouwen is naar een 
palletkas. Dit is een algemene benadering, omdat pallets qua bouw soms veel verschillen 
en er dus verschillende handelingen nodig kunnen zijn per soort pallet. In het algemeen 
moeten er eerst planken worden weggehaald (voor ruimte dan wel benodigd hout), 
daarna wordt er van folie of cementzakken zakken gemaakt tussen de palletplanken om 
de potgrond en planten te bevatten. Deze geïmproviseerde zakken worden vastgeniet aan 
de achterliggers of de planken hout die daar herbevestigd zijn. Het hout kan ook dienen als 
afwerking, bijvoorbeeld om de zijkanten te dichten.
 
De eerste uitwerking van de palletkas 
is nog een vrij globale omschrijving. 
Er moet nog een keuze gemaakt 
worden over de stand van de pallet 
en de te gebruiken materialen. Ook 
de planten in de kas hebben invloed 
op de eisen van de pallet. De keuzes 
en antwoorden hiervoor worden in 
de praktijk gevonden met behulp van 
een proof of concept.

Stand pallet
Voordat de materialen en afmetingen behandeld worden, moet eerst de stand van 
de pallet bepaald worden. Een liggende pallet heeft als voordelen dat het zeer weinig 
voorbereidingstijd nodig heeft (alleen maar de platen tussen de planken plaatsen) en dat 
het erg stabiel is. Een groot nadeel is echter dat een liggende pallet gevuld met potgrond 
en planten erg zwaar is. Een gevulde pallet van 1.5x1.5 m kan dan meer dan 50 kg wegen. 
Hierdoor kan hij logischerwijs niet meer verplaatst worden door één persoon, ook vanwege 
de onhandige afmetingen (laag en breed). 

Een staande pallet is dus een beter concept. Door de kleinere zakken is er veel 
minder potgrond nodig (kleine zak van 20 liter) en is het concept dus lichter en beter 
verplaatsbaar. Om de stabiliteit van een staande pallet te verbeteren komen ook onder en 
middenin planten. Het gewicht wordt zo evenredig mogelijk verdeeld om te voorkomen 
dat de palletkas topzwaar wordt.

Figuur 23, Eerste uitwerking palletkas
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Materialen en afmetingen
Op de bouwplaats zijn twee soorten pallets te vinden. Europallets en wegwerp pallets. 
Europallets zijn van betere kwaliteit, worden vaak gebruikt en zijn altijd voor geld in 
te leveren. Wegwerp pallets zijn voor eenmalig gebruik en worden na kort gebruik 
weggegooid. Om dit tegen te gaan zal de palletkas gebouwd worden van wegwerp pallets. 
Wegwerp pallets komen in veel verschillende vormen en maten en verschillende 
constructies, zoals te zien is in figuur 24.
Helaas is niet elke pallet geschikt voor de ombouw. De linkerpallet in figuur 24 heeft 
te weinig hout om de zakken aan te bevestigen+ hier zijn twee pallets nodig voor een 
kas. De andere pallets in figuur 24 zijn wel geschikt voor de ombouw. Wel zal er hout 
moeten worden herbevestigd. Er is geen wegwerp pallet die het meeste voorkomt op de 
bouwplaats. Er is voor het proefmodel een iets kleinere pallet uitgekozen van 1.22*0.13*0.8 
m.

 

In de eerste uitwerking wordt beschreven dat de zakken gemaakt zouden worden van folie 
en cementzakken. Cementzakken zijn echter te weinig beschikbaar op de bouwplaats en 
vaak klein en kapot. Er wordt dus alleen maar gebruik gemaakt van de folie uit de foliezak. 
Voor dit model is er een blanke sterke folie gevonden, die in de juiste maten geknipt wordt. 

De bepaling welke planken hout verwijderd moeten worden en de positie van de zakken, 
hangt af van de keuze van de planten. Er wordt gekozen voor sedemplanten (figuur 25). 
Deze planten kunnen veel zonlicht verdragen en hebben weinig water en onderhoud nodig 
en nog belangrijker; weinig ruimte. Tevens zullen ze de kas mooi opvullen. Kruiden zouden 
er ook goed in kunnen groeien, maar omdat het niet met zekerheid te zeggen is of de pallet 
in aanraking is gekomen met chemicaliën zijn eetbare planten niet geschikt.

Figuur 24, verschillende soorten pallets

Figuur 25, Sedemplanten



 
43

Sedemplanten hebben weinig grond nodig om in te groeien. Ze moeten rond de 10 cm. 
in de grond zitten en hebben eenzelfde ruimte in de breedte nodig. Verder hebben ze 
ook nog groeihoogte nodig en moeten ze in de zon staan. Bij de gebruikte pallet is één 
plankbreedte voldoende groeihoogte en biedt dat een groot genoeg venster voor de 
zon. De minimaal beschikbare hoogte moet 11cm zijn (10 cm is voldoende mits de kas de 
volledige dag zon krijgt). Figuur 26 laat de eerste bewerking zien van de pallet.
Voor deze bewerking is niet meer nodig dan een klauwhamer en een combinatietang. 

De tweede stap is het op maat snijden van de folie. Dit moet met een marge van rond 
de 2 cm gebeuren (overtollig folie wordt later weggeknipt). Er zijn in totaal zes stukken 
folie nodig van ong. 45x20 cm en één stuk folie van 120 x 90 cm. Dit laatste stuk folie 
wordt achterop de pallet bevestigd en zorgt dat de planten bij het water geven genoeg 
water krijgen. Zonder dit stuk zou een waterstraal door de pallet gaan in plaats van op de 
plantjes. Deze stukken folie worden met een nietpistool vastgezet op de voor- en achter 
balk en op de tussenblokken. De pallet met foliezakken is ook te zien in figuur 26.

