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Voor wie 

Gebruikers  

 Primair onderwijs 

 Rolstoelhockey 

 Bewaeg Og Sportclub (recreatieve gymclub); 

 Smitz M.M. (Badminton); 

 Handbalvereniging Blerick; 

 Samen in Beweging (gymclub); 

 Stella Duce VC Arsenaal (volleybal); 

 Stella Duce-Energieboys (volleybal). 

 

Educatie en inspiratie  

 Gebruikers  

 Omwonende 

 



Oude situatie 



Nieuwe situatie 



C2C geïnspireerd bouwen en 

verbouwen 

 De 4 stappen 

1. Maken om uit elkaar te halen 

2. Energie besparen en duurzaam 

opwekken 

3. Gebruik zo veel mogelijk gezonde 

materialen 

4. Groen-blauwe maatregelen  



Stap 1 Constructie 

Gemaakt om uit elkaar te halen 

 Staal constructie met bouten 

 Houten afwerking gevel  

 Bakstenen ‘klikken’ i.p.v. metselen 

 Schroeven i.p.v. spijkers 

 Voorkom lijm en kitwerk 

 Gericht op zo veel mogelijk behoud 

van materialen bij ‘sloop’ 

 



Stap 2 Energie 
1. Energie besparen (wat je niet nodig hebt, hoef je 

niet meer op te wekken) 

 Isoleren van vloer, muren en dak 

 Dubbel glas  

 Energie zuinige apparaten en verlichting 

 Daglicht optimaal gebruiken 

 Thermostaat goed instellen 

 Zonwering (actief / passief) 

2. Energie duurzaam opwekken 

 Stroom met zon, wind, waterkracht, e.d.  

 Warmte met een warmtepomp, zonneboiler, 

warmtepompboiler.  

 Warmte terugwinning uit ventilatie of douchewater 

3. Maak je keuzes en stappen gericht op fossiel 

vrij worden 



Stap 3 Schone en veilige 

materialen 
Gezondheid 

Materialen zijn C2C gecertificeerd (of gelijkwaardig) 

 

 Bevatten geen schadelijke stoffen 

 Worden duurzaam geproduceerd 

 Water 

 Energie 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

 Kunnen terug in de kringloop, afval = voedsel 

 



Stap 4 Groen & blauw 

 Regenwater; 

 Hergebruik  

 Toilet 

 Tuin  

 Infiltreren tegen verdroging 

 Groen in huis  

 Planten halen schadelijke stoffen uit de 

lucht en geven er zuurstof voor terug. 

 Groen buiten 

 Afvangen van fijnstof 

 Opname van schadelijke stoffen 

 Goed tegen overlast bij hevige regen 

 Minder heet in de zomer 

 Goed voor de biodiversiteit 

 Lokale voedselproductie 

 

 



Weetjes Sportzaal Zuid 

 Dit project een groen dak heeft van 440 m². Hierdoor wordt het 

binnen minder warm in de zomer en het dak is beschermt tegen 

de hete zon.  

 We besparen 1.500 kg CO2 uitstoot per jaar door een 

warmtepomp te plaatsen. 

 De energie wekken we zelf op met zonnepanelen en daarom 

hebben we geen gasaansluiting nodig.  

 Ledlampen veel langer mee gaan dan andere lampen. De hogere 

kosten verdien je snel terug met de energie besparing. 

 Er meer dan 20 C2C materialen worden gebruikt. 

 Er 5 materialen zijn met statiegeld. 

 Het gebouw zoveel mogelijk is ontworpen, om in de toekomst uit 

elkaar te halen en opnieuw te gebruiken. 

 

 



Wat levert het op? 







Heb jij je regenpijp 

al afgekoppeld? 



Projectpartners 

Gemeente Venlo 

C2C ExpoLab 

Quant Architectuur 

Vissers & Vissers 

Volantis  

Team Willems (Willems Bouwbedrijf  + Van 

Tilburg + Energa) 

 



 

Vragen? 



 www.milieucentraal.nl   algemene informatie over duurzame maatregelen. 

 www.bespaarenergieinlimburg.nl  lokale initiatieven en informatie over maatregelen 

 www.samen-stroom.nl  Energiecorporatie Venlo 

 

 www.huisjeboompjebeter.nl  Tips voor groen in je tuin, maak hem mooier, levendiger 

én klimaatbestendig. 

 www.vogelbescherming.nl   tips voor een vogelvriendelijke tuin 

 www.vlinderstichting.nl  tips en weetjes over vlinders in de tuin 

 

 www.waterklaar.nl  subsidie afkoppelen regenpijp van het riool 

 www.energiesubsidiewijzer.nl  kijk welke subsidie of voordelige lening je kunt krijgen 

in je gemeente voor energie maatregelen 

 

 www.facebook.com/C2CVenlo 

Informatie  
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