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Overzichts
tentoonstelling
2012Architecten
p 2-5
2. Oogstkaart Zaanstad
p 6-7
3. Buijtenkeuken
Mobiele keuken voor
project Buijtenland in
Rhoon
p 8 -11

Nok 2900 + P

Dakrand 2380 + P
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Paviljoen en
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Studio Dirk Overduin
Zuideinde 94-98
1541 CG Koog aan de Zaan
+31 (0)6 4159 4413
mail@dirkoverduin.nl
Datum 18-09-2012

B

C
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CONCEPT
In de tentoonstelling worden de Superuse en Recyclicity concepten getoond aan de hand van de
ontwikkelingscyclus binnen het bureau: re.search,
re.design en re.build. Bij re.search worden materiaalstromen en regionale cycli onderzocht. De
resultaten worden op kleine schaal toegepast bij
re.design. De zo ontwikkelde kennis wordt terug
gekoppeld naar re.search en gebruikt voor de
bouwprojecten in re.build, bjvoorbeeld voor Villa
Welpeloo. De eigenschappen van de toegepaste
materialen in bouwwerken worden vervolgens weer
vergeleken en geanalyseerd op ecologische impact
door re.search.
Om de cyclische manier van werken te verbeelden
en het diverse werk van 2012Architecten tot haar
recht te laten komen is deze tentoonstelling breed
opgezet. De theorie en de gerealiseerde projecten
van 2012Architecten worden aan de hand van
tekst, meubels, kunstwerken, schaalmodellen,
foto’s en film getoond. Het materiaal wordt tentoongesteld in en
rondom drie vitrines, die staan voor de drie
afdelingen re.search, re.design, re.build. Door
steeds dezelfde materialen in verschillende stadia
te tonen wordt zichtbaar een materiaal ontwikkeld wordt van afvalproduct tot bouwmateriaal.

OFFICE
STRUCEXHIBITION
CONCEPT

REDESIGN

REBUILD

MATERIAL DEVELOPMENT

RESEARCH
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ONTWERP
Oogst
De aanvraag voor de eerste tentoonstelling in 2007 viel gelijk met
de omstreden sloop van de ‘Zwarte
Madonna’ van Carel Weeber. In overleg met Steenkorrel, verantwoordelijk
voor de sloop van het gebouw, heb
ik met een team van 2012Architecten
30 raamkozijnen gedemonteerd en
vervolgens omgebouwd tot expositiemeubel

Edities

STOOM DEN HAAG

CBK APELDOORN

CBK DORDRECHT

Tijdens de eerste expositie werden
drie nieuwe concepten van bouwen
gepresenteerd. Naast Superuse
waren dat Lightness en Cradle to
Cradle.

De tweede editie in 2008 ging
volledig over superuse. Een internationale selectie van ontwerpen op basis van afvalstromen
werden tentoongesteld in vitrines
van raamkozijnen.

Voor deze meest recente editie uit
2010 is het werk en de bureaustructuur van 2012Architecten het
uitgangspunt geweest. De modules
van raamkozijnen zijn zo ontworpen
dat ze op verschillende schaalniveaus gepresenteerd kunnen
worden zonder dat de inhoudelijke
structuur verloren gaat.

oogstkaart zaanstad // inventarisatie reg
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Buiten reclame

Buiten reclame

Verpakking

Bedrijf

Reklaspits

Bedrijf

Reklaspits

Bedrijf

Reklaspits

Bedrijf

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie en ontwerp van reklame
075-6353551 /reneroding@reklaspits.nl
Industrieweg 59 , 1521 NE Wormerveer
Rene Roding

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie en ontwerp van reklame
075-6353551 /reneroding@reklaspits.nl
Industrieweg 59 , 1521 NE Wormerveer
Rene Roding

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie en ontwerp van reklame
075-6353551 /reneroding@reklaspits.nl
Industrieweg 59 , 1521 NE Wormerveer
Rene Roding

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie en ontwerp van reklame
075-6353551 /reneroding@reklaspits.nl
Industrieweg 59 , 1521 NE Wormerveer
Rene Roding

producten /
mogelijkheden

Kunststof rest materiaal zoals PMMA, Forex,
skybond en kartonnen kokers.

producten /
mogelijkheden

Kunststof rest materiaal zoals PMMA, Forex,
skybond en kartonnen kokers.

producten /
mogelijkheden

Kunststof rest materiaal zoals PMMA, Forex,
skybond en kartonnen kokers.

producten /
mogelijkheden

Kunststof rest materiaal zoals PMMA, Forex,
skybond en kartonnen kokers.

Product

Kunststof

Product

Kartonnen kokers

Product

Kunststof

Product

Kartonnen kokers

productomschrijving

PMMA opaal kunststof dat wordt gebruikt voor
reklame lichtbakken. Skybond is een sandwich
paneel van alluminium en kunststof, Skybond
wordt gebruikt om reklame op te drukken.

productomschrijving

Verpakkings materiaal voor reklame materiaal,
kokers hebben diverse wand diktes.

productomschrijving

PMMA opaal kunststof dat wordt gebruikt voor
reklame lichtbakken. Skybond is een sandwich
paneel van alluminium en kunststof, Skybond
wordt gebruikt om reklame op te drukken.

productomschrijving

Verpakkings materiaal voor reklame materiaal,
kokers hebben diverse wand diktes.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Elke week
Gratis
Kunststof en alluminium
Diverse
Rechthoekig, zwaar, strak.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Elke week
30 per week
Gratis
Karton
1230/ 1370/ 1520 x dia. 80 mm
Cilinder, licht, lichtbruine buizen.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Elke week
Gratis
Kunststof en alluminium
Diverse
Rechthoekig, zwaar, strak.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Elke week
30 per week
Gratis
Karton
1230/ 1370/ 1520 x dia. 80 mm
Cilinder, licht, lichtbruine buizen.
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16 augustus 2011
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Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Drukken, stickeren en printen.

Productieprocessen
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Productie afval

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Productieprocessen

GNS

Bedrijf
Bedrijf

GNS
GNS

Bedrijf

GNS

Productie brand- en roldeuren
075-6474600/ e.hos@gns.nl
Vrijheidsweg 37, 1521 RP Wormerveer
Eric Hos

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
Telefoon
/ Email
/ Email
AdresAdres
/ locatie
/ locatie
adresadres
Contact
Contact
persoon
persoon

Productie
Productie
brandbranden roldeuren
en roldeuren
075-6474600/
075-6474600/
e.hos@gns.nl
e.hos@gns.nl
Vrijheidsweg
Vrijheidsweg
37, 1521
37, 1521
RP Wormerveer
RP Wormerveer
Eric Hos
Eric Hos

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie brand- en roldeuren
075-6474600/ e.hos@gns.nl
Vrijheidsweg 37, 1521 RP Wormerveer
Eric Hos

Stalen kokers (roldeur assen), cementplaat,
polycarbonaat, verzinkt stalen proﬁelen,
resthout. Opslaan in overleg

producten
producten
/
/
mogelijkheden
mogelijkheden

Stalen
Stalen
kokers
kokers
(roldeur
(roldeur
assen),
assen),
cementplaat,
cementplaat,
polycarbonaat,
polycarbonaat,
verzinkt
verzinkt
stalen
stalen
proﬁelen,
proﬁelen,
resthout.
resthout.
Opslaan
Opslaan
in overleg
in overleg

producten /
mogelijkheden

Stalen kokers (roldeur assen), cementplaat,
polycarbonaat, verzinkt stalen proﬁelen,
resthout. Opslaan in overleg

Product

Stalen kokers

Product
Product

Stalen
Transparant
proﬁelenPolycarbonaat

Product

Vezelcementplaat

productomschrijving

Verschillende diameters en lengtes stalen koker.
De kokers vormen de as waar de roldeuren
omheen getrokken worden. Door de enorme
krachten op de grotere deuren betreft het vaak
dikwandige kokers.
Hele jaar door
±
Staalprijs
Staal
Op afbeelding: 1200 mm lang, diameter 160,
wanddikte 4 mm.
Koker, zwaar en dikwandig, glad en glimmend

productomschrijving
productomschrijving

Uit staalstips
Rechthoekige
gewalste
reststukken
proﬁelen.
polycarbonaat.
Er zijn in totaal
Het
6 verschillende
betreft snijresten,
proﬁelen
dewelke
stukken
voor
zijnhet
dus
maken
nog
van roldeursystemen
in nieuwstaat, afgedekt
gebruikt
met
worden.
beschermfoProﬁelen
kunnen
lie. op
Veelal
verschillende
series van manieren
20 in dezelfde
in elkaar
maat.
geschoven
Breedtemaat
worden.vaak gelijk.
Hele Hele
jaar door
jaar door
± ±
Staalprijs
Gratis
Sendzimir
Transparant
verzinkt
polycarbonaat
staal
Diverse,
600 meeste
x 115 x 1500
5 mm,lang,
en diverse
100 hoog
andere
en 1 lengtes
mm
dik. Rechthoekige plaatjes, licht, transparant, laat
Lichtgewicht,
geen vocht
ontleent
en wind
zijn
door
stijfheid
maar aan
wel het
licht.
proﬁel, verzinkt, glad en glimmend.

productomschrijving

Brandwerend plaatmateriaal, wordt in de branddeuren verwerkt. Materiaal is vrij bros, kan niet
constructief gebruikt worden maar wel heel goed
als spouwvulling dienen.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Hele jaar door
±
Gratis
Vezelcementplaat
600 breed, 5 mm dik, diverse lengtes
Rechthoekige platen, licht, zandkleurig, direct
overschilderbaar.
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Image
Image

Image

(DSC09915.JPG & DSC09923.JPG )

(DSC09915.JPG
(DSC09908.JPG
& DSC09913.JPG
& DSC09907.JPG
)
)

(DSC09915.JPG & DSC09913.JPG )
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Ophalen
Ophalen
voor voor
.. ..
Opmaakdatum
Opmaakdatum
oogstsheet
oogstsheet

Kennis
Productieprocessen

Bellen
Bellen
voor voor
afspraak
afspraak
21 september
21 september
20112011

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Kennis
Walsen van staalproﬁelen, verschillende staal- en
hout bewerkingen op groot formaat; snijden,
knippen, buigen, etc.

