De woningmarkt staat onder druk en de uitdagingen zijn enorm. De afgelopen maanden verscheen in het nieuws dat de woningproductie omhoog moet om iedereen te kunnen huisvesten. Voornamelijk starters,
middeninkomens en kwetsbare doelgroepen kunnen moeilijk een woning vinden. Stikstof, COVID-19 en de mogelijk nieuwe wetgeving voor geluidsnormen, die woongebieden onleefbaar kan bestempelen, zorgen voor
complexiteit.
CO2-uitstoot & BENG 2021
Bovenstaand nieuws vergeet echter één van de grootste uitdagingen in de wereld; de CO2-uitstoot. Om de opwarming van de aarde en de resulterende klimaatverandering tegen te gaan moet de CO2-uitstoot van onze
wereldeconomie verminderen. Nederland heeft harde afspraken gemaakt en samen met bijna 200 andere landen getekend voor het klimaatakkoord van Parijs om deze doelen te behalen.
Vanuit de Europese Unie is er een verplichting gecreëerd voor gebouwen, namelijk de ‘Energy Performance Buildings Directive’. In Nederland zal deze verplichting volgend jaar wetgeving worden met de intreding van de
BENG 2021 (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Het grootste verschil tussen de huidige en de nieuwe wetgeving voor duurzame gebouwen is dat er gekeken wordt naar de prestaties (energielabel) uitgedrukt in kWh/m². Er
wordt niet meer alleen gekeken naar de toegepaste materialen voor gebouwschil, installaties en duurzame opwekeenheden, maar ook naar de daadwerkelijke verbruikte en opgewekte energie.
Innovatieve denkers nodig: studenten
In Nederland is er kennis en kunde nodig van de gehele bouwketen om eerdergenoemde uitdagingen op te lossen. Momenteel ontbreekt het aan werknemers en beschikbare tijd om nieuwe concepten uit te werken om de
energietransitie te versnellen. Door studenten in het beroepsonderwijs te gebruiken als innovatieve denkers en concepttesters kunnen zowel het bedrijfsleven als de studenten veel leren. Daarbij ben ik van mening dat
wanneer studenten grote verantwoordelijkheid krijgen en vervolgens deze ook nemen ze enorm snel leren en een goed eindproduct neerzetten voor het bedrijf. Studenten zijn belangrijk in de energietransitie.
In mijn functie bij Schneider Electric krijg ik de mogelijkheid om studenten te ondersteunen bij een internationale bouwcompetitie. Team Celcius van de Hogeschool Utrecht heeft met een nieuw woningbouwconcept de
finale plaats in de Solar Decathlon 2020 Washington DC behaald. Oude netwerken en nieuwe bedrijven werden geraadpleegd waarbij wij gevraagd zijn om sponsoring in de vorm van kennis, netwerk en technische
oplossingen op het gebied van Elektrotechniek.
Tijdens mijn eigen studie Electrical Engineering aan de Hogeschool Utrecht heb ik ook mee gedaan aan de Solar Decathlon 2017. Samen met medestudenten van de Hogeschool Utrecht hebben wij een woning ontworpen
en gebouwd vanuit de visie modulair, circulair en zelfvoorzienend. Dat ik de studenten ging ondersteunen met de nieuwe uitdaging was dus logisch. De Solar Decathlon (SD) is een duurzaamheidswedstrijd voor studenten
over de hele wereld. De SD is ontstaan om innovatie in de bouwsector te bevorderen door studenten te laten werken aan uitdagingen die vandaag en in de toekomst spelen in de (woning)bouw. De wedstrijd toetst de
woningconcepten aan de hand van 10 thema’s gebaseerd op duurzaamheid, efficiëntie, architectuur, innovatie, gezondheid en marktpotentieel. De eisen binnen deze thema’s verplichten de studenten tot het ontwerpen
van nieuwe woningconcepten, deze worden gebouwd, vervolgens getest en tentoongesteld aan de jury en het publiek op een jaarlijks wisselende locatie in de wereld. Het doel voor de studenten is natuurlijk het winnen van
de wedstrijd. Het bedrijfsleven krijgt de mogelijkheid tot het vrijblijvend ontmoeten en opleiden van nieuw personeel op hun bedrijfsdomein. Ook kunnen zij innovatieve bouw- en installatieonderdelen tentoonstellen op
een internationaal podium.

