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bodem en reliëf

A. laag-nat
B. middelhoog en -droog
C. hoog-droog

(historisch) grondgebruik

A. coulissenlandschap
B. akkerbouw/veeteelt
C. bos en heide

lange lijnen

1. Eindhovensedijk
2. Bloemendaal
3. Zandpad (zonder naam)
4. Hoeven
5. De Kriekampen
6. Doortraproute kanaal

concept: kamers 

A₁. rabattenstructuur
B₁. mozaïekverkaveling
A₂. coulissenlandschap 
B₂. strokenteelt
C.  boskamers 

ANALYSE EN CONCEPT DE KEMMER

CONTEXT KETENINNOVATIE

oo
g

st

BRABANT NU

monocultuur naaldbossen

bestaand bos omvormen 
naar polycultuur

naaldhout uit dunning

buffer/productiebos toevoegen 

hout uit productiebos

agroforestry in combinatie 
met wonen

landschap onder druk

woonbehoefte

nitraatuitspoeling naar 
beekdal

aanleg beekdalbossen

verschraling landschap

aanleg populierenbossen

kleinschalige biologische landbouw

carbon credits stikstofcetrifi caten
stikstofcetrifi caten

omschakelen naar duurzame 
circulaire bouw-landbouw

stikstof bedreigt natuurzones

strokenteelt

afname biodiversiteit

stikstof bedreigt natuurzones

TOEKOMST

Bos- en heide (natuur) Dorpsranden Beekdalen en valleien Grootschalige landbouw

p
ro

d
u

ct
h

oo
fd

- 
en

 
n

ev
en

d
oe

le
n

aa
n

vu
lle

n
d

e 
in

ko
m

st
en

stikstofcetrifi caten
stikstofcetrifi catenomschakelfonds
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bodem & klimaatbodem & klimaat
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BOUW
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VOEDSEL
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wortels wortels

wortelasperge

asperges asperges

asperge

gras hakhout hakhout vlas lisdodde hennep sorghum olifantsgras schimmel loofboompopulier

bodem & klimaat bodem & klimaat

omschakelfonds omschakelfondsomschakelfonds ecosysteem-
diensten

voedselvoedsel voedsel voedsel

biodiversiteitbiodiversiteit biodiversiteit biodiversiteitCO2 opslagCO2 opslag CO2 opslag CO2 opslag
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Grootschalige landbouw

Beekdalen en valleien

Dorpsranden

Bos- heide (natuur)
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wilgen voor waterzuivering
van eutroof naar voedselarm

coulissewoningen levende 
groene gevels met 
biobased waterdichte folie

schuurwoningen
in strokenteelt

pixelhousing
SIPS-constructie met 
Peppelhout gevel

boscluster
CLT constructie 
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het landschap aan je voeten
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Samengoed De Kemmer is een coöperatieve vereniging
waarvan de woningeigenaren, huurders en de woningstichting lid 

zijn. De vereniging organiseert o.a. de collectieve energie, mobiliteit 
en het onderhoud door middel van verwaarding van het landschap. 

In opdracht van de coöperatie telen boeren voedselgewassen en 
onderhouden de graslanden.  Beloning van ecosysteemdiensten 

en verhandeling van koolstofcertifi caten genereren extra inkomsten. 
Bewoners zijn prosumenten; ze dragen actief bij aan het productieve 

landschap en houden daarmee de kosten laag.

Het oorspronkelijke coulissegebied ‘Heikampen’ 
herstelt door aanplant van coulissewoningen
met levende groene gevels. De gevel kleurt 
mee met de seizoenen. Tussen de takken en 
bladeren wemelt het van de vogels, insecten en 
bijen. Met recht een natuurinclusieve woning!

agromodule;  verplaatsbare 
verwerkingseenheid voor 
kleinschalige kaasmakerij, fruitpers-
cidermakerij, of fermentatielab. 

In de boskamers op de hoge droge 
zandgronden staan gestapelde 

of geclusterde woningen. De 
draagconstructie van de 

gestapelde woningen bestaat 
uit een CLT frame.

De gevelbekleding is 
van douglashout van 

de zandgronden, 
verduurzaamd met 

een biologische 
schimmel o.b.v. 

lijnzaadolie, 
afkomstig uit 

regionaal 
geteelde vlas.

Door de rabattenstructuur
liggen de woningen droog. In de 
greppels wordt water geborgen en 
gezuiverd door elzen en wilgen. De 
boer ontvangt een beloning voor deze 
ecosysteemdiensten. De woningen krijgen 
een vlonder aan de oervers. De gevel is 
van mycelium. De zachte tinten en wollige 
verschijningsvorm doen denken aan schapen 
in de wei. Zichtbaar anders, een showcase voor 
biobased bouwen!

