
Uitnodiging 
25 jUni 2009

Hierbij nodigen wij u uit voor de presentatie van (afstudeer)projecten binnen de 
Werf, het Atelier duurzaam en het Atelier Mens & omgeving. 

de presentaties vinden plaats op 25 juni in de Hanzehogeschool groningen, 
Zernikeplein 11, gang B0. 

Studenten, docenten en lectoren presenteren de resultaten van de projecten 
waar het afgelopen half jaar aan is gewerkt. 

Wat kunt u 25 juni precies verwachten? in deze uitnodiging vindt u het 
programma per leerwerkplaats. iedere leerwerkplaats heeft zijn eigen invulling 
gekozen. U kunt zo zelf uw programma samenstellen. 
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Wij hopen u donderdag 25 juni te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

jaap Postma  Coördinator de Werf
jannie Rozema  Coördinator Atelier Mens & omgeving
Ron de Vrieze  Coördinator Atelier duurzaam
Liesbeth jorritsma  Programmamanager Kenniscentrum 
  gebiedsontwikkeling noorderRuimte

Kenniscentrum
Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte

Binnen de academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek hebben we drie 
leerwerkplaatsen. Hier werken studenten, docenten, het Kenniscentrum gebiedsontwikkeling 
noorderRuimte en externe professionals aan praktijkgerichte ruimtelijke vraagstukken rond 
leefbaarheid (Atelier Mens & omgeving), duurzaamheid (Atelier d) en veiligheid (de Werf). juist 
de multidisciplinaire werkwijze, met studenten en docenten vanuit verschillende opleidingen en 
disciplines, biedt veel meerwaarde.

op de Werf zijn we bezig met duurzame en veilige bijdragen aan waterbeheer en 
kustverdediging. Klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging en sterke fluctuaties in 
neerslag. dit vraagt nieuwe concepten en technieken voor kustverdediging (dijken) en 
waterbeheer. ontwikkelingen en oplossingen raken direct het ruimtegebruik in noord-
nederland.

Het Atelier Mens & omgeving richt zich op kwaliteit van wonen in noord-nederland, met 
aandacht voor de integratie van wonen en zorg. We zoeken naar nieuwe concepten, producten 
en diensten voor ‘goed wonen’ voor doelgroepen. Kennis van ontwerp en bouw, van exploitatie 
en beheer, van zorg&welzijn en van thuistechnologie gaan hand in hand.

in het atelier duurzaam zijn we bezig met toepassingen van nieuwe en duurzame concepten, 
materialen en technieken in de gehele keten van ontwerp, bouw en installaties, gebruik, beheer 
en sloop of hergebruik. We letten daarbij onder andere op energie en Co2, gezondheid, afval, 
kringlopen (C2C) en exploitatie.

HAnZeHogeSCHooL gRoningen 
ACAdeMie VooR ARCHiteCtUUR, 
BoUWKUnde en CiVieLe teCHnieK 

ZeRniKePLein 11, 9747 AS gRoningen 
t (050) 595 45 73



Programma Atelier Mens en Omgeving 

09.00 - 10.00 uur  - Projectgroep WesterZon - inrichting van 3 gemeenschappelijke ruimtes in   
  een verpleeghuis; opdrachtgever: Zonnehuis Zuidhorn 
  
 - Projectgroep LAT (Projectgroep Living Apart Together) - sociale interactie in   
  woongemeenschappen; 
  opdrachtgever promovendus: mevr. J. Bouma 

10.30 - 11.30 uur  Projectgroep Vossenburght - ontwerp en inrichting voor een zorgboerderij;   
 particuliere opdrachtgever uit Winschoten

13.00 - 14.00 uur Projectgroep Snoezelen - inrichtingsadvies voor een snoezelruimte in een   
 dagbestedingscentrum;
 opdrachtgever: De Leite Hoogeveen

14.00 - 15.00 uur Projectgroep Kinderhospice - ontwerp en inrichtingsadvies; 
 opdrachtgever: Stichting Het Blomke