De afwerking van de palletkas bestaat uit het licht opschuren van de pallet (vooral 
splinters verwijderen die bij het verzetten van de kas tot last kunnen zijn), de folie af 
te knippen waar het uitsteekt en het bevestigen van de twee verwijderde planken aan 
de zijkant met een spijkerpistool. Op deze manier kunnen de planten alleen naar voren 
groeien en ziet de palletkas er wat verzorgder uit (figuur 16, bijlage F). De palletkas is nu 
gereed om gevuld te worden met potgrond (iets minder dan 20 liter) en sedemplanten 
(ongeveer 20 stuks). De plantjes moeten stevig gepoot worden in de potgrond. Wel moet er 
genoeg lucht in de potgrond blijven, dus het hoeft niet aangestampt te worden.
 
Eindresultaat
Grotere afbeeldingen zijn te vinden 
in bijlage F.

Figuur 25, Sedemplanten

Figuur 26, Eerste stappen palletkas

Figuur 27, Eindresultaat palletkas
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Beschikbaarheid materialen
Er zijn enkele materialen die ingekocht moeten worden voor dit concept. Namelijk een 
klauwhamer, een combinatietang en een tuiniersschepje. Het aannemersbedrijf heeft dit 
namelijk niet in huis. Gelukkig zijn dit eenmalige kosten. Wel moet er potgrond gekocht 
worden (1 zak is genoeg voor 20 palletkassen) als er geen grond aanwezig is en natuurlijk 
de sedemplanten zelf. Folie is daarentegen altijd voldoende aanwezig op elke bouwplaats 
en er zijn ook altijd genoeg wegwerp pallets geschikt voor de ombouw (mede dankzij hun 
verplaatsbaarheid).

Diversiteit
Het uiterlijk van de palletkas is divers door de verschillende soorten sedemplanten die in de 
palletkas passen en door de verschillende soorten pallets. Geen enkele palletkas is hierdoor 
hetzelfde. Esthetisch gezien een voordeel aangezien exclusiviteit vaak als positief wordt 
ervaren, maar deze diversiteit zorgt wel voor een iets langere bewerkingstijd. Elke pallet 
heeft kleine aanpassingen nodig die per pallet verschillen. Bijvoorbeeld de lengte van de 
foliezakken of de zijkanten ervan (in het model dichten de tussenblokken de zijkanten, 
maar dit kan ook met folie gedicht worden).

Tijd
Doordat elke pallet verschillend is gaat de bewerkingstijd wat omhoog. Sommige planken 
zijn gemakkelijker los te krijgen dan anderen. En de hoeveelheid planken die verwijderd 
of verplaatst moet worden kan ook verschillen. Toch is de eerste stap, het verwijderen 
van de nodige planken, binnen een uur te doen. Hetzelfde geldt voor de folie knippen 
en bevestigen en het afwerken van de palletkas. Het vullen van de kas met potgrond en 
planten kost minder dan een uur. Al met al heeft de palletkas een bewerkingstijd van 
minder dan drie uur, maar er wordt uitgegaan van een bewerkingstijd van een volle 3 uur. 
Zo zijn onvoorziene gebeurtenissen (zoals een lastige spijker die er niet uit wil) ook gedekt.

Vaardigheden
De enige vaardigheid die nodig is voor de palletkas is het kunnen omgaan met een spijker- 
en nietpistool. 

Kosten
In tabel 3 staat een overzicht van de kosten van de palletkas. Een prijs van meer dan 135 
euro lijkt hoog, maar wederom geldt dat de arbeidsuren mogelijk voor een groot deel in 
het contract zullen vallen van de bouwvakkers. De uiteindelijke kosten zullen dus tussen 
de 30 en 50 euro liggen per palletkas (afhankelijk van de gekozen plantensoort). Gezien de 
hoeveelheid planten is dit een redelijke prijs.
In de kosten worden de eenmalige kosten ( €13,50) niet meegenomen, en ook de 
verwaarloosbare kosten en besparingen niet. De verwaarloosbare kosten zijn het gebruik 
(en de nietjes en spijkers) van het spijker- en nietpistool. De verwaarloosbare besparingen 
zijn de besparingen op de verwerkingskosten van de pallet en het folie.
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Acceptatie
Door het formaat en gewicht van de palletkas kan hij overal naar wens geplaatst worden. 
De planten kunnen tegen veel zon en hebben weinig verzorging nodig. Hierdoor zal de 
palletkas de toekomstige bewoners van het pand en de opdrachtgever overlast bezorgen. 
Mochten ze echter toch bezwaar hebben tegen de palletkas dan is die eenvoudig te 
verwijderen en te recyclen.

Mogelijke problemen
Mogelijke problemen zijn de afwatering en de sterkte en bereikbaarheid van de folie. Als de 
folie te strak gespannen is en de zijkanten volledig waterdicht zijn dan kunnen de planten 
teveel water krijgen en verdrinken. In de praktijk zal dit echter vrij weinig vóórkomen en 
krijgen de planten genoeg water omdat de potgrond voldoende water opneemt en het 
overtollige water weg laat stromen. Een ander mogelijk probleem is de sterkte van de folie. 
Slap folie zal kapot geschoten worden door het nietpistool. Er moet dus degelijke kwaliteit 
folie uitgekozen worden. 

De bereikbaarheid van de folie kan een probleem zijn, vooral bij het dichtmaken van de 
zijkanten. Dit kan echter opgelost worden als men zich van dit probleem bewust is en daar 
rekening mee houdt.

Het laatste mogelijke probleem is het hout van de pallet. Het is nu eenmaal oud hout wat 
beschadigd kan zijn. Een plank kan splijten, of te vast zitten. Een spijker kan er erg lastig uit 
te halen zijn (in dit geval werkt een klein beiteltje) of afbreken in het hout. In deze gevallen 
moet er gekeken worden of het hout op een simpele wijze te repareren is, of anders een 
vervangend stuk hout gepakt kan worden uit de houtcontainer.