Aanwezige boomteelt transformeert naar 
agrobosbouw in strokenteelt. De plantgildes 
van noten, fruit, bessen, afgewisseld met 
hakhoutbosjes zijn voederwallen voor mens 
en dier. Langgerekte schuren voegen zich in 
de stroken.

parallelstructuur ontlast Moorland

kanaalwater als 
warmte-wisselaar

herst
el coulisselandschap

la
ng

gerekte schuurvolumes in de stroken

u
itb

re
id

en
besta

ande watergang: rabattenstructuu
r

cl
us

te
rs

in
het bos, balkon tussen de boom

toppen

In de mozaiekverkaveling met pixelfarming 
liggen clusters van pixelwoningen. De 
constructie is van prefab houtskeletbouw. 
Een goedkoop, licht en snel alternatief 
voor CLT. Daarmee wordt biobased 
bouwen haalbaar, schaalbaar en 
betaalbaar. Traditionele isolatie van zachte 
(vochtgevoelige) glaswol of schadelijke PIR 
maakt plaats voor myceliumcomposiet. De 
gevel is van populierenhout uit het Groene 
Woud. Door de lichte bouwwijze zijn geen 
betonpalen nodig.
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Eindhovensedijk fi etsstraat

grote collectieve plek: 
sociale cohesie

elzen- en wilgensingels:
CO2-opslag, biodiversiteit

werkschuur, deelfi etsen, fi etskar, oplaadpalen, 
deelauto’s, pakketpunt, afval, recycling, compost, ...

collectieve berging en 
fi etsenstalling per blok

waterberging- 
en zuivering

groendak 
waterberging

waterberging- 
en zuivering

beheer en verwaarding van 
het landschap

Doorsnede 1

Doorsnede 2

Doorsnede 3

Doorsnede 4

energieneutraal: zonne-energie en 
Thermische Energie uit Oppervlaktewater

autovrij: veilig & gezond

botanisch bouwwerk
placemaking & recreatie

Samengoed: zorg voor elkaar en voor het landschap

Nieuwe mobiliteitsconcepten

Biobased en energieneutraal

Natuurinclusief & klimaatadaptief

gevel: myceliumpanelen 
en populierenhout

HUB

biobased showcases biobased haalbaar, schaalbaar, betaalbaar

1

2

3

4
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PANEEL – MYCOCOMPOSITE
Mycelium, wortels van paddestoelen, gegroeid op reststromen

www.grown.bio

Productgroep:

akoestische materialen, gevelisolatie, gevelbekleding, dakisolatie, binnenwanden, niet

dragend, wand- en plafondafwerking, vloerisolatie, geluidswering, straatmeubilair

Samenstelling:

MycoComposite is gebaseerd op reststromen uit de landbouw en mycelium. Mycelium is

het wortelstelsel van de paddestoel en bindt de vezels binnen 7 dagen aan elkaar.

De vezels kunnen van veel verschillende reststromen zijn. Er is al succesvol gewerkt met

hennep, vlas, miscanthus, lisdodde, rijstkaf en bermgras.

Aan het einde van het groeiproces wordt het product gedroogd. Dit voorkomt verdere

groei naar een 'uiteindelijke paddestoel' en zorgt ervoor dat wat overblijft een solide

materiaal is wat een isolerende werking heeft.

Algemeen:

Grown.bio maakt bouwmaterialen met mycelium en landbouwresten. Een duurzaam

alternatief voor onder andere piepschuim. Het materiaal kent veel toepassingen,

waaronder ook in de bouw.

Het hier gepresenteerde product is een lichtgewicht paneel wat als isolatie gebruikt kan

worden. Dit innovatieve materiaal is de isolatie van de toekomst. Lokale reststromen

worden hergebruikt en upcycled naar iets nieuws.

Eigenschappen van mycelium:

- Thermisch en akoestisch isolerend

- Duurzame isolatietechniek

- Groei op maat

- Waterafstotend

Afwerking:

Mycelium is van nature hydrofobisch, dat betekent dat het water afstoot. Omdat het

materiaal ook bestaat uit hennepvezels, wordt aangeraden om een biobased waterdichte

coating aan te brengen op het materiaal als het op vochtige plekken wordt gebruikt.

Aandachtspunten:

Voor twee maten zijn standaard mallen aanwezig:

- 1230 mm x 830 mm x 25 mm

- 1160 mm x 570 mm x 55 mm

Er kunnen veel meer vormen en afmetingen van panelen groeien. Voor speciale vormen

worden mallen op maat gemaakt.
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INNOVATIE EN CONCEPT

Met de aantrekkelijke toepassing 
van nieuwe bouwmaterialen 
stimuleren we verdere innovatie 
in de hele keten: van nieuwe 
businesscases in biobased teelten 
tot vernieuwende woonconcepten 
en bouwmethodieken.

