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“…..Probeer een vis te leren wat water is.  
Hij beseft het pas op het droge. 
Zo beperkt is ons bevattingsvermogen……” 
 Gertrud Blauwdruk & Willem Verbaan
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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerverslag ‘het 
upcradelen van het lifespan  
gedachtegoed’. Upcradelen staat voor 
het optimaal benutten van de Cradle 
to Cradle principes.  

Dit afstudeeronderzoek is bedoeld 
voor bouwkundigen met geen tot 
weinig kennis van Cradle to Cradle. 
Het is een onderzoek voor de master 
Architecture, Building and Planning 
richting Bouwtechniek - Design & 
Lifespan. 

Als student van het Cradle to Cradle 
atelier, onder begeleiding van Jouke 
Post, heb ik veel affiniteit met dit 
onderwerp. Gedurende mijn studie 
vroeg ik me steeds af waarom we op 
de huidige manier blijven bouwen. 
Terwijl er al verscheidene manieren 
zijn om minder negatieve invloed uit 
te oefenen op het milieu vanuit de 
bouwsector. Cradle to Cradle gaat 
hierin nog verder door te streven 
naar een positieve invloed op het 
milieu. 
Enerzijds wordt onze generatie niet 
geremd door de huidige wijze van 
werken in de bouwsector. Anderzijds 
willen we de verantwoordelijkheid 
dragen voor een wereld waarop 
volgende generaties net zo prettig als 
ons, liever nog prettiger als wij 
kunnen leven. De Cradle to Cradle 

filosofie speelt hierop in.  
Na vier afstudeerders als voorgangers 
te hebben welke ieder een verdieping 
hebben gemaakt in een bepaalde 
specialisatie van Cradle to Cradle, is 
gekozen voor een onderdeel wat 
onderbelicht is gebleven van Cradle 
to Cradle. Op dit onderdeel is nog een 
zeer grote slag te behalen. Zeker op 
dit moment waarop nog niet veel 
materialen volledig Cradle to Cradle 
zijn. Door onderzoek van het 
bouwproces zijn er enkele 
probleemvelden aan het licht 
gekomen. De opvolgende verdieping 
heeft betrekking op één van deze 
velden, namelijk de bouwkundige 
samenstelling.  

Leeswijzer
Dit verslag is opgezet aan de hand 
van een hoofdvraag en drie 
deelvragen, betreffende Cradle to 
Cradle, het bouwproces en het 
ontwikkelde hulpmiddel. Dit 
voorwoord zal worden gevolgd door 
een samenvatting en inleiding.  Hierin 
zal de opzet van dit afstudeeronderzoek 
worden uiteengezet. De eerste twee 
deelvragen behandelen het 
vooronderzoek, de laatste deelvraag 
zal het eindproduct uitgebreid 
beschrijven. Er zal worden afgesloten 
met een conclusie, aanbevelingen  
betreffende dit Master-onderzoek. 

Figuur B 
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Samenvatting
Dit afstudeeronderzoek geeft een verdieping in het Cradle to Cradle 
gedachtegoed betreffende het technisch samenstellen van een gebouw. 
Het gaat over de verbindingen en de opbouw van een gebouw. Omwille van 
de verbindingen in een gebouw Cradle to Cradle te ontwerpen is er een 
hulpmiddel ontwikkeld. Deze geeft inzicht in en mogelijkheden ten behoeve 
van dit onderwerp. Daarnaast heeft het hulpmiddel opties om deze te kunnen 
verbeteren en beoordelen.

Sinds de industriële revolutie wordt er geproduceerd volgens de cradle to 
grave gedachte (van wieg naar graf), een lineaire en daardoor een eindige 
productie. Daarnaast wordt er ook steeds meer CO2 uitgestoten (Rakhorst, 
2008a). 
In 1973 sprak van de Club van Rome hun bezorgdheid uit over de staat en 
toekomst van de wereld. Deze bezorgdheid gaat onder andere over vervuiling 
en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen (Meadows, 1972). Daaropvolgend 
zijn er veel initiatieven ontstaan die inspelen op afvalvermindering, CO2 
reductie en andere initiatieven naar een duurzame samenleving. Een 
voorbeeld hiervan zijn de nul-energiewoningen, dit concept speelt bewust in 
op het reduceren van de energievraag. Enkele andere concepten, zoals de 
dragers en de mensen van Habraken, zijn ontwikkeld vanuit een anderer 
uitgangspunt  (een alternatief voor de massa-woningbouw) maar spelen 
daarbij onbewust op in op het milieu. Ten grondslag aan deze initiatieven ligt 
eco-efficiency, het reduceren van de negatieve invloeden op het milieu.

Cradle to Cradle
Ook Cradle to Cradle is een initiatief welke inspeelt op de negatieve invloed 
die de mens op het milieu uitoefent. Echter heeft deze filosofie een andere 
invalshoek dan de meeste voorgangers. Waar voorheen vaak eco-efficiënt 
werd ontworpen (ook wel “het minder slecht doen”), streeft Cradle to Cradle 
naar eco-effectiviteit (tevens “dingen goed doen”).