Tabel 3, Kostentabel palletkas
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Vogelhuis

Het vogelhuis concept scoorde hoog op beschikbaarheid van het materiaal, keuzevrijheid 
in de plaatsing en uitbesteedbaarheid. Met het laatste wordt bedoeld dat mogelijk ook 
medewerkers van de sociale werkplaats kunnen meehelpen met de bouw. Tevens is het een 
product waar mensen positief op zullen reageren en symboliseert het Dijkhuis door het 
logo te vertegenwoordigen en het hergebruik van verschillende soorten bouwmateriaal. 
Figuur 28 is de eerste uitwerking. Grotere afbeeldingen staan in bijlage F.

Op de eerste uitwerking zijn verschillende ideeën te zien. Een vogelhuis is op veel 
verschillende manieren uit te voeren, vandaar dat er verschillende mogelijkheden bekeken 
worden. Zo kan het huis een dicht vogelhuis worden (een nesthuis) of een voederplateau, 
zijn er verschillende manieren om de buis te verbinden aan het huis en zijn er verschillende 
manieren om een voet te maken. Uiteindelijk is er gekozen om het vogelhuis concept 
op twee manieren uit te voeren. Subconcept één is een voederplateau op een oude 
steigerbuis, met een speciale voet. Dit voederplateau kan bij elk huis staan in de tuin, of 
in het omgevende terrein. Subconcept twee is een dicht vogelhuisje, een nesthuis, dat 
aan een boom gehangen kan worden. Subconcept twee is meer geschikt in een meer 
beboste en groene omgeving, waar een ijzeren buis uit de toon zou kunnen vallen. Een 
ander verschil tussen de twee subconcepten is het gedrag van de vogels (nestelen of eten). 
Samen worden de twee concepten ’Dijkhuisjes’ genoemd.

Het voederplateau heeft nog nadere uitwerking nodig. Te beantwoorden vragen zijn hoe 
het voederplateau er nu precies uit gaat zien, hoe het vast zit aan de steigerbuis en hoe de 
voet gemaakt wordt? Het plateau zelf zal de vorm krijgen van het logo van Dijkhuis, met 
in het voederplateau een plankje voor voer en een zitstok. Zo zijn het voer en de vogels iets 
meer beschut. Tevens laat het plateau wat ruimte vrij zodat water van het plateau af kan 
lopen. De voet wordt gemaakt door de steigerbuis in beton te storten en dat te bedekken 
met stukken baksteen (figuur 29). Deze manier van beton storten is bekend bij Dijkhuis. 
Het bedrijf maakt op dezelfde wijze betonnen muurtjes voor bloemenperken. 

Figuur 28, Eerste uitwerking vogelhuis
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Het verschil is dat in de mal een kleine inkeping is voor de steigerbuis. Het huisje wordt 
met behulp van een soort mof aan de steigerpaal vastgemaakt. Voor het proof of concept 
wordt er gebruik gemaakt van een parasolvoet. Zo is het voederplateau ook binnen te 
zetten waardoor het ook als showmodel kan dienen.

Materialen en afmetingen 
Het nesthuis kan met de schets van de eerste uitwerking zo uitgevoerd worden. Renders 
zijn te vinden in figuur 19, bijlage F. Het huis zal opgebouwd worden van B-hout en heeft 
alleen schroeven, twee scharniertjes en een sluitinkje als extra materiaal. Het nest wordt 
opgebouwd uit zes onderdelen. Het nest is 18*17*35 cm.

Het voederplateau zelf wordt ook gemaakt van B-hout. Hierin wordt meer hout gebruikt 
dan in het nest en heeft alleen schroeven als extra materiaal. Het plateau wordt 
opgebouwd uit acht onderdelen. Het plateau is 30*30*42 cm.

Het nesthuis en het voederplateau zijn ontworpen op koolmezen en huismussen. De 
zithoogte in het voederplateau en het invlieggat in het nesthuis zijn op hun maat 
ontworpen (zie bijlage G).

Uitvoering
Van beide soorten huisjes wordt een proof of concept gemaakt. Dit begint met het 
verkrijgen van het materiaal. Voor het nesthuis is alleen B-hout nodig en voor het plateau 
B-hout, een steigerpaal en een parasolvoet. Het B-hout komt rechtstreeks uit de container 
op de bouwplaats, de steigerpaal uit de opslag bij de werkplaats van Dijkhuis en de 
parasolvoet is op Markplaats gekocht.  

Het hout uit de container is met de hand gekozen. Er moet gezocht worden naar planken of 
platen hout die nog stevig zijn, dus niet verrot of gespleten en zonder veel vervuiling zoals 
teveel beton of lijmresten. Het hout moet tussen 0,5 en 2,5 cm dik zijn. 

Uit het verzamelde hout worden er met behulp van 1:1 tekeningen stukken geselecteerd 
voor de verschillende onderdelen van de huisjes. Er wordt getracht zoveel mogelijke 
soorten hout te gebruiken per huisje, dit zorgt voor een mooi divers uiterlijk. 

Figuur 29, Uitvoering voet ‘Dijkhuisje’
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Hierdoor ziet elk huisje er anders uit en krijgt het een soortgelijk uiterlijk als de ontwerpen 
van Piet Hein Eek. De grotere onderdelen van de huisjes, zoals de zijkant, worden ook 
uit meerdere planken hout samengesteld, door ze samen te lijmen met een sterke 
constructielijm. De stukken worden uitgekozen, de randen glad geschuurd en daarna 
worden ze gelijmd en geperst. Deze selectie en productie van de onderdelen is te zien in 
figuur 30. 