MYCELIUMCOMPOSIET

Mycelium gebruiken we niet 
alleen als isolatiemateriaal, maar 
passen we naast Peppelhout toe 
als bijzonder fraaie gevelafwerking. 
Myceliumcomposiet bestaat uit 
draden van een schimmel vermengd 
met natuurlijke vezels. De vezels 
komen uit organische reststromen 
van de landbouw, zoals hennep, vlas, 
miscanthus, lisdodde, houtsnippers 
of bermgras. Mycelium is het 
wortelstelsel van de paddestoel 
en bindt vezels onder vochtige 
omstandigheden binnen één week 
aan elkaar binnen een mal. Buiten de 
mal moet het product drogen tot een 
vormvast gevelpaneel of isolatieplaat.

Dit innovatieve materiaal is de isolatie van 
de toekomst. Lokale reststromen worden 
hergebruikt en opgewaardeerd naar iets 
nieuws. De belangrijkste eigenschappen van 
mycelium zijn:

• Thermisch en akoestisch isolerend
• Duurzame isolatietechniek
• Groei op maat
• Van nature hydrofobisch/waterafstotend
• Dampopen
• Brandvertragend
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gedeelde overdekte  
fi etsenstalling

groen sedum/
kruidendak

SIPS-wanden 
dragen houten 
vloerbalken

lichtgewicht 
houtbouw op 
funderingsplaat

berging als 
erfscheiding

Dutch Design 
Week 2019

Eerste pilot 
wandisolatie met 
mycelium  2013

Hoge aanbaarheidsfactor  
fascinerende kleuren en 
structuren

Bewuste uitgroei van 
paddestoelen leveren bijzondere 
nestgelegenheid op aan de gevel

zonnepanelen met 
dubbele oriëntatieoptie 

buitenzonwering 
vouw-schuifl uiken

mycelium 
natuurinclusieve en 
biobased gevel

minimaal privé
maximaal 
landschap

vlonders en 
dakterassen



FLEXIBEL SCHAALBAAR REMONTABEL

Voor de doorwerking op gebouwniveau is een keuze 
gemaakt voor de woningtypologie van sociale 
huurwoningen, met een gebruiksoppervlak tussen 50-75 m2 
GBO. Het ontwerp leent zich voor een eenvoudige vertaling 
naar andere woningtypes zoals betaalbare koopwoningen 
en middeldure rijwoningen.

GSPublisherVersion 323.93.94.100

1:100 (A3)  .   mulderendevries architecten (m/v)*  .  20-06-2022

VO100  sociale huur - BG
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VO101  sociale huur - VD1
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VO102  sociale huur - VD2
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4 4

4 4 4

4 4

sociale huur 6x

3 stramienen = woningtypes

70m2 gbo
57m2 gbo
50m2 gbo

82m2 bvo
120m2 bvo

sociale koop 4x

138m2 gbo
102m2 gbo

129m2 gbo

middelduur 3x

begane grond 1e verdieping 2e verdieping
begane grond

plattegronden 12 woningen sociale huur (A1 schaal 1:200)

1e verdieping

2e verdieping

Bekendheid vergroten: 
de nieuwe inzichten en 
concepten delen we actief 
met een breed publiek om 
zo het enthousiasme voor 
biobased en natuurinclusief 
bouwen te vergroten en 
zowel vraag als aanbod te 
stimuleren. 



Unidek SIPS is een prefab oplossing om de gevel te vullen en 
te isoleren. Het samengestelde sandwich gevelelement is 
opgebouwd uit panelen met een kern van EPS Platinum en 
voorzien van 4 geïntegreerde verstijvers van 44 mm hoog 
en 44 mm breed. De panelen worden op een unieke manier 
gekoppeld door middel van regels van 44 x 88 mm waardoor 
de isolatieschil nauwelijks wordt onderbroken (zie figuur 9).

De binnen- en buitenzijde zijn voorzien van een 12 mm 
spaanplaat Extra WR P5. Desgewenst kunnen de elementen 
voorzien worden van koppelregels, randafwerking, folies, 
sparingen of andere aanvullende bewerkingen.

Figuur 9 - Koppeling panelen onderling met een minimum aan 
koudebruggen

Bevestigingsankers
Toepassing van een nieuw bevestigingsanker maakt het 
mogelijk om, in situaties waar de elementen voor de vloer 
langs geplaatst worden, de boven elkaar staande elementen 
van twee verdiepingen met één anker te bevestigen. 
Voor bevestiging van de Unidek SIPS-elementen middels 
het vernieuwde bevestigingsanker verwijzen wij u naar de 
productinformatie op onze website: www.unideksips.nl. 
Wanneer de SIPS-elementen tussen de vloer worden bevestigd 
dienen er andere ankers toegepast te worden. 

