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“Herbestemmen Industrieel Erfgoed met Cradle to Cradle-Ontwerptool”
Duurzame herontwikkeling van Vlisco 1911 in Helmond

 Boek 1: Proces
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“Een gevarieerde, veilige, gezonde en eerlijke 
wereld m2  schone lucht, grond, water en 
energie die op 8 onomische, r8 htvaardige en 
8 ologische manier worden gebruikt...Punt.“
   
     (McDonough, VPRO-Tegenlicht)
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Voorwoord Voor u ligt het eerste boekwerk van het afstudeerverslag ‘Herbestemmen van 
Industrieel Erfgoed met Cradle to Cradle-Ontwerptool’. Het verslag is gedrukt op FSC-
papier. Dit is het procesverslag horende bij het eindproduct wat wordt behandeld in 
boek 2 ‘Ontwerptool’. Gedurende het hele afstuderen is in een nauwe samenwerking 
met Joris Ketelaars (studerend aan masterdifferentiatie: Product Development) 
gewerkt aan betreffend afstudeerthema. Het product is voortgevloeid uit het afstu-
deren aan de opleiding Bouwkunde met masterdifferentiatie Building Technology, 
Design and Lifespan aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

In het tweede boek ‘Ontwerptool’ is het onderzoek uitgewerkt tot een product. Het 
handboek is gericht op de toekomstige gebruiker van de Ontwerptool voor gebouwen 
op Nederlands grondgebied. De Tool geeft inzicht en advies in het gebruik van Cradle 
to Cradle die komen kijken bij het ontwerpen van een duurzaam gebouw. 
Het derde boek ‘Bijlagen’ bevat diverse analyses met betrekking tot het afstudeer-
thema.
Deze scriptie geeft een toelichting op de keuze van het afstudeeronderwerp, het 
onderwerp zelf en het resultaat.

Hierbij wil ik graag de gelegenheid aangrijpen een aantal personen te bedanken voor 
de bereidwilligheid mee te werken om tot dit eindresultaat te komen. 

Graag wil ik de begeleiders aan de Technische Universiteit Eindhoven prof. ir. J.M. 
Post, ir. A.W.C. Timmermans en dr. A.R. Pereira Roders bedanken voor de hulp bij 
het onderzoek.

Ook dank ik de gemeente Helmond, met in het bijzonder mevr. N. Vereijken en 
dhr. G. Keulen voor de hulp die geboden is. Oud museumbeheerder dhr. J. van 
der Heijden voor rondleidingen en de knowhow over de geschiedenis van Vlisco. 
Natuurlijk gaat grote dank uit naar Vlisco B.V. in Helmond voor de openheid en 
mogelijkheden die zijn geboden om ons onderzoek te verrichten en met name dhr. 
Drs. F.G.L. van Rood.

Eindhoven, februari 2009

Bas van de Westerlo
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Samenvatting Sinds de afl evering van VPRO-tegenlicht Afval=voedsel op 26 november 2007 is 
Nederland in de ban van het Cradle to Cradle concept. Michael Braungart en William 
McDonough ontwikkelde een nieuwe benadering die is gebaseerd op een doorlo-
pende kringloop, waarbij men het ontwerpen van producten de volgende levens-
cyclus moet voorzien. Volgens McDonough zouden gebouwen moeten functioneren 
volgens de metafoor van een kersenboom, welke een positieve weerslag heeft op 
zijn omgeving (Braungart & McDonough 2007).

Uit het literatuuronderzoek wat is verricht naar de Cradle to Cradle fi losofi e van de 
Duitse Chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse Architect William McDonough 
ontstonden twee belangrijke vragen binnen het afstudeeronderzoek. De eerste 
vraag gaat over het behoud van cultureel erfgoed, wat doen we met deze bestaande 
bebouwing nadat we weten hoe we 100%-duurzaam kunnen bouwen? En de tweede 
vraag die werd gesteld gaat over de wijze waarop de Cradle to Cradle-gedachte zich 
zou moeten vertalen naar een gebouw. Deze twee vragen zullen de rode draad 
vormen binnen het afstuderen.

Beginnend met de eerste vraag is gekeken naar bestaande bebouwing in Nederland. 
De C2C (Cradle to Cradle) gedachte is zeer vooruitstrevend, maar wat gaat er 
gebeuren met alle leegstaande gebouwen? Past het in de fi losofi e om bestaande 
gebouwen te slopen om vervolgens een grote afvalberg te veroorzaken waarna een 
honderd procent C2C-gebouw zou kunnen worden gebouwd? Dit terwijl is bewezen 
dat transport en productie in de bouw één van de grote vervuilers is in de bouwsector 
(Lichtenberg 2005). 
Vervolgens is ervoor gekozen specifi ek te kijken naar het Industrieel Erfgoed wat 
Nederland telt. Zeker in de laatste decennia komen deze gebouwsoorten veelvul-
diger voor. Veelal hebben deze gebouwsoorten een markante en unieke ligging ten 
opzichte van de omgeving en de omliggende infrastructuur. Ook de omwonende en 
gebruikers zullen de cultuurhistorische waarden van deze gebouwen waarderen en 
associëren met de positieve herinneringen uit het verleden. Na het behouden van 
het religieuze erfgoed ontstaat nu de belangstelling voor het behoud van gebouwen 
uit het industriële verleden (Helmond 2006).
De keuze is uiteindelijk gevallen op één van de grootste industriesteden uit de Neder-
landse geschiedenis; de stad Helmond met haar metaal- & textielnijverheid. De stad 
herbergt nog diverse, al dan niet in bedrijf zijnde industriële panden in de nabijheid 
van het stadscentrum. Daarbij zet Helmond zich in voor het behoud van haar histo-
risch verleden in combinatie met de juiste afstemming van nieuwbouwprojecten. 
Eén van de, misschien wel dé belangrijkste fabrieken die Helmond heeft gekend is 
het nog bestaande Vlisco-complex. Het complex is gesitueerd op een unieke locatie 
in de stad, tussen de infrastructurele driehoek de Traverse, de Zuid-Willemsvaart en 
de spoorlijn. Het complex is letterlijk gebouwd in de achtertuin van het Helmonds 
Kasteel en heeft een potentiële verbindingsmogelijkheid tussen de diverse stads-
delen in de toekomst. Het terrein telt vier monumenten en enkele bedrijfshallen met 
veel potentieel economische waarden (Rijksdienst voor archeologie, cultuurland-
schap en monumenten 1999). Op gebied van Cradle to Cradle zouden vele kansen 
ontstaan om dit complex voor de stad te behouden van haar industrieel verleden in 
combinatie met een verbeterende oplossing op gebied van duurzaamheid. 
Als laatste beslissing in de gebouwkeuze is gekeken naar één van de vier monumenten 
op dit complex. Gebouw 1911 is uit analyse bepaald als het te behandelen pilotproject 
voor de Cradle to Cradle-fi losofi e. Gebouw 1911 wordt gezien als hét gebouw van 
Vlisco, waar de grondslag is gelegd tot de huidige industrialisatie. Daarbij is volgens 
de C2C-fi losofi e bepaald dat er unieke kansen liggen bij dit gebouw in combinatie 
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met de omliggende omgevingskwaliteiten aan de hand van de conceptversie van de 
Ontwerptool.
Na de keuze van het defi nitieve pilotproject zijn uitgebreide analyses gemaakt van 
de omgeving, Vlisco en Gebouw 1911 volgens de Re-Architecture methode van 
dr. A.R. Pereira Roders. Deze methodiek maakt het mogelijk alle ontwerpstappen 
methodisch uit te voeren. Met de methodiek worden stapsgewijs de kwaliteiten van 
het ontwerp en zijn omgeving bepaald op alle technische, esthetische, culturele 
en potentiële waarden. Dit gebeurd in de tijdslijn van het verleden, heden tot de 
toekomst. Aan de hand van de verworven gegevens wordt de basis gelegd tot een 
duurzame herbestemming. 
Vervolgens de tweede vraag welke onderzocht diende te worden, hoe vertaald de 
Cradle to Cradle fi losofi e zich naar een tastbaar gebouw? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden is gezocht naar een meetmethodiek om een ontwerp of gebouw te 
certifi ceren op C2C. Hiervoor is de C2C-literatuur geanalyseerd naar bouwgerela-
teerde aspecten en gebundeld in vijf niveaus. Om een ontwerp of gebouw te toetsen 
wordt onderscheid gemaakt in omgevings-, gebouw, element-, materiaal- en grond-
stofniveau. Per niveau worden in de literatuur eigenschappen en criteria aange-
dragen waaraan een C2C-ontwerp zou moeten voldoen. 
Vervolgens zijn deze criteria uitgebreid met positieve eigenschappen uit overige 
duurzame oplossingen uit het verleden, die niet expliciet zijn benoemd in de fi losofi e 
Cradle to Cradle maar waarmee wel voordelen zijn te behalen. Uit een analyse uit de 
‘Road to Cradle to Cradle’ is een tijdlijn uitgezet met de meest belangrijke gebeur-
tenissen op gebied van duurzaamheid sinds de Industriële Revolutie, het keerpunt 
naar een vervuilende maatschappij. Gedurende de invoer van een ontwerp zullen 
de diverse criteria worden gesteld aan de eindgebruiker, waarna adviezen worden 
uitgebracht tot eventuele verbeteringen tot een beter C2C-ontwerp. 
Uit bovenstaande gegevens is een Ontwerptool gegenereerd waarmee gebouwen 
en ontwerpen kunnen worden geschaald op gebied van Cradle to Cradle. Als eindre-
sultaat zal de ontwerper een waardering kunnen koppelen aan zijn ontwerp of 
gebouw. Om goed te scoren in de Tool zullen veel overwegingen moeten worden 
gemaakt op gebied van duurzaamheid, waar de hoogste score lastig haalbaar zal 
zijn. 

De ontstane Ontwerptool is vervolgens getest op diverse vlakken. Zo is het waarde-
kader, de verdeling in de te behalen score per categorie, getest met bestaande 
programmatuur als BREEAM, LEED en GreenCalc+. Vervolgens zijn diverse bestaande 
gebouwen in Nederland ingevoerd in de Ontwerptool, waaronder het WNF hoofd-
kantoor te Zeist, Bouwkunde faculteit Vertigo te Eindhoven en Nike headquarters 
te Hilversum. Hiermee is gekeken naar de uitkomende adviezen met de defi nitieve 
eindscore per ontwerp.
Hierna is de Tool voorgelegd aan diverse potentiële eindgebruikers om de Tool te 
testen op gebruiksvriendelijkheid, vraagstellingen, opmaak, inhoud en eindconclusies. 
De uitkomsten zijn uiteindelijk allemaal verwerkt in de uiteindelijke Ontwerptool.

Als laatste stap is de Tool getest met behulp van de gegevens die zijn voortgevloeid 
uit de omgevings- en gebouwanalyse van Helmond en Vlisco Gebouw 1911. Uit 
deze gegevens zijn adviezen gekomen die van belang zouden moeten zijn om tot 
een Cradle to Cradle eindontwerp te komen voor Gebouw 1911 in Helmond. Na het 
vaststellen van de bestemming van het gebouw is de eindbeoordeling bepaald voor 
het ontwerp met bijbehorende eindrating, de winst op gebied van gas, water en 
energie, een CO

2
-berekening en enkele kostenberekeningen op gebied van materi-

aalkosten en investeringskosten voor duurzame oplossingen.
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“...Als je een bouwer bent, wordt je gelukkig als 
je een gebouw zi2  dat honderd J  tweehonderd 
jaar oud is. Of je h2  mooi J  lelijk vindt, do2  
er ni2  toe. H2  feit dat h2  zo lang is blijven 
staan en dat er allerlei verschillende functiV  
in de loop der jaren zijn gehuisvV t, is h2  
belangrijkste...”
   
     (Elco Brinkman)
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Inleiding De aanleiding tot een Ontwerptool met bijbehorend handboek is ontstaan uit de 
vraag naar een meetmethodiek voor de fi losofi e Cradle to Cradle in Nederland. Uit 
onderzoek is gebleken dat er geen geschikte toepassing voor handen is om Cradle to 
Cradle tastbaar en meetbaar te maken. Het thema is op het moment van schrijven 
(begin 2009) zeer actueel, waardoor de uitkomsten uit het onderzoek kunnen 
bijdragen aan bredere inzichten en innovaties (Rakhorst, 2008a&b).

De laatste decennia zijn veel ontwikkelingen gaande geweest onder de noemer van 
duurzaamheid en milieu. Vanaf Al Gore’s fi lm ‘An Inconvenient Thruth’ is het grote 
publiek bereikt waardoor een weg naar een betere bewustwording is ingeslagen. 
Wetende dat meer dan 40 procent van de totale CO

2
-uitstoot van de bouw afkomstig 

is valt hier nog veel winst te behalen (Lichtenberg 2005). Cradle to Cradle is een 
allesomvattende gedachtegang die onder andere op niveau van product en gebouw 
tot positieve ontwikkelingen kan zorgen.