 
Als de samen gelijmde planken uitgehard zijn kunnen alle stukken op maat gezaagd 
worden en aan elkaar gezet worden. Hier moet wel voorgeboord worden, omdat het 
B-hout sneller zal splijten dan normaal hout. In figuur 31 staat het eindresultaat van het 
nesthuisje. Bij de afwerking moeten de ophanghaak, twee scharnieren en een sluitinkje 
nog gemonteerd worden. 

De bodem van het voederplateau loopt licht af, zodat regen en sneeuw weg kunnen 
stromen. In het dak zitten drie spijkertjes om vetbollen e.d. aan op te hangen. 
Ter voltooiing moet het plateau nog aan de steigerpaal bevestigd worden. Van enkele 
platen hout (ongeveer 8 bij 8 cm.) wordt een mof gemaakt die aan het huis vastgeschroefd 
wordt en over de steigerpaal past. Door de nauwe sluiting klemt de mof zichzelf vast 
(figuur 20, bijlage F). Tenslotte moet de steigerpaal in de parasolvoet geklemd wordt. Het 
eindresultaat staat in figuur 32
 
Eindresultaat
Grotere afbeeldingen zijn te vinden in bijlage F.

Figuur 30, Selectie en productie ‘Dijkhuisje’

Figuur31, Eindresultaat nesthuis ‘Dijkhuisje’ Figuur 32, Eindresultaat voederplateau ‘Dijkhuisje’
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Beschikbaarheid materialen
De materialen voor beide varianten zijn ruim beschikbaar. Dat is één van de sterke kanten 
van het concept. B-hout is er voldoende en behoeft alleen een grove selectie. Hetzelfde 
geldt voor de steigerpaal. Puin en beton voor de voet zijn ook op elke bouwplaats te 
vinden. Wat ingekocht moet worden zijn de scharnieren en het sluitinkje voor het nesthuis 
en de benodigdheden voor de mal van de voet. 

Diversiteit
De diversiteit in de beide huisjes wordt vooral bereikt door de verschillende soorten 
hout. Geen enkel huisje zal er hetzelfde uitzien. Met het hout kan ook gevarieerd worden 
in grootte en richting van de verschillende stukken hout. Zelfs de steigerpalen zullen ten 
opzichte van elkaar licht in uiterlijk verschillen. 
Qua maat is het nesthuis aan te passen naar andere vogelsoorten. Hierdoor zal de positie 
en de diameter van het invlieggat veranderen en de bodemmaat. De verhoudingen blijven 
wel hetzelfde. 
Het voederplateau kan lager of hoger (lengte steigerpaal) geplaatst worden, of in een 
kleiner formaat. Bij een kleiner formaat zal de zitstok echter verdwijnen. Ook bij het 
voederplateau blijft de verhouding wel hetzelfde.
Om de bouwtijd te verminderen (zie hieronder), kan er ook gekozen worden voor 
simpelere onderdelen. Grotere stukken van hetzelfde hout, in plaats van samen gelijmde 
kleine stukken verschillend hout. Hierdoor verliest het een deel van zijn uitstraling. Wel is 
het hierdoor geschikter voor uitbesteding omdat het bouwen simpeler en sneller wordt.

Tijd
Het selecteren van het hout kost niet veel tijd. In maximaal een kwartier is er genoeg 
hout te selecteren voor drie huisjes. Na het vervoer, wat niet meegerekend wordt, kost het 
selecteren van het hout voor de onderdelen ook niet meer dan een kwartier. 
Het samen lijmen van de verschillende soorten hout kost wederom niet veel tijd, een 
kwartier maximaal, maar het uitharden wel. De lijm moet vier uur uitharden, maar voor 
de zekerheid kan het beter een nacht rusten. Dan is het zeker dat de stukken stevig genoeg 
zijn om in maat te zagen. De meeste tijd zit in het op maat zagen van de onderdelen en het 
samen voegen. Dit kost al ruim 4 uur. In deze schatting is rekening gehouden met kleine 
foutjes die hersteld moeten worden. Een vakman zou dit eventueel sneller kunnen doen.
De afwerking bestaat uit het weghalen van de lijmresten, het licht schuren van sommige 
plekken en het bevestigen van de kleine extra onderdelen. Hiervoor wordt wederom 
een kwartier gerekend. Al met al kost het maken van een huisje dus rond de vijf uur. Het 
afmaken van het voederplateau zal twee uur extra kosten, i.v.m. het storten van de voet en 
het bevestigen van de steigerpaal. De productie van de huisjes is verspreid over minimaal 
twee dagen.

Figuur 32, Eindresultaat voederplateau ‘Dijkhuisje’
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Vaardigheden
Voor het maken van de Dijkhuisjes zijn wel enige vaardigheden nodig. Zo is er enige 
materiaalkennis nodig om geschikt hout te selecteren en is ervaring met houtbewerking 
nodig. De vaardigheden zitten hem dan vooral in fabriceren van de verschillende stukken, 
niet in de montage. Ook voor het storten van het beton is enige werkervaring nodig. Niet 
iedereen kan deze huisjes zomaar maken, enige werkplaatservaring is vereist. Het is echter 
niet noodzakelijk om hiervoor vaklieden in te huren.