Innovatief bouwen en multicisciplinair samenwerken
De hoge leercurve door innovatief te bouwen en multidisciplinair samen te werken met alle opleidingen die nodig zijn om een bouwbedrijf te starten, zorgt ervoor dat je tijdens je studie breder leert kijken dan jouw eigen
opleiding/expertise. Er vindt een vermenging plaats tussen Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek samenwerkend met de opleidingen Technische Bedrijfskunde, Finance, HBO-Rechten, Communicatie,
Veiligheidskunde en Bedrijfskunde. Het zoeken, overtuigen en laten samenwerken van zo’n diverse groep studenten met bedrijven zorgt ervoor dat er duurzaamheidstalenten voorbereid worden op uitdagingen van
morgen. Daarnaast leidt de reis van de studenten naar de wedstrijd toe en het durven de hand op te steken bij complexe uitdagingen tot verbetering van kennis, ondernemerschap, hard- en soft skills en uitbreiding van het
netwerk.
Doen is leerzamer dan toekijken
Als we kijken naar de uitdagingen die er vandaag zijn en deze weerleggen tegenover de mogelijkheden die technische innovaties brengen op het gebied van digitalisatie en elektrificatie, ben ik van mening dat het gericht
werken aan oplossingen veel uitdagingen kan oplossen. Uiteindelijk zie ik dat studenten, maar ook het bedrijfsleven het meest leert van actief ondernemen. Het daadwerkelijk doen is leerzamer dan vanaf afstand kijken en
beoordelen. Het vervolgens delen van deze kennis in de vorm van een wedstrijd zorgt ervoor dat studenten opgeleid worden als werkkrachten die wij als maatschappij nodig hebben.
Over Harold van Faassen:
Momenteel ben ik werkzaam bij Schneider Electric als System Architecture Designer en ondersteun ik partners en klanten met hun elektrotechnische systemen. Onderwerpen die dagelijks aan bod komen zijn
energiemanagement, gebouwmanagement en de elektrische infrastructuur toegespitst op gebouwen en woningen. Mijn interesse ligt in het werken aan en leiden van de digitalisering en elektrificatie van gebouwen en
woningen. Dit zal de veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en het comfort verhogen van mensen, processen en middelen.
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Elk project begint bij een droom
Deze droom komt voort uit een uitdaging. Dankzij de inzet van veel
enthousiaste en energieke mensen komt het op papier tot leven en
krijgt die verre stip op de horizon steeds meer een vorm. Maar daar
houdt het niet op. Wij kunnen onze droom niet alleen realiseren.
Daarom hebben zijn we in de achterliggende periode samen gaan
werken met veel partijen en organisaties die, net zoals wij, geloven in
een toekomst waar duurzaam wonen voor iedereen binnen
handbereik is.

Celcius zou zonder haar partners en supporters niet kunnen bestaan.
Deze partijen verrijken ons niet alleen met sponsorships maar ook met
kennis en materiaal, twee essentiële onderdelen voor het succes van
ons project. We vinden het belangrijk om ze in het licht te zetten. Ze
verdienen het.

BAM Wonen Nieuwegein
www.BAM.com

BAM Materieeldienst Lelystad
www.BAM.com

Celdex
www.Celdex.nl

Vorige week hebben we de vloer, het
dak en de wanden luchtdicht
gemaakt. Ook zijn we aan de slag
geweest met voorbereiding te treffen
om het huis winddicht te maken. Dit is
gedaan door Celdex aan te brengen
tussen de verschillende elementen 

Hunter Douglas
www.hde.nl

Jaga
www.jaga.be

Schneider Electric
www.se.com

Siemens (BSH-group)
www.BDHG.com

Japanse constructiemethode

Suteki
www.sutekieurope.be

Zo wordt gebruikgemaakt van het Suteki Wood System,
een Japanse constructiemethode van houtskeletbouw.
De verbindingen tussen het FSC-hout zijn van
koolstofgietstaal, waarmee een sterkere constructie
ontstaat die ook weer uit elkaar gehaald kan worden.
“We combineren dit met een isolatiemateriaal van biomassa. We gebruiken oude
plantenresten en maken daar mycelium van, schimmeldraden. Hiermee laten we zien dat we
niet bang zijn om te innoveren, want het is het eerste huis waar dit wordt toegepast. We
letten daarbij op het invullen van de Trias Energetica: de isolatie beperkt de warmtevraag en
zorgt dat we minder energie nodig hebben om de woning een comfortabele temperatuur
mee te geven.”
Overgenomen van https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200702-alles-in-een-klimaatconcept

Celcius is een acroniem voor onze 7 kernwaarden.
Zo staat de eerste ‘C’ voor het woord Circulair.
Celcius bouwt daarom zo veel mogelijk met
circulaire materialen zoals hout waar de woning
uit bestaat met haar Suteki Frame, vloer, gevels
en dak. Daarnaast zijn alle naden opgevuld met
een makkelijk verwijderbare Airsealstrip. Dit
maakt modulair bouwen mogelijk en alle
elementen zijn herbruikbaar en uitwisselbaar.

