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Zonneschoorsteen ventileert
op natuurlijke wijze

Kas zuivert de lucht en zijn 
de groene longen van het gebouw

Groene wand in parkeergarage 
zuivert de lucht

Groen voorkomt 
hittestress

Vides zorgen voor
 ventilatie

Leidingen in vloeren van parkeergarage
brengen zuivere lucht op temperatuur

Groene gevel zuivert
de lucht en zijn de 
longen van de omgeving

Inleiding
Welkom in het nieuwe stadskantoor.
Het stadskantoor is gebouwd volgens de Cradle to Cradle principes. 
Het gebouw is niet slechts duurzaam maar levert juist een positieve 
bijdrage aan mens, milieu en economie.

In dit informatieboekje tref je informatie aan over (de werking van):

A. de groene gevel
B. de kas
C. het helofytenfilter
D. de zonneschoorsteen
E. de technische gevel
F. materialen
G. parkeergarage
H. werkplekken

Daarnaast zijn er nog een aantal weetjes over het stadskantoor op een 
rij gezet en vind je informatie over het C2C jaar dat loopt van medio 
oktober 2016 – 2017.
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De buitenlucht in steden is door het 
vele verkeer en de bebouwing vaak 
slecht en ongezond. Het uitgangspunt 
voor het ontwerp van dit stadskantoor 
was dan ook om de buitenlucht in 
Venlo beter te maken. De groene 
gevel en daken functioneren als het 
ware als een groene long van de stad. 
De planten in de groene gevels zijn 
speciaal gekozen voor hun effect op 
de buitenlucht.
De groene gevel is ruim 2.000 m2 
groot en is daarmee de grootste 

groene gevel in Europa! 
De groene gevel moet er natuurlijk 
mooi uitzien en daarom is een 
patroon aangebracht met diverse 
plantensoorten waardoor de 
gevel per seizoen meekleurt. Het 
onderhoud van de groene gevel is 
belegd bij de leverancier. Door een 
druppelsysteem krijgen de planten 
water en voedingsstoffen als ze 
daarom vragen. De groene gevel 
zoals die is toegepast is Cradle to 
Cradle gecertificeerd.
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A. Groene Gevel



B. De Kas
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Waar de groene gevels de longen 
zijn van de stad, is de kas op het 
dak als het ware de groene long 
van het gebouw. Hier wordt lucht 
“ingeademd”. De planten en bomen in 
de kas zuiveren de lucht en voegen er 
vocht aan toe. Hiervoor zijn dus geen 
extra installaties nodig. De gezuiverde 
lucht uit de kas wordt vervolgens door 
speciale leidingen naar de vloeren 
van de parkeergarage geleid. Hier 
wordt de lucht gekoeld of verwarmd. 

Daarna wordt de gezuiverde lucht 
“losgelaten” in het gebouw.
 
Vanuit de kas heb je niet alleen 
een fantastisch uitzicht, ook is deze 
ruimte geschikt voor overleg en 
kun je er werken. Daarmee dient de 
kas meerdere doelen en kan deze 
voor verschillende functies worden 
gebruikt. De kas is ook een knipoog 
naar de agro & food industrie in deze 
regio.
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Opvang hemelwater

  Helofytenveld filtert water van de wastafels
   en wordt hergebruikt voor toiletspoeling

Op het dak kan in de toekomst
zwart water worden gezuiverd

Hemelwater wordt gebruikt 
voor toiletspoeling

Waterbesparende kranen
en toiletten

Waterreservoir voor
opslag hemelwater

Groene gevel
wordt besproeid
met opgevangen

hemelwater

INKOMEND
DRINKWATER

Een deel van dat schoon water 
gebruiken we weer in het gebouw.

In de toekomst kunnen nieuwe 
technieken worden toegevoegd 
om het watersysteem nog beter te 
maken. Het dak van de publiekshal 
is berekend om in de toekomst extra 
waterzuivering te laten plaatsvinden. 
Het gebouw is dus ontworpen om 
continu beter te worden.

Afvalwater, zoals dat van de 
wasbakken, wordt op eigen terrein 
gezuiverd in het helofytenveld in de 
patio van het gebouw. Dat is een 
grote vijver met allerlei waterplanten 
die leven van de voedingsstoffen die 
in ons afvalwater zitten. 
Hoe verder het water in de vijver 
stroomt, hoe minder voedingsstoffen 
er over blijven totdat aan het einde 
van de vijver alle stoffen eruit zijn en 
schoon water overblijft. 