Productieprocessen
Productieprocessen
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Bellen voor afspraak
21 september 2011

Kennis
Walsen
Walsen
van staalproﬁelen,
van staalproﬁelen,
verschillende
verschillende
staal-staalen en
houthout
bewerkingen
bewerkingen
op groot
op groot
formaat;
formaat;
snijden,
snijden,
knippen,
knippen,
buigen,
buigen,
etc. etc.
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Productieprocessen

Walsen van staalproﬁelen, verschillende staal- en
hout bewerkingen op groot formaat; snijden,
knippen, buigen, etc.

02 02

Productie afval
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Productie
Verpakking
afval

Verpakking
Productie afval

Productie afval

Bedrijf

GNS

Bedrijf
Bedrijf

GNS
GNS

Bedrijf
Bedrijf

Zaanlandse
Olie Raﬃnaderij
GNS

Bedrijf

GNS

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie brand- en roldeuren
075-6474600/ e.hos@gns.nl
Vrijheidsweg 37, 1521 RP Wormerveer
Eric Hos

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
Telefoon
/ Email
/ Email
AdresAdres
/ locatie
/ locatie
adresadres
Contact
Contact
persoon
persoon

Productie
Productie
brandbranden roldeuren
en roldeuren
075-6474600/
075-6474600/
e.hos@gns.nl
e.hos@gns.nl
Vrijheidsweg
Vrijheidsweg
37, 1521
37, 1521
RP Wormerveer
RP Wormerveer
Eric Hos
Eric Hos

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
/ Email
Telefoon
/ Email
Adres
/ locatie
adres
Adres
/ locatie
adres
Contact
persoon
Contact
persoon

Raﬃnage
van olie
voor
en cosmetica
Productie
brandenvoeding
roldeuren
075 075-6474600/
6557575 / ruud_kef@cargill.com
e.hos@gns.nl
Kalf Vrijheidsweg
11, 1509 AA Zaandam
37, 1521 RP Wormerveer
Ruud
KefHos
(06-11046555)
Eric

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie brand- en roldeuren
075-6474600/ e.hos@gns.nl
Vrijheidsweg 37, 1521 RP Wormerveer
Eric Hos

producten /
mogelijkheden

Stalen kokers (roldeur assen), cementplaat,
polycarbonaat, verzinkt stalen proﬁelen,
resthout. Opslaan in overleg

producten
producten
/
/
mogelijkheden
mogelijkheden

Stalen
Stalen
kokers
kokers
(roldeur
(roldeur
assen),
assen),
cementplaat,
cementplaat,
polycarbonaat,
polycarbonaat,
verzinkt
verzinkt
stalen
stalen
proﬁelen,
proﬁelen,
resthout.
resthout.
Opslaan
Opslaan
in overleg
in overleg

producten
/ /
producten
mogelijkheden
mogelijkheden

Kartonnen
dozen, (roldeur
metalenassen),
olievaten,
1000 literStalen kokers
cementplaat,
vaten,
houten plaatmateriaal.
Ophalen
kan gepolycarbonaat,
verzinkt stalen
proﬁelen,
durende
de dag,
na afspraak
met Ruud Kef.
resthout.
Opslaan
in overleg

producten /
mogelijkheden

Product

Transparant Polycarbonaat

Product
Product

Vezelcementplaat
Resthout transportkisten

Product
Product

Kubi,
1000
litervat
Stalen
kokers

Product

Stalen proﬁelen

productomschrijving

Rechthoekige reststukken polycarbonaat. Het
betreft snijresten, de stukken zijn dus nog
in nieuwstaat, afgedekt met beschermfolie. Veelal series van 20 in dezelfde maat.
Breedtemaat vaak gelijk.
Hele jaar door
±
Gratis
Transparant polycarbonaat
600 x 115 x 5 mm, en diverse andere lengtes
Rechthoekige plaatjes, licht, transparant, laat
geen vocht en wind door maar wel licht.

productomschrijving
productomschrijving

Brandwerend
Latten enplaatmateriaal,
balkhout in diverse
wordt
formaten.
in de brandGNS
deuren
krijgt
verwerkt.
hier hunMateriaal
materialen
is vrij
in/op
bros,
geleverd,
kan nietze
constructief
worden gebruikt
vervolgens
worden
directmaar
weggegooid.
wel heel goed
als spouwvulling dienen.

productomschrijving
productomschrijving

productomschrijving

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per ..per ..
Prijs Prijs
per ..per ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
VormVorm
/ gewicht
/ gewicht
/
/
esthetiek
esthetiek

Hele Hele
jaar door
jaar door
± Ongeveer een container per 2 maanden
GratisGratis
Vezelcementplaat
Onbehandeld vuren
600 breed,
Diverse,
5 mm
veel dik,
goeddiverse
balkhout
lengtes
van 60 x 60 x ..
Rechthoekige
Balken enplaten,
latten, licht,
vrij zwaar.
zandkleurig,
onbehandeld,
direct
overschilderbaar.
ongeschaaft natuurproduct

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
per ..per ..
Hoeveelheid
PrijsPrijs
per ..per ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek
Vorm / gewicht /
esthetiek

Transportvaten
voor
vloeistoﬀen.
Stalenstalen
stapel-koker.
Verschillende
diameters
en lengtes
bareDe
frames
opvormen
pallets de
(hout/plastic/staal).
De
kokers
as waar de roldeuren
tankomheen
zelf is van
translucente
kunststof
gemaakt
getrokken
worden.
Door de
enorme
en bevat
bovenop
afsluitbaar
on-vaak
krachten
op deeen
grotere
deurendeksel
betreftenhet
deraan
een kraansysteem,
dikwandige
kokers. in het plastig gegoten.
Vrijwel
Heledagelijks
jaar door
Tientallen
per week
±
Gratis.
ZOR krijgt €5,- per vat.
Staalprijs
Metaal
/ kunststof. pallets meestal metaal.
Staal
1000Op
x 1200
x 1200,1200
gewicht
60 kg.
afbeelding:
mm ±lang,
diameter 160,
Nietwanddikte
helemaal vierkante
4 mm. kubussen, vrij licht voor
hun Koker,
volume.
Industrieel,
vrij gedetailleerd
zwaar
en dikwandig,
glad en glimmend
afgewerkt. Soms vies door inhoud.

Uit staalstips gewalste proﬁelen. Er zijn in totaal
6 verschillende proﬁelen welke voor het maken
van roldeursystemen gebruikt worden. Proﬁelen
kunnen op verschillende manieren in elkaar
geschoven worden.
Hele jaar door
±
Staalprijs
Sendzimir verzinkt staal
Diverse, meeste 1500 lang, 100 hoog en 1 mm
dik.
Lichtgewicht, ontleent zijn stijfheid aan het
proﬁel, verzinkt, glad en glimmend.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Stalen kokers (roldeur assen), cementplaat,
polycarbonaat, verzinkt stalen proﬁelen,
resthout. Opslaan in overleg

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek
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Image
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)
)
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Ophalen
Ophalen
voor voor
.. ..
Opmaakdatum
Opmaakdatum
oogstsheet
oogstsheet

Kennis
Productieprocessen

Bellen
Bellen
voor voor
afspraak
afspraak
21 september
21 september
20112011

Ophalen
voorvoor
.. ..
Ophalen
Opmaakdatum
oogstsheet
Opmaakdatum
oogstsheet

Kennis
Kennis
Walsen van staalproﬁelen, verschillende staal- en
hout bewerkingen op groot formaat; snijden,
knippen, buigen, etc.

Productieprocessen
Productieprocessen

Verpakking
Verpakking

ElkeBellen
week leverbaar,
bellen voor een afspraak
voor afspraak
6 oktober
2011 2011
21 september

Productieprocessen
Productieprocessen

Verpakking
Verpakking
Verpakking
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf

Norit
Norit
Norit

Bedrijf

Siem de Boorder

Productie
activated
carbon
Productie
activated
carbon
075-6813313/
koeman.mario.nl@norit.com
075-6813313/
koeman.mario.nl@norit.com
Pieter
Ghijsenlaan
42, 1506
Zaandam
Pieter
Ghijsenlaan
42, 1506
PW PW
Zaandam
Mario
Koeman
(06-21893966)
Mario
Koeman
(06-21893966)

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
/ Email
Telefoon
Telefoon
/ Email
/ Email
Adres
/ locatie
adres
Adres
/ locatie
Adres
/adres
locatie
adres
Contact
persoon
Contact
Contact
persoon
persoon

Productie
activated
carbon
Productie
Productie
activated
activated
carbon
carbon
075-6813313/
koeman.mario.nl@norit.com
075-6813313/
075-6813313/
koeman.mario.nl@norit.com
koeman.mario.nl@norit.com
Pieter
Ghijsenlaan
42, 1506
PW
Zaandam
Pieter
Ghijsenlaan
Pieter
Ghijsenlaan
42, 1506
42,
PW1506
Zaandam
PW
Zaandam
Mario
Koeman
(06-21893966)
Mario
Koeman
Mario
Koeman
(06-21893966)
(06-21893966)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Fietsspecialist
075-6160235/ siemdeboorder@planet.nl
Hogendijk 114, 1506 AK Zaandam
Miranda de Boorder

producten
producten
/ /
mogelijkheden
mogelijkheden

Pallets,
big bags,
bewaard
worden
Pallets,
big bags,
AllesAlles
kan kan
bewaard
worden
in in
overleg.
Diverse
of lifecycle’
ligtterrein
op terrein
overleg.
Diverse
‘end‘end
of lifecycle’
ligt op
opgeslagen.
opgeslagen.

producten
producten
producten
/ / /
mogelijkheden
mogelijkheden
mogelijkheden

Pallets,
big bags,
Alles
kan
bewaard
worden
Pallets,
big
Pallets,
bags,
big
Alles
bags,
kanAlles
bewaard
kan
bewaard
worden
worden
in in in
overleg.
Diverse
of lifecycle’
ligtterrein
op
overleg.
overleg.
Diverse
Diverse
‘end‘end
of lifecycle’
‘end
of lifecycle’
ligt op
ligtterrein
op terrein
opgeslagen.
opgeslagen.
opgeslagen.

producten /
mogelijkheden

Fiets binnen en buiten banden. Opslaan in overleg, hebben weinig opslag ruimte.