Kosten
Uitgaande van een prijs van 35 euro voor een uur werk, zullen door de langere bouwtijd 
en de benodigde vaardigheden beide soorten vogelhuizen erg duur worden. Het werk is 
echter te verdelen over verschillende mensen. Zo kunnen de bouwvakkers een deel van 
het hout vooraf scheiden, wat weinig extra werk is en hoeven zij alleen maar de voet te 
storten. Dit kan binnen hun werktijd en valt dus binnen hun contract. Het fabriceren 
van de vogelhuisjes kan uitbesteed worden aan een timmerman, een modelbouwer 
of aan de sociale werkplaats (mits er goede begeleiding aanwezig is). Deze mensen 
kunnen per opdracht betaald worden.  Door het werk te verdelen en de juiste mensen 
voor de juiste klus uit te zoeken, moeten de totale kosten per Dijkhuisje (beide soorten) 
onder het maximale bedrag kunnen blijven wat Dijkhuis beschikbaar stelt voor een 
afleveringscadeau (tussen de 100 en 150 euro).

Acceptatie
Vogelhuisjes en voederplateaus zullen bij weinig mensen aanstoot geven. Ze kunnen 
overal naar wens geplaatst worden. Mochten er alsnog klachten komen dan kunnen de 
Dijkhuisjes verplaatst worden naar een andere plek of project, of helemaal gerecycled 
worden. 

Mogelijke problemen
Mogelijke problemen zijn de langere bouwtijden van de Dijkhuisjes. Als hier niet de juiste 
mensen voor gevonden worden kan het te duur worden om de Dijkhuisjes te bouwen. Een 
ander mogelijk probleem is de kwaliteit van het B-hout. Mocht het hout alsnog splijten of 
kapot gaan tijdens de productie, dan kan de bouwtijd snel oplopen. 
Een derde mogelijk probleem ligt hem in de bevestiging van de steigerpaal aan het 
voederplateau. De bevestiging moet onder een lichte hoek geplaatst worden, zodat de 
bodem nog steeds schuin afloopt. Vanaf de zijkant moet het logo van Dijkhuis echter nog 
steeds recht staan. Om dit precies recht te hebben staan moet de steigerpaal ook loodrecht 
geplaatst worden (in de voet) en moet de grond waar het plateau op staat horizontaal zijn. 
Om alles precies goed te hebben staan moet er dus met een grote nauwkeurigheid gewerkt 
worden.
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Figuur 33, De palletkas en de twee ‘Dijkhuisjes’.
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Hfst. 9 - Conceptkeuze

Een keuze maken tussen de drie concepten is niet eenvoudig omdat ze zo verschillend zijn. 
De puinstortmuur scoort vooral hoog op de hoeveelheid afval die het gebruikt, de palletkas 
in de eenvoud en snelheid waarmee deze te maken is en de Dijkhuisjes scoren hoog op 
uitstraling. Hoe is een muur met een muurkas te vergelijken, of met een vogelhuis? Als er 
gekeken wordt naar het programma van eisen komt er niet direct een antwoord uitrollen. 
Elk concept voldoet grotendeels aan de eisen. Dit betekent dat er drie geschikte concepten 
zijn voor aannemersbedrijf Dijkhuis. Afgaande op het programma van eisen is het verschil 
tussen de concepten te klein om één concept aan te wijzen als het beste (zie bijlage H). 
Om te bepalen welke van de drie concepten het beste is, worden de concepten op twee 
andere manieren beoordeeld; numeriek en uit het perspectief van de persona’s.

Numeriek
Voor de numerieke beoordeling worden de belangrijkste eisen uit het programma 
van eisen gehaald en gerangschikt naar relevantie. Dit wordt gedaan met behulp van 
‘comparison based sorting’ (tabel 4). Dit is een methode waarmee de eisen op volgorde 
worden gezet door ze met elkaar te vergelijken. Uit de tabel volgt dat de herkenbaarheid 
van Dijkhuis de belangrijkste eis is en de diversiteit in de maatvoering de minst belangrijke. 
De bepaling van welke eis belangrijker is dan de ander wordt gedaan met de rode draad 
van de opdracht in gedachte. Namelijk dat het beste concept een leuk en functioneel 
concept moet zijn, gemaakt van bouwafval, dat kenmerkend is voor Dijkhuis en overal 
neergezet kan worden. Zo is het belangrijker dat het product de uitstraling van Dijkhuis 
heeft, dan dat het product in heel veel verschillende formaten te maken is.
Met de eisen gerangschikt wordt er een weging aan gehangen en worden de concepten 
er op beoordeeld. De weging is het totaal aantal punten uit de comparison based 
sorting tabel plus twee compensatiepunten. Wederom worden de concepten met elkaar 
vergeleken; het beste concept krijgt drie punten en het slechtste concept één punt. Hier 
zit enige subjectiviteit in, maar alles wordt zo objectief mogelijk, met het oog op de 
conceptuitwerking, tegen elkaar afgewogen. De palletkas is bijvoorbeeld makkelijker en 
sneller te maken dan de andere twee concepten, de puinstortmuur gebruikt het meeste 
bouwafval en het is altijd mogelijk om het Dijkhuisje te maken van de beschikbare 
materialen.
Uit de weging en beoordeling scoort het Dijkhuisje het hoogst met 325 punten. Vlak 
daarachter volgt de palletkas met 300 punten. De puinstortmuur neemt de laatste plaats 
in met 232 punten. Dit betekent echter niet dat de puinstortmuur een veel slechter concept 
is. In totaal waren er 468 punten te halen als er een concept was dat in alle aspecten beter 
was dan de rest. Het slechtste concept zou dan 156 punten halen. Dit is niet het geval, er 
steekt dus niet een concept ver uit boven de rest. Uit de numerieke beoordeling volgt wel 
dat het Dijkhuisje het beste concept is.
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Perspectief persona’s
Cijfers zeggen niet alles, vandaar dat er ook vanuit het perspectief van de verschillende 
persona’s gekeken wordt naar de concepten. Alle concepten zullen in de omgeving van het 
project staan en zullen uiteindelijk dus door elke bewoner en omstander gezien worden. 
Alle drie de concepten hebben een functioneel nut, en alle drie de concepten voldoen 
aan de belangrijke eisen van de persona’s. De concepten zullen dus vooral beoordeeld 
worden op de meer subjectieve eisen; zoals het uiterlijk en het soort hergebruik. Vanuit het 
perspectief van de persona’s volgt dezelfde conclusie als uit de numerieke conceptkeuze. 
Omdat de grondstof van het Dijkhuisje meer behandeld is dan bij de andere concepten, 
ziet het concept er schoner en verzorgder uit. De grondstof ziet er niet meer hetzelfde uit 
als in de afvalcontainer, wat mensen associëren met vies. Bij de palletkas en de stortmuur 
zijn er nog wel een grove pallet en grof puin te zien. Door het meer verzorgde uiterlijk (het 
nettere hout) zal het concept mensen meer aanspreken dan de andere concepten.
Bij het Dijkhuisje is het nog wel duidelijk dat het hergebruikt hout is en omdat mensen zien 
dat het er schoon en verzorgd uit kan zien, zal het hen ook mogelijk aanzetten om over 
hergebruik na te denken. Het kan de mindset van mensen veranderen door te laten zien 
wat mogelijk is en hoe (mooi) hergebruik er uit kan zien. 
Daarnaast is het Dijkhuisje (net zoals de palletkas) overal te plaatsen en heeft het geen 
onderhoud nodig. Mensen hebben er geen last van. Mochten mensen aanstoot nemen aan 
een vogelhuis of voederplateau (wat zeer onwaarschijnlijk is) dan is het Dijkhuisje simpel 
te verwijderen. 
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Figuur 34, Het beste concept.
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Hfst. 10 - Conclusie en aanbevelingen