TOTO GmbH
www.jp.toto.com

Wij zijn trots om te zien hoe onze partners ons blijven
steunen. Zo hebben Installatienet en Installatietotaal ons
verhaal over het Celcius huis en de geïntegeerde
recoCOMPACT exclusive waterpomp van Vaillaint op hun
platform gedeeld.

Vaillant
www.vaillant-group.com

Velu
www.velu.nl

Watts Water Technologies
www.wattswater.com

Wavin
www.wavin.com

Xenz
www.xenz.nl

Wij zijn onwijs blij met de nieuwe Upfall shower voor
ons Celcius huis die gesponsord is door Xenz. Deze
douche bevat een uniek upcycle systeem waarbij het
gebruikte water wordt opgevangen, gefliterd, ververst,
verwarmd en hergebruikt. Op deze manier verbruik je
uiteindelijk maar 1,5 liter water per minuut in plaats
van 30 liter per minuut!

Zinkunie
www.zinkunie.nl

deze week is dan eindelijk het dak
waterdicht gemaakt! Dit is gelukt dankzij
de hulp van Zinkunie met wie wij de
EPDM-dakbedekking hebben
aangebracht. Daarnaast is het dak netjes
afgewerkt met zwarte hoekranden en de
hemelwaterafvoer en het zonnepaneel
kabeltraject zijn aangelegd.
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Werkwijze:
“Challenge based leren”: de maatschappelijke uitdaging is het uitgangspunt.
• passie en plezier; enthousiasme, prettige omgeving, elkaar helpend, intrinsieke
betrokkenheid van allen;
• samenwerking met lectoraten, betrokken partijen uit de praktijk en eindgebruikers
• regie bij studenten; haal het beste in studenten naar boven, coaching volgens
challenge based leren, ambitie, ondernemerschap, toptalent, T-shaped
professional;
• interdisciplinair en sector overstijgend samenwerken; met en van elkaar leren,
over opleidingsgrenzen heen, samenwerking met MBO, andere Hogescholen en
Universiteiten, bedrijven als partners;
• maatschappelijke meerwaarde en relevantie; startpunt is ‘gevoelde’ noodzaak
vanuit maatschappij, in co-creatie ontwikkeld, resultaat in de vorm van tastbare
prototypen met impact. verbinding van opleiden met onderzoek en innovatie.

Demo-project: Het Celcius huis:
Een “huis” waarin “Challenge based leren” vorm kreeg en waar innovatie en opleiden hand in hand gaan.
Kenmerken
Het Celcius huis is het resultaat van studenten die aan de Solar Decathlon wedstrijd in 2020 deelnemen. Zij bouwen
met verschillende nieuwe methodes en technologie een huis dat zowel in Nederland als in de USA tentoon zal worden
gesteld. Op tien wedstrijdelementen zal de strijd worden aangegaan met een internationaal deelnemersveld van
studententeams die vanuit hun universiteit ook een woning inzenden.

Het Celcius team heeft als wedstrijdstrategie voor circulariteit, modulariteit, betaalbaarheid en bewoners-welbevinden
gekozen.

Beste relaties, sponsoren en vrienden van Celcius,
30 maart 2020

Hoe enthousiast en voortvarend we als team Celcius ook aan de gang
zijn geweest; wij hebben vrijdag 20 maart te horen gekregen dat we
voorlopig niet mogen starten met de bouw. Onze gezondheid gaat
uiteraard voor! De bouwplaats is ‘geconserveerd’ tot wij een akkoord
krijgen weer te mogen bouwen van de Hogeschool Utrecht.
Wij hebben regelmatig contact met de organisatie van de Solar
Decathlon Challenge en ook daar is de toekomst nog onzeker. Hetgeen
wij nu met zekerheid kunnen zeggen is dat de wedstrijdjurering hoe
dan ook zal plaatsvinden, in welke vorm dan ook en is het niet in juli,
dan wellicht later in het jaar.
Dus ondanks de Covid-19 maatregelen blijft ieder teamlid gedreven
vanuit huis werken en is het ons streven jullie zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Wij hopen hierom ook
te mogen blijven rekenen op jullie ondersteuning en betrokkenheid!
Voor vragen zijn wij te bereiken via ons email adres (Celcius@hu.nl) of
via een privé bericht op facebook en LinkedIn.
Hartelijke groet namens alle studenten en coaches,
Team Celcius (vanuit huis).