Product
Product

Pallets
Pallets

Product
Product
Product

LBC
container
LBC
ﬁlter
Bigﬁlter
Bags
container

Product

Fiets banden

productomschrijving
productomschrijving

Grote
hoeveelheid
transport
pallets
welke
Grote
hoeveelheid
transport
pallets
welke
nietniet
hergebruikt
worden.
hergebruikt
worden.

productomschrijving
productomschrijving
productomschrijving

productomschrijving

Gebruikte binnen en buiten ﬁets banden.

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per per
.. ..
PrijsPrijs
per per
.. ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm
/ gewicht
Vorm
/ gewicht
/ /
esthetiek
esthetiek

HeleHele
jaar jaar
doordoor
Honderd
maand
Honderd
per per
maand
Gratis
Gratis
HoutHout
x 900
900 900
x 900
x90 x90
mmmm
Vierkant,
zwaar,
onbehandeld
Vierkant,
zwaar,
onbehandeld
houthout
metmet
veelveel
industriele
afvalstoﬀen
er op.
industriele
afvalstoﬀen
er op.

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per per
.. ..per ..
per
PrijsPrijs
perPrijs
.. ..per ..
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
Vorm
/ gewicht
Vorm
/ gewicht
Vorm
/ gewicht
/ / /
esthetiek
esthetiek
esthetiek

Blauwe
kunststof
/ metalen
containers
in een
Blauwe
Zwarte
kunststof
en/witte
metalen
kuubzakken,
containers
gebruikt
in een
om de
stalen
frame.
hebben
een
afsluitbare
stalen
frame.
koolstof
Containers
inContainers
te vervoeren.
hebben
de
eenzakken
afsluitbare
worden open
trechter
de
onderkant
ende
kunnen
trechter
gesneden
naarnaar
de onderkant
waardoor
en
er kunnen
in
onderkant een snee
makkelijk
uit
het
frame
gehaald
worden.
makkelijk
zituit
vanhet
± 30
frame
cm.
gehaald
Er zijn
ook
worden.
hele
verkrijgbaar en er
worden 2kuub zakken verkocht.
jaar
doordoor
HeleHele
jaarHele
doorjaar
a twee
jaar
Een Een
a twee
honderden
per per
half half
per
jaarmaand
Staalprijs
Staalprijs
gratis (2kuub E 15,-)
met
kunststof
StaalStaal
met
geweven
kunststof
polyester
x 1200
x 1700
mmmm
12001200
x 1200
1000
xx1700
1000
mm
x 1000
Rechthoekig,
zwaar,
industrieel
frame
Rechthoekig,
in eenzwaar,
vierkant
industrieel
genaaid
frame
doek,
licht
metmet
en sterk, vrij
massief
volume
inwitte
opgehangen
massief
grof
volume
geweven
daardaar
inmet
opgehangen
stiksels

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Iedere dag
10 tot 50 banden per week
Gratis
Kunstof/ rubber
Diverse
Rond, licht,
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Image

Image
Image
Image

Image

(DSC09545..JPG
)
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(DSC09567..JPG
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Bellen
afspraak
Bellen
voorvoor
afspraak
16 augustus
16 augustus
20112011

Kunnen
2e hands
carbon
leveren
waterKunnen
2e hands
carbon
leveren
voorvoor
waterzuivering.
Leveren
diverse
mobiele
zuiveringszuivering.
Leveren
diverse
mobiele
zuiveringssystemen
systemen

Ophalen
.. ..
Bellen
voor
afspraak
Ophalen
Ophalen
voorvoor
.. voor
Bellen
voor
Bellen
afspraak
voor
afspraak
Opmaakdatum
oogstsheet
16 augustus
Opmaakdatum
Opmaakdatum
oogstsheet
oogstsheet16 augustus
16 augustus
201120112011

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Kennis
Kennis

Kennis

Productieprocessen
Productieprocessen
Productieprocessen

Elke week leverbaar, bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Productieprocessen

Kunnen
2e hands
carbon
leveren
waterKunnen
Kunnen
2e hands
2ecarbon
hands
leveren
carbon
leveren
voorvoor
watervoor
waterzuivering.
Leveren
diverse
mobiele
zuiveringszuivering.
zuivering.
Leveren
Leveren
diverse
mobiele
diverse
mobiele
zuiveringszuiveringssystemen
systemen
systemen

06 06

End of lifecycle

02

End of lifecycle

Norit
Norit

Productieprocessen
Productieprocessen

Walsen van staalproﬁelen, verschillende staal- en
hout bewerkingen op groot formaat; snijden,
knippen, buigen, etc.

Productieprocessen

04 02

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
/ Email
Telefoon
/ Email
Adres
/ locatie
adres
Adres
/ locatie
adres
Contact
persoon
Contact
persoon

Kennis
Kennis

Bellen voor afspraak
21 september 2011

Kennis
Zuiveren
vanvan
olieen,
verwerkenverschillende
van verschillende
Walsen
staalproﬁelen,
staal- en
vetten
enbewerkingen
boters. Vatenop
bevatten
voedingsolie
die
hout
groot formaat;
snijden,
geraﬃneerd
knippen,is.
buigen, etc.

02 02

Bedrijf
Bedrijf

Ophalen
Ophalen
voorvoor
.. ..
Opmaakdatum
oogstsheet
Opmaakdatum
oogstsheet

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Kennis
Walsen
Walsen
van staalproﬁelen,
van staalproﬁelen,
verschillende
verschillende
staal-staalen en
houthout
bewerkingen
bewerkingen
op groot
op groot
formaat;
formaat;
snijden,
snijden,
knippen,
knippen,
buigen,
buigen,
etc. etc.

02

End of lifecycle

Drukken, stickeren en printen.

Productie afval

producten /
mogelijkheden

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per ..per ..
Prijs Prijs
per ..per ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm / gewicht /
Vormesthetiek
/ gewicht /
esthetiek

02

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

01

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Vorm / gewicht /
esthetiek

Productieprocessen

01

Productie
Productie
afval
afval

01

Kennis
Drukken, stickeren en printen.

Bedrijf

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Drukken, stickeren en printen.

Reklaspits

06 06 06

05

Verpakking
End
of lifecycle

End of lifecycle

End of lifecycle
LEGENDA

Bedrijf

Norit

Bedrijf

Norit

Bedrijf

Norit

Bedrijf
Bedrijf

Norit
Norit

Bedrijf

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie activated carbon
075-6813313/ koeman.mario.nl@norit.com
Pieter Ghijsenlaan 42, 1506 PW Zaandam
Mario Koeman (06-21893966)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie activated carbon
075-6813313/ koeman.mario.nl@norit.com
Pieter Ghijsenlaan 42, 1506 PW Zaandam
Mario Koeman (06-21893966)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Productie activated carbon
075-6813313/ koeman.mario.nl@norit.com
Pieter Ghijsenlaan 42, 1506 PW Zaandam
Mario Koeman (06-21893966)

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
/ Email
Telefoon
/ Email
Adres
/ locatie
adres
Adres
/ locatie
adres
Contact
persoon
Contact
persoon

Productie
activated
carbon
Productie
activated
carbon
075-6813313/
koeman.mario.nl@norit.com
075-6813313/
koeman.mario.nl@norit.com
Pieter
Ghijsenlaan
42, 1506
Zaandam
Pieter
Ghijsenlaan
42, 1506
PW PW
Zaandam
Mario
Koeman
(06-21893966)
Mario
Koeman
(06-21893966)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

producten /
mogelijkheden

Pallets, big bags, Alles kan bewaard worden in
overleg. Diverse ‘end of lifecycle’ ligt op terrein
opgeslagen.

producten /
mogelijkheden

Pallets, big bags, Alles kan bewaard worden in
overleg. Diverse ‘end of lifecycle’ ligt op terrein
opgeslagen.

producten /
mogelijkheden

Pallets, big bags, Alles kan bewaard worden in
overleg. Diverse ‘end of lifecycle’ ligt op terrein
opgeslagen.

producten
producten
/ /
mogelijkheden
mogelijkheden

Pallets,
big bags,
bewaard
worden
Pallets,
big bags,
AllesAlles
kan kan
bewaard
worden
in in
overleg.
Diverse
of lifecycle’
ligtterrein
op terrein
overleg.
Diverse
‘end‘end
of lifecycle’
ligt op
opgeslagen.
opgeslagen.

producten /
mogelijkheden

Product

Cabine

Product

Carbon activerings oven

Product

Cabine

Product
Product

Big Bags
Carbon
activerings oven

Product

productomschrijving

Oude rokers hok, wordt niet meer gebruikt.
Rondom glas met afsluitbare deur. Is in goede
staat, niet lek en geen gebroken ramen.

productomschrijving

Verschillende onderdelen van een oude oven.
Alles staal. Belangrijkste elementen zijn de
kromme wanden waarvan er 8 zijn en een
transportband.

productomschrijving

Oude rokers hok, wordt niet meer gebruikt.
Rondom glas met afsluitbare deur. Is in goede
staat, niet lek en geen gebroken ramen.

productomschrijving
productomschrijving

productomschrijving

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Eenmalig
Eenmalig
In overleg
Voornamelijk glas, staal en plaatmateriaal.
2200 x 2200 x 3000 mm
Vierkant, zwaar, functioneel, identiteitsloos.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Eenmalig, in overleg
Eenmalig
Staalprijs, in overleg
Staal
2600 x 600 x 1500 mm
Cilindederdelen, zwaar, van buiten verstevigd
plaatmateriaal, industrieel.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Eenmalig
Eenmalig
In overleg
Voornamelijk glas, staal en plaatmateriaal.
2200 x 2200 x 3000 mm
Vierkant, zwaar, functioneel, identiteitsloos.