C. Helofytenfilter
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Zonneschoorsteen ventileert
op natuurlijke wijze

Doordat de vides in directe 
verbinding staan met de 
zonneschoorsteen, zijn er op de 
verdiepingen geen extra installaties 
nodig. De vides hebben daarmee, 
naast het stimuleren van traplopen en 
het versterken van interactie, ook een 
functie in de luchtstroom.

Op het dak staat een grote 
schoorsteen. Doordat de zon op de 
glazen zonneschoorsteen schijnt, 
wordt de lucht daar warmer. Warme 
lucht stijgt op waardoor er een 
natuurlijke luchtstroom ontstaat. 
De zonneschoorsteen zorgt dus voor 
een natuurlijke ventilatie van het 
gebouw. Het ventilatiesysteem hoeft 
daarom alleen maar aan te staan als 
de zon niet schijnt.

D. Zonneschoorsteen
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Zonnepanelen wekken
schone energie opp

WARM

KOUD

GAS

Kas verwarmt de lucht

Groene gevels voorkomen
hittestress in de stad

en isoleert het gebouw

Zonneschoorsteen wordt door de zon
verwarmt voor natuurlijke ventilatie

Zonneboilers verwarmen
het tapwater

Parkeergarage koelt en verwarmt de lucht

Luifels als zonwering 

Energiezuinige 
toepassingen

als in 3-dubbel glas 
en LED verlichting

Geen gasaansluiting

Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem
voor verwarming en koeling

de groene gevel als een extra 
isolerende jas om het gebouw. De 
zonneschoorsteen zorgt voor een 
natuurlijke ventilatie, waardoor 
geen energie nodig is voor extra 
ventilatiesystemen.

Daarnaast kent het gebouw geen 
standaard verwarmingsketel. Er wordt 
volop gebruik gemaakt van natuurlijke 
energiebronnen. Een systeem voor 
warmte- koude opslag in de bodem 
wordt gebruikt voor verwarming of 
koeling. En ook het klimaat in de kas 
en dat in de parkeergarage wordt 
gebruikt om de lucht in het gebouw te 
verwarmen of te koelen. Op het dak 
zijn zonneboilers geplaatst die zorgen 
voor het verwarmen van water.

Het gebouw is zo gemaakt dat het 
zelf energie opwekt. Ook is het 
gebouw ontworpen om optimaal 
gebruik te maken van zonlicht. 
Schone energie wordt opgewekt door 
zonnepanelen die in het gebouw zijn 
verwerkt. Ze liggen onder andere 
op de grote, uitstekende luifels aan 
de achterzijde van het gebouw. De 
luifels zijn zo geplaatst dat ’s winters 
de zon gemakkelijk binnen kan maar 
’s zomers juist niet. Daardoor blijft ’s 
zomers de warmte buiten en hoef je 
het gebouw niet extra te koelen.

En natuurlijk is het gebouw goed 
geïsoleerd om niet onnodig energie 
te gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld 
driedubbel glas gebruikt en werkt 

E. Technische gevel
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We hebben leveranciers gevraagd 
aan te geven wat er in hun producten 
zit. Maar ook of de producten weer 
kunnen worden hergebruikt zonder 
afval te creëren en of de producten 
een financiële restwaarde behouden.

Waar mogelijk zijn Cradle to Cradle 
gecertificeerde materialen toegepast. 
Tijdens het ontwerp zijn er zelfs 
producten gecertificeerd.

Tijdens de bouw is al een groen 
sloopbestek geschreven. Het gebouw 
is daarmee gebouwd om het ooit 
weer uit elkaar te kunnen halen.

Het stadskantoor staat er niet voor 
de eeuwigheid. Het gebouw wordt 
gezien als een tijdelijke opslagplaats 
van waardevolle grondstoffen. De 
grondstoffenbank van de toekomst 
dus. Daarom wilden we weten wat er 
precies in de materialen zit. Want als 
je niet weet wat er in de materialen zit 
als je ze aanschaft, weet je ook niet 
wat er uitkomt bij demontage.

In het stadskantoor zijn zoveel 
mogelijk gezonde materialen 
toegepast. Materialen die dus niet 
giftig of toxisch zijn. 