18.30 - 19.30 uur  Projectgroep North West - ontwerp en inrichting van een zorgboerderij;   
 particuliere opdrachtgever in Vierhuizen

Programma Atelier Duurzaam

Tijdstip: 14.00 – 16.30 uur

Het atelier Duurzaam presenteert zich in de vorm van een markt waarbij acht 
afstudeergroepen van de opleiding Bouwkunde hun afstudeerwerk in een marktkraam 
presenteren met behulp van posters, folders, PowerPoint etc. Ook studenten van andere 
instituten zoals Human Technology en Facility Management hebben hun bijdrage geleverd.

Vragen waarop in de afstudeeropdrachten antwoord is gevonden zijn: 

- Containerloos bouwen: Hoe kan met zo weinig mogelijk afval worden gebouwd? I.s.m.   
 met VDM, van Gansewinkel en Bam 

- Scouten naar Autarkie: Hoe kunnen verenigingsgebouwen autarkisch (zelfvoorzienend)   
 worden gebouwd? I.s.m. het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte

- Nieuwe technieken en renovatie (web): Welke energiebesparende maatregelen kunnen bij  
 bestaande seriematige bouw worden toegepast, mede gelet op bewonersgedrag? I.s.m. het  
 Energiekenniscentrum en 5 corporaties. 

- Sleutelen aan de schil: Kan de schil van bestaande seriematige bouwvoorraad in Nederland  
 ook cradle to cradle worden gerenoveerd? I.s.m. het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling  
 NoorderRuimte

- Groen en gezond schoolgebouw: Met welke ingrepen kan een gemiddelde basisschool een  
 gezonde basisschool worden? 

- Herontwikkeling Rabotoren: Kan er nog bewuster omgegaan worden met herbestemming  
 van bedrijfsgebouwen in de stad tot woonbestemming en hoe dan het milieu te sparen? 

- Hergebruik industrieel erfgoed: Hoe kan industrieel erfgoed bij gewijzigde    
 bestemming optimaal worden vormgegeven? I.s.m. Daad architecten en het Kenniscentrum  
 Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte.

- Internationale vergelijking duurzaam bouwen: Hoe verhoudt zich de Nederlandse   
 regelgeving op duurzaam bouwen tot de regelgeving van andere landen?

Programma De Werf 

13.30 – 14.00 uur International Flood Barrier - Consequences of Rising Sea Level and Actions   
 that Need to be Taken
 Stormvloedkeringen in internationaal perspectief: vergelijken en toepassen.
 Opdrachtgever: de Werf/ het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte
 Projectleden: D.S. Rulisyani, K.J. Lodewijk

14.00 – 14.30 uur Dijken van de Toekomst - Onderzoek naar de toepasbaarheid van innovatieve   
 dijkconcepten in het gebied Eemshaven - Delfzijl
 Opdrachtgever: de Werf/ het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte
 Projectleden: K. Heerema, M. Hospers, E. Jongsma, D.J. Stavenga

14.30 – 15.00 uur Kust in zicht - Rapport IJsselmeerdijken/ Onderzoek naar de gevolgen en   
 maatregelen van een peilverhoging bij de Friese IJsselmeerkust
 Opdrachtgever: de Werf/ het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling 
 NoorderRuimte i.s.m. TAUW
 Projectleden: H. Hilbolling, L. Tonkens, F. v/d Wal

15.00 – 15.30 uur Pauze 

15.30 – 16.00 uur WAVEWATCH III - Model opzet voor verbetering van inschatten golfcondities.
 Opdrachtgever: Hydronamic
 Student: G. Stoel

16.00 – 16.30 uur Sludge Application for Dike cores - Study into improvement of dike building with  
 Geotube®
 Opdrachtgever: de Werf/ het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling    
 NoorderRuimte i.s.m. TAUW
 Projectleden: A.A.Bijengsi, T. Mulder, C.S. Toeasey 
 


