UT-nominatie Interlandse
Wetenschapswinkelprijs 2014 voor ontwerp
Natuurhus Almelo
De Wetenschapswinkel UT is genomineerd voor de
tweejaarlijkse Interlandse Wetenschapswinkelprijs 2014 . Het
rapport “Voorlopig ontwerp Natuurhus” van ir. Casper
Conradi viel positief op bij de jury, onder voorzitterschap
van Jacques Wallage. Die koos vier nominaties uit veertien
projecten zoals ingediend door wetenschapswinkels uit
Nederland en België.
De bijbehorende geldprijs van 500 euro wordt op vrijdag 7 november uitgereikt
aan de onderzoeker, tijdens de Inspiratiedagen Wetenschap en Maatschappij onder de
titel: ‘Wetenschap: daar heb je wat aan’. De andere genomineerden komen uit Brussel
en uit Groningen. De jubilerende en organiserende RUG - die dit jaar het 400-jarige
jubileum viert – scoorde zelf twee nominaties. De winnende wetenschapswinkel mag
de wisseltrofee op de schouw zetten: een transparante brug tussen wetenschap en
maatschappij, gemaakt door Ymke ter Beek.
De interlandse wetenschapswinkelprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een
wetenschapswinkelonderzoek waarin: 1. maatschappelijke relevantie, 2. belang van
de opdrachtgever, 3. de wetenschappelijke kwaliteit en 4. de leerervaring van de
studentonderzoeker, het best tot hun recht komen.
De afgelopen jaren gingen prijs en wisseltrofee naar: Antwerpen, Wageningen en
Groningen. De onderwerpen waren zeer uiteenlopend: voorlezen en leesattitude,
interculturele ontmoetingen tussen ‘oude en nieuwe Rotterdammers’, en naar de
behandeling van ‘ballastwater’ voor scheepsverkeer in de Noordzee. Deze spreiding
geeft goed weer dat het wetenschapswinkelwerk een grote variëteit kent.
stroomversnelling
Casper Conradi schreef zijn rapport in februari 2013 toen hij nog studeerde bij de UTstudierichting Industrial Design Engineering – Architectural Building Components
Design Engineering. In een ontwerpvak van tien studiepunten maakte hij een
voorlopig ontwerp van een ‘Natuurhus’ dat moet verrijzen in het Hagenpark in
Almelo. Het is een burgerinitiatief van zes natuurverenigingen waaronder het
NIVON, Vereniging voor Veldbiologie en Sterrenkijkvereniging Astrona. Zie ook:
www.natuurhus.nl . Door het studieproject van Casper raakte het initiatief in een
stroomversnelling. Bij de presentatie van zijn ontwerp waren beleidsambtenaren,
gemeentebestuurders en plaatselijke ondernemers aanwezig. Het ontwerp biedt
werkruimten voor de zes aangesloten natuurverenigingen en een restaurant. De
planvorming resulteerde in een nieuw ontwerp van architect Sander Giessen in juni
dit jaar: http://natuurhusalmelo.nl/wp-content/uploads/2012/06/Sander-Giesen27jun14.pdf
In overleg met de opdrachtgever, de Stichting Natuurhus, deed Casper enkele
verrassende ontwerpkeuzes. Hij koos voor een stalen frame waarbij de wanden zijn
opgebouwd uit stro. Het ontwerp ligt grotendeels onder de grond waarbij lichtkoepels

voor extra lichtinval zorgen. Warmtewisselaars zorgen ervoor dat de lucht redelijk
warm binnenstroomt. De ventilatie kreeg extra aandacht omdat lucht overal om het
stro moet kunnen stromen om ervoor te zorgen dat dit goed droog blijft. In overleg
met Cogas werd gekozen voor een warmtepomp in combinatie met een HR-ketel: een
robuuste keuze met een uitstekende energieprestatie. Hij werkte deze aspecten
helemaal uit en kwam tot een eerste kostenraming. De visuele presentatie, inclusief
virtuele rondgang, was erg sterk en heeft mede bijgedragen aan de voortgang van de
planvorming. Het rapport is te vinden op:
https://docs.google.com/a/kennispark.nl/file/d/0B798Sfwc8G9WTkVYREFLU2ZwaF
U/edit
De visuele presentatie:
http://www.utwente.nl/az/wewi/nieuws/Eerdere%20berichten/Natuurhus_HQ_geen_g
eluid.mp4
Contactpersoon vanuit het Natuurhus Almelo was architect Martin Mulder. ‘Dankzij
o.a. dit project hebben we het bouwproces in samenwerking met verschillende
organisaties kunnen starten, zodat er uiteindelijk een Natuurhus voor en door Almelo
komt.’
Het indrukwekkende werkstuk leverde Casper een 9 als eindcijfer op. Zijn UTbegeleider Ir. Bram Entrop prijst zijn ‘kritische houding ten opzichte van de
opdrachtgever’. Casper zelf is erg blij met zijn nominatie: ‘Ik heb er misschien wel
het dubbele aantal uren ingestoken, maar ik heb in korte tijd veel geleerd en hier veel
plezier aan beleefd.’ Hij werkt momenteel bij MOOOZ in Beltrum, partner in gevelen dakgroen. Voor dit innoverende bedrijf studeerde hij af en ontwierp een modulair
systeem voor verticale tuinen.
De genomineerde projecten: in willekeurige volgorde:
•
Wetenschapswinkel Universiteit Twente voor het Voorlopig Ontwerp
Natuurhuis door Casper Conradi
•
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de Rijksuniversiteit
Groningen voor het onderzoek Mantelzorgers, Mindfulness en Kwaliteit van Leven,
door Sanny Kappen
•
Wetenschapswinkel Vrije Universiteit Brussel, voor het onderzoek naar
Dakloze Vrouwen in de Nachtopvang van Gent, door Esther van Lit
•
Wetenschapswinkel Taal, Communicatie en Cultuur van de Rijksuniversiteit
Groningen, voor het project Dicht bij Huis, de Jeugdherinneringen van de Groningse
Illustrator Cornelis Jetses (1873-1955) door Bob Verschoor.

Meer informatie :
Wetenschapswinkel UT / Portal to Innovation Kennispark, Ir. Egbert van Hattem,
mail: e.vanhattem@kennispark.nl, tel. 053 – 489 3848/4407.