Het milieu kan onze consumptie van goederen niet aan, waardoor het gehele natuur-
lijke systeem van slag raakt. Iedereen weet wat bedoeld wordt met het broeikas-
effect. 
Het milieuprobleem zal voor de komende generaties alleen maar problematischer 
worden indien er nu geen stappen worden ondernomen. Maakt de bevolking van nu 
het niet haar probleem, dan zullen de gevolgen alleen maar groter worden.
Als er terug wordt gekeken op de oorsprong van het probleem is er ten tijde van de 
Industriële Revolutie de verkeerde afslag genomen. Daar is uiteindelijk het probleem 
onstaan, waarna het probleem alleen maar is verergerd door diverse ontwikkelingen 
en innovaties die geen rekening hielden met het milieu.
Door het schadelijk consumeren van producten en materialen wordt het milieu teveel 
aangetast. Deze aantasting begint zich de laatste jaren duidelijk te vertonen op het 
gebied van het klimaat en natuurrampen. Op dit moment valt er nog mee te leven, 
maar wil men een groter probleem voorkomen zullen snel acties moeten worden 
ondernomen!
Het lastige van dit thema is dat het een wereldkundig probleem is, welke zich op elke 
schaal van de wereldbevolking, industrie en dergelijke voordoet. Vooral de westerse 
en ontwikkelende landen zorgen voor veel CO

2
-uitstoot.

Als doelstelling wordt er onderzoek gedaan naar universele ontwerpregels voor de 
Cradle to Cradle fi losofi e om te weten hoe het kan worden vertaald naar een gebouw. 
Dit om teneinde een effectief gebouw te kunnen realiseren zodat de bevolking er in 
de toekomst mee is gediend om duurzaam om te kunnen gaan met het milieu. Dit 
heeft geleid tot de uiteindelijke onderzoeksvraag: Hoe vertaald de Cradle to Cradle-
fi losofi e zich naar een gebouw?
Hierbij zijn diverse deel- en subvragen gesteld zoals onder andere, wat heeft  ten 
grondslag gelegen aan Cradle to Cradle? Hoe vertaalt de fi losofi e zich naar bestaande 
bebouwing? En welke voorgangers spelen in op duurzame ontwikkelingen? 

De wetenschappelijke relevantie van het verkennend onderzoek omvat de vertaalslag 
van de idealistische fi losofi e van Cradle to Cradle naar een tastbaar en meetbaar 
product. Zou dit niet gebeuren blijft het een ideologie en bestaat de kans dat deze 
sterkte in de loop van de tijd verzwakt. 
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Schema 1 Onderzoeksmodel.

Fig. 1 Pilotproject Vlisco Gebouw 1911.

Het afstudeerverslag zal allereerst ingaan op de theoretische ontwikkeling van de 
Ontwerptool. Hierin zal worden ingegaan op de uitgangspunten en vaststellingen 
van de inhoud en structuur van de Tool. 
In deel B zal hierna de ontwikkelde Tool worden getest met behulp van een aantal 
referentiegebouwen, een workshop met een geselecteerd testpanel en een vooraf 
vastgesteld en geanalyseerd pilotproject in de naam van Vlisco Gebouw 1911 te 
Helmond.
Vervolgens zullen in deel C conclusies en aanbevelingen worden gegeven als refl ectie 
op voorgaand onderzoek. Naast conclusies over de Tool en aanbevelingen voor 
eventuele verandering en verder onderzoek met tot slot een persoonlijke refl ectie.

Vervolgens wordt in het handboek Boek 2 ‘Ontwerptool’ verder ingegaan op het 
totale proces met betrekking tot de totale Ontwerptool. Boek 2 kan worden gezien 
als een handboek voor de bijbehorende ontwerptool. In Boek 3 ‘Bijlagen’ vindt u 
achterliggend onderzoek terug.
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Uitgangspunten 
van de tool

A. Theoretische ontwikkeling van de Ontwerptool.

Allereerst is onderzocht wat de uitgangspositie van een betreffende Ontwerptool zou 
moeten zijn op basis van bestaande programmatuur als GreenCalc+, GPR-gebouw, 
BREAAM en LEED. Hoofdzakelijk is gekeken naar de prestatiegerichtheid, onafhan-
kelijkheid, eenvoud, transparantie en kwalifi catie (Dutch Green Building Council 
2008). 

De aanbevelingen uit het onderzoek voor een Cradle to Cradle-Ontwerptool op de 
Nederlandse markt kunnen de volgende punten worden samengevat.

De Tool moet gebruiksvriendelijk zijn. Een afgewogen checklist moet inzicht 
geven in de verwachtingen. Door diverse losse vragen en berekeningen zal de 
gebruiker het overzicht verliezen en dit zal de kwaliteit niet ten goede komen.
Het moet lastig zijn om tot een 100%-gebouw te komen, hierdoor wordt de 
kwaliteit gewaarborgd en zal men er naar blijven streven ‘het duurzaamste 
gebouw van Nederland’ te worden. De scores mogen in loop der tijd gerust 
aangescherpt worden om een strenge eindbeoordeling te krijgen.
De kwalifi catie, verdeelsleutels en overige waardes moeten altijd actueel gesteld 
kunnen worden. Zo zullen materiaalkosten en opbrengsten periodiek aangepast 
moeten kunnen worden. Hiermee bewaar je de kwaliteit van de Tool.
De eindbeoordeling is hierdoor periodeafhankelijk, een uitstekend gebouw in 
2009 hoeft in 2013 niet meer uitstekend te zijn.
De beoordeling moet transparant zijn, gebruiker en beoordelaar moeten inzicht 
hebben in de mate van beoordelen.
De Tool moet door iedereen toegankelijk en toepasbaar zijn. Het moet geen 
programma worden waarvoor een cursus noodzakelijk is.
Cradle to Cradle eisen moeten de basis zijn tot beoordeling, er zijn echter vele 
bijkomende eisen die van belang zijn voor een gepast ontwerp of beoordeling-
criterium. 

Bovenstaande criteria zullen de basis zijn voor de te ontwikkelen Tool. Een ander 
belangrijk criterium zijn de eisen van de uiteindelijke gebruiker van de Tool en het 
moment waarop deze zal worden toegepast.  
Er is gekeken op welk moment de Tool zal worden gebruikt en wat er in die situatie 
wordt gevraagd van de Tool. Hieronder zal een korte samenvatting worden gegeven 
van de vastgestelde eikpunten.

De Ontwerptool zal worden gebruikt door technisch adviseurs, ontwerpers en 
opdrachtgevers op gebied van duurzaamheid. Bij het initiatief van de opdrachtgever 
wordt vaak de wens uitgesproken een duurzaam gebouw te gaan realiseren, maar 
ook de architect/adviseur kan op dit moment een duidelijk advies uitbrengen naar 
de mogelijkheden van Cradle to Cradle. 
Om de ontwerper tegemoet te komen zullen door slechts enkele vragen tot een 
duurzaam concept gekomen kunnen worden. Het gebouw zal volgens McDonough 
als een kersenboom moeten fungeren en gebruik moeten maken van omgevings-
kwaliteiten, materialen en grondstoffen. Deze eisen kunnen al op een vroeg stadium 
worden vastgesteld, waardoor het Cradle to Cradle-principe voor een ontwerp 
grotendeels wordt geadviseerd. 
Gedurende de ontwerpfase wil de gebruiker visueel ondersteund worden in hoeverre 

•

•

•

•

•

•

•
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Schema 2 Ontwerptool in de praktijk.

wordt voldaan aan de randvoorwaarden. Dit proces zal meerdere malen worden 
herhaald of aangepast, waarop de Tool moet inspelen. 
Wanneer de opdrachtgever, ontwerper en adviseurs het eens zijn met de gekozen 
oplossingen zal in de testfase een eindoordeel worden geveld over het te ontwikkelen 
gebouw. Hiermee kan een label worden gehangen aan elk te realiseren ontwerp of 
bestaand gebouw.
De Tool moet een adviesorgaan zijn welke op elk tijdstip kan worden geraadpleegd 
gedurende het proces met een bindend eindoordeel. 
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Tijdlijn, van Industriële Revolutie tot Cradle to Cradle
Cradle to Cradle is een reactie om de negatieve gevolgen van de Industriële Revolutie 
tegen te gaan. Maar C2C is niet de eerste oplossing of waarschuwing die wordt 
aangedragen, er zijn vele voorgangers op gebied van deze problematiek. In onder-
staande tijdlijn zijn diverse besluiten, gebeurtenissen en methodes opgenomen 
welke individueel zijn beoordeeld op sterke en zwakke punten. 
Wat opvalt, is dat de energiecrisis in 1973 de ‘trigger’ van de bewustwording en de 
vraag naar duurzame ontwikkelingen is geweest. 
De voorlopers van C2C bevatten alle hun eigen sterke eigenschappen, met meer 
inzicht in deze kan worden afgewogen deze al dan niet mee te nemen in de uitein-
delijke Ontwerptool.  

Fig. 2 Tijdlijn met voorgangers van C2C.

Er is hoofdzakelijk gekeken naar Nederlandse innovaties op 
gebied van duurzaamheid of naar Europese overeenkomsten 
die ook van toepassing zijn op de Nederlandse bouwwereld. 
Ook de fi lm ‘An Inconvenient Thruth’ van Al Gore is meege-
nomen, niet voor een vernieuwende aanpak maar voor de 
bewustwording van het grote publiek.

De vraag is natuurlijk hoe dit alles in relatie staat met Cradle to Cradle. Kortweg kan 
gezegd worden dat C2C meer een fi losofi sche en integrale gedachtegang is. Waar de 
programma’s van de regering zich vooral op maatregelen in de installatietechnische 
en materiaalkundige sfeer betrekking hebben bekijkt C2C een gebouw als totaal-
object en neemt ook de omgeving mee met het oog op de volgende levenscyclus. 
Cradle to Cradle stelt geen concrete eisen aan een gebouw of omgeving, maar geeft 
enkele richtlijnen.  

Literatuurstudie
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Mycorrhiza, kersenboom voor herbestemmingen
De chemicus Michael Braungart en architect William McDonough gebruiken graag 
het metafoor van de kersenboom voor hun benadering. De kersenboom produ-
ceert elk jaar talloze bloesems en kersen, met slecht één enkel doel: dat een van 
de kersen op de grond valt, waar de pit ontkiemt, zodat een nieuwe kersenboom 
kan gaan groeien. De kersenboom produceert uitbundig, zelfs overdadig, Toch zal 
niemand hem van verspilling betichten. Waarom niet? Omdat ook de ‘niet-nuttige’ 
producten van de boom hun functie hebben. Bloesemblaadjes vallen op de grond, 
waar ze verteren en de bodem voeden, kersen worden gegeten door dieren en 
mensen. Een kersenboom produceert geen afval, maar verrijkt zijn hele omgeving, 
betogen Braungart en McDonough (Cradle to Cradle, g.d.).

Deze benadering is volledig eco-effi ciënt en voldoet aan de Cradle to Cradle gedach-
tegang en kan uitstekend dienstdoen als metafoor voor nieuw te ontwikkelen 
gebouwen. Voor een herbestemming zal een ander metafoor moeten dienen om tot 
een geschikt ontwerp te komen.
In geval van een herbestemming is de kersenboom (lees: het gebouw) aan het 
verzwakken en kan niet meer voorzien in zijn eigen levensbehoeften. De natuur 
heeft hierin geëvolueerd en voorziet bomen en planten van een uitgebreid wortel-
systeem om ze te voorzien van voldoende vitaminen en materialen. Dit verschijnsel 
wordt Mycorrhiza genoemd en betekend vrij vertaald: wortelschimmel. In symbiose 
met de boom of plant voorzien beide in elkaars behoefte en bieden elkaar een 
hogere overlevingskans.

De wortelschimmel neemt vitamines en mineralen in de vorm van energie uit de 
boom. Daarbij zorgt de uitbreiding van het wortelsysteem voor hogere overlevings-
kansen van de boom, waardoor de boom wordt voorzien van een vitaler uiterlijk.
Ondergronds speelt zich van alles af in het opnemen van energie door boom en 
wortelschimmel. Voor het oog zal bovengronds duidelijk zijn dat de biodiversiteit zal 
gaan uitbreiden. Als positieve weerslag kan de ondergrondse activiteit zorgen voor 
het ontstaan van een nieuw organisme, de paddenstoel (Mycorrhiza g.d.).

Wanneer deze metafoor uit de natuur wordt vertaald naar een herbestemming zal 
de overlevingskans van het gebouw worden vergroot. Daarbij zullen de esthetische 

aspecten van het gebouw worden 
opgewaardeerd en de aantrekking 
tot het gebouw weer als vanouds 
worden ervaren. Bij de herbe-
stemming zullen vrijkomende 
en overtollige materialen uit de 
directe omgeving worden gebruikt 
om een positief eindresultaat te 
behalen. Alles zal refl ecteren in het 
uitbreiden van de diversiteit in zijn 
directe omgeving en kansen bieden 
voor een nieuw gebouw(deel).