Het Dijkhuisje voldoet aan de belangrijke punten uit het programma van eisen, en 
scoort beter dan de andere twee eindconcepten. De laatste test om te bepalen of het 
een geslaagd product is, is een enquête onder de bewoners en omstanders. Er wordt 
aangenomen dat het product Dijkhuis representeert, dat mensen er positief op reageren 
en dat zij uiteindelijk Dijkhuis er aan zullen herkennen. Een enquête wijst uit of dit in de 
praktijk ook zo is.

Kijkend naar het programma van eisen kan er echter nog steeds een optimalisatieslag 
gemaakt worden. Het concept kan nog beter scoren, door bijvoorbeeld aan meer punten 
van de 7E-richtlijn te voldoen. Er kunnen aanpassingen gemaakt worden in het ontwerp 
en in de assemblagemanier zodat het concept geschikt is om in een sociale werkplaats te 
maken. Met een vervolgonderzoek naar de vaardigheden van medewerkers in de sociale 
werkplaats kan er gekeken worden waar zij het aannemersbedrijf kunnen helpen. Zo 
hebben zij meer werk, én volgt Dijkhuis de ISO 26000 richtlijn.

Het bouwafval en restmateriaal van Dijkhuis is geschikt om gebruikt te worden in een 
product. Hiervoor moet het wel bewerkt worden. Deze bewerking kost tijd en dus geld. 
Hierdoor is er een samenhang tussen de beschikbare tijd en budget en het soort en 
formaat product. Producten die meer bewerkingstijd vragen, kunnen gemaakt worden 
mits er extra geld in gestoken wordt. 

Wat verder ook nog uitgewerkt moet worden zijn de kostenberekeningen. In de opdracht 
worden de kosten theoretisch benaderd, maar het kan anders uitpakken in de praktijk. 
Omdat de kosten ook bepalend zijn voor de verschillende soorten mogelijke producten, 
is het belangrijk de schattingen te controleren. Mochten de concepten in de uitvoering 
goedkoper uitvallen dan verwacht, dan kan er gekeken worden naar grotere producten 
zoals de brievenbus, of de fietsenstalling. 

Het is duidelijk dat de bouwplaats genoeg grondstoffen biedt voor hergebruik. Sommige 
materiaalsoorten hebben meer voorbereiding nodig dan de ander, maar er zijn heel veel 
mogelijkheden. In de voorbereiding kan nog tijd bespaard worden door extra te scheiden 
op de bouwplaats. Zo kunnen grote puinstukken apart ingezameld worden voor de 
puinmuur en kunnen planken en grote stukken hout apart gehouden worden. Zo is er geen 
voorselectie meer nodig van het materiaal. Dit kost de bouwvakkers wel meer werk. Zij 
moeten dus hiervoor gemotiveerd worden, of het moet hen heel erg eenvoudig gemaakt 
worden (zoals het puinstorten in de puinstortmuur).

Een ander punt waar helaas geen van de concepten goed op scoorde, was het gebruik 
van een grote hoeveelheid bouwafval of restmateriaal. Geen enkel concept bespaarde 
5% bouwafval. De puinstortmuur heeft als enige concept de potentie om meer afval te 
verwerken. Hier voor zou het ontwerp dan aangepast moeten worden. 
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Om toch geld te besparen op afvalverwerking zijn er nog enkele aanbevelingen te geven 
per afvalstroom. Het B-hout kan geld opleveren als Dijkhuis zelf, zonder tussenpersoon, 
het zou verkopen aan een houtverwerkingsbedrijf (bijvoorbeeld in Goor). Het bouw- 
en sloopafval, de folie en het karton kunnen met behulp van afvalpersen kleiner 
gemaakt worden, zodat er bespaard kan worden op de vervoerskosten. Deze persen 
zijn echter wel duur. De aanschaf en het gebruik van deze machines vormen dus 
wel een langetermijnproject. Voor het puin kan een extra machine ook hulp bieden. 
Mobiele puinbrekers kunnen het puin bewerken zodat het kan dienen als fundering van 
bijvoorbeeld een parkeerplaats. Deze machines zijn echter heel duur, dus bieden alleen 
maar een oplossing bij de sloop van een groot gebouw en bij direct hergebruik van het 
gesloopte puin. 
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Bijlage A, Wordmaps

Figuur 1a, Wordmap Uiterlijk

Figuur 1b, Wordmap Uitstraling

Figuur 2, Wordmap Visie
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Bijlage B, Persona’s

Opdrachtgever (‘Innovator’):
De opdrachtgever heeft Dijkhuis in dienst genomen om zijn project te 
realiseren. Hij deelt de visie van Dijkhuis en zijn werkwijze. Duurzaam 
bouwen steunt hij en hij zal ook trots zijn op het uiteindelijke gebouw en 
de manier waarop het is neergezet. 