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per per
.. ..
PrijsPrijs
per per
.. ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm
/ gewicht
Vorm
/ gewicht
/ /
esthetiek
esthetiek

Zwarte enonderdelen
witte kuubzakken,
om de
Verschillende
van eengebruikt
oude oven.
in te vervoeren.
de zakken
open
Alleskoolstof
staal. Belangrijkste
elementen
zijnworden
de
gesneden
waardoor
er er
in 8dezijn
onderkant
kromme
wanden
waarvan
en een een snee
zit van ± 30 cm. Er zijn ook hele verkrijgbaar en er
transportband.
worden 2kuub zakken verkocht.
Hele jaar
door
Eenmalig,
in overleg
honderden per maand
Eenmalig
gratis (2kuub
E 15,-)
Staalprijs,
in overleg
Staalgeweven polyester
x 1000
x 1000
26001000
x 600
x 1500
mm mm
in een vierkant
genaaid
en sterk, vrij
Cilindederdelen,
zwaar,
van doek,
buitenlicht
verstevigd
grof geweven
met witte stiksels
plaatmateriaal,
industrieel.

01

Siem de Boorder
Bedrijfs Fietsspecialist
locatie
075-6160235/ siemdeboorder@planet.nl
Hogendijk 114, 1506 AK Zaandam
Miranda de Boorder
Bebouwing
Fiets binnen en buiten banden. Opslaan in overleg, hebben weinig opslag ruimte.

Spoor

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Fiets banden
Gebruikte binnen en buiten ﬁets banden.

Snelweg

Water

Iedere dag
10 tot 50 banden per week
Gratis
Kunstof/ rubber
Diverse
Rond, licht,

RESTSTROOM CATEGORIEËN
Verpakking

Image

Image

Image

Image
Image

Image

(DSC09557..JPG )

(DSC09554.JPG & DSC09555.JPG )

(DSC09557..JPG )

(DSC09567..JPG
& DSC09547.JPG
)
(DSC09554.JPG
& DSC09555.JPG
)

(band.jpg )

End of lifecycle
Dead stock
Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Productieprocessen

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Kunnen 2e hands carbon leveren voor waterzuivering. Leveren diverse mobiele zuiveringssystemen

Productieprocessen

06

Ophalen
Ophalen
voorvoor
.. ..
Opmaakdatum
oogstsheet
Opmaakdatum
oogstsheet

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Productieprocessen

06

Buiten reclame

Kunnen 2e hands carbon leveren voor waterzuivering. Leveren diverse mobiele zuiveringssystemen

Productieprocessen
Productieprocessen

06

Elke week leverbaar, bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Kennis
Productie afval

Kennis
Kennis

Kennis
Kunnen 2e hands carbon leveren voor waterzuivering. Leveren diverse mobiele zuiveringssystemen

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Bellen
afspraak
Bellen
voorvoor
afspraak
16 augustus
16 augustus
20112011

Productieprocessen

Kunnen
2e hands
carbon
leveren
waterKunnen
2e hands
carbon
leveren
voorvoor
waterzuivering.
Leveren
diverse
mobiele
zuiveringszuivering.
Leveren
diverse
mobiele
zuiveringssystemen
systemen
06 06

Bouw / Sloop

05

ie regionale reststromen // zaanstad // 2011
End of lifecycle
Verpakking
Bedrijf

Verpakking Verpakking

Bedrijf Tate & Lyle Hansel

Bedrijf

Tate & Lyle

Bedrijf
Bedrijf

Tate
Tate
& Lyle
& Lyle

Bedrijf

A. de Vries

Bedrijfsactiviteiten
Mais verwerking voor de food industrie.
Bedrijfsactiviteiten
Salades en sauzen
Telefoon / Email
075-6532111 / eric.zaal@tateandlyle.com
Telefoon / Email
075-650 4554 / richie.oberegger@hansel.nl
Adres / locatie adres
Lagedijk 5, 1541 KA Koog aan de Zaan
Adres / locatie adres
Sluispolderweg 77, Zaandam
Contact persoon
Eric Zaal
Contact persoon
Richie Oberegger (06-21448746)
producten /
Verpakkingsmateriaal & end of lifecycle
producten /
Grote en kleine blikken, kunstof zakken.
mogelijkheden
Kan afgehaald worden in samenwerking met een
mogelijkheden
Opslag in overleg. Container oid. aanleveren.
gecertiﬁceerde afvalverwerker.

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Mais verwerking voor de food industrie.
075-6532111 / eric.zaal@tateandlyle.com
Lagedijk 5, 1541 KA Koog aan de Zaan
Eric Zaal

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
Telefoon
/ Email
/ Email
Adres
Adres
/ locatie
/ locatie
adres
adres
Contact
Contact
persoon
persoon

MaisMais
verwerking
verwerking
voorvoor
de food
de food
industrie.
industrie.
075-6532111
075-6532111
/ eric.zaal@tateandlyle.com
/ eric.zaal@tateandlyle.com
Lagedijk
Lagedijk
5, 1541
5, 1541
KA Koog
KA Koog
aan de
aanZaan
de Zaan
Eric Eric
ZaalZaal

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Papier recycling
075-6123147
Sluispolderweg 35, 1505 HJ Zaandam
Remy de Vries (06-52058737)

producten /
mogelijkheden

Verpakkingsmateriaal & end of lifecycle
Kan afgehaald worden in samenwerking met een
gecertiﬁceerde afvalverwerker.

producten
/ /
producten
mogelijkheden
mogelijkheden

Verpakkingsmateriaal
& end
of lifecycle
Verpakkingsmateriaal
& end
of lifecycle
Kan Kan
afgehaald
worden
in samenwerking
met met
een een
afgehaald
worden
in samenwerking
gecertiﬁceerde
afvalverwerker.
gecertiﬁceerde
afvalverwerker.

producten /
mogelijkheden

Kartonnen kokers, een keer in de twee weken
komt een grote partij binnen die gelijk dient
opgehaald te worden.

Product

Product

Product

Slangen

Product
Product

Houten
Tanksverpakkingskisten

Product

Kartonnen kokers

productomschrijving
Blikken waarin augurken werden aangeleverd.
verschillende industriele doeleinden.
Blikken zijn aan de bovenkant open en aan de
onderkant zijn gaten geslagen zodat het vocht
weg kon vloeien.

Beschikbaarheid
Per direct
Beschikbaarheid
Elke week
Hoeveelheid per ..
Hoeveelheid per ..
400 per week
Prijs per ..
Gratis
Prijs per ..
Gratis
Materiaal
Rubber en kunststof
Materiaal
Blik
Afmetingen
Diverse diameters met diverse lengtes.
Afmetingen
Dia. 23 x h 27 cm / Dia. 8x h 12 cm
Vorm / gewicht /
Rond, zwaar, transparant en schoon tot
Vorm / gewicht /
Cilinder, licht, blik/ metaal.
esthetiek
verweerd oud rubber.
esthetiek
Image

Bedrijf

verpakkingskisten
Product Houten
Kunstof zakken
productomschrijving
Kisten van multiplex en balkhout in diverse for-

productomschrijving

Kunststof en rubberen slangen gebruikt voor
verschillende industriele doeleinden.

productomschrijving
productomschrijving

Kisten
Polyester
van multiplex
en stalen
en tanks.
balkhout
Worden
in diverse
bewaard
for- voor
maten.
onderdelen
Tate & Lyle
maar
krijgt
staan
hierermaterialen
al meer dan
voor
10 jaar
het onderhoud
ongebruikt.aan de fabriek in aangeleverd, ze
worden vervolgens direct weggegooid.

productomschrijving

Beschikbaarheid
Elke week
Beschikbaarheid
Per direct
Hoeveelheid per ..
120 per week
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Gratis
Prijs per ..
Gratis
Materiaal
Kunstof
Materiaal
Hout
Afmetingen
60 x 40 cm
Afmetingen
Diverse afmetingen
Vorm / gewicht /
Rechthoekig, licht, translucent en vrij grof gewVorm / gewicht /
Rechthoekig, zwaar, zijn vaak frames
esthetiek
even.
esthetiek
afgetimmerd met plaathout.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Per direct

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per ..per ..
PrijsPrijs
per ..per ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek
Vorm / gewicht /
esthetiek

Per direct
Per direct

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Image

productomschrijving
Geweven kunstof zakken, gebruikt als
maten. Tate & Lyle krijgt hier materialen voor
verpakkings materiaal om kikkererwrten in te
het onderhoud aan de fabriek in aangeleverd, ze
vervoeren.
worden vervolgens direct weggegooid.

Gratis
Rubber en kunststof
Diverse diameters met diverse lengtes.
Rond, zwaar, transparant en schoon tot
verweerd oud rubber.

Gratis
Staalprijs.
HoutPolyester en Staal
Diverse
Diameter
afmetingen
polyester tank: ± 2 meter
Rechthoekig,
Diameterzwaar,
stalen zijn
tank:
vaak
± 1.2
frames
meter
afgetimmerd
Rond, zwaar,
metdoor
plaathout.
alle verbindingstukken lijkt het
op een machine.