Fig. 3 Schematische weergave van de werking van Mycorrhiza.



18

Omgevingsanalyse Helmond
Voor zowel de omgevings- als gebouwenanalyses is de 
methodiek van dr. A.R. Pereira Roders gehanteerd. Op 
verleden, heden en toekomst wordt elk aspect bekeken op 
alle niveaus, hieronder een korte samenvatting.

De naam Helmond wordt voor het eerst aangetroffen op een 
bulle van paus Alexander uit 1179. Bekend is dat er al eerder 
bewoning was in het gebied. De eerste maal dat melding 
wordt gemaakt van de stad Helmond is op 28 mei 1241 op 
een zegel aan een charter, dat berust in de abdij van Postel. 
Het is moeilijk na te gaan waar het eerste Kasteel van 
Helmond precies gestaan heeft en hoe het er heeft uitgezien. 
Zo’n eerste kasteel is ontwikkeld uit een curtis of hof. Het 
oudste kasteel van Helmond was gelegen in de Haghe, waar 
ook de oude parochiekerk en het latere klooster der Augus-
tinessen stond. De burcht, die de Berthouts in Helmond aantroffen was weliswaar 
groot en strategisch gelegen maar inmiddels ook militair verouderd en oncomfor-
tabel. Waarschijnlijk werden daarom vrij snel plannen gemaakt om de burcht te 
vervangen door een modern, stenen kasteel. Recent bouwhistorisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat rond 1325 begonnen is met de bouw van het huidige kasteel ter 
vervanging van het oude. De bouw kende diverse fasen en duurde tot in de 17e 
eeuw. Kort daarna, (ca. 1400), kreeg Helmond zijn stadswallen, die zo aangelegd 
werden dat zij één geheel vormden met de muren van het kasteel. Hoewel deze 
oude stadswallen al lang verdwenen zijn, leven ze nog steeds voort in de namen 
Noord- en Zuid Koninginnewal, Ameidewal en Watermolenwal. De stad werd verder 
omgeven door de stadsgracht of Ameide die zijn water kreeg uit de Aa. 

Helmond is van oudsher een industriestad met als specialisatie de textiel- en metaal-
nijverheid. Het aanleggen van de Zuid-Willemsvaart (1826) is een belangrijke reden 
voor het ontstaan van nieuwe industrie. In 1813 telde Helmond 14 ondernemingen. 
In 1832 waren dat er 25. Toen na 1870 steeds meer bedrijven overgingen op stoom-
energie, maakte de huisnijverheid geleidelijk aan plaats voor de fabrieksindustrie.

Helmond maakte een moeilijke tijd door in de WOII. 10 Mei 1940 trokken de Duitse 
legers Nederland binnen, nog dezelfde dag namen B&W van Helmond het besluit 
om vanwege het tekort aan geld in de gemeente voor f 25.000,- aan noodgeld uit te 
geven in biljetten van f1,- en van f 0,25. De 
Helmondse fabrikanten stonden voor 90% 
van het bedrag garant. Op 11 mei trokken de 
Duitse troepen via Molenstraat, Bakelsedijk 
en Heistraat Helmond binnen. In oktober 
1940 stierf wethouder de Wuffel. Zijn plaats 
in het college werd ingenomen door de heer F. 
den Ouden. Helmond kreeg als eerste stad in 
Noord-Brabant een ‘Deutsche Schule’. Hoofd 
van deze school werd de heer Broekmann. 
In de periode die volgde werden veel 
Helmonders te werk gesteld op Duits grond-
gebied of op nieuw aan te leggen vliegvelden 
in de omgeving. In de loop der tijd kwam er 

Fig. 5 Huidige wapen van de stad 

Helmond. 

Fig. 4 Ontwikkeling van Helmond door de jaren 

heen.

Fig. 6 Omgevingsmaquette van directe omgeving Vlisco B.V..
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steeds meer opstand, mensen kwamen in verzet en melden zich niet meer op het 
werk. 22 September 1944 begon de bevrijding van Helmond, de Engelse tanks reden 
over de Mierloseweg de stad binnen. Ze reden tot aan het kanaal. ‘s Zaterdags vielen 
er nog enkele schoten. ‘s Zondags was de volledige bevrijding een feit. De vreugde 
kende geen grenzen. Helmond was vrij! Na de oorlog werd het herstel met kracht ter 
hand genomen. De industrie leefde op. Er kwam meer werkgelegenheid, niet alleen 
voor de Helmonders, maar ook voor werknemers uit omliggende dorpen. Met kracht 
werd de woningnood aangepakt. Nieuwe woonwijken werden gebouwd. Er kwamen 
nieuwe woningbouwverenigingen en zij zorgen voor de bouw van een groot aantal 
woningwetwoningen (Alphen & Alphen 1977). 

Helmond wordt door de Zuid-Willemsvaart in twee delen verdeeld. Het steeds 
drukker wordende verkeer ondervond erg veel last van de scheepsvaart: gesloten 
bruggen, lange fi les. De gemeentelijke adviseurs had in zijn plannen opgenomen de 
aanleg van een Traverse dwars door de stad. Op 11 februari 1976 heeft de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer aangeboden de 
verstedelijkingsnota en de Structuurschets voor de verstedelijking. In deze stukken 
wordt Helmond aangewezen als groeistad. De verstedelijkingsnota legt aan Helmond 
de taak op om in de jaren 1980-1990 10.000 à 15.000 woningen te bouwen, d.w.z. 
vanaf 1980 moeten minimaal 1.000 woningen per jaar worden gebouwd. Ook andere 

problematieke zoals stads-
vernieuwing, werkge-
legenheid, kanaalom-
leiding, sociale structuur 
en dergelijke dienen in 
onderlinge afstemming 
c.q. samenhang tot een 
oplossing te worden 
gebracht. 
Helmond heeft zich 
ontwikkeld tot een stad 
met bijna 87.000 inwoners 
(2008) en een opper-
vlakte van 5.456 hectare. 
Hedentendagen vindt men 
Helmond als nederzetting 
en het hoge industriële 
verleden overal terug in 
de stad. Overal zijn kleine 
vestes gebouwd, bevindt 
zich de industrie langs 
de Zuid-Willemsvaart en 
zijn diverse fabrieksvilla’s 
terug te vinden (Helmond, 
g.d.). 

4. Kanaaldijk Noord-West

3. Kasteelplein

2. Groenewoud

1. Groenewoud

5. Kasteeltuin 6. Kasteeltuin 7. Kanaaldijk Noord-West

Fig. 7 Directe omgeving Vlisco-terrein.
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Gebouwanalyse Vlisco, Gebouw 1911
Talloze weverijen van Helmond trekken andere industrieën aan. Zo vestigde de uit 
Steinfurt afkomstige Jan Willem Sutorius zich op 11 oktober 1802 in de stad als 
blauwdrukker. Enige jaren later start hij een katoendrukkerij aan de oude stads-
gracht de Mey. Helmond beschikt over goedkope arbeidskrachten en de Aa dient als 
aan- en afvoerkanaal voor het waterverslindende productieproces. 
In 1834 neemt zijn zoon, Peter Antonius, de katoendrukkerij over. Helmond telt op 
dat moment al 5 linnen- en katoendrukkerijen.
In 1843 gaat Peter Sutorius een commanditair vennootschap aan met de Amster-
damse koopman Pieter Fentener van Vlissingen genaamd P.A.Sutorius & Co. 
Pieters zoon gaat in opleiding bij Sutorius en op 20 januari 1844 wordt Pieter offi cieel 
mede-eigenaar van het bedrijf. Op 24 december 1844 overlijdt hij echter onverwacht 
waarna de erfgenamen besluiten zijn zakelijk belang voort te zetten. Op 15 augustus 
1846 wordt de commanditaire vennootschap ontbonden en omgezet in de fi rma P.F. 
van Vlissingen & Co. Pieter junior neemt de leiding op zich met als doel “op de baan 
van de vooruitgang, door de wetenschappen aangewezen, een zoodanige vlucht te 
doen houden, dat hij zich rustelijk in concurrentie met binnen- en buitenlandsche 
dergelijke fabrieken durft te stellen.”  In 1868 overlijdt ook Pieter junior waarna 
de Zwitser Conrad Hermann Deutsch voor 5 jaar aangesteld wordt als technisch 
directeur.

In 1850 is er in Nederland hoogconjunctuur waardoor direct na de omzetting P.F. van 
Vlissingen & Co de eerste decennia een sterke groei doormaakt. Ten tijde van de 
oprichting was het meeste werk handwerk maar in 1846 schaft het bedrijf een perro-
tinedrukmachine aan en rond 1853 de eerste rouleaupers. In 1863 bezit het bedrijf 
32 verfkuipen, 2 stoomkalandermolens, 2 perrotines, 1 rouleaumachine en een aantal 
stoommachines. Ook breid de fabriek zich regelmatig uit: in 1861 komt er een nieuwe 
handdrukkerij, in 1862-1863 een blauwververij, opmakerij, magazijn, pakkamer en 
kantoor en in 1866 een nieuw kleurhuis met magazijnen voor verfstoffen. Tevens 
wordt de gehele fabriek dan aangesloten op het stedelijk gasnet.
De toename van personeelsleden geeft de groei eveneens goed weer. In 1846 waren 
er ‘slechts’ 50 werknemers waar dit aantal in 1866 al gegroeid is tot 175 mannen, 12 
vrouwen, 125 jongens en 12 meisjes met werkdagen van 6.00 tot 19.00 in de zomer 
en 7.30 tot 16.00 in de winter.
Het werk in een katoendrukkerij is zwaar. Er zijn lange arbeidsdagen met een hoge 
fysieke belasting. Verder zijn de omstandigheden binnen de fabriek vaak ongezond 
door allerhande zuren, logen, dampen en zware metalen.

Van Vlissingen is tot 1870 aangewezen op natuurlijke en plantaardige kleurstoffen. 
Hierna doen de synthetische kleuren hun intrede. Nagenoeg alle artikelen worden 
door directe- of reservedruk gemaakt.

Onder leiding van Pieter Fentener van Vlissingen (2e generatie) groeit Van Vlissingen 
sterk in marktaandeel in Nederlands-Indië. De samenwerking verloopt uiterst 
succesvol alleen zorgt het exclusief recht ervoor dat alle andere handelshuizen 
verouderde motieven en dessins krijgen. Daarom worden in 1854 nieuwe afspraken 
gemaakt zodat dit voortaan wel kan. 
Nederlands-Indië blijft een lange tijd een belangrijke afzetmarkt maar in 1972 schaft 
de Nederlandse overheid het stelsel der differentiële rechten op Nederlands-Indië 
af. Hierdoor stijgen de invoerkosten voor de export en kunnen buitenlandse fabri-
kanten hun producten voortaan hier ook afzetten. De afzet voor Van Vlissingen loopt 
hierdoor snel terug.
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Vanaf 1873 komt er in het bedrijf een nieuwe generatie aan het bewind. De directie-
taken worden overgenomen door Pieter Fentener van Vlissingen, zoon van Pieter2. 
De nieuwe directie heeft het tij vanaf 1873 niet bepaald mee. De Indische export 
valt scherp terug en het algehele economische klimaat blijft tot ongeveer 1895 vrij 
somber. Dit is vooral ook terug te zien in de binnenlandse afzetmarkt. De verliezen 
stapelen zich op en in 1875 concludeert de directie somber het volgende: ‘De 
Katoendrukkerij P.F. van Vlissingen en Co. moet méér orders hebben òf...als dat niet 
mogelijk blijkt te zijn, ook niet zelfs met en door consignaties en goede agenten...
ophouden met werken’. Als overmaat van ramp volgt er ook nog een grote brand in 
1876 waardoor een aantal belangrijke fabrieksonderdelen en aan groot deel van de 
voorraad in rook opgaan (Verscheuren 1990). 

Op 19 september 1883 legt een volgende felle brand de kalanderafdeling, drukkerij, 
drogerij en blekerij in as. De totale schade, roerend en onroerend, loopt op tot zo’n 
400.000 gulden. Het duurt bijna een jaar voordat de volledige productie kan worden 
hervat, waardoor ruim 200 gezinnen geruime tijd zonder werk zitten. 
Ondanks dat heeft de brand ook enkele voordelen. De fabriek kan volgens de 
nieuwste stand van de techniek worden opgebouwd. Na 1883 vinden dan ook ingrij-
pende verbouwingen en uitbreidingen plaats. Belangrijk is verder dat in december 
1913 een eigen elektrische centrale op het fabrieksterrein in gebruik wordt gesteld, 
die het gehele bedrijf van elektriciteit voorziet. 
Na de economisch slechte periode probeert de directie, onder leiding van Pieter3, 
nieuwe exportbronnen aan te boren, anderzijds moet de binnenlandse markt inten-

siever worden bewerkt. 
De afhankelijkheid van de 
Nederlands-Indische markt 
wil men koste wat kost 
verminderen. Vanaf 1875 
is Pieter 3 naar diverse 
locaties afgereisd om te 
onderzoeken of er zaken 
kunnen worden gedaan in 
Oost-Afrika. 
Rond de eeuwwisseling is er 
sprake van een geregelde 
export van zogenaamde 
khanga’s naar Oostafri-
kaanse gebieden als Kenia, 
Tanganyka en Zanzibar. 
De grootste aandacht en 
successen worden behaald 
in de binnenlandse 
markt, waaronder ook 
België wordt gerekend. 
Doordat de Nederlandse 
economie vanaf 1897 
in een stoomversnelling 
raakt zijn de successen in 
het binnenland groter dan 
die van de export (Koert, 
2007). 