Dit gedachtegoed krijgt een steeds breder draagvlak in Nederland. Vanaf 26 
november 2007, toen de aflevering VPRO-tegenlicht ‘Afval = Voedsel’ werd 
uitgezonden, wordt dit gedachtegoed steeds meer verspreid. Het is ontwikkeld 
door de chemicus Michael Braungart en de architect William McDonough. 

Figuur C 
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Ten grondslag aan Cradle to Cradle 
liggen drie basisregels, namelijk:
1) Afval is voedsel;
2) De zon als energiebron;
3) Respect voor diversiteit   
(Braungart & McDonough, 2007).

Omdat C2C abstract is, is het voor 
veel bouwkundige een moeilijk 
begrijpbare filosofie (Lijljana Rodic, 
2009). Dit komt omdat er geen 
richtlijnen zijn. Daarentegen zijn er 
wel vijf criteria gegeven door MBDC waaraan Cradle to Cradle producten en ontwerpen getoetst worden, namelijk:
1) Materiaal;
2) Materiaal-hergebruik (ook wel de technische samenstelling);
3) Energie;
4) Water;
5) Sociale verantwoordelijkheid (MBDC, 2008).

Meerdere onderzoeken hebben plaatsgevonden op het gebied van Cradle to Cradle (Tulp, 2009; Westerlo, 2009). 
Daardoor zijn er over sommige Cradle to Cradle criteria verdiepingen gegeven, zoals over het criteria materialen. 
MBDC heeft tevens een lijst gemaakt met gecertificeerde materialen (MBDC, 2008). Daarbij hebben Douglas Mulhall 
en Michael Braungart Cradle to Cradle richtlijnen voor de bouw aangedragen (Mulhall, 2010).  
Ook is er bepaalde informatie bekend over energie, omdat deze al geruime tijd nader is onderzocht. 
Maar materiaal-hergebruik is nog steeds onderbelicht, dit gaat over de compositie van materialen, ook wel de 
technische samenstelling van een gebouw. 

In figuur I is te zien dat op bouwkundig vlak enkele peilers van belang zijn. Om tot een C2C gebouw te komen is het 
namelijk van belang dat men:
1)  C2C materialen gebruikt;
2)  Deze dusdanig verbindt dat deze zonder kwaliteitsverlies uit elkaar gehaald kunnen worden; 
3) Om dit te kunnen faciliteren is daar ook een logistiek systeem voor nodig.

Figuur I: Belangrijke Cradle to Cradle criteria voor de bouw
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Wanneer men de eerste twee peilers met elkaar vergelijkt, 
blijkt dat materiaal-hergebruik erg belangrijk is, zie figuur 
II. Wanneer een gebouw 100% inspeelt op materiaal-
hergebruik (*1), wil dit zeggen dat de verbindingen in het 
gebouw dusdanig zijn ontworpen dat de materialen, 
zonder kwaliteitsverlies zijn te demonteren. Daardoor 
is het gebouw aanpasbaar en behoudt de optie om in de 
toekomst materialen te verwisselen voor andere. Zeker in 
deze periode waarin nog niet met 100% C2C materialen 
gebouwd kan worden is dit zeer belangrijk, zodat in de 
toekomst op beide facetten 100% behaald kan worden 
(*2).  Wanneer men daarentegen een gebouw maakt met 
100% C2C materialen en een lage score op materiaal-
hergebruik (*3), kunnen de materialen niet uit het gebouw 
gehaald worden waardoor ze niet volledig terug kunnen in 
een kringloop.

Om meer houvast te bieden voor bouwkundige over C2C, 
kunnen andere concepten- en filosofieën worden benut. 
Zo kan de bouwkundige vertaalslag worden gemaakt. 
Daarbij moet wel in acht worden genomen dat er gestreefd 
dient te worden naar eco-effectiviteit. Daarom is er 

onderzocht welke andere concepten en filosofieën ook invloed uitoefenen op het milieu, deze zijn vergeleken met 
Cradle to Cradle. Hierbij is tevens gekeken naar wat de aandachtspunten van het desbetreffende concept of filosofie 
zijn. De conclusie hiervan is uiteengezet in een tijdlijn welke inzichtelijk maakt wanneer welke filosofie begon, wat de 
aandachtspunten van deze betreffende filosofieën zijn en of deze qua gedachtegang gelijkwaardig, een aanvulling of 
een tegenstelling zijn aan Cradle to Cradle.

Uit het eerste deel van het onderzoek is gebleken dat er al verschillende filosofieën en concepten zijn die streven naar 
een andere manier van bouwen die minder impact heeft op het milieu en enkele die streven naar een positieve 
invloed op het milieu. Desondanks wordt het kringloopprincipe maar op kleine schaal toegepast. 

