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Vaste column over Cradle to Cradle-ontwikkelingen in de bouw

Veel C2C-kansen in bestaand vastgoed - door Bas van de Westerlo 

Het C2C ExpoLAB introduceert de nieuwe column van Bas van de Westerlo MSc,
gespecialiseerd in de toepassing van circulair denken in de bebouwde omgeving. Bas zal
in zijn columns zijn ervaringen met de toepassing van Cradle to Cradle (C2C) in de
bebouwde omgeving bespreken en (bestaande) C2C-geïnspireerde projecten belichten.
In zijn eerste column bespreekt hij het Nedinsco-gebouw (een bestaand vastgoed). Dit
gebouw is volgens C2C-principes gerenoveerd.

De gemeente Venlo bouwt een nieuw stadskantoor als state-of-the-art voorbeeld van
C2C-ontwerp. Wat minder bekend is het nabijgelegen Nedinsco-complex waarin  2.000
m2 is ingericht als kantoorruimte voor de gemeente. De in de jaren ’30 gebouwde
Nedinsco-fabriek is een industrieel rijksmonument en is onlangs gerenoveerd. De
gemeente huurt de begane grond. In lijn met de C2C-ambities van de gemeente is bij
de inrichting van de begane grond maximaal rekening gehouden met de C2C-principes.

Onlangs bezochten we met het projectteam, net voor de oplevering, de bouwplaats. De
C2C-elementen zijn nu duidelijk zichtbaar, zoals bij het meubilair, de vloerbedekking en
zelfs bij het toiletpapier. Maar ook in de vaste inrichting is maximaal gebruik gemaakt
van de uitgangspunten, bijvoorbeeld in de binnenwanden, wandafwerkingen en
zonwering. Verder zijn er C2C-gecertificeerde materialen gebruikt voor vaste
inrichtingselementen, zoals kozijnen, plinten, kasten en pantry’s. Al deze materialen zijn
gezond en veilig en zijn ontworpen om na de levensduur weer terug te keren in de
kringloop. En ze hebben een positief effect op bijvoorbeeld de binnenluchtkwaliteit en
op de financiën.

Het mooie is dat de innovaties zichtbaar zijn, wat de bewustwording bij gebruikers en
bezoekers zal stimuleren. Ook zijn er al afspraken met producenten gemaakt over
terugname van hun producten aan het einde van de levensduur. Onderdeel daarvan is
het behoud van de financiële waarde van de materialen. Afgesproken is dat producenten
over tien jaar hun product weer terugnemen en daarvoor ‘statiegeld’ teruggeven.

Dit voorbeeld laat zien dat in de bebouwde omgeving, met 98% bestaand vastgoed en
slechts 2% nieuwbouw, nog veel vooruitgang te boeken is in de toepassing van C2C-
principes. En het is relatief eenvoudig. Laten we gebruik maken van opgedane kennis en
ervaringen van dit soort voorbeeldprojecten en samen de volgende stap zetten in de
goede richting!

Blog: Bestaand vastgoed

Cradle to Cradle is a trademark of McDonough Braungart Design Chemistry, LLC. © 2014 C2C ExpoLAB

This entry was posted in Artikel Nederlands, Bouw, Column Bas and tagged Bouw, Column
Bas, Cradle to Cradle on August 4, 2014 by C2CEXPOLAB.

About C2CEXPOLAB

C2C ExpoLAB is leading knowledge centre for Cradle to Cradle design and
application, home  to specialty consultants who enable and accelerate
innovation through the vision of Cradle to Cradle.
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