Fig. 8 Luchtfoto’s van het Vlisco-complex.
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Het hoofdgebouw op het Vlisco-complex gebouw 1911 wordt in de loop der tijd het 
icoon van Vlisco en benoemd als monument. Hieronder zal een korte samenvatting 
worden gegeven zoals staat vermeld in het uitreksel van de Objecten Data Bank van 
Rijksdienst van Archeologie (Rijksdienst voor archeologie 1999):

Voormalig fabrieksgebouw, in 1911 gebouwd in opdracht van P.F. van Vlissingen. Het 
gebouw, dat markant aan de Zuid-Willemsvaart is gesitueerd, is heden in gebruik 
als opslagruimte.
Het vierlaagse pand heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond met iets afgeschuinde 
zijden. Het gebouw bestaat uit een in het zicht gelaten betonskelet met wit geschil-
derde baksteen vulmuren. Het skelet deelt de gevel in twaalf traveeën met elk 
twee vensters. De hoektraveeën hebben een plat dak, de andere zijn voorzien van 
sheddaken. Aan de kanaalzijde zijn de ramen regelmatig gespatiëerd. Op de begane 
grond bevinden zich in de eerste vier assen links en rechts onder meer kruisven-
stervarianten met kleine roeden in de bovenlichten en dubbele deuren onder een 
luifel. Daartussen bevinden zich grote stalen, vierkante zesendertigruits tuimelven-
sters. Dezelfde vensters vindt men op de eerste en tweede etage. De bovenste 
etage is blind. In de vierde travee van links en de vierde van rechts is een rechthoek 
met daarop geschilderd “Anno” en “1911”. Deze verdieping wordt verlicht door 
de glaszijde in de sheddaken. In de eindgevels hiervan zijn ronde vierruits ramen 
geplaatst. De zijgevels tellen vier assen en hebben een raamindeling zoals boven 
beschreven. De achtergevel bezit grote delen die blind zijn gelaten en heeft diverse 
vensters die langer zijn uitgevoerd dan die overige ramen. In alle gevels zijn deuren 
aangebracht. 
De inwendige constructie wordt gevormd door vierkante betonnen pijlers die de 
plafonds dragen die in beton als moer- en kinderbalken zijn uitgevoerd. De zaagtand-
daken rustten op betonnen balken, die tezamen een niet gelijkbenige driehoek 
vormen. 
Het in beton opgetrokken fabrieksgebouw is van algemeen belang. Het gebouw 
heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwik-
keling van Helmond als industriestad en als voorbeeld van de technische en typolo-
gische ontwikkeling van de betonbouw, het heeft als zodanig tevens innovatieve 
waarde en pionierskarakter. Het heeft ensemblewaarde als essentieel en beeldbe-
palend onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch van belang is en tevens 
van groot belang is voor het aanzien van Helmond als industriestad. Het gebouw is 
gaaf bewaard gebleven en uiterst zeldzaam.

In een uitgebreide analyse zijn vele facetten van het gebouw belicht. Gebouw 1911 
is Zuidwest georiënteerd en bevat in alle gevels veel glas. De afgeschuinde kopgevels 
zijn een gevolg van de oude trambaan die vlak langs het gebouw liep. De constructie, 
sheddaken en façade zijn de belangrijkste kenmerken van gebouw 1911. Het eerste 
betonskelet structuur van Nederland is een handgemaakte constructie en overal in 
het gebouw terug te vinden. Het gebouw is een trademark geworden van de Vlisco en 
de Helmondse geschiedenis. De constructieve uitwerking was zeer vooruitstrevend 
voor de tijd. Geruime tijd voor de invoering van de Nederlandse uitgave betonvoor-
schriften werd er bij Vlisco al met nieuwe materialen en technieken gewerkt.
Het concept achter het gebouw is gebouwd volgens ‘Het nieuwe Bouwen’. Een gebouw 
uit eenvoud, onversierd volume en zuivere vormen in combinatie met transparantie, 
veel licht, ruimte en lucht. Daarbuiten staan functionaliteit, symmetrie en herhaling 
centraal met eenvoudig kleurgebruik van nieuwe materialen en technieken.

Fig. 10 Bovenaanzicht Gebouw 1911.

Fig. 9 Vooraanzicht Gebouw 1911.

Fig. 11 Routing op de begane grond.
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Toetsingskader 
Ontwerptool

Een belangrijke eerste stap is het vaststellen van de criteria waaraan het gebouw 
of ontwerp zal worden getoetst. Allereerst is er vanuit de literatuur over Cradle 
to Cradle criteria gescreend om het belangrijkste kader te vormen (Braungart & 
McDonough 2005). 
Vervolgens zijn de onbenoemde positieve kwaliteiten uit de voorlopers aan C2C 
gefi lterd om opgenomen te worden tot het toetsingskader. Hoewel ze niet per direct 
zijn gelinkt aan de Cradle to Cradle fi losofi e kunnen enkele criteria van groot belang 
zijn voor een duurzaam C2C-gebouw. 
Door enkele duurzame pilotprojecten onder de loep te nemen en te spreken met 
nauwbetrokkenen komen de belangrijkste criteria aan het licht en kunnen eventueel 
worden aangevuld aan het toetsingskader. 

Alle criteria zijn vervolgens gerangschikt naar betreffende vijf niveaus: Omgeving, 
Gebouw-, Element-, Materiaal- en Grondstofniveau. Om het geheel overzichtelijk 
te maken is gekozen om de criteria verder te verdelen en te voorzien van diverse 
eigenschappen. Onder de criteria hangen nu meerdere eigenschappen die nauw 
betrokken zijn bij het hoofdcriteria. 

Zoals gezegd zullen de criteria afkomstig uit de literatuur en fi losofi e van Cradle 
to Cradle met hoge mate de eindscore beïnvloeden. De beoordeling met bijbe-
horend waardekader blijft wetenschappelijk arbitrair doordat waarden niet volledig 
te onderbouwen zijn naar belangrijkheid. Maar door de realiteit zo dicht mogelijk te 
benaderen ontstaat wel een meetbaar en tastbaar product.
In de praktijk zijn al diverse programmaturen te vinden op het gebied van 
duurzaamheid, zoals BREAAM en LEED buiten Nederland en GreenCalc+ en GPR-
Gebouw binnen Nederland. Onder andere deze programma’s zijn geanalyseerd en 
bekeken op het waardekader per criteria en niveau. Door deze te vertalen naar de 
C2C gedachte ontstaat een realistisch beeld van de werkelijkheid. 

Het verschil met de overige programmatuur is voornamelijk het feit dat puur op C2C 
wordt getoetst en meerdere uitkomsten worden geïntegreerd en gecomprimeerd. 
In de Ontwerptool wordt ook onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en herbe-
stemmingen. De mate van belangrijkheid per niveau zal verschillen in de eindbeoor-
deling. Ook wordt vooraf onderscheid gemaakt tussen de setting waarin het gebouw 
zich (zal gaan) bevind(en). Er zijn in totaal vijf settings gemodelleerd, Natuur-, 
Plattelands-, Dorps-, Stedelijk- en Industriegebied. Mocht het gebouw in een natuur-
gebied of platteland staan zullen de omgevingskwaliteiten belangrijker zijn dan in 
een stedelijk gebied. Maar staat het gebouw juist in de stad zal op gebouwniveau 
meer worden gevraagd dan op het platteland. 

Uiteindelijk zullen de gekozen kwaliteiten van de criteria worden vertaald naar een 
eindscore welke de kwaliteiten en waardering geeft aan het gebouw of ontwerp.
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Structuur 
Ontwerptool 
vaststellen

Gedurende het traject is meer en meer knowhow verkregen van de thematiek en 
ontstaan de vragen of criteria en eigenschappen die moeten worden verfi jnd of 
uitgebreid. 
In enkele gevallen zullen combinaties van vragen lijden tot een verfi jning van de 
vragenlijst. Eén van de uitgangspunten van de Tool is het verkrijgen van de juiste 
waarden met zo min mogelijk keuzemogelijkheden voor de eindgebruiker.
In het ander geval zullen criteria moeten worden uitgebreid met een ontbrekende 
vraag. Zoals in onderstaand schema valt af te lezen zijn hieraan enkele criteria 
ontleend. Zo moet de eigenschap een duurzaam kenmerk bevatten. Het volgende 
vereiste is of de eigenschap een bouwkundige uitwerking bevat, waarmee uiteindelijk 
het gebouw zal kunnen worden getoetst. Zeker in het geval dat de eigenschap niet 
direct is vertaald uit de C2C-fi losofi e zal de maatregel een voordeel moeten bieden 
voor het gebouw, zijn omgeving of gebruiker. Mocht de eigenschap aan deze criteria 
voldoen is het toegestaan deze in de Tool te integreren in de bedoelde categorie. 
Het is wel zaak dat bij het toevoegen van een extra eigenschap het waardekader 
wordt aangepast. Het aanpassen van vragen, waarden of keuzen zal slechts door de 
oprichter van deze Tool kunnen geschieden. Om manipulatie van de eindscore tegen 
te gaan wordt de Tool zo transparant mogelijk gehouden, maar kunnen waarden niet 
worden aangepast.

Schema 3 Criteria voor opname eigenschappen in het toetsingskader.
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Resultaat van 
de theoretische 
ontwikkeling

Opbouw van de tool
Uit de analyse naar de eisen en wensen van een nieuwe Duurzaamheidstool is 
gebleken dat de Tool niet te complex moet zijn maar juist transparant en overzich-
telijk moet zijn in gebruik. Daarnaast moet het een uitdaging zijn om de hoogste 

score te halen, terwijl deze score moeilijk haarbaar blijkt te zijn. Door het waarde-
kader periodiek aan te kunnen passen is het mogelijk de kwaliteit te waarborgen per 
periode. Dit waardekader moet transparant zijn maar niet aanpasbaar zijn voor de 
gebruiker. Als laatste punt uit de analyse blijkt dat de Tool snel op de markt moet 
komen omdat er op dit moment een grote vraag naar blijkt te zijn (Dutch Green 
Building Council 2008).
Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten worden zeer gericht vragen gesteld per 
niveau. Zoals bovenstaand fi guur laat zien kan onderscheid worden gemaakt in drie 
cyclussen gedurende het ontwerp. Bij aanvang van een projectontwerp is de eerste 
prioriteit om te komen tot een duurzaam installatieconcept door zo min mogelijk 
specifi eke invoermogelijkheden. De ‘Sustainable Service Plant’ voorziet, door enkele 
gerichte vragen, de gebruiker in adviezen om door middel van omgevingskwaliteiten 
en/of gebouwkwaliteiten de belangrijkste duurzame oplossingen toe te passen. 
Na het advies kunnen de kwaliteiten worden opgewaardeerd totdat de gebruiker 
tevreden is gesteld. 
De bijbehorende sheets tot de komst van de ‘Sustainable Service Plant’ zijn:

Projectgegevens
Stap 1: Sustainable Service Plant
Advies Sustainable Service Plant

Na het beoordelen van het grove installatieconcept wordt verder gegaan in het 
ontwerp. Vanaf dat moment worden specifi ekere vragen gesteld met betrekking 
tot de vijf niveaus Omgeving, Gebouw, Element, Materiaal en Grondstof. Vanaf dit 
moment worden in vier sheets bovenstaande niveaus beoordeeld aan de hand van 
zeer gerichte criteria met bijbehorende eigenschappen. Om de Tool zo gebruiksvrien-
delijk en transparant te houden wordt op een visuele manier een indicatie gegeven 
van de eindscore per eigenschap. Achter elke vraag is een cel opgenomen welke bij 
een niet duurzame oplossing rood zal kleuren, oranje bij een duurzame oplossing 

•
•
•

Schema 4 Ontwerptool in de praktijk.
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en groen bij een Cradle to Cradle gedachte. Onderstaande sheets lijden tot een 
specifi ek C2C ontwerp welke na het advies per niveau kan worden gefi netuned:

Omgevingsniveau
Gebouwniveau
Elementniveau
Materiaalniveau
Advies tot verbetering

Na een doorlopende cyclus van keuze en verbetering komt de gebruiker tot een 
persoonlijke tevredenheid. Aan de hand van de adviezen bepaald hij/zij of het 
optimale uit de omgeving en ontwerp wordt gehaald. Het is dan mogelijk om de 
laatste sheet te bekijken en te zien wat de overall C2C-score zal zijn. De laatste 
sheet bevat een licentie met een C2C-graadmeter met de schaal 0-100. Daarnaast 
is visueel te zien in hoeverre per niveau is gescoord en in welke mate het nieuwe 
ontwerp bij een herbestemming het oude heeft verbeterd. Als extra indicatie zullen 
berekeningen worden gemaakt op Energie-, Water- en Gasverbruik, plus de totale 
CO

2
-uitstoot of opname van het gebouw. Daarbij worden enkele kostenberekeningen 

gemaakt om mee te nemen in de totale begroting van het gebouw op gebied van 
materiaalgebruik, hergebruik van materialen en toepassing van duurzame oplos-
singen.
Bijbehorende sheet welke bij deze laatste stap toebehoord:

 Eindscore

Bovenstaande omschrijving vat de globale opbouw van de gehele Ontwerptool 
samen. Het programma is opgebouwd in een beveiligd Excel-2003 based worksheet, 
wat de gebruiksvriendelijkheid alleen maar ten goede komt omdat het grootste 
gedeelte van de eindgebruiker bekend is met het Offi cepakket. Om de gebruiks-
vriendelijkheid te vergroten wordt met eenvoudige knoppen geschakeld tussen de 
diverse sheets. Ook kan men op elke sheet een koppeling vinden om terug te keren 
naar het hoofdmenu (Projectgegevens). 