Bouwproces
Om te achterhalen waarom er maar op kleine schaal gebruik wordt gemaakt van de Cradle to Cradle benadering, zijn 
er open interviews gehouden die leiden tot een quickscan. De quickscan is gevalideerd met literatuuronderzoek. Dit 
heeft een verdieping in de knelpunten van het bouwproces met betrekking tot Cradle to Cradle opgeleverd. Deze 
worden onder andere veroorzaakt door het gebrek aan intuïtie en kennis, weinig referentieprojecten, een 
gefragmenteerde organisatie structuur, trage mentaliteitsverandering, beleid, economische en 
ecologisch besef. Het kader wat hierdoor wordt uitgezet is zeer breed en diffuus en zal dus ingekaderd dienen te 

Figuur II: Score tabel (globaal) (EPEA & DHV)

*3

*1
*2
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worden voor dit afstudeerproject. Er is een bouwkundig punt uitgelicht welke een verdieping heeft gekregen, namelijk: 
weinig kennis en intuïtie van Cradle to Cradle. Wat is teruggekoppeld naar Cradle to Cradle, waarbij is gebleken 
dat materiaal-hergebruik een zeer belangrijk aspect is, maar nog weinig onderzoek heeft gehad. Dit laatste kwam 
tevens zeer duidelijk naar voren uit de quickscan. 
Door weinig kennis en intuïtie betreffende Cradle to Cradle ontbreekt het aan voldoende referenties, dit is een 
neergaande spiraal die doorbroken dient te worden. Daarbij blijft de kennis van Cradle to Cradle beperkt tot materialen, 
energie en binnenklimaat. Echter hoe deze materialen met elkaar verbonden worden, met het oog op materiaal-
hergebruik, is over het algemeen onvoldoende bekend.

Hulpmiddel
Hiervoor is een hulpmiddel ontwikkeld die inspeelt op het ontwerpen van een gebouw, zodat materialen hergebruikt 
kunnen worden en kunnen terugkeren in een volgende kringloop zonder kwaliteitsverlies. 
Informatie uit dit hulpmiddel is afgeleid uit Cradle to Cradle, IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel), Design 
for Disassembly, Slimbouwen, productontwikkeling en verschillende casestudies, zoals Project XX (van Jouke 
Post), voormalig Nissan hoofdkantoor in Amsterdam (van ZZDP en DHV) en Delftech park (van ABT en Damen 
Consultants) (Braungart & McDonough, 2007; Crone, 2007; Durmisevic, 2006; Lichtenberg, 2005). Uit de vergelijking 
van Cradle to Cradle met andere concepten en filosofieën, is gebleken dat deze een bouwkundige verdieping geven 
in de eco-effectiviteit benadering.
Wanneer men uitgaat van het criteria “Afval is voedsel” zijn de biologische en technologische kringloop van 
belang. Daarvoor dienen materialen zo met elkaar verbonden te worden dat deze zonder kwaliteitsverlies uit een 
gebouw gehaald kunnen worden. Dit leidt tot de vraag naar aanpasbaar bouwen. 

Er is een denkmodel ontwikkeld die inspeelt op materiaal-hergebruik, zie figuur III. Dit denkmodel is ingedeeld in 
verschillende niveaus en geeft per niveau de belangrijke variabelen aan. Zo is het op gebouwniveau van belang dat 
het aanpasbaar is. Wanneer men op kleinere schaal kijkt naar de gebouwdelen, zoals elementen en componenten, 

Figuur III: Denkmodel
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dan dienen deze te allen tijde ontleedbaar te zijn en kunnen daarbij mogelijk hergebruikt worden, zodat de 
materialen uiteindelijk terug kunnen een volgende kringloop.
Aanpasbaar  bouwen vraagt om een transitie vanuit demonteerbaar bouwen die een stap verder gaat. Daarvoor zijn 
er enkele belangrijke punten die als onderligger dienen voor het hulpmiddel, namelijk:
- De lagen-indeling van Steward Brand (site, structure, skin, systems, settings & stuff) (Brand, 1994);
- Parallel verbinden in plaats van sequentieel (opeenvolgend);
- De bereikbaarheid van montagepunten;
- Het losneembaar ontwerpen van de verbindingen.

Dit hulpmiddel is uitgebreid getest door diverse groepen op: aansluiting op de doelgroep; programmering; volledigheid 
van vragen en dergelijke. Er zijn verschillende casestudies ingevoerd, waaronder de Polynorm woningen en het Beta 
technology en business accelerator gebouw te Eindhoven.

Diverse casestudies hebben laten zien dat Cradle to Cradle materiaal-hergebruik, ook wel de verbindingen 
in een gebouw, haalbaar is. Verschillende knooppunten van de casestudies scoren hoog. Daarbij dient belicht te 
worden dat de meeste casestudies ook nog 15 tot 60 jaar oud zijn. 
Het blijkt dat het gaat om de mindshift naar aanpasbaar bouwen. In dit geval kunnen de materialen zonder 
kwaliteitsverlies uit het gebouw gehaald worden zodat ze terugkunnen in een volgende biologische of technologische 
kringloop.

Doordat het hulpmiddel ontwikkeld is in Excel en Visual Basic is het een dynamisch hulpmiddel geworden. Daardoor 
kan het in de toekomst snel worden aangepast. Hierdoor is er een mogelijkheid om diverse weegfactoren mee te