Image

Image
Image

Image

(DSC09524.JPG & DSC09522.JPG )
(DSC09488.JPG & DSC09496.JPG )

(DSC09524..JPG & DSC09525..JPG )
(DSC09490.JPG & DSC09491.JPG)

(DSC09524.JPG & DSC09522.JPG )

(DSC09524..JPG
(DSC09521.JPG
& DSC09525..JPG
& DSC09518.JPG
) )

(tubes 150mm.jpg )

Ophalen voor ..
Bellen voor afspraak
Ophalen voor ..
Elke week leverbaar, bellen voor afspraak
Opmaakdatum oogstsheet
16 augustus 2011
Opmaakdatum oogstsheet
16 augustus 2011

Ophalen voor ..
Bellen voor afspraak
Ophalen voor ..
Elke week leverbaar, even bellen voor afspraak
Opmaakdatum oogstsheet
16 augustus 2011
opmaakdatum oogstsheet
16 augustus 2011

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis

Kennis

Kennis

Image

Kennis

Verwerking van mais tot diverse food- en
Productieprocessen
Machinale verwerking van verschillende vers
Productieprocessen
industriegrondstoﬀen
producten tot salades.
03

Verpakking
Verpakking

Image

Kennis

Machinale verwerking van verschillende vers
Verwerking van mais tot diverse food- en
Productieprocessen
producten tot salades.
Productieprocessen
industriegrondstoﬀen
03

07

Productieprocessen

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Kennis
Kennis
Productieprocessen
Productieprocessen

Bellen
Bellen
voorvoor
afspraak
afspraak
16 augustus
16 augustus
20112011

Verpakking

Zaanlandse Olie Raﬃnaderij

Bedrijf
Bedrijf

Zaanlandse
GNS
Olie Raﬃnaderij

Bedrijf

Zaanlandse Olie Raﬃnaderij

Bedrijf

Zaanlandse Olie Raﬃnaderij

Bedrijf
Bedrijf

Zaanlandse
Olie
Raﬃnaderij
Zaanlandse
Olie
Raﬃnaderij

Raﬃnage van olie voor voeding en cosmetica
075 6557575 / ruud_kef@cargill.com
Kalf 11, 1509 AA Zaandam
Ruud Kef (06-11046555)

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
Telefoon
/ Email
/ Email
Adres
Adres
/ locatie
/ locatie
adres
adres
Contact
Contact
persoon
persoon

Raﬃnage
Productie
van olie
brandvoor
envoeding
roldeuren
en cosmetica
075 075-6474600/
6557575 / ruud_kef@cargill.com
e.hos@gns.nl
Kalf Vrijheidsweg
11, 1509 AA Zaandam
37, 1521 RP Wormerveer
Ruud
Eric
KefHos
(06-11046555)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Raﬃnage van olie voor voeding en cosmetica
075 6557575 / ruud_kef@cargill.com
Kalf 11, 1509 AA Zaandam
Ruud Kef (06-11046555)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Raﬃnage van olie voor voeding en cosmetica
075 6557575 / ruud_kef@cargill.com
Kalf 11, 1509 AA Zaandam
Ruud Kef (06-11046555)

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
/ Email
Telefoon
/ Email
Adres
/ locatie
adres
Adres
/ locatie
adres
Contact
persoon
Contact
persoon

Raﬃnage
van van
olie olie
voorvoor
voeding
en cosmetica
Raﬃnage
voeding
en cosmetica
075 075
6557575
/ ruud_kef@cargill.com
6557575
/ ruud_kef@cargill.com
Kalf Kalf
11, 1509
AA Zaandam
11, 1509
AA Zaandam
Ruud
Kef (06-11046555)
Ruud
Kef (06-11046555)

Kartonnen dozen, metalen olievaten, 1000 litervaten, houten plaatmateriaal. Ophalen kan gedurende de dag, na afspraak met Ruud Kef.

producten
producten
/ /
mogelijkheden
mogelijkheden

Kartonnen
Stalen kokers
dozen,(roldeur
metalenassen),
olievaten,
cementplaat,
1000 litervaten,
polycarbonaat,
houten plaatmateriaal.
verzinkt stalen
Ophalen
proﬁelen,
kan gedurende
resthout.
de dag,
Opslaan
na afspraak
in overleg
met Ruud Kef.

producten /
mogelijkheden

Kartonnen dozen, metalen olievaten, 1000 litervaten, houten plaatmateriaal. Ophalen kan gedurende de dag, na afspraak met Ruud Kef.

producten /
mogelijkheden

Kartonnen dozen, metalen olievaten, 1000 litervaten, houten plaatmateriaal. Ophalen kan gedurende de dag, na afspraak met Ruud Kef.

producten
/ /
producten
mogelijkheden
mogelijkheden

Product

Houten plaatmateriaal

Product
Product

Metalen
Resthout
olievaten
transportkisten

Product

Kubi, 1000 litervat

Product

Houten plaatmateriaal

Product
Product

Metalen
olievaten
Kartonnen
dozen

productomschrijving

platen tri- en multiplex gebruikt als stabiliteitslaag tussen stapels oliedrums. Veschillende
afmetingen en kwaliteiten

productomschrijving
productomschrijving

productomschrijving

platen tri- en multiplex gebruikt als stabiliteitslaag tussen stapels oliedrums. Veschillende
afmetingen en kwaliteiten

productomschrijving
productomschrijving

Vrijwel dagelijk
Tientallen per week
Gratis
Tri- en multiplex
1220 x 2440 x 6, of delen van deze platen
Rechthoekig. Licht materiaal. Sterk wisselende
kwaliteit, want veelal bevlekt met voedingsolie.

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per ..per ..
PrijsPrijs
per ..per ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm / gewicht /
Vorm
esthetiek
/ gewicht /
esthetiek

Transportvaten voor vloeistoﬀen. Stalen stapelbare frames op pallets (hout/plastic/staal). De
tank zelf is van translucente kunststof gemaakt
en bevat bovenop een afsluitbaar deksel en onderaan een kraansysteem, in het plastig gegoten.
Vrijwel dagelijks
Tientallen per week
Gratis. ZOR krijgt €5,- per vat.
Metaal / kunststof. pallets meestal metaal.
1000 x 1200 x 1200, gewicht ± 60 kg.
Niet helemaal vierkante kubussen, vrij licht voor
hun volume. Industrieel, vrij gedetailleerd
afgewerkt. Soms vies door inhoud.

productomschrijving

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Transportvaten
Latten en balkhout
voor vloeistoﬀen.
in diverse formaten.
De tank is GNS
van
staalkrijgt
gemaakt
hier hun
en afgelakt.
materialen
Door
in/op
een geleverd,
licht proﬁel
ze
in deworden
wand en
vervolgens
zijn rondedirect
vormweggegooid.
verkijgt hij zijn
stijfheid. Boven een afsluitbaar gat voor vullen
en legen.
Vrijwel
Heledagelijks
jaar door
± Vijftig
Ongeveer
per week
een container per 2 maanden
Soms
Gratis
gratis, soms kleine vergoeding (metaalprijs)
Gecoat
Onbehandeld
metaal vuren
80 centimeter
Diverse, veel
hoog,
goed
inhoud
balkhout
120van
liter.60Blauwe
x 60 x ..
vaten
Balken
iets kleiner.
en latten, vrij zwaar. onbehandeld,
Standaard
ongeschaaft
olievat;
natuurproduct
afsluitdop ontbreekt soms.
Tilbaar voor 1 persoon. Donkergroene zijn vaak
meermalen gebruikt.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Vrijwel dagelijk
Tientallen per week
Gratis
Tri- en multiplex
1220 x 2440 x 6, of delen van deze platen
Rechthoekig. Licht materiaal. Sterk wisselende
kwaliteit, want veelal bevlekt met voedingsolie.

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
per ..per ..
Hoeveelheid
PrijsPrijs
per ..per ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm / gewicht /
Vorm
/ gewicht /
esthetiek
esthetiek

Transportvaten
voor
vloeistoﬀen.
Dekarton
tank isniet
van erg
Rechthoekige
kartonnen
dozen.
staalconstructief,
gemaakt enwel
afgelakt.
Door
een licht
proﬁel
allemaal
dezelfde
afmetingen.
in de wand en zijn ronde vorm verkijgt hij zijn
stijfheid. Boven een afsluitbaar gat voor vullen
en legen.
Vrijwel
dagelijks
Vrijwel
dagelijks
± Vijftig
per week
Honderden
per week
Soms
gratis, soms kleine vergoeding (metaalprijs)
Gratis
Gecoat
metaal karton, niet heel strak en stevig
Goedkoop
80 centimeter
inhoud 120 liter. Blauwe
Inhoud 20 hoog,
of 25 liter.
vaten
iets kleiner. Sterk wisselende kwaliteit, want
Rechthoekig.
Standaard
olievat; met
afsluitdop
ontbreekt
veelal bevlekt
voedingsolie.
. soms.
Tilbaar voor 1 persoon. Donkergroene zijn vaak
meermalen gebruikt.

Image

Image
Image

Image

Image

Image
Image
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Elke week leverbaar, bellen voor afspraak
30 september 2011

Ophalen
Ophalen
voorvoor
.. ..
Opmaakdatum
Opmaakdatum
oogstsheet
oogstsheet

Kennis

ElkeBellen
week leverbaar,
voor afspraak
bellen voor een afspraak
30 september
21 september
20112011

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Kennis
Zuiveren van olieen, verwerken van verschillende
vetten en boters.