Bouwen in 1,5 m maatschappij
De studenten van Team Celcius doen en passant
ervaring op met bouwen volgens de
coronavoorschriften, zoals die nu in de bouw gelden.
De kans is groot dat ze de bouw- en testfase kunnen
afronden vóórdat het nieuwe studiejaar begint. In dat
geval wordt studievertraging voorkomen en kunnen de
testresultaten, als onderdeel in de eindjurering,
ingeleverd worden bij de Solar Decathlon.
https://www.hu.nl/hu-studenten-bouwen-duurzaam-huis-voor-finale-in-wereldwijde-wedstrijd

NIEUWS

STUDENTEN VAN TEAM CELCIUS EINDELIJK
BEGONNEN

Ze gaan niet naar Washington met hun duurzame huis, maar kunnen wel aan de slag in Zwolle
De kogel is door de kerk. Zeventig studenten van team
Celcius hebben toestemming van de HU om te starten met
het bouwen van hun duurzame woning. Hun voorgangers
gingen met het Selficient huis naar Denver en zij zouden
naar Washington gaan. COVID-19 strooide roet in het eten
dat is even omschakelen.

15 mei zou het huis op een dieplader gaan naar Antwerpen
en vanuit daar in een schip naar Baltimore, als tussenstop
voor eindbestemming Washington. Op het wedstrijdterrein
in Washington mocht niet gebouwd worden, dus ze waren
er klaar voor om het bouwwerk in zijn geheel te vervoeren.
Alleen het meubilair, de warmtepomp en andere onderdelen
zouden apart verpakt worden. Maar nu loopt alles anders
en blijft het huis staan.
Overgenomen van: https://trajectum.hu.nl/studenten-van-team-celcius-houden-hun-adem-in
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STUDENTEN VAN TEAM CELCIUS EINDELIJK
BEGONNEN

Ze gaan niet naar Washington met hun duurzame huis, maar kunnen wel aan de slag in Zwolle
Naar Zwolle
Opvallend detail: de woning wordt gebouwd in Zwolle.
Hogeschool Utrecht in Zwolle? Pourquoi?
Utrecht was ingewikkeld (niet naar vragen) en één van de
studenten had een oom die aan een nieuwe duurzame
woonwijk in Zwolle werkt: de Tippe. Niet naast de deur,
maar een prima locatie voor hun avontuur. De gemeente
stelde graag een bouwperceel beschikbaar.
Nu moeten ze het eerst maar eens gaan bouwen. Na
maanden wachten is het eindelijk tijd voor actie.

Overgenomen van: https://trajectum.hu.nl/studenten-van-team-celcius-houden-hun-adem-in

Vrachtschip
Als de bouw van het huis is afgerond, volgt een testfase. In het huis moet dan gedurende drie dagen een
aantal voorgeschreven activiteiten plaatsvinden. Daarvoor wordt alleen zelf opgeslagen energie gebruikt.
Het was eerder de bedoeling dat het huis daarna met een vrachtschip naar Washington zou worden
gebracht voor de finale, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Wel worden de projecten in
april 2021 beoordeeld door een internationale jury in Colorado.
Overgenomen van: https://www.duic.nl/algemeen/studententeam-hogeschool-utrecht-doet-met-duurzaam-huis-mee-aan-internationale-wedstrijd
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Februari 2019:
We are proud to announce that Team Celcius HU has been selected by the Solar Decathlon
to take part in the Build Challenge during the Solar Decathlon Challenge 2020 in
Washington DC! July 2019.
July 2019:
During an international summer school organized in the Project “FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering
Scheme for Youngster” students of Universities in Turkey, Spain and Italy developed the idea to use the result of the competition of
the Solar Decathlon as a attractive eyecatcher and living lab for learning & innovation for the transition of a industrial part of
Amersfoort to a pleasant urban district where living, working, learning and relaxing come together.

Februari 2021:
This team of students is developing the concept of a house that has Circular, Eye-opening, Limitless, Community, Innovative,
Unconventional and Self-sufficient” (CELCIUS) as its building blocks. Together the team is building a next-generation home that reflects
these core values.