Belangrijk voor hem: 
Het product is een gratis toevoeging aan het project
Het product valt niet uit de toon bij het gebouw, 
en is esthetisch mooi. 
Het product deelt zijn visie.
Het product is te verwijderen, mocht hij het niets vinden.

Kort scenario:
De opdrachtgever loopt rond zijn nieuwe gebouw. Een mooi eindresultaat gebouwd met slimme technieken. Dat 
scheelt hem ook nog eens geld! Zo laat hij mooi zien dat hij mee gaat in deze tijd. Dat product dat erbij geleverd 
is, was een leuke verrassing. Ziet er prima uit en je ziet er zelfs iets van de visie in terug. Hopelijk vinden de 
bewoners het ook iets. Maargoed mocht dat niet zo zijn dan is het ook zo weer weg.

Voorloper (‘Early Adopter’): 
De voorloper kan een bewoner van het pand zijn (en daarmee 
eindgebruiker van het product) of iemand uit de buurt. De voorloper is 
milieubewust en gebruikt duurzame producten. Hij is enthousiast over 
duurzame gebouwen en hij waardeert de bouwwijze. Het is een persoon 
die dit ook deelt met veel mensen om zich heen.

Belangrijk voor hem:
Het product is milieuvriendelijk.
Het product hergebruikt bouwmateriaal (en laat dit zien).
Het product is te recyclen.

Kort scenario:
De voorloper fietst zijn gebruikelijke route naar de natuurwinkel. Er is net een nieuw 
gebouw gerealiseerd gebouwd met duurzame technieken. Fantastisch vindt hij het! 
Zijn oog valt op het product voor het gebouw. Wat leuk, dat is gemaakt van het 
bouwmateriaal! Het doet me denken aan die aannemer uit de buurt, Dijkhuis. Een mooie manier van hergebruik 
en zo te zien is dit zelfs nog te recyclen ook. Leuk om te vertellen aan de mensen uit de supermarkt.

Voorbijganger (‘Early Majority’): 
De voorbijganger is bekend met duurzaamheid en hecht er ook wel een zekere waarde aan. 
Hij scheidt bijvoorbeeld wel zijn afval, maar is verder niet milieubewust bezig. Wel kan hij 
goed over te halen zijn, als de belangen duidelijk gepresenteerd worden. Het product moet 
opvallen om de aandacht te vangen van de voorbijganger.

Figuur 3a, opdrachtgever

Figuur 3b, Voorloper
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Belangrijk voor hem:
Het product valt op.
Het product onderscheidt zich.
Het product zet aan tot denken.

Kort scenario:
De voorbijganger is op weg naar zijn werk. Hij heeft een afspraak in de buurt dus 
hij kan voor de verandering eens een keer lopend gaan. Eigenlijk wel lekker in 
vergelijking met autorijden, misschien moest hij dit maar vaker doen. Is nog goed voor het milieu ook. Hij loopt 
langs een nieuw gebouw. Zijn oog valt op het product in de tuin.
Hé, interessant object. Zo te zien van oud materiaal, netjes gescheiden. Leuk! Verfrist loopt hij verder, 
misschien moet ik toch maar iets milieubewuster worden dagdroomt hij. Beter scheiden, meer op de fiets en 
misschien toch maar een keer die biologische kip kopen.

Cynicus (‘Laggard’): 
De cynist is praktisch het tegenovergestelde van de voorloper. 
Duurzaamheid interesseert hem niet, laat staan dat hij weet wat 
het inhoudt. Hij zal moeilijk over te halen zijn om te veranderen in 
die mening. ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ is zijn 
houding.

Belangrijk voor hem:
Het product heeft een functioneel nut.
Het product ziet er esthetisch mooi uit.
Het product is een toevoeging aan het gebouw.

Kort scenario:
De cynist loopt zijn woning uit. Blijkbaar is deze heel erg slim opgebouwd en heel milieuvriendelijk. Eigenlijk 
boeit het hem niet echt, het was een betaalbare woning in de buurt van zijn werk. Dat nieuwe product buiten 
schijnt er ook iets mee te maken hebben. Hij weet niet precies wat en dat maakt hem ook weinig uit, maar het 
is wel een leuk ding. Vooral handig en het ziet er leuk uit. Een leuke toevoeging die hij kan waarderen bij het 
gebouw.

Kinderen:
Kinderen wonen in het gebouw of spelen eromheen. Kinderen 
zijn over het algemeen nieuwsgierig en leergierig. Ze gaan graag 
op verkenning uit en willen dingen graag snappen. Dingen die zij 
buiten, of op school, leren en beleven delen ze met hun ouders. 
Kinderen zijn beïnvloedbaar, maar kunnen nog beter hun ouders 
beïnvloeden. Gezien kinderen de toekomst zijn, is het belangrijk 
dat zij bewust zijn van het milieu.

Figuur 3c, Voorbijganger

Figuur 3d, Cynicus

Figuur 3e Kinderen
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Belangrijk voor hen:
Het product is veilig.
Het product is educatief over duurzaamheid of afvalscheiding.
Het product trekt de aandacht en is interessant.