Productieprocessen

Productieprocessen
Productieprocessen

Productieprocessen

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Productieprocessen

ElkeElke
week
leverbaar,
bellen
voorvoor
een afspraak
week
leverbaar,
bellen
30 september
20112011
30 september

Kennis
Kennis
Productieprocessen
Productieprocessen

Zuiveren
van van
olieen,
verwerken
van van
verschilZuiveren
olieen,
verwerken
verschillende
lende
vetten
boters.
Vat wordt
geleegd
om die
vetten
en en
boters.
Dozen
bevatten
vetmassa,
gekleurde
olie te gesmolten
raﬃneren tot
kleurloze olie
in de fabriek
wordt.

04

End of lifecycle

04 04

End of lifecycle

End of lifecycle

Bedrijf
Bedrijf

A. Euromaster
de Vries

Bedrijf

Euromaster

Bedrijf

Euromaster

Bedrijf

Mais verwerking voor de food industrie.
075-6532111 / eric.zaal@tateandlyle.com
Lagedijk 5, 1541 KA Koog aan de Zaan
Eric Zaal

Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsactiviteiten
Telefoon
Telefoon
/ Email
/ Email
Adres
Adres
/ locatie
/ locatie
adres
adres
Contact
Contact
persoon
persoon

Papier
Autoreparatie
recycling / onderhoud
075-6123147
075-6123104 / zaandam.003@nl.euromaster.com
Sluispolderweg
Sluispolderweg
35, 1505
4G, Zaandam
HJ Zaandam
Remy
Gert
de Jan
Vries
Rayer
(06-52058737)
(06-53282171)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Autoreparatie / onderhoud
075-6123104 / zaandam.003@nl.euromaster.com
Sluispolderweg 4G, Zaandam
Gert Jan Rayer (06-53282171)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Autoreparatie / onderhoud
075-6123104 / zaandam.003@nl.euromaster.com
Sluispolderweg 4G, Zaandam
Gert Jan Rayer (06-53282171)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Autoreparatie / onderhoud
075-6123104 / zaandam.003@nl.euromaster.com
Sluispolderweg 4G, Zaandam
Gert Jan Rayer (06-53282171)

producten /
mogelijkheden

Verpakkingsmateriaal & end of lifecycle
Kan afgehaald worden in samenwerking met een
gecertiﬁceerde afvalverwerker.

producten
/ /
producten
mogelijkheden
mogelijkheden

Kartonnen
een keer
in de twee
weken
Truck / kokers,
auto banden
en velgen
kunnen
in grote
komthoeveelheden
een grote partij
binnen die
gelijk dient
opgeslagen
worden.
In verband
opgehaald
te worden.
met mileu
wetgeving alleen geregistreerde
afname.

producten /
mogelijkheden

Truck / auto banden en velgen kunnen in grote
hoeveelheden opgeslagen worden. In verband
met mileu wetgeving alleen geregistreerde
afname.

producten /
mogelijkheden

Truck / auto banden en velgen kunnen in grote
hoeveelheden opgeslagen worden. In verband
met mileu wetgeving alleen geregistreerde
afname.

producten /
mogelijkheden

Truck / auto banden en velgen kunnen in grote
hoeveelheden opgeslagen worden. In verband
met mileu wetgeving alleen geregistreerde
afname.

Product

Tanks

Product
Product

Kartonnen
Velgen kokers

Product

Banden

Product

Velgen

Product

Banden

productomschrijving

Polyester en stalen tanks. Worden bewaard voor
onderdelen maar staan er al meer dan 10 jaar
ongebruikt.

productomschrijving
productomschrijving

productomschrijving

Gebruikte truck en auto banden.
Rubberen wangen en loopvlak, versterkt met
staaldraad. Strenge milieuwetgeving ivm
schadelijke stoﬀen.

productomschrijving

Gebruikte truck en auto velgen. Cilindervormig,
dik staal.

productomschrijving

Gebruikte truck en auto banden.
Rubberen wangen en loopvlak, versterkt met
staaldraad. Strenge milieuwetgeving ivm
schadelijke stoﬀen.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen

Per direct

Beschikbaarheid
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Hoeveelheid
per per
.. ..
PrijsPrijs
per per
.. ..
Materiaal
Materiaal
Afmetingen
Afmetingen
Vorm
Vorm
/ gewicht
/ gewicht
/ /
esthetiek
esthetiek

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Iedere dag
200 per week
Gratis
Staal
Diverse
Rond, zwaar, zwart rubber, grof.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Iedere dag
20 per week
E 20,- per stuk
Staal
Diverse
Rond, zwaar, staal.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Iedere dag
200 per week
Gratis
Staal
Diverse
Rond, zwaar, zwart rubber, grof.

Staalprijs.
Polyester en Staal
Diameter polyester tank: ± 2 meter
Diameter stalen tank: ± 1.2 meter
Rond, zwaar, door alle verbindingstukken lijkt het
op een machine.

Gebruikte truck en auto velgen. Cilindervormig,
dik staal.

Een Iedere
keer per
2 weken
dag
Honderden
20 per week
Gratis
E 20,- per stuk
Karton
Staal
±300Diverse
x dia.150 mm
Rond,
licht,zwaar,
lichtbruine
Rond,
staal. buizen.

Image

Image
Image

Image

Image

Image

(DSC09521.JPG & DSC09518.JPG )

(tubes(DSC09511.JPG
150mm.jpg ) )

(DSC09509.JPG & DSC09512.JPG )

(DSC09511.JPG )

(DSC09509.JPG & DSC09512.JPG )

Productieprocessen

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Ophalen
Ophalen
voorvoor
.. ..
Opmaakdatum
Opmaakdatum
oogstsheet
oogstsheet

Bellen
voordag
afspraak
Iedere
leverbaar, bellen voor afspraak
16 augustus
20112011
16 augustus

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis
Kennis

Verwerking van mais tot diverse food- en
industriegrondstoﬀen

Iedere dag leverbaar, bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Kennis

Productieprocessen
Productieprocessen

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Euromaster

Iedere dag leverbaar, bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Kennis

Productieprocessen

09 10

Verpakking

Iedere dag leverbaar, bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Kennis

Productieprocessen

03

07

Kartonnen
dozen,
metalen
olievaten,
10001000
liter-literKartonnen
dozen,
metalen
olievaten,
vaten,
houten
plaatmateriaal.
Ophalen
kan kan
ge- gevaten,
houten
plaatmateriaal.
Ophalen
durende
de dag,
na afspraak
metmet
Ruud
Kef. Kef.
durende
de dag,
na afspraak
Ruud

Tate & Lyle

Kennis

09

09

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

06

Ophalen
voorvoor
.. ..
Ophalen
Opmaakdatum
oogstsheet
Opmaakdatum
oogstsheet

Zuiveren van olieen, verwerken van verschillende
vetten en boters.

04

Verpakking
End of lifecycle

Productieprocessen

Bedrijf

Vorm / gewicht /
esthetiek

10

Elke week leverbaar, bellen voor afspraak
30 september 2011

Kennis
Zuiveren van olieen, verwerken van verschillende
vetten en boters. Vaten bevatten voedingsolie die
geraﬃneerd is.

04 02

End of lifecycle

05

Elke week leverbaar, bellen voor een afspraak
6 oktober 2011

Kennis
Zuiveren
Walsen
vanvan
olieen,
staalproﬁelen,
verwerkenverschillende
van verschil- staal- en
lende
hout
vetten
bewerkingen
en boters.opVat
groot
wordt
formaat;
geleegd
snijden,
om
gekleurde
knippen,
oliebuigen,
te raﬃneren
etc. tot kleurloze olie

04

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Kennis
03 03

producten /
mogelijkheden

04

Een keer per 2 weken
Honderden
Gratis
Karton
±300 x dia.150 mm
Rond, licht, lichtbruine buizen.

Verpakking
Verpakking

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Verwerking van mais tot diverse food- en
Verwerking
industriegrondstoﬀen
van mais tot diverse food- en
industriegrondstoﬀen

03

07

Verpakking

Ophalen
Ophalen
voorvoor
.. ..
Opmaakdatum
Opmaakdatum
oogstsheet
oogstsheet

Verwerking van mais tot diverse food- en
industriegrondstoﬀen

Bedrijf

Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

03

Bedrijf Tate & Lyle Hansel

STUDIO
DIRK
OVERDUINVerpakking

Verpakking
End of lifecycle

Bedrijfsactiviteiten
Mais verwerking voor de food industrie.
Bedrijfsactiviteiten
Salades en sauzen
Telefoon / Email
075-6532111 / eric.zaal@tateandlyle.com
Telefoon / Email
075-650 4554 / richie.oberegger@hansel.nl
Adres / locatie adres
Lagedijk 5, 1541 KA Koog aan de Zaan
Adres / locatie adres
Sluispolderweg 77, Zaandam
Contact persoon
Eric Zaal
Contact persoon
Richie Oberegger (06-21448746)
producten /
Verpakkingsmateriaal & end of lifecycle
producten /
Grote en kleine blikken, kunstof zakken.
mogelijkheden
Kan afgehaald worden in samenwerking met een
mogelijkheden
Opslag in overleg. Container oid. aanleveren.
gecertiﬁceerde afvalverwerker.

Product Slangen
Blikken
productomschrijving
Kunststof en rubberen slangen gebruikt voor

Verpakking

End of lifecycle

Productieprocessen

10

10

Verpakking

Verpakking

10

Verpakking

Bedrijf

CTVrede - Steinweg b.v.

Bedrijf

CTVrede - Steinweg b.v.

Bedrijf

CTVrede - Steinweg b.v.

Bedrijf

CTVrede - Steinweg b.v.

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Container overslag
075-0315506
Sluispolderweg 53b, Zaandam
Kees Timmer (06-53617668)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Container overslag
075-0315506
Sluispolderweg 53b, Zaandam
Kees Timmer (06-53617668)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Container overslag
075-0315506
Sluispolderweg 53b, Zaandam
Kees Timmer (06-53617668)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Container overslag
075-0315506
Sluispolderweg 53b, Zaandam
Kees Timmer (06-53617668)

producten /
mogelijkheden

Stuwzakken en multiplex platen. Afname alleen
mogelijk indien de werkzaamheden niet gehinderd
worden. Materialen zelf uitzoeken en uit de
afvalcontainer halen.

producten /
mogelijkheden

Stuwzakken en multiplex platen. Afname alleen
mogelijk indien de werkzaamheden niet gehinderd
worden. Materialen zelf uitzoeken en uit de
afvalcontainer halen.

producten /
mogelijkheden

Stuwzakken en multiplex platen. Afname alleen
mogelijk indien de werkzaamheden niet gehinderd
worden. Materialen zelf uitzoeken en uit de
afvalcontainer halen.

producten /
mogelijkheden

Stuwzakken en multiplex platen. Afname alleen
mogelijk indien de werkzaamheden niet gehinderd
worden. Materialen zelf uitzoeken en uit de
afvalcontainer halen.

Product

Stuwzakken

Product

Multiplex platen

Product

Stuwzakken

Product

Multiplex platen

productomschrijving

Kunststof tussenschot gebruikt voor het transporteren van cacao bonen, formaat kopse kant
van een container.

productomschrijving

Multiplex platen gebruikt om tussen producten
te plaatsen in zee containers.

productomschrijving

Kunststof tussenschot gebruikt voor het transporteren van cacao bonen, formaat kopse kant
van een container.

productomschrijving

Multiplex platen gebruikt om tussen producten
te plaatsen in zee containers.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Seizoensgebonden
Honderden per week
Gratis
Gewoven Kunstof zakken
2300 x 2500 mm, dikte ±1mm
Rechthoekig, licht, translucent grof gewoven.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Seizoensgebonden
± 20m2 per week
Gratis
Multiplex
18 mm x Diverse
Divers, zwaar, onbehandelde b kwaliteit
multiplex

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Seizoensgebonden
Honderden per week
Gratis
Gewoven Kunstof zakken
2300 x 2500 mm, dikte ±1mm
Rechthoekig, licht, translucent grof gewoven.

Beschikbaarheid
Hoeveelheid per ..
Prijs per ..
Materiaal
Afmetingen
Vorm / gewicht /
esthetiek

Seizoensgebonden
± 20m2 per week
Gratis
Multiplex
18 mm x Diverse
Divers, zwaar, onbehandelde b kwaliteit
multiplex

08

Image

Image

Image

Image

(DSC09504.JPG & DSC09505.JPG)

(DSC01418.JPG & DSC06730.JPG)

(DSC09504.JPG & DSC09505.JPG)

(DSC01418.JPG & DSC06730.JPG)

Ophalen voor ..
opmaakdatum oogstsheet

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Ophalen voor ..
opmaakdatum oogstsheet

Kennis

Kennis

Productieprocessen

Productieprocessen

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Ophalen voor ..
opmaakdatum oogstsheet

Kennis

Kennis

Productieprocessen

08

Verpakking

Ophalen voor ..
opmaakdatum oogstsheet

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Bellen voor afspraak
16 augustus 2011

Productieprocessen

08

08

Verpakking

Verpakking

08

Verpakking

Bedrijf

Hansel

Bedrijf

Hansel

Bedrijf

Hansel

Bedrijf

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Salades en sauzen
075-650 4554 / richie.oberegger@hansel.nl
Sluispolderweg 77, Zaandam
Richie Oberegger (06-21448746)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Salades en sauzen
075-650 4554 / richie.oberegger@hansel.nl
Sluispolderweg 77, Zaandam
Richie Oberegger (06-21448746)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Salades en sauzen
075-650 4554 / richie.oberegger@hansel.nl
Sluispolderweg 77, Zaandam
Richie Oberegger (06-21448746)

Bedrijfsactiviteiten
Telefoon / Email
Adres / locatie adres
Contact persoon

Salades en sauzen
075-650 4554 / richie.oberegger@hansel.nl
Sluispolderweg 77, Zaandam
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productomschrijving

Blikken waarin augurken werden aangeleverd.
Blikken zijn aan de bovenkant open en aan de
onderkant zijn gaten geslagen zodat het vocht
weg kon vloeien.

productomschrijving

Geweven kunstof zakken, gebruikt als
verpakkings materiaal om kikkererwrten in te
vervoeren.
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Cilinder, licht, blik/ metaal.
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Ophalen voor ..
Opmaakdatum oogstsheet

Elke week leverbaar, bellen voor afspraak
16 augustus 2011
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Kennis
Productieprocessen

Kennis

Machinale verwerking van verschillende vers
producten tot salades.
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Topografische ondergrond © Kadaster, 2011
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Elke week leverbaar, even bellen voor afspraak
16 augustus 2011
Machinale verwerking van verschillende vers
producten tot salades.
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Projectgegevens:
Rol: 				PROJECTARCHITECT
programma/locatie:		
MOBIELE KEUKEN VOOR PROJECT BUITENLAND
opdrachtgever:			
STUDIO ELMO VERMIJS
teamsamenstelling:		
UITWERKING ONDER BEGELEIDING VAN ELMO VERMIJS
externe contacten:		
CONSTRUCTEUR: FRANS SCHIPPERS. BOUWTEAM: BORIS
				DUIJNEVELD & KAY KLOP
fase:				ONTWERP, UITWERKING, BOUWBEGELEIDING

BUIJTENKEUKEN
MOBIELE KEUKEN VOOR PROJECT BUIJTENLAND IN
RHOON

PROJECT BUIJTENKEUKEN
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Buijtenland van Rhoon
Voor het aanjagen van nieuwe mogelijkheden van
gebruik van het landschap wordt een serie mobiele
‘recreatieve tools’ ontwikkeld: een nieuwe set
gereedschappen om het Buijtenland te ‘bewerken’.
De Buijtenkeuken is hier een van. De Buitenkeuken is
een mobiele keuken (te vervoeren op een platte kar)
waarin de houtoven centraal staat. De keuken zal zich
gaan verplaatsen door het landschap en daar aanwezig
zijn waar verse oogst verwerkt kan worden tot een
voedzame maaltijd. Koks (lokaal, regional en nationaal)
worden uitgedaagd op ambachtelijke wijze de lokale
ingrediënten te verwerken en te serveren aan zijn
gasten. Op deze manier worden bewoners en
bezoekers op een nieuwe manier aan het landschap
verbonden.

)0'

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek polderlandschap dat zich uitstrekt van Rhoon tot Portland en
van Rotterdam Zuid tot en de grienden aan de Oude
Maas. De komende jaren staat dit 600 hectare groene
landschap zoals we het nu kennen voor veranderingen.
Ongeacht de ontwikkelingen naar een ander land
schap of natuurgebied staat de recreatieve vraag
vanuit stad en land in Buijtenland van Rhoon centraal.
Om de karakteristieke landelijke sfeer te kunnen
behouden is het belangrijk nieuwe invullingen van
recreatie te ontplooien. Wanneer wordt het Buijtenland een bestemming en voor wie? Om deze vraag te
beantwoorden, is het van belang om de identiteit van
het gebied zichtbaar te maken en te bekijken wat de
mogelijkheden zijn van deze bijzondere plek, nu en in
de toekomst.
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Werkplaats Buijtenland
Ontwerpers Ester van de Wiel en Marnix Tavenier
hebben zich gebogen over de recreatieve potenties in
dit gebied. Eén van de conclusies is dat een belangrijke meerwaarde ligt in het koppelen van recreatie aan
activiteiten die reeds plaatsvinden. De opzet van het
project ‘Werkplaats Buijtenland’ is het ontwikkelen
van een coöperatief en recreatief programma dat door
velen gedragen wordt. De aanwezige kennis in het
gebied en de bereidheid van lokale gebiedeigenaren,
grondgebruikers, ondernemers en initiatieven van
‘buiten’ kunnen zorgen voor een aantrekkelijk
Buijtenland met nieuwe vormen van re-creatie.
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DE BAARSJES 12 CM2

WESTERPARK 30 M2

BOS & LOMMER 36 M2

In 2012 organiseerde een groep gemotiveerde
buurtbewoners zich in het ‘Jan Mayen Collectief’.
Allen woonachtig in de wijk ‘De Baarsjes’ in
Amsterdam West maakten zij zich sterk voor meer
groene ruimte in deze wijk.
Context
Met slechts 12 vierkante centimeter groen per woning was/is de behoefte groot om op een creatieve
manier te kijken naar de bestaande stad en bijbehorende mogelijkheden. Zij formuleerden een voorstel voor de transformatie van de braakliggende
binnentuin van de oude Mercatorschool naar een
pop-up stadspark. Gemeente en Woningbouwcoöperatie verleenden vergunning voor 10 jaar en
financierden ieder de helft van het project. Vanaf

“Bottom up ontwikkeling
door buurtbewonersinitiatief”

voor een gefaseerde ontwikkeling. Dit past bij een
stad waarin zowel de fysieke als financiële ruimte
ontbreekt voor grootschalige projecten. Door het
verbinden van specifieke lokale wensen aan tijdelijk
beschikbare ruimte ontstaat de mogelijkheid om
op kleinschalige wijze te ontdekken wat wel en niet
werkt in een buurt. Lokale initiatieven krijgen een
ge-zicht en werken actief mee aan het invullen van
leegstand en braakliggende terreinen. Door te investeren in maatschappelijk kapitaal is het mogelijk
een buurt weer in een opwaartse spiraal te brengen, een strategie die geleidelijk ook bij woningbouwcoöperaties en gemeenten door begint te dringen.

het begin is het collectief ondersteund door

stedenbouwkundigen, architecten (waaronder
ik), ecologen en bewoners om in samenspraak de
ideale stadstuin te ontwikkelen. Zowel het proces
als de resultaten dienen als katalysator te werken
voor de ontwikkeling van soortgelijke binnentuinen
in de buurt. Dit project geeft een goed beeld van
de kansen die er liggen om vanuit het bestaande
programma het proces van stedelijke transformatie in te zetten. Uitgaand van de restruimten,
bestaande gebouwen voorraad, lokaal beschikbare
materialen- en kennis zijn de ingrediënten aanwezig

2

1
3

1: Tuin van Jan
2: Groene zone:
Jan Evertse straat, Mercatorplein en achter de tuin het Jan Maijen plein
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VO Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten. In het midden links het transformatorhuis en rechts daar naast schetsmatig het paviljoen

DO Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten.