Werking van de Tool
Nu het algemene doel en de werking van de Ontwerptool bekend is, wordt verder 
ingegaan op de werking van de diverse sheets. Omdat de werking per sheet niet 
veel van elkaar verschilt, zal aan de hand van het onderstaand Omgevingsniveau het 
principe worden uitgelegd. 
Zoals is te zien zijn er vijf criteria die zullen bepalen wat de kwaliteit is van het 
Omgevingsniveau, namelijk: faunavoorzieningen, Hoeveelheden fauna, Watervoor-
zieningen, Duurzame energiebronnen en Overig.  Per criteria zijn er enkele eigen-
schappen geformuleerd, welke per kwaliteit worden beoordeeld in het waardekader. 
Achter elke eigenschap vindt u een witte cel met als standaard tekst ‘[Klik hier]’, deze 
cel bevat een pulldown menu (zoals hierlangs te zijn bij de eigenschap Realisatie 
omgeving) met een aantal opties betreffende deze eigenschap.
Enkele pulldown-menu’s vragen een extra waarde, zoals bij de eerste eigenschap 
Oppervlakteverhouding. Deze extra waarde wordt gesteld wanneer de gebruiker 
zijn antwoord niet terugvindt in het pulldown-menu en kiest voor de optie ‘Anders, 
namelijk:’.
Zoals gesteld is het geheel uitermate gebruiksvriendelijk en omvat het een transpa-
rante en eenvoudige checklist op gebied van Cradle to Cradle. Voor zover de vragen 
kunnen worden samengevat zal men de antwoorden in de pulldown-menu’s terug 
kunnen vinden, echter als het puur gaat om getallen of numerieke waarden zal een 
open cel worden weergegeven voor het invoeren van inhoud, oppervlakte of meters. 

•
•
•
•
•

•
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De gebruiker kan door slechts het numeriek getal in te voeren deze vraag beant-
woorden. Eveneens zijn er enkele ‘keuzeknoppen’ welke kunnen worden aan- of 
uitgevinkt. Elke computergebruiker is bekend met alle bovenstaande toepassingen 
en zullen hiervoor geen handleiding of workshop nodig hebben. 
Achter alle eigenschappen is de visuele indicatie voor de eindscore terug te vinden. 
Deze cel kan rood, oranje en groen kleuren naar gelang de keuze van de eigenschap 
wordt beoordeeld. 
Door middel van deze specifi eke vragen zal aan de hand van het waardekader, 
afhankelijk van setting en type gebouw, worden gekomen tot een eindscore.

Werkvolgorde
Doordat de werking van de Tool transparant en gebruiksvriendelijk is kan op elk 
gewenst moment een vraag worden ingevuld of aangepast. Wanneer vragen (nog) 
niet kunnen worden beantwoord is het mogelijk deze oningevuld te laten. De vraag 
zal dan geen punten opleveren in de eindbeoordeling zolang deze onbeantwoord 
blijft. Wanneer als antwoord op de eigenschappen ‘[Klik hier]’ of een optie welke niet 

in het visuele ‘groen’ wordt 
beoordeeld zal hierover 
een advies worden uitge-
bracht in de sheet Advies 
Sustainable Service Plant of 
Advies tot verbetering. De 
eindgebruiker kan op een 
later stadium ervoor kiezen 
het advies op te volgen en 
de kwaliteit van de eigen-
schap verbeteren. Zoals het 
eerder fi guur aangeeft blijft 
het een doorlopende cyclus 
van ontwerpbeslissingen. 
Het onderstaande fi guur 
geeft een gedeelte van de 
sheet Advies tot verbetering 
weer, de een-na-laatste 
sheet voor de eindbeoor-
deling. De adviessheet is de 
afsluiting per ontwerpfase 
waarna kan worden terug-
gevallen op de eerdere 
beslissingen.
Mocht de lijst met adviezen 
zeer beperkt of leeg zijn zal 
dit een positieve indicatie 
geven voor de eindbeoor-
deling.
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Testen aan de 
hand van referen-
tiegebouwen

B. Testen van de theoretische Tool

De eerste methode om de eindbeoordeling en het waardekader te toetsen is het 
invoeren van een aantal pilotprojecten uit Nederland. Hieronder zullen de projecten 
kort worden omschreven en verantwoord:

Pilotprojecten voor testen van concept en defi nitieve Ontwerptool:

WNF hoofdkantoor, Zeist
Het Wereld Natuur Fonds heeft ervoor gekozen 
zijn naam waar te maken en een milieuvriendelijk 
kantoorgebouw te realiseren. Een oud leegstaand 
laboratorium uit 1954 in het beschermd natuurgebied 
in Zeist werd opgekocht en tot op het betoncasco 
gestript. Uitgangspunt voor het nieuwe kantoor was 
een goed geïsoleerde schil met een U-waarde van 
groter dan 3. Het gebouw toont dat met eenvoudige 
middelen aan een energie- en natuursparend wereld 
kan worden gewerkt. De nieuwe huisvesting is sober, 
milieuvriendelijk en past goed in het landschap.
Omdat het WNF hoofdkantoor het eerste CO

2
-

neutrale gebouw in Nederland is zal het een juiste referentie zijn voor het beoor-
delen met de Ontwerptool. Ook mede omdat het een herbestemming omvat maakt 
het extra speciaal om deze gegevens in te voeren in de sheets.

Vertigo, faculteit bouwkunde TU/e, Eindhoven
De faculteit bouwkunde aan de Technische Univer-
siteit Eindhoven is gehuisvest in het herbestemde 
Vertigo gebouw. Dit gebouw is puur geanalyseerd 
en beargumenteerd voor de te houden Workshop. 
Deelnemers aan de workshop zullen het gebouw goed 
kunnen beoordelen en zo een passend eindoordeel 
kunnen vellen met behulp van de Ontwerptool.

Om de theoretische Tool te testen zijn een drietal keuzes gemaakt om deze te 
toetsen naar waardigheid en gebruiksvriendelijkheid welke in betreffend hoofdstuk 
B. zullen worden behandeld. Achtereenvolgens is dit het testen aan de hand van 
duurzame pilotprojecten, het testen van de Tool door middel van een workshop met 
toekomstige gebruikers en het invoeren van een te ontwikkelen herbestemming op 
het Vlisco-complex, Gebouw 1911 te Helmond.
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Nike hoofdkantoor, Hilversum
Op het bedrijventerrein ArenaPark in 
Hilversum staat het Nike hoofdkantoor. 
Het complex, bestaande uit vijf losstaande 
gebouwen, is ontworpen door medeop-
richter van de Cradle to Cradle gedachte 
en architect William McDonough. Het 
complex bevat diverse thematuinen, 
watertuin, een sporttuin, een zen-tuin en een basketbalveld. Deze tuinen staan ook 
in nauw verband met de C2C gedachte.
Omdat het Nike Hoofdkantoor in Hilversum is ontworpen door William McDonough 
maakt het interessant om deze te toetsen aan de Ontwerptool. Vanuitgaande dat tot 
in detail de C2C gedachte is doorgevoerd zal deze goed moeten scoren.

Gebouw 1911, Vlisco Helmond
Als pilotproject zal Gebouw 1911 op het Vlisco-complex 
in Helmond in een later stadium worden onder-
heven aan een Cradle to Cradle herbestemming. Het 
bestaande Industrieel Erfgoed testen aan duurzame 
ontwerpoplossingen maakt het voor de Ontwerptool 
interessant om later te kunnen vergelijken met een 
volledig Cradle to Cradle-ontwerp.

Pilotprojecten voor testen van concept Ontwerptool:

Hoofdkantoor Search, Amsterdam
Search is in Nederland één van de drie gecertifi -
ceerde bedrijven welke voldoet aan de C2C criteria 
volgens MBDC. Het recent opgeleverde kantoor in 
Amsterdam is een geheel autarkisch, energiezuinig 
en CO

2
-neutraal Cradle to Cradle gebaseerd gebouw. 

Search voorziet opdrachtgevers in technisch en 
bouwkundig advies op gebied van onder andere 
duurzaamheid, met in het bijzonder C2C. Dit referen-
tieproject mag ook niet ontbreken bij het testen van 
de ontwikkelde Ontwerptool.
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Testen van de 
tool middels een 
workshop

Enkele betrokkenen hebben de Tool getoetst op gebruiksvriendelijkheid, vraagstel-
lingen, opmaak, inhoud en eindconclusies. Door de Tool aan een groep van een aantal 
mensen met diverse belangen te laten toetsen ontstaat een compleet beeld van de 
totale Ontwerptool. Alle deelnemers hebben de Tool volledig doorlopen en voorzien 
van adviezen en commentaar. Voor deelnemers vanuit de TU/e wordt het pilotproject 
Vertigo, faculteit bouwkunde TU/e, ingevoerd door de gebruiker. De overige bepalen 
zelf de in te voeren projecten die getoetst moeten worden op Cradle to Cradle. 

Er is besloten weinig voorbereidingen te treffen voor de uiteindelijk workshop. De 
deelnemer is een Excel-based Ontwerptool aangereikt met bijbehorende link naar 
het werkboek 2: “Ontwerptool”. Met deze gegevens zou de uiteindelijke gebruiker 
ook capabel moeten zijn om zijn/haar ontwerp of gebouw in te voeren. Omdat de 
deelnemers alle afkomstig zijn uit de bouwwereld, eveneens als de uiteindelijke 
eindgebruiker, zullen enkele bouwkundige termen bekend worden geacht. 

Er zullen nu per categorie enkele adviezen worden uitgewerkt die zijn ontstaan na 
het invoeren van de gegevens van het ontwerp. Per kanttekening wordt direct toege-
licht hoe deze zullen worden opgelost en wat hiervoor de beweegredenen zijn. 

Gebruiksvriendelijkheid:
-Wat houden de verkleurende cellen achter elke categorie / eigenschap in en hoe 
zijn deze beoordeeld?
Oplossing: Om de Tool zo transparant en visueel mogelijk te behouden is ervoor 
gekozen niet de score per eigenschap te vermelden, maar inzichtelijk te maken door 
een verkleurende cel te integreren. De cel kan rood (slecht), oranje (matig) en groen 
(goed) opkleuren. Dit is afhankelijk van de te kiezen opties uit het pulldown-menu 
en de daarbij verbonden eindscore (zie hoofdstuk: “Waardekader”). Cradle to Cradle 
keuzes zijn hoog gewaardeerd en zullen zorgen voor een groen opkleurende cel. Er 
zijn echter ook duurzame keuzes die niet direct herleidbaar zijn uit de C2C-fi losofi e, 
deze zullen in de meeste gevallen oranje kleuren. Een niet duurzame keuze kleurt 
rood en zal de gebruiker aansporen tot een betere keuze. 

-Bij het invoeren van de Tool weet de gebruiker niet hoever hij is gevorderd in de 
Tool, kan er een soort van vordering worden weergegeven (bijv. een meter die 
volloopt)?
Oplossing: In de titelpagina van elke sheet is een stappenmeter opgenomen. In 
totaal zijn er negen hoofdsheets waarin de eindbeoordeling wordt beoordeeld. Voor 
elke sheettitel staat vermeld “Stap X/9”. Zodoende is het voor de gebruiker overzich-
telijk hoe ver hij/zij is gevorderd in de Tool.

Vraagstelling:
-In enkele gevallen worden termen gebruikt die voor de gebruiker onduidelijk zijn, 
kan de terminologie worden aangepast?
Oplossing: In de meeste gevallen zijn het directe vertalingen uit de Cradle to Cradle 
gedachte en kunnen deze begrippen niet worden aangepast. Omdat het hier gaat 
om een C2C Ontwerptool is het belangrijk voor de bewustwording en eensgezindheid 
dat de terminologie meer ingeburgerd wordt. Waar het gaat om opties of eigen-
schappen die niet direct zijn vertaald uit C2C zijn waar nodig aanpassingen gedaan 
de begrippen vanzelfsprekender te maken. 

-Waar is de specifi eke vraag voor de interne fl exibiliteit?
Oplossing: In eerste instantie werd deze berekend aan de hand van meerdere 
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deelvragen. Er is uiteindelijk voor gekozen, door de meerdere vraag naar de optie, 
deze vraag ook voor de eindgebruiker optioneel te maken. Zodoende kan de eindge-
bruiker een extra keuze maken waarin de fl exibiliteit wordt beoordeeld.

-In de sheet “Projectgegevens” bevinden zich enkele checkboxes met vragen over de 
infrastructurele omgevingskwaliteiten. Wanneer voldoet men aan deze eisen?
Oplossing: Om deze discutabele vragen te tackelen zijn voorwaarden gesteld 
waarbinnen de infrastructuur aanwezig zou moeten zijn.

Opmaak:
-Per categorie of eigenschap zit een comment (informatie) verscholen achter een 
bepaalde cel. Op het moment is het voor de gebruiker onduidelijk wat ermee wordt 
bedoeld.
Oplossing: Deze onduidelijk is weggenomen door de cel te voorzien van de tekst 
‘Info’. Door op de cel te staan verschijnt een pop-up box met een korte vraag-
stelling, hiermee zou de eigenschap ingevoerd kunnen worden. Mocht dit nog te 
onduidelijk zijn wordt er per niveau een link aangeboden die verwijst naar Boek 2: 
“Ontwerptool”.

-Enkele buttons en cellen zijn in enkele gevallen in een onwillekeurig stramien 
geplaatst.
Oplossing: Waar mogelijk zijn de buttons en cellen in één lijn geplaatst, hierdoor 
ontstaat er meer rust in de opmaak. Ook is ervoor gekozen per type vraag een vast 
stramien aan te houden. Zo zijn alle pulldown-menu’s in dezelfde kolom geplaatst. 
Dit geldt ook voor oppervlaktes, inhouden en aantallen, die elk hun eigen vaste rij 
hebben verkregen.

-De schaal en niveaus van de twee eindgrafi eken zijn niet gelijkwaardig, hierdoor is 
het lastig waarden te vergelijken in één oogopslag.
Oplossing: Dit probleem kan niet geheel worden opgelost door de beperkingen in 
Excel 2003. Door de uitkomsten te comprimeren ontstaat een onduidelijke grafi ek, 
welke lastig te begrijpen is. Vandaar is er voor de oplossing gekozen de schaal gelijk 
te trekken,  hierdoor zullen de waarden in beide grafi eken alsnog vergelijkbaar zijn.

Inhoud:
-Is het lijstje bijzondere omgevingskwaliteiten compleet genoeg?
Oplossing: De lijst met bijzondere omgevingskwaliteiten is vertaald uit de literatuur 
van Cradle to Cradle. Uiteraard zijn er overige mogelijke combinaties voor het 
benutten van de kwaliteiten in de omgeving van het gebouw, maar deze worden 
niet allemaal behandeld door de Tool. De optie “Anders, namelijk...” is om die reden 
ook opgenomen, waarmee de ontwerper zelf de mogelijkheid heeft deze lijst te 
vergroten.

-Wat is de inhoud van het gebouw of waar kan ik hem invoeren? Nu is het alleen 
mogelijk eenvoudige plattegronden in te voeren.
Oplossing: In eerste instanatie werd de inhoud berekend aan de hand van het netto 
vloeroppervlak te vermenigvuldigen met het aantal verdiepingen en de verdiepings-
hoogte. Door de wens om deze inhoud inzichtelijk of variabel te maken is een extra 
mogelijkheid ingevoerd om deze kubieke meters in te voeren in de sheet Project-
gegevens. Deze optie is vrijblijvend en hoeft alleen worden ingevuld in bijzondere 
gevallen. De inhoud wordt anders berekend zoals hierboven is omschreven.
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-In enkele gevallen is het onduidelijk wat er met een waarde wordt bedoeld, kan dit 
niet worden verhelderd?
Oplossing: Uit navraag blijkt dat het vooral ging om de automatische berekening 
van de overmaat van de verdiepingshoogte. In het bouwbesluit is gesteld dat een 
verdieping minimaal 2.60 meter moet zijn, in de Tool werd de verdiepingshoogte 
minus de maat van 2.60 meter berekend en getoond. Bijvoorbeeld verdiepings-
hoogte van 5.00 - 2.60 geeft een overmaat van 2.40 meter. De gebruiker ziet liever 
de waarde van de verdiepingshoogte in plaats van de overmaat (Bouwbesluit g.d.). 

Overig:
-Waarom is de Ontwerptool niet uitgevoerd in de Engelse taal?
Oplossing: Uit de analyse is gebleken dat er een specifi eke vraag is naar een Neder-
landse Tool op gebied van duurzaamheid (Dutch Green Building Council 2008). Op 
de Europese en Amerikaanse markt zijn al meetprogramma’s te vinden als BREEAM 
en LEED, hiermee moet de Cradle to Cradle Ontwerptool niet gaan concurreren. 
Omdat het specifi ek voor de Nederlandse markt is bestemd zullen alle teksten in het 
Nederlands worden gegeven. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de eindgebruiker dit 
prefereert boven een identieke wereldwijde Tool.  

-Het is mogelijk om de materialen van een bestaand gebouw in te voeren, plus 
eventuele overige materialen die te vinden zijn op de kavel. Welke waarden moet ik 
als gebruiker nu invullen?
Oplossing: Dit wordt aan de gebruiker overgelaten. Mocht de gebruiker een totaal 
gebouw op elk niveau willen invoeren is hij/zij daarin vrij. Maar staat op voorhand 
vast welke materialen en hoeveelheden uit het gebouw worden gehaald is dit ook 
een optie. In een later stadium wordt over deze hoeveelheden gevraagd in welke 
hoeveelheden deze worden teruggebracht, deze hoeveelheden worden vermeld in 
de sheet “Advies Sustainable Service Plant”. 

-Er bevinden zich enkele typefouten in de Tool. 
Oplossing: Deze zijn in de loop van de ontwikkeling van de Ontwerptool aangepast.

Conclusie workshop
Door persoonlijke benadering van de ondervraagden konden alle vragen worden 
gesteld en beantwoord. Er is bewust gekozen voor persoonlijke ‘ondervraging’ om 
zodoende te zien hoe onbekende van de Tool omgingen in het gebruik van de Tool. 
Door diverse betrokkenen te vragen is een completer beeld ontstaan van de Tool 
en dit is de kwaliteit hiervan ten goede gekomen. Doordat de Tool niet Engelstalig 
is uitgevoerd was het niet mogelijk een versie te sturen naar Michael Braungart 
en William McDonough, alsmede hun bedrijven, om hen te confronteren met een 
beoordelingsprogramma als de Ontwerptool. Dit is een eventuele aanbeveling voor 
de toekomst.
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“...We shape our buildings and aY erwards our 
buildings shape us...“
   
     (Winston Churchill)



36

Herbestemmen 
van Vlisco gebouw 
1911

Een derde en laatste test is het doorlopen van een regulier ontwerpproces aan de hand 
van de voorhanden Ontwerptool. In de aanloop naar het uitbrengen van adviezen 
met betrekking tot Gebouw 1911 zijn diverse analyses ondergaan welke zowel het 
uiteindelijk ontwerp als de Ontwerptool ondersteunen. Zo heeft u al kunnen lezen 
over een uitgebreide Omgevings- en Gebouwanalyse (voor een volledige analyse 
wordt verwezen naar Boek 3: Bijlagen). Daarbij is de bestaande situatie ingevoerd 
om het gebouw naar C2C-waarde te beoordelen.

Bij het verwerken van de gegevens in de Tool wordt in eerste instantie gewerkt naar 
een Sustainable Service Plant. Door de bevindingen uit de analyse in te voeren in de 
Tool ontstaan diverse adviezen met betrekking tot een duurzaam installatieconcept 
en het benutten en bevorderen van omgevingskwaliteiten en eigenschappen. Zo 
benut de Tool de aanwezige Zuid-Willemsvaart voor het verwarmen en koelen van 
het gebouw in zomer- en winterperiode met gebruik van een warmtewisselaar. Ook 
wordt aangeraden een biologisch zuiveringssysteem, zoals het Sanergy systeem van 
Arcadis, toe te passen om de vervuilde grond te zuiveren en direct te benutten als 
Warmte- en Koudeopslag. Een advies om een al dan niet bestaand gebouw en/of 
materialen te gebruiken als Greenhouse voor het zuiveren van het grijswatersy-
steem.
Uiteraard worden ook voordehandliggende maatregelen aangedragen als de 
hoeveelheid zonne-energie, windenergie, regenwateropvang en dierenhuisvesting. 
Een schema als hieronder is weergegeven kan worden gegenereerd uit de verworven 
adviezen uit de Ontwerptool. Dit systeem zal de basis moeten zijn voor het uitein-
delijk ontwerp. 

Fig. 12 Gegenereerd intallatieconcept uit de 

Ontwerptool adviezen.
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Met de eerste stappen vanaf de analyses, invoer in de Tool naar het 
gegenereerd model uit de verbonden adviezen kan de eerste stap 
van het proces worden afgesloten. Met deze zelf opgelegde richt-
lijnen kan de ontwerper starten met zijn ontwerpproces, waaraan het 
doorlopen van de Tool parallel zal lopen. 

Een volgende stap, gedeeltelijk onafhankelijk aan de Tool zal het 
uitwerken van het stedebouwkundig plan zijn. In geval van Vlisco 
is aan de hand van de voorhanden analyses besloten enkele minder 
esthetische gebouwen met hoge economische materiaalwaarden te 
slopen en in te zetten als nieuw ‘voedsel’ voor de herbestemming. 
Hierdoor zal ruimte vrij komen om het groenoppervlakte te vergroten 
en de kwaliteiten op de kavel vele malen te verhogen. Door eveneens 
verdwenen kwaliteiten als een oude watervoorziening en het terug-
vorderen van de verloren kasteeltuinen zullen als Cradle to Cradle 
kwaliteiten worden vergaard. 
De analyse heeft ook geleidt tot een uiteindelijke bestemming voor 
het gebouw 1911. Volgens de analyse is er vraag naar een themapark 
in Helmond met diverse bestemmingen als workshops, jongerenhuis-
vesting en een Industrieel Museum. Er is vraag naar een centraal 
ontmoetingspunt wat de sociale diversiteit van de Helmondse 
bevolking zal opwaarderen in combinatie met toeristen en bezoekers 
van het museum. Deze nieuwe functie zal direct waarborgen dat het 
industrieel verleden van Helmond blijft gewaarborgd en zal zorgen 

voor extra educatie en entertainment. De ligging tussen de infrastructurele driehoek 
tussen het autoviaduct De Traverse, de Zuid-Willemsvaart en de treinverbinding 
Eindhoven-Venlo heeft het Vlisco-complex een unieke en markante ligging bezorgd 
binnen de stad en zijn beschaving.

Bij de toegewezen bestemming van een museum is gekeken naar de te verwachten 
bezoekersaantallen, bestedingspatroon, doelgroep, verblijfsduur en overige 
bouwkundige museumvereisten. Dit alles heeft geleidt tot een Programma van Eisen 
wat volledig is toegespitst op een bouwkundige (her)bestemming van Gebouw 1911, 
zie Boek 3: Bijlagen. 

De Ontwerptool werd voor dit project gebruikt als adviesorgaan voor een virtueel 
ontwerp. Op basis van het Sustainable Service Plant zijn ontwerpbeslissingen 
gemaakt aan de hand van de Ontwerptool. Op voorhand is op Omgevings- en 
Gebouwniveau gebouw 1911 ingevoerd, inclusief de materialen uit het gebouw en 
zijn directe omgeving. 
In het begin van dit eindverslag is de samenwerking met Joris Ketelaars, Product 
Development, bekend gemaakt. In de discipline Productontwikkeling is gezocht 
naar een geïntegreerd gevel- en vloerconcept voor Gebouw 1911 met behulp van 
aanwezige materialen uit het gebouw en gesloopte gebouwen. Door deze technische 
uitwerking zijn een tal van ontwerpbeslissingen gemaakt welke kunnen worden 
getoetst aan de hand van de Ontwerptool. 

Fig. 13 Concept stedebouwkundig plan.
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Hieronder zullen de adviezen worden behandeld welke afkomstig zijn uit 
de tool:
De Tool heeft aan de hand van de opgegeven setting in een stedelijk gebied de herbe-
stemming geanalyseerd. Op de diverse niveaus is goed gehandeld. Op omgevings-
niveau is de volledige score behaald met 9 van de 9 punten, op gebouwniveau is 85% 
behaald met 43 van de 51, op elementniveau is 95% behaald met ruim 12 punten 
van de 13 en op materiaalniveau zijn uiteindelijk 13 van de 18 punten behaald. De 
totaalscore komt dan uit op 84 punten op de Cradle to Cradle-schaal. 