Kort scenario:
De buurtkinderen rennen door de wijk. Ze komen langs het nieuwe gebouw om het gebied te verkennen. Het 
gebouw doet hen niet veel, maar hé! Wat is dat ding daar? Ze lopen ernaar toe om het product te bekijken. Ze 
vinden het interessant maar vragen zich wel af wat dat afvalscheiding is wat er genoemd wordt. Afval gaat toch 

gewoon in de prullenbak? Waarom staat er hier dat het in meer afvalbakken moet? Als we thuis zijn maar snel 
aan onze ouders vragen!

Ouderen (soms ‘Late Majority’): 
Ouderen zijn soms/vaak minder mobiel en leven daarom in de 
directe buurt van het product. Verandering is vaak moeilijk voor hen, 
maar ze staan er wel voor open als het toegankelijk is. Ze zijn niet 
zeer mobiel, maar hebben wel meer tijd. Ze zullen dus langer naar 
iets kijken, of langer over iets praten. Bijvoorbeeld over wat er buiten 
hun raam staat, of nieuwe dingen waar ze langs lopen.

Belangrijk voor hen:
Het product is eenvoudig in gebruik.
Het product heeft een functioneel nut.
Het product biedt een gespreksonderwerp.
Het product is esthetisch mooi.

Kort scenario:
Henk en Annet zitten op het balkon in hun nieuwe woning. Ze genieten van hun pensioen en zijn net verhuisd 

naar een duurzame woning. Ze moeten tenslotte toch een beetje aan hun kleinkinderen denken. Het gebouw 
ondersteunt hun behoeftes, ze zijn erg tevreden. Ze kijken uit en zien het product buiten. Ze hadden het niet 
verwacht, maar het is een nuttig product en makkelijk om te gebruiken. Het schijnt op een bijzondere manier 
gebouwd te zijn, maar dat weten ze niet precies. In ieder geval ziet het er mooi uit. Nu maar eerst even koffie 
zetten, de oude buren komen zo langs, benieuwd wat zij van het product zeggen als ze erlangs lopen!

Figuur 3c, Voorbijganger

Figuur 3d, Cynicus

Figuur 3e Kinderen

Figuur 3f, Ouderen



 
64

Bijlage C, afvalladder Dijkhuis

Figuur 4, afvalladder Dijkhuis
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Bijlage D, Collages conceptgeneratie

Figuur 5, Collage houtskeletbouw

Figuur 6, Collage puinmuur

Figuur 7, Collage technieken Dijkhuis
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Figuur 8, Collage groendaken 

Figuur 9, Collage projecten Dijkhuis
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Bijlage E, Brainstorm

Figuur 10, Brainstorm productsoorten
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Bijlage F, conceptuitwerking

Figuur 11, Eerste uitwerking puinstortmuur

Figuur 12, Maattekening puinstortmuur
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Figuur 13, Plantenbakken

Figuur 14, Artist impression puinstortmuur
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Figuur 15, Eerste uitwerking palletkas

Figuur 16, Constructie palletkas
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Figuur 17, Eindresultaat palletkas
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Figuur 18, Eerste uitwerking ‘Dijkhuisje’

Figuur 19, Renders nesthuis en voederplateau
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Figuur 20, Mof voederplateau

Figuur 21, Eindresultaat ‘Dijkhuisje’
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Bijlage G, maten vogelhuizen
Vogelhuisje

Verheug jij je ook zo op de lente? Lekker in de tuin zitten en genieten van het 
getjilp en de voorjaarsdrukte van de vogels. Nog leuker wordt het als je een 
vogelhuisje  ophangt  zodat  ook  de  vogeltjes  in  jouw  tuin  zich  kunnen 
nestelen.

BOUWBESCHRIJVING:

1. Teken alle onderdelen op de plank en zaag ze op maat af.
2. Boor het gat in het voorpaneel (zie tabel).
3. Monteer de plankjes op elkaar met wat houtlijm en een paar spijkertjes.
4. Schaaf of vijl de bovenkant van het voorpaneel schuin af zodat het dak beter past.
5. Schuur het vogelhuisje ligt op.
6. Beschilder het vervolgens met een dekkende buitenbeits.
7. Herhaal de punten 5 en 6 nog een keer voor een beter resultaat.
8. Tot slot kan het dak vastgezet worden met een scharniertje aan de achterkant.

Wie komt er op bezoek?

Met de grote van het gat aan de voorkant en de afmeting van het kastje kan je min of meer bepalen welke  
vogelsoort er straks in het nieuwe huisje komt wonen. Nooit geweten dat vogeltjes zo kieskeurig kunnen zijn? In 
de onderstaande tabel vind je alle afmetingen die nodig zijn om een vogelhuisje te maken voor de vogelsoort die 
je graag in je tuin ziet nestelen. De afmetingen van het vogelhuisje in de tekening zijn van de koolmees. 

Vogelsoort Bodemmaat Hoogte invlieg-
gat t.o.v bodem

Doorsnede 
invlieggat

Opmerking

Huismus
Kauw
Boomkever
Spreeuw
Stadsduif
Koolmees
Roodstaart
Spechten

15 x 15 cm
20 x 20 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
12 x 12 cm
15 x 12 cm
15 x 15 cm

20 cm
40 cm
18 cm
30 cm
10 cm
18 cm
20 cm
35 cm

3,2 cm
15 cm
3,2 cm
5,2 cm
10 cm
3,2 cm
4,6 cm
6 cm

Snel verstoord
Op hoge veilige plaats zetten

Breng een uitloopplank aan
Gebruiken ook grotere kasten
Ook spreeuwen
Hoog aan de stam bevestigen

 
Frank van de Ven 

Bron:www.hobbyprojecten.nl, Frank van de Ven, 2013
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Bijlage H, Conceptbeoordeling PvE
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