F. Materialen
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Dit zorgt ook voor een betere 
beleving van de parkeergarage.

De vloeren van de parkeergarage 
hebben nog een extra functie. De 
gezuiverde lucht uit de kas wordt 
door speciale leidingen naar de 
vloeren van de parkeergarage 
geleid. Hier wordt de lucht gekoeld 
of verwarmd. Daarna wordt de 
gezuiverde lucht “losgelaten” in het 
gebouw.

Vaak zijn parkeergarages donker en 
gesloten. De parkeergarage onder het 
stadskantoor heeft grote openingen. 
Hierdoor komt er niet alleen daglicht 
binnen, maar kan ook gebruik worden 
gemaakt van buitenlucht. Het groen 
boven de openingen zorgt ervoor dat 
de lucht wordt gezuiverd.

In de parkeergarage zelf is ook 
groen voorzien. Zo kun je er bomen, 
klimplanten en zelf champignons 
vinden. 

G. Parkeergarage
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H. Werkplekken
Medewerkers hebben geen vaste werkplek in het nieuwe stadskantoor. 
Iedereen mag van alle werkplekken gebruik maken. 
Er zijn diverse soorten werkplekken die geschikt zijn voor verschillende 
activiteiten:
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Weetjes stadskantoor
• 11 verdiepingen bovengronds en 4 verdiepingen (inclusief souterrain) 

ondergronds

• 13.500 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief parkeergarage)

• Activiteit gerelateerde werkplekken: 532 primaire werkplekken, 176 
secundaire werkplekken, 360 vergaderstoelen, 238 overige zitplekken

• 400 publieke parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarage verdeeld over 
3 lagen. 

• Gebouwd volgens de Cradle to Cradle principes

• Hoogte gebouw: 50 m inclusief zonneschoorsteen

• Grootste groene gevel van Europa
- Oppervlakte groene gevel: ruim 2150 m2
- Aantal planten: ruim 42.000 stuks
- Type beplanting: vaste planten, grassen, bodembedekkers en heesters
- Aantal soorten: 40

• Zonnepanelen
- 1.000m2 zonnepanelen op de aluminium zuidgevel
- 200 m2 zonnepanelen op de west- en oostgevel
- 160 m2 zonnepanelen op het dak.

• 25m2 Zonneboilers

• Warmte- & Koudeopslag (WKO) in de bodem om te verwarmen en koelen in 
het gebouw

• Kas is groene long van het gebouw

• Helofytenfilter zuivert hemelwater en grijs water. Het gezuiverde water wordt 
opnieuw gebruikt voor toiletspoeling of bewatering van de groene gevels.

• Materialen
- Circa 30 C2C materialen in het stadskantoor verwerkt
- Groen sloopbestek; het gebouw is ontworpen om uiteindelijk weer uit elkaar te
  kunnen halen
- financiële restwaarde van 10% op gebruikte materialen
- terugname garantie meubilair, 18% aanschafbedrag retour
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   Gun jezelf C2C!

Uitgangspunt van C2C is om meerwaarde te creëren voor het milieu, 
de gezondheid van jezelf en je omgeving én financieel. 
Daarvoor kent Cradle to Cradle drie basisprincipes:

- Afval = Voedsel: ofwel alles is een voedingsstof voor iets anders;
- Benut de Zon: gebruik alleen maar schone energie;
- Stimuleer diversiteit: waaronder biodiversiteit, culturele diversiteit en   
  innovaties.

Het einddoel bij Cradle to Cradle is niet het produceren van mínder afval, maar 
een samenleving zónder afval. Dit kunnen we gemakkelijk bereiken als we 
op een heel nieuwe manier gaan denken. Het gaat erom dat we de dingen 
meteen goed, in plaats van minder slecht doen.

Gemeente Venlo wil graag dat meer particulieren, ondernemers, verenigingen 
en instellingen de C2C-filosofie toepassen en trekt een jaar lang uit om dit 
voor elkaar te krijgen. De opening van het nieuwe stadskantoor geldt daarbij 
als startdatum. In dit Cradle to Cradle jaar worden projecten uitgevoerd en 
activiteiten georganiseerd en kunnen initiatiefnemers rekenen op hulp om hun 
eigen C2C-ideeën waar te maken.

Meer informatie vind je op www.c2cvenlo.nl
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