Na de wedstrijd zal het huis worden getest op gebruik. Doel hiervan is inzicht te krijgen over de performance
van de nieuwe oplossingen en dat deze met data worden onderbouwd.
We zoeken naar een locatie:


Die voor langere tijd beschikbaar is gedurende de onderzoeksperiode; te weten drie tot vijf jaar.



Die genoeg ruimte heeft om het huis met een oppervlakte van 65 vierkante meter te plaatsen en waar het
huis ook geheel kan worden geplaatst.



Die voorzien is van nutsvoorzieningen en de passende vergunningen.



Waar kan worden samengewerkt met een partner die belang heeft bij het onderzoek en die helpt bij de
invulling van het gebruik van het huis. Een partner die commitment, voor minimaal de onderzoeksperiode,
aan wil gaan.



Die realiseerbaar is in medio 2021.



Die voldoende exposure oplevert en waar de belangen van de sponsoren/partners van het Celcius huis tot
hun recht komen.

INITIATIEF HOEF-KWARTIER-MAKEN
Aanleiding:
Summerschool, internationale studieweek “From Zero to Hero”: (augustus 2019)
• Bedrijventerrein De Hoef, Amersfoort
• Stadhuis Gemeente Amersfoort
• Hogeschool Utrecht/De Nieuwe Stad in Amersfoort
• Utrecht Science Park (Denver House)
• Hogeschool Utrecht - Centre of Expertise Smart Sustainable Cities
• Rijksmuseum in Amsterdam
• Stroomversnelling te Utrecht
• Meridiaan College 't Hooghe Landt (Technasium) te Amersfoort (Zielhorst)
• The Lake House (Energieleverend Oost-West Passiefhuis) te Amersfoort
• Stichting Innovat.ION, Vereniging ION, Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein
• Woningbouwcorporatie Bo-Ex/Hoogbouwflat Henriëttedreef te Utrecht

INITIATIEF HOEF-KWARTIER-MAKEN
Lessons learned “Summerschool”:
• Maak zelf onderdeel uit van de transitie naar stadswijk waar het fijn
is om te wonen, werken, leren en ontspannen.
• Praat niet over de stakeholders, maar mét elkaar.
• Beleid is er al. Nadruk op samen dingen maken en laten zien!
• Geniet van transitie, dan maak je ook anderen blij.
• Verander mee met je omgeving. Maak er deel van uit.
• Benut de creativiteit en positiviteit van scholieren en studenten.
• Benut wat er al is, neem de regie in wat ontbreekt.
• Duurzaamheid = Leuk.
• Baken niet teveel gebieden af, kies voor integrale uitdagingen.
• Het transitiegebied is zeker óók van de omliggende gebieden, zoals
het centrum ook onderdeel uitmaakt van héél Amersfoort.
•
Etc. Etc. ……

INITIATIEF HOEF-KWARTIER-MAKEN
Visie
• Klimaatverandering is één van de belangrijke uitdagingen van deze tijd.
• De transitie naar duurzame energie en een circulaire economie is dan ook een
belangrijke opgave met grote gevolgen en kansen voor de gebouwde omgeving.
• Ook op gebied van wonen is de uitdaging groot, dit betreft zowel het snel en
betaalbaar realiseren van voldoende woningen als renovatie van bestaande voorraad,
in lijn met de klimaat en circulariteitsambities.
• De oplossingen zijn (nog) niet "klaar" en de technologieën evolueren voortdurend en
zijn soms ontwrichtend.
• Dit vraagt om innovatie en (toekomstige) professionals met de competenties (kennis,
vaardigheden, attitudes en waarden) om in een snel veranderende wereld oplossingen
voor deze uitdagingen te realiseren en zo in de behoeften van de bewoners van de stad
te voorzien.

INITIATIEF HOEF-KWARTIER-MAKEN
Visie
• Dit vraagt om innovatie en (toekomstige) professionals met de competenties (kennis,
vaardigheden, attitudes en waarden) om in een snel veranderende wereld oplossingen
voor deze uitdagingen te realiseren en zo in de behoeften van de bewoners van de stad
te voorzien.
• Dit legt een zware verantwoordelijkheid bij het beroepsonderwijs en vraagt om nieuwe
manieren van werken en onderwijs te ontwikkelen. Dit kan het beroepsonderwijs niet
alleen en de samenwerking met andere stakeholders is daarbij essentieel.