In het algemeen zijn er weinig adviezen gegeven door de Tool tot verbetering van 
het geheel. Op gebouwniveau worden twee adviezen gegeven. De eerste adviseert 
het zicht naar buiten en de onderlinge zichtlijnen te vergroten. Het tweede advies 
raadt aan het zonlicht meer te laten infi ltreren in de ruimte, waarmee energiekosten 
kunnen worden bespaard.
Vervolgens zijn er op element- en materiaalniveau wel een hoger aantal adviezen. Zo 
zouden de kwaliteiten van de nieuwe elementen verbeterd moeten worden. Helaas 
is dit nog niet volledig mogelijk omdat er op de (Nederlandse) bouwmarkt weinig 
C2C-producten zijn te vinden. De overige adviezen betreffen het onderzoeken van 
de mogelijkheden op gebied van het bestaande beton.

Naast deze adviezen die direct zijn weerslag hebben op de Cradle to Cradle eindbe-
oordeling zijn een aantal algemene adviezen gegeven, die geen directe C2C achter-
grond bezitten. Zo wordt men herinnerd aan het gegeven van de vervuilde grond 
van de kavel. Ook wordt men bewust gemaakt voor eventuele functiewisselingen in 
de toekomst en de daarbijhorende veranderingen op gebied van de installatie en de 
indeling. En als laatste laat de Tool bekijken of er mogelijkheden bestaan om het glas 
op het zuiden en noorden te vergroten voor meer lichtinval.  

Eventuele aanpassingen voor de uiteindelijke Ontwerptool:
Ondanks het hier een virtueel project omvat kunnen uit deze invoer conclusies 
worden verbonden op gebied van het gebruik van de Ontwerptool. In geval van het 
complex Vlisco, met gebouw 1911 in het bijzonder geeft de Tool positieve opties 
en adviezen voor een duurzaam installatieconcept. Combinaties met het benutten 
van bodemwarmte en direct het vervuilde grondwater te zuiveren wordt door vele 
ontwerpers niet overwogen. Deze mogelijkheden zijn niet bij iedereen bekend en 
worden daarom extra bijgevoegd in het bijbehorende boek 2 “Ontwerptool”. 
Verder is het mogelijk dat bij bepaalde vragen gerichtere informatie gevraagd 
wordt. Daarom is er besloten een directe hyperlink naar boek 2: “Ontwerptool” 
te maken waarin per vraag een uitgebreide uitleg wordt gegeven. Ook zijn de 
adviezen, terminologie en uitleg op enkele plaatsen verduidelijkt omdat verwarring 
zou kunnen ontstaan bij enkele mogelijkheden. Omdat de terminologie van Cradle 
to Cradle nog niet bij iedereen bekend is kunnen termen onbekend voorkomen 
bij de gebruiker. Om men meer bewust en bekend te maken is gekozen deze 
termen te handhaven en een defi nitie in het boek 2 “Ontwerptool” bij te voegen. 
Omdat de gebruiker tijdens het invoeren wil zien hoe ver hij is gevorderd in de 
beoordeling is een schaal opgenomen waarin deze vordering visueel wordt weerge-
geven. 
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Totale C2C-
Ontwerptool

In dit hoofdstuk zal tenslotte de defi nitieve Tool worden omschreven per niveau. 
Voor een totale verklaring per eigenschap en criteria wordt verwezen naar boek 2: 
‘Ontwerptool’. Hier zal slechts per niveau worden toegelicht wat het hoofddoel van 
de sheet in de Ontwerptool inhoud.

Projectgegevens
De eerste sheet in de Tool omvat vragen betreffende algemene projectgegevens. Zo 
worden de locatie, afmetingen van zowel het gebouw als de omgeving en omgevings-
kwaliteiten opgenomen. Zonder ingevoerde afmetingen zal de Tool niet ingevuld 
kunnen worden, kwaliteiten en ontwerpoplossingen worden vergeleken met deze 
hoeveelheden. 
De twee belangrijkste onderdelen in deze sheet zijn de vragen betreft de setting 

en het type gebouw. Als 
eerste worden de uitein-
delijke weegfactoren 
aan de hand van deze 
twee vragen gemeten.
Bij de setting kan 
men kiezen uit de 
setting platteland, 
dorp, industriegebied, 
stedelijk gebied en 
natuurgebied.
De keuze tussen 
nieuwbouw en herbe-
stemming betreft vooral 
de keuze tussen het al 
dan niet hergebruiken 
van materialen.
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Sustainable Service Plant
In de volgende sheet zal worden gewerkt aan de basis van een duurzaam installatie-
concept. Door eerst te werken aan dit concept zal de ontwerper bewust worden van 
het nut van C2C en duurzaamheid. Door invoer van enkele duurzame toepassingen 
kan een conceptvariant voor het installatieconcept worden gegenereerd.

Fig. 14 Gegenereerd intallatieconcept uit de 

Ontwerptool adviezen.
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Advies Sustainable Service Plant
Vervolgens zal op basis van de ingevoerde gegevens een eerste advies worden 
gegeven voor het vervolgontwerp. De adviezen die worden gegenereerd uit de 
gegevens zullen een belangrijke rol spelen in een uiteindelijk Cradle to Cradle 
ontwerp. 
De adviezen zijn opgedeeld voor een gesloten energiecyclus, duurzame toepas-
singen, het type grijswatersysteem en op gebied van materiaal(her)gebruik.
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Omgevingsniveau
Vanaf dit punt zal het uiteindelijk ontwerp worden ingevoerd in de Tool. Vanaf nu 
zullen gerichte vragen worden gesteld op gebied van de vijf niveaus. Aan de hand 
van diverse pulldown menu’s en buttons zal de eindgebruiker zijn ontwerpkeuzes 
kunnen invoeren. 
Op omgevingsniveau zal worden getoetst op faunavoorzieningen, CO

2
-compensatie, 

Watervoorzieningen, Duurzame energiebronnen en Overige. 
Per eigenschap wordt visueel 
kenbaar gemaakt in hoeverre het 
ontwerp wordt gewaardeerd met 
een cel in de kleuren rood-oranje-
groen.
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Gebouwniveau
Het tweede niveau is op het gebied van het gebouw. Het principe werkt identiek aan 
die van de overige niveaus. Echter zal het nu gaan om de eigenschappen constructie, 
gebouwschil, reductie in gas, water & licht, morfologie en de gezond- & veiligheid.
Op gebied van Cradle to Cradle zal 62% van deze criteria direct zijn afgeleid uit 
de C2C-fi losofi e en literatuur. Echter door belangrijke positieve eigenschappen uit 

voorlopers van C2C worden deze 
meegenomen in de uiteindelijke 
beoordeling.
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Elementniveau
Op het elementniveau worden de vier meestvoorkomende en belangrijkste elementen 
geanalyseerd. Zo wordt onderscheidt gemaakt tussen de nieuw te ontwikkelen vloer, 
dichte gevel, open gevel en binnenwand. Aan de hand van de totale oppervlakte 
per element wordt de verdeling gemaakt. Per element zullen enkele vragen worden 
gesteld die volledig Cradle to Cradle gebaseerd zijn. Door de (nog) ontbrekende C2C-

materialen kan het element 
nog niet volledig worden 
opgebouwd uit Cradle to 
Cradle materialen, maar 
kunnen diverse deelaspecten 
zorgen tot een verantwoord 
(element) ontwerp
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Materiaalniveau
Hieronder ziet u een gedeelte uit de sheet ‘Materiaalniveau’. Allereerst worden hier 
vragen gesteld over de hoeveelheid terug te brengen materialen uit het bestaande 
gebouw en/of omgeving. Voornamelijk bij een herbestemming zal dit een belang-
rijke weegfactor hebben.
Vervolgens worden per materiaalsoort vragen gesteld. Allereerst wordt per materiaal 
de hoeveelheid bepaald, waarna enkele specifi caties volgen betreffende de Cradle to 
Cradle kwaliteit van het materiaal.

Er is een onderver-
deling gemaakt in nieuw 
beton, staal, gesteente, 
openingen en overig. Ook 
hier zal de hoeveelheid 
per materiaal bepalen 
hoe de verdeling wordt 
bepaald. 



47

Advies tot verbetering
Het tweede advies wat wordt gegeven zal ook van belang zijn op de eindbeoor-
deling. In deze sheet zullen vier boxes enkele adviezen aandragen om te komen tot 
een beter Cradle to Cradle-ontwerp. Er worden adviezen gegeven op niveau van de 
omgeving, het gebouw, element- & materiaal en een algemeen advies.
De eerste drie boxes zullen puur Cradle to Cradle adviezen genereren. In de box 
‘algemeen’ zullen niet C2C-toepassingen worden aangedragen die kunnen leiden tot 
een duurzamer ontwerp.
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Eindscore
De laatste sheet bedraagt de eindscore van het ontwerp gebaseerd op de Cradle to 
Cradle thematiek. Het belangrijkste gegeven is de C2C-graadmeter met een rating 
tussen 0 en 100. Deze zal uitsluitsel geven over de waardering van het ontwerp of 
gebouw. Vervolgens wordt een waardering gegeven op basis van deze score.
Er worden nog indicatieve waarden gegeven met de te verwachte winst op gebied 
van gas, water, licht, CO

2
 en op fi nancieel gebied. Aan de hand van kerngetallen 

zullen deze worden berekend en een potentieel eindoordeel kunnen geven.
Als laatste ziet u een twee grafi eken welke het potentieel en gehaalde aantal punten 
weergeeft per niveau en een één die de vergelijking maakt tussen het gebouw voor 
en na de herbestemming.



49

Conclusies over de 
tool 

C. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen onder diverse noemers conclusies of aanbevelingen worden 
gegeven over de totale Ontwerptool. Als eerste zal een overall waardering worden 
gegeven over de bevindingen van de Ontwerptool om de Cradle to Cradle-waarde 
te bepalen.
De conclusie over de Tool is getrokken uit de bevindingen uit Deel B: “Testen van de 
Theoretische Tool”. Hiermee is aan de hand van pilotprojecten en ondervraging van 
potentiële eindgebruikers de werking van de Tool bepaald.

Op voorhand zijn de pilotprojecten ingedeeld naar verwachting op gebied van C2C. 
Na invoer van de pilotprojecten zijn de eindscores vergeleken uit de Ontwerptool met 
de verwachting. Na diverse ontwikkelingen uit de Tool is een onderbouwde eindbe-
oordeling ontstaat waarin de gebouwen op een correcte wijze zijn beoordeeld. 
Vervolgens is de Tool voorgelegd aan een aantal potentiële bouwkundige eindge-
bruikers waarmee de Tool in zijn algemeenheid is getoetst. Uit deze workshop zijn 
diverse aanbevelingen tot verbetering gekomen, welke vervolgens allemaal zijn 
gewogen. Op het moment dat de aanbeveling een meerwaarde veroorzaakte is hij 
verder ingevoerd in de Ontwerptool. Het uiteindelijk commentaar wat volgde uit de 
workshop was vooral gericht op de opmaak en gebruiksvriendelijkheid van de gehele 
tool dan op de inhoud of vraagstelling. Wel viel op dat enkele criteria nog niet goed 
genoeg werden begrepen door de deelnemers, de belangrijkste reden die hiervoor 
kan worden opgegeven is het feit dat de meerderheid nog niet volledig bekend is met 
de terminologie van Cradle to Cradle. Maar veelvuldig gebruik van de Tool en verdere 
verdieping in de fi losofi e zullen dit probleem op korte termijn moeten verhelpen. 

Hoewel het bekend is dat het waardekader niet geheel wetenschappelijk onderbouwd 
kan worden en de verdeelsleutels arbitrair zijn wordt met een betreffende Tool de 
werkelijkheid tastbaar gemaakt. Vanuit de wetenschap is het een verlangen om 
gedachtegangen of fi losofi eën tastbaar en meetbaar te maken. Door het meetbaar 
maken kunnen gegevens worden vergeleken, welke zullen leiden tot een verdere 
verfi jning van de methodiek.
Met de analyses naar de verwachtingen van een nieuwe Nederlandse Tool (Dutch 
Green Building Council 2008), het vergelijken van bestaande programmatuur en de 
workshops is een compleet werkende Ontwerptool ontstaan welke waardig onder-
bouwde gegevens genereert (CoBouw 2008) (Teunissen 2008) (MBDC 2008). 

Als totaal zal de C2C Ontwerptool op dit moment zo optimaal mogelijk worden voorzien 
van een juiste opmaak en gebruiksvriendelijkheid. Het is bekend dat hieraan nog een 
en ander kan worden verbeterd om de eindgebruiker een overzichtelijke Tool voor te 
leggen. Hiervoor zal moeten worden overgeschakeld van een Excel-based worksheet 
naar een softwarematig pakket. Hiervoor zullen in de volgende hoofdstukken aanbe-
velingen worden gegeven.
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Aanbevelingen tot 
aanpassingen

In dit hoofdstuk zullen enkele aanbevelingen worden gegeven tot aanpassing van 
de Tool. Gedurende het afstudeerproject zijn accenten gelegd op de aspecten die 
uit de analyses naar voren zijn gekomen. Het is echter wel mogelijk enkele van deze 
aspecten ver te specifi ceren of uit te breiden. Hieronder zullen de aanbevelingen in 
een onwillekeurige volgorde worden opgesomd.