Stijfheid en sterkte 
Omdat Unidek SIPS een sandwichelement is, biedt het 
stijfheid en sterkte in alle richtingen. Een bijkomend voordeel 
hiervan is dat er minder bevestigingsankers nodig zijn dan bij 
bijvoorbeeld een houtskeletbouwsysteem. 

Maatvastheid
Een Unidek SIPS-element wordt prefab gefabriceerd en 
machinaal op maat gemaakt. Hierbij wordt een maximale 
tolerantie van 1 millimeter per meter gehanteerd. Op het 
werk komt u dan ook niet voor onaangename verrassingen te 
staan maar is een passend legplan en een snelle verwerking 
gegarandeerd. 

Technische 
specificaties

Geluidsisolatie 
Unidek SIPS behaalt op het gebied van geluidsisolatie een 
Rw-waarde tot 43 (-2; -7) dB, afhankelijk van de exacte 
opbouw van de gevel (zie figuur 10 t/m 12). Dit is opgenomen 
in het KOMO-certificaat. De geluidwerende eigenschappen 
van het sandwichpaneel zorgen voor een reductie van geluid 
van buitenaf en overlangsgeluid tussen ruimten of gebouwen.

Figuur 10 - Geluidsisolatie bij een gevelopbouw met Unidek SIPS en 
een 12,5 mm gipsvezelplaat: Rw 35 (-2; -4)

Figuur 11 - Geluidsisolatie bij een gevelopbouw met Unidek SIPS en 
een lege spouw: Rw 39 (-1; -4)

Figuur 12 - Geluidsisolatie bij een gevelopbouw met Unidek SIPS en 
een gevulde spouw: Rw 43 (-2; -7)

17
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HSB  Houtskeletbouw

CLT  Cross Laminated Timber

SIPS  Structural Isolated Panel System

recreatieve route door het coulisselandschap prosumenten in de strokenteelt

Vrijheid in ontwerp en afwerking
eenvoudig werken met moduulmatenSparingen voor ramen of deuren kunnen op iedere gewenste 

positie in de gevel worden geplaatst, er is altijd een Unidek 
SIPS-oplossing die past bij het ontwerp. De maximale 
sparingsbreedte zonder dat een aanvullende constructie 
noodzakelijk is, is afhankelijk van de dikte van het element. 

Eenvoudig werken met moduulmaten 
Unidek SIPS wordt opgebouwd uit basispanelen van 1020 
en 1200 mm breed. Dit resulteert erin dat moduulmaten 
van 30-60-90 eenvoudig passen binnen dit systeem.

Vrijheid in ontwerp 
en afwerking 

Sparingsbreedte

Figuur 7 - Uitgangspunten sparingsbreedte Unidek SIPS

12

sparingsbreedte

SIPS HOUTBOUW

Het type bouwsysteem is zeer bepalend voor zowel de bouw 
als het uiteindelijke comfort en de energieprestaties van een 
woning. In ons concept maken we gebruik van een prefab 
houtbouw-systeem SIPS. Deze afkorting staat voor Structural 
Insulated Panelsystem. Het systeem bestaat uit een sandwich 
van houten panelen (osb) waartussen isolatie (Mycelium) 
zodanig is aangebracht dat het geheel ook constructief werkt.

De voordelen van MycoSIPS zijn onder meer:

• biobased materialen
• prefab (snel en nauwkeurig)
• lichtgewicht
• geen aanvullende constructies noodzakelijk
• hoge luchtdichtheid (laag energiegebruik)
• modulair en fl exibel
• remontabel en herbruikbaar
• duurzaam (langdurige prestaties)

GSPublisherVersion 327.93.93.100
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HSB

CLT

SIPS

Houtskelet + isolatie
= onnauwkeurig, arbeidsintensief,
beperkt isolerend.

Kruislings verlijmde vuren houten planken
= veel en hoogwaardig houtmateriaal, zwaar, 
isolatie moet worden toegevoegd.

Constructief isolerende sandwichpanelen
= integrale isolatie, optimaal houtgebruik
luchtdicht en energiezuinig.

PEPPELHOUT

Een deel van de gevels wordt bekleed met 
Peppelhout in een open lattenstructuur. Lokaal 
geoogste populieren krijgen na thermische 
verduurzaming een tweede leven als 
gevelbekleding en optioneel ook als toepassing 
in het interieur. Door het modifi ceren van 
populierenhout wordt de duurzaamheid verhoogd 
naar klasse 3, vergelijkbaar met Western Red 
Ceder. Peppelhout heeft weinig noesten, heeft 
een normale vormvastheid voor hout en is zeer 
licht in gewicht. De friswarme, lichtbruine kleur 
zal door de jaren heen natuurlijk vergrijzen. Het 
gemodifi ceerde populierenhout gaat 50 jaar mee 
en is onderhoudsvrij.