Drainageplan (Johannis Frohlich)
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Ontwerp
Het tuinontwerp is van de hand
van Copijn tuin-en landschapsarchitecten. Het directe contact met
de vele achtertuinen en balkons
sloot de functie van speelpark uit.
In het ontwerp is ingezet op biodiversiteit en moestuinen waardoor
er educatieve en onderhoudsfuncties aan gekoppeld konden worden. Onderhoud en toezicht zijn
niet gefinancierd door de woningbouwcoöperatie en dus moest er
in het ontwerp ook een strategie

verweven worden voor het genereren van eigen inkomsten. Gezien
de voormalige school nu een
coupeurs opleiding huisvest is
besloten een lange catwalk te integreren waardoor het park openlucht modeshows kan faciliteren.
Ter ondersteuning is besloten om
centraal in het park een paviljoen
te realiseren, het ontwerp en de
bouw(begeleiding) zijn voor mijn
rekening gekomen.

In overleg met de opdrachtgever
is het volgende programa van
eisen opgesteld:

-

“verblijf
beheerder,
presentatie
ruimte en
horeca functie”

kleinschalig, plattegrond van ± 20 m2
Visueel herkenbaar/aantrekkelijk, gezicht van het park
Verblijf beheerder, overzicht vanuit het paviljoen.
Koffie/thee maken en drinken (elektra/water)
mogelijkheid tot horeca uitgiftepunt tijdens evenementen.
Informatiepunt over het ontstaan van de tuin
Tussen achtergevel Jan Evertse zijde en paviljoen moet
plaats komen voor fietsenstalling ± 15 fietsen
- Opslag handgereedschap
- Toiletvoorziening.
- Balans brengen op het centrale plein, in
relatie tot het transformatorhuis.

1

1. Fietsenstalling
2. Toilet
3. Presentatiewand
4. Verblijfsruimte
5. Keuken
6. Opslagruimte
7. Entree
8. Openslaande ramen naar plein
9. Plein
10. Waterbassin

2

6

3
4

5

7
8

9

10
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‘Lokale kennis en materialen’
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Maaiveld 95 - P
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Materialen
Het paviljoen ontleend zijn vorm
aan de mansardedaken welke
veel bij boeren schuren terug te
vinden is. Vanaf het begin was
duidelijk was dat de stalen dakbedekking van de bestaande fietsenstalling de meeste potentie had
om als dakbedekking gebruikt te
worden. Dit sloot goed aan bij de
mansardevorm waarbij dak en
gevel in elkaar over lopen. Ook de
stalen spanten waar de constructie op rust is gemaakt van stalen
u profielen uit de fietsenstalling.
Er is gebruik gemaakt van reeds
aanwezige stoeptegels voor de
fundering en het hout, glas en
isolatiemateriaal is afkomstig van
voormalige studentenwoningen
uit de houthavens. De glazen

Constructie
puien en openslaande ramen zijn

in samenwerking met het nabijgelegen ROC metaalbewerking
ontwikkeld op basis van de maten
van het bestaande glas. In totaal
bestaat het paviljoen voor 80 %
uit hergebruikt materiaal. Voor
de houten afwerking aan de buitenzijde is de keuze op Lariks
gevallen omdat het toegepast kan
worden zonder voor of nabehandeling, en dus geschikt voor een
onderhoudsarm gebruik.

Bestaande fietsenstalling

De fundering bestaat uit betonnen stoeptegels en kantplanken
uit de tuin. Twee stalen spanten
vormen de hoofd draagconstructie. Detaillering van wanden en
dak is gelijk, zowel het hout als
het staal wordt op regels bevestigd met een waterkerende folie
daar achter.

spanten en houtskelet

folies en regelwerk
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Nok 2900 + P

Dakrand 2380 + P

BK kozijn 2100 + P

BK vloer = P
Maaiveld 95 - P

BK zandbak 230 - P

1875

1625
3500

01

02

Verticale doorsnede AA’
Opbouw vloerpakket (buiten > binnen)

Opbouw wandenpakket: (buiten > binnen)

10. Zand

1. Onbehandeld Lariks aftimmering

11. Betontegels 300x300x50, uit de tuin

planken 22 mm

12. Waterkerende folie EPDM 2 mm

2. Spouw met hardhouten regels

13. Hardhouten regels

3. Waterkerende folie, dampopen.

14. Gesloten cellen Isolatie tussen houten

4 Isolatie tussen houten regels 46x100

balken 70x160
15. Multiplex 18mm
16. Houten afwerkvloer

5. Dampremmende folie
6. Mutiplex 9 mm, geschuurd en geolied

03
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1-8

21 - 26

Verticale detials 1 t/m 3
Opbouw dakpakket
1. Trapeziumplaat
2. Regelwerk
3. Waterkerende folie, dampopen
4. houten regels 46x100
5. Isolatie 120 mm
6. Dampremmende folie
7. Mutiplex 9 mm, geschuurd en geolied
8. Stalen spant
(koudgewalst u profiel 60 x 35, 4mm)
Opbouw uitkraging
21. Onbehandeld Lariks aftimmering

31 - 33

planken 22 mm
22. Regelwerk
23. Rubber noppen
24. EPDM Dakbedekking
25. Multiplex wbp 9 mm
26. Houtconstructie met isolatie
Opbouw kozijn
31. Isolatieglas Hr++ 24 mm
32. L profiel 30 x 30 3 mm
33. Tixophalte kit

Fundering
41. Waterslag gezaagd uit
trapeziumplaat
42. Kantplank van betonnen
opsluitband

41

42
78 9
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‘EEN HUIS
MET EEN TUIN’
Opgave: Ontwerp een appartementencomplex binnen de gegeven kavelgrenzen van het braakliggende terrein op de hoek Jan
pieter Heijestraat / Borgerstraat,
Amsterdam west.
Thema
In dit ontwerp staat de overgangszone tussen binnen en buiten
centraal. Welke functie heeft
deze ruimte? Wat voor kwaliteit
kan hij geven aan zowel het huis
als de openbare ruimte waar hij
aan grenst? Hoe geef je vorm aan
deze ruimten binnen de context
van een stedelijk bouwblok?
In mijn herinnering was de
achtertuin de centrale schakel
tussen het privé leven in huis en
de wereld daar buiten. Aan de
voor

Situatie 1:1000
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zijde was deze grens formeel maar wie via de achterzijde binnen kwam liep direct ons gezinsleven binnen. Dit verschil is het leidende principe voor het
ontwerp. Er zijn twee typen woningen uitgewerkt
voor gezinnen, allen met een eigen ‘achterdeur’ en
‘achtertuin’. De woningen op de plint hebben een
tuin grenzend aan het binnenhof. De woningen daar
boven zijn gestapeld en worden ontsloten via een
galerij. Deze loopt langs alle voordeuren en geeft
ook toegang tot de stegen welke de achtertuinen
ontsluiten.

Bouwblok

Binnen de gegeven situatie, een open hoek van een
bouwblok in Amsterdam West, levert dit de mogelijkheid op een nieuw gezicht te geven aan gestapelde woningen. Zowel het bouwblok als de woningen krijgen een formele en een informele kant. De
tussenzones worden veilige plekken voor kinderen
om buiten te zijn, zonder dat ze in het zichtsveld
Concept

Formele en
informele entree

De afmetingen en locatie van het bouwblok zijn
niet geschikt om een binnenhof in het blok te
creeren. Om toch iedere woning een achterdeur te
kunnen geven is het traditionele bouwblok in vier
delen gesneden. Door de losse delen op elkaar te
stapelen kon het principe van steeg en achtertuin
in verticale richting herhaald worden. Dit bleek de
sleutel tot het project.
Knippen en stapelen

Referrentiebeeld, persoonlijk archief

Vertaling naar kavel
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Parkeerkelder -1

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping
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Woning 1e verdieping - BG

Woning 1e verdieping - 1e

Uitwerking
Het blok telt 16 appartementen over 3 woonlagen
verdeeld. De woningen op de begane grond hebben
100 m2 GBO en de gestapelde woningen op de 2e
en 4e verdieping hebben 85m2 GBO. Twee trappentorens ontsluiten de galerijen. Het binnenhof is
een afgesloten gedeelde ruimte, daar onder bevindt
zich de parkeerkelder met bergingen.
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Visualisaties
// diverse
projecten
Herbestemming Felix Meritis

Kolenkit Zuidelijk Veld

Tijdelijke brug Marineterrein

Academie project.
Door het schoonsnijden van het
ovale middengebouw ontstaat
een centraal plein binnen het
bouwblok. Het gebouw wordt in
gebruik genomen als gespecialiseerde bibliotheek en third space
voor de kennis-werkers van de
grachtengordel.

Korth Tielens Architecten.
Besloten prijsvraag voor 68
sociale huurwoningen op de
stempel van een bestaand bouwblok met binnentuin. Locatie was
de Kolenkitbuurt in Amsterdam
West. In het ontwerp is ingezet
op gedeeld groen en buitenruimte
voor alle woningen.

Studio JVM.
Aantal studies naar een tijdelijke
brug welke de Binnenkant met het
Marineterrein (Amsterdam) moet
gaan verbinden. In samenwerking met Arup Nederland is een
drijvend systeem ontwikkeld
welke voldoet aan eisen voor
doorvaarhoogte en opening.