Engelse versie;
Nederland is een innovatief en vooruitstrevend land. Sinds de VPRO uitzending van 
Tegenlicht Afval is Voedsel is Nederland in de ban van het Cradle to Cradle principe. 
Uit eerder omschreven onderzoek van van Dutch Green Building Council is gebleken 
dat Nederland snakt naar een bouwkundig meetinstrument op korte termijn (Dutch 
Building Council 2008). Op de Amerikaanse en Europese markt zijn al enkele software-
pakketten te vinden op gebied van duurzaamheid, maar niet op gebied van C2C. 
Omdat de specifi eke vraag in Nederland zo groot en actueel is, is besloten de 
Ontwerptool allereerst in Nederland in te voeren. Dit sluit niet uit dat na invoering 
in Nederland deze Tool kan worden uitgebreid naar Europees niveau in een andere 
taal.

Softwarematig invoeren van de totale Tool;
De Tool is ingevoerd in een Excel-based databestand. Deze invoering heeft enkele 
voordelige en nadelige kanten. Om deze aspecten op te vangen zou het mogelijk 
zijn in de toekomst de Tool om te zetten naar een softwarepakket, waarin zaken 
als opmaak en enkele gebruiksvriendelijke commentaren uit de workshop kunnen 
worden verholpen. Op dit moment wordt op dit vlak het Excel-bestand optimaal 
benut en kan moeilijk worden opgewaardeerd.

Eventueel aanbieden op het internet;
Mocht de vraag naar de Ontwerptool groeien is het een optie de Tool aan te bieden 
via het internet. Via een licentie zou het mogelijk zijn de Tool aan te bieden en 
periodiek te voorzien van een update. Door de fl uctuerende bouwmateriaalprijzen 
zullen deze waarden regelmatig aangepast moeten worden. Zo brengt Cobouw elke 
maand een lijst uit met ‘richtprijzen bouwmaterialen’. 
Maar ook rendementen uit bijvoorbeeld duurzame oplossingen of nieuwe innovaties 
op gebied van dit thema kunnen via de update worden geïntegreerd, zonder het 
toesturen van een nieuw softwarepakket. 

In combinatie met software ontstaan andere mogelijkheden zoals onder andere 
bij elke optie en/of eigenschap een aparte pop-up met de totale uitleg van de 
vraag, inclusief afbeeldingen, tekeningen en dergelijke;

Zoals in de tweede aanbeveling is vermeld ontstaan meerdere opties bij het software-
matig invoeren van de Tool. Zo zou op dat moment het probleem van de vraagstelling 
kunnen worden opgelost door bij elke eigenschap een pop-up scherm te ontwikkelen 
met alle voorziene informatie.

Toetsen van de Tool door Michael Braungart of William McDonough;
In de loop van het afstudeerproject zijn contacten gelegd met het bedrijf van William 
McDonough om een eventuele tweeweekselijke stage te lopen bij het bedrijf van de 
Amerikaanse Architect William McDonough. Het bedrijf heeft op voorhand aange-
geven mee te willen werken met een desbetreffende stage. Helaas is vervolgens 
nooit gekomen tot een serieuze afspraak of samenwerking. Dit zou in de toekomst 
zeerzeker aan te bevelen zijn om de Tool systematisch door te lopen en te testen op 
gebied van de Cradle to Cradle gedachte.

•

•

•

•

•
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Aanbevelingen tot 
vervolgonderzoek

Hierboven zijn enkele kleinschalige aanbevelingen opgesomd voor aanpassing van 
de Ontwerptool. Er bestaan enkele mogelijkheden tot vervolgonderzoek om de Tool 
verder te specifi ceren. Hieronder zullen de mogelijke aanbevelingen tot vervolgon-
derzoek worden opgesomd:

Berekenen van opbrengst uit zonne- en windenergie met behulp van aantal 
zonuren en windsnelheden per provincie;

In de Tool zijn vragen gesteld als de betreffende Provincie van het ontwerp, de 
hoogte van de bebouwing en het type toe te passen duurzame oplossingen. Uit de 
invoer van de betreffende provincie worden reeds gekoppelde gegevens bekend 
als het aantal zonuren, hoeveelheid neerslag en gemiddelde windsnelheid in m/s. 
In combinatie met de overige vragen zouden exacte berekeningen kunnen worden 
gemaakt. Met deze exacte berekening ontstaat een realistischer beeld van de werke-
lijkheid. 

Op het moment dat bouwmaterialen Cradle to Cradle worden ontwikkeld zullen 
op element- en materiaalniveau aanpassingen moeten worden gedaan. Zowel in 
vraagstelling als in het waardenkader;

Door het reeds ontbreken van de juiste bouwmaterialen is het nog niet mogelijk 
bepaalde materialen te toetsen op C2C. Hoewel MBDC een methode heeft ontwikkeld 
om een materiaal Basic, Silver, Gold of Platinum te waarderen is er op dit moment 
nog geen enkele Platinum bouwmateriaal en zijn er slechts enkele Gold materialen. 
De methodiek schaalt niet C2C-materialen in met een Basic waardering, materialen 
welke volgens de fi losofi e 100%-C2C zijn zullen een Platinum waardering ontvangen 
(MBDC 2008). Zolang Cradle to Cradle nog niet volledig is doorgedrongen in de 
productontwikkeling zullen in de Tool vragen worden gesteld over de op dat moment 
beste ontwerpregels. 
Vanaf het moment dat er producten worden geïntroduceerd met een Platinum of 
minimaal een Gold certifi caat is het mogelijk de eigenschap in de Tool op materiaal- 
en elementniveau volledig aan te passen. Dit kan dus pas geschieden na een uitvoerig 
onderzoek naar C2C-bouwmaterialen.

Het aanscherpen van het waardekader naar gelang de prestaties in de verschil-
lende periodes.

Het moet lastig blijven een volledig C2C-gebouw te scoren. Mocht er in de Ontwerptool 
een score boven de 90 worden behaald zal de waardering ‘uitstekend’ worden gegene-
reerd. Maar een uitstekend gebouw in 2008 hoeft in 2012 niet meer uitstekend te 
zijn doordat het waardekader telkens kan worden aangescherpt. Naar gelang de C2C 
fi losofi e zich ontwikkeld kan het waardekader worden bepaald. Hiervoor zal in de 
toekomst verder onderzoek noodzakelijk zijn.

•

•

•
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Eindconclusie De uiteindelijke Ontwerptool kan gezien worden als een nuttig meetinstrument om 
bestaande en nieuwe ontwerpen of gebouwen te toetsen op de C2C-fi losofi e. Door 
gebruik te maken van de Ontwerptool zullen de ontwerpers bewust worden gemaakt 
van het nut en de voordelen die deze methodiek biedt. Deze bewustwording zal 
van groot belang zijn bij het mogelijke slagen van de methodiek. Waar bestaande 
programmatuur het certifi ceren uitbesteedt aan gespecialiseerde bedrijven zal de 
Ontwerptool gebruiksvriendelijk moeten zijn voor de ontwerper zelf. Hierdoor zal de 
ontwerper de opdrachtgever doen laten besluiten te kiezen voor een C2C oplossing 
in plaats van een traditionele goedkope en niet-duurzame oplossing. 
Doordat de Tool snel en visueel keuzes inzichtelijk maakt kan het bijdragen tot een 
duurzaam ontwerp en hiermee tot een milieubewustere wereld. 

De keuze tussen nieuwbouw en bestaande gebouwen zal eerder worden overwogen 
en aanwezige kwaliteiten op en rondom de kavel zullen eerder worden benut. Het 
bewust omgaan met materialen en het op voorhand meenemen van de volgende 
levenscyclus zal positieve gevolgen hebben op de bouwmarkt en de eindgebruiker.
Het behouden van cultureel historische elementen en gebouwen op elke schaal zal 
een meerwaarde leveren op sociaal vlak en maakt de overweging duidelijk tussen 
sloop of behoud op diverse schaalniveaus. 
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Persoonlijke 
evaluatie

In het laatste hoofdstuk zal stil worden gestaan bij de persoonlijke ontwikkeling 
gedurende dit afstudeerproject. 

In juni 2006 ben ik afgestudeerd aan de Avans Hogeschool te Tilburg met de diffe-
rentiatie Bouwtechnisch Ontwerpen. Aansluitend heb ik de overstap gemaakt naar 
de Technische Universiteit Eindhoven om me verder te ontwikkelen op het gebied 
van Building Technology. Het belangrijkste doel wat ik voor mezelf heb gesteld is 
het ontwikkelen van een diepere en diversere bouwkundige kennis, waar vooral de 
benadering een belangrijke rol zou moeten spelen. In de jaren die volgde is hard 
gewerkt aan deze wetenschappelijke benadering en hebben projectwerk en colleges 
mij geholpen om me verder te ontwikkelen. Als ik terugkijk op de afgelopen periode 
is deze benadering meer en meer eigen gemaakt. 

Maar ik wil hier vooral stil staan bij de persoonlijke evaluatie tijdens het afstu-
deren. In de aanloop naar het afstuderen is gezocht naar een actueel thema op 
bouwkundig vlak waarbinnen innovatieve mogelijkheden waren gesteld. Voor een 
afstudeerproject van een volledig jaar was een actueel en uitdagend afstudeerthema 
een must. In Cradle to Cradle is daarin het perfecte thema gevonden. In combinatie 
met herbestemmen ontstond een afstudeerproject welke op dit moment het beste 
bij mij past. 
In het lopende afstudeerproject is nogmaals duidelijk geworden dat het zelfstandig 
ontwerpen van een ontwerp niet aan mij persoonlijk is besteed. Mijn interesse en 
kwaliteiten liggen vooral op het gebied in samenwerking met een ontwerper te 
werken van concept tot detail. Het ontwikkelen van een Ontwerptool voor de C2C-
fi losofi e is hiervan een goed voorbeeld.

Persoonlijk ben ik tevreden met het eindresultaat. Ondanks dat ik op voorhand niet 
had verwacht zoveel met een programma als Excel te kunnen bereiken had ik graag 
een verder ontwikkelde Tool willen ontwerpen. Helaas is dit met de aanwezige kennis 
niet mogelijk geweest. Het werken met de thematiek heeft mijn ogen doen openen 
en heeft ook zijn weerslag op mijn dagelijkse gebruik en gedachtegang. 

Met vriendelijke groet,

Bas van de Westerlo
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Building Technology

Bas van de Westerlo

“Herbestemmen Industrieel Erfgoed met Cradle to Cradle-Ontwerptool”
Michael Braungart en William McDonough ontwikkelde een nieuwe fi losofi e welke 
gebaseerd is op doorlopende kringlopen, waarbij men de volgende levenscyclus 
voorziet. Volgens McDonough zouden gebouwen moeten functioneren volgens een 
kersenboom, welke een positieve weerslag heeft op zijn omgeving.
Binnen het afstuderen ontstonden twee belangrijke hoofdvragen. De eerste vraag gaat 
over het behoud van ons cultureel erfgoed, wat doen we met deze bebouwingen nadat 
we weten hoe we 100%-duurzaam kunnen bouwen? De tweede vraag gaat over de 
wijze waarop de Cradle to Cradle gedachte zich zou moeten vertalen naar een gebouw. 
Deze twee vragen zullen de rode draad vormen van het afstuderen.

De vertaling van Cradle to Cradle naar een ontwerp heeft geleidt tot het ontwikkelen 
van een C2C-Ontwerptool. Met de Tool is de ontwerper in staat een gebouw te toetsen 
en certifi ceren op C2C of een ontwerp stapsgewijs te doorlopen tot aan het bereiken 
van een positief eindresultaat. 
Hiervoor is de C2C-literatuur geanalyseerd naar bouwgerelateerde aspecten en 
gebundeld in vijf niveaus. Om een ontwerp of gebouw te toetsen wordt onderscheid 
gemaakt in omgevings-, gebouw, element-, materiaal- en grondstofniveau. Per niveau 
worden in de literatuur eigenschappen en criteria aangedragen waaraan een C2C-
ontwerp zou moeten voldoen.
Uit een analyse uit de ‘Road to Cradle to Cradle’ is een tijdlijn uitgezet met de meest 
belangrijke gebeurtenissen op gebied van duurzaamheid sinds de Industriële Revolutie, 
het keerpunt naar een vervuilende maatschappij. Gedurende de invoer van een ontwerp 
zullen de diverse criteria worden gesteld aan de eindgebruiker, waarna adviezen worden 
uitgebracht tot eventuele verbeteringen tot een beter C2C-ontwerp.

De essentie van Cradle to Cradle:

 “Een gevarieerde, veilige, gezonde en eerlijke wereld m2  schone lucht, grond,  
 water en energie die op 8 onomische, r8 htvaardige en 8 ologische manier   
 worden gebruikt...Punt.“
     (McDonough, VPRO-Tegenlicht)