INITIATIEF HOEF-KWARTIER-MAKEN
Werkwijze:
“Challenge based leren”: de maatschappelijke uitdaging is het uitgangspunt.
• passie en plezier; enthousiasme, prettige omgeving, elkaar helpend, intrinsieke
betrokkenheid van allen;
• samenwerking met lectoraten, betrokken partijen uit de praktijk en eindgebruikers
• regie bij studenten; haal het beste in studenten naar boven, coaching volgens
challenge based leren, ambitie, ondernemerschap, toptalent, T-shaped
professional;
• interdisciplinair en sector overstijgend samenwerken; met en van elkaar leren,
over opleidingsgrenzen heen, samenwerking met MBO, andere Hogescholen en
Universiteiten, bedrijven als partners;
• maatschappelijke meerwaarde en relevantie; startpunt is ‘gevoelde’ noodzaak
vanuit maatschappij, in co-creatie ontwikkeld, resultaat in de vorm van tastbare
prototypen met impact. verbinding van opleiden met onderzoek en innovatie.

INITIATIEF HOEF-KWARTIER-MAKEN:
Voordelen voor de deelnemers
• Kennis delen en kennis ontwikkelen
• Focus
• Opleiden voor behoefte markt (living lab, challenge based en vraaggestuurd)
• Research & development faciliteit
• Draagvlak bij bewoners in de directe omgeving
• Toegang tot (goede) studenten, nieuw talent
• Toegang tot (inter)nationale subsidieprojecten
• Nieuwe business proposities & start ups

• Branding (events/awards/social envolvement)
• Deel uitmaken van de learning community
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Toekomstige locatie

In gesprek met:
Tineke Zweed
Lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Tineke Zweed
Lid College van Bestuur
Hogeschool Utrecht

In gesprek met:
Michel Labij
Lid College van Bestuur ROC Midden Nederland

Aankondiging Innovatieweek ROC MN
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Na de bouw van het huis volgt de testfase. Drie dagen lang moeten in het
huis een reeks voorgeschreven activiteiten plaatsvinden, met behulp van
zelf opgeslagen energie. Het was aanvankelijk de bedoeling om het huis
daarna met een vrachtschip naar Washington te brengen voor de finale op
de National Mall in Washington DC. Dat plan is wegens de coronacrisis
afgelast, maar de internationale competitie gaat wel door: de
internationale eindjurering is van 16 tot 18 april 2021. Dat gebeurt in
Golden, Colorado, waar een afvaardiging van het Utrechtse team hun
resultaten digitaal zal presenteren. Het huis blijft in Nederland.
De studenten van Team Celcius doen en passant ervaring op met bouwen
volgens de coronavoorschriften, zoals die nu in de bouw gelden. De kans is
groot dat ze de bouw- en testfase kunnen afronden vóórdat het nieuwe
studiejaar begint. In dat geval wordt studievertraging voorkomen en
kunnen de testresultaten, als onderdeel in de eindjurering, ingeleverd
worden bij de Solar Decathlon.
Overgenomen van https://utrecht.nieuws.nl/onderwijswetenschap/75013/hu-studentenbouwen-duurzaam-huis-voor-finale-in-wereldwijde-wedstrijd/

Innovatie week
Campus Amersfoort

Innovatie week
Campus Amersfoort
• Datum: 19 – 23 april
• 5 daagse Design sprint
• Studenten Human Technology/ICT /Smart building
• Gebiedsontwikkeling de Hoef staat centraal
• Gemeente Amersfoort is opdrachtgever
• I.s.m. SDG-hub/ HU/ Celsius huis

Casussen
Het inzichtelijk maken van het energieverbruik door gebruikers
wordt op individueel niveau al veel gedaan.
Hoe kunnen we voor het Hoefkwartier collectief inzichtelijk
maken wat het gezamenlijke energieverbruik is?
Duurzame mobiliteit en beweging zijn belangrijke thema’s in het
Hoefkwartier.
Hoe kunnen wij dit zichtbaar maken en reizigers verleiden om
hiervan gebruik te maken?
(dus óf gaan bewegen óf kiezen voor duurzaam alternatief)

Landing Festival
Concept
Enthousiaste & Energieke studenten, coaches & sponsoren
Landing van het CELCIUS-huis in Amersfoort
Challenge Based leren & Covid-19
Introductie van de landingsplaats: Hoefkwartier te Amersfoort
Uitdagingen
Solar Decathlon Challenge 2020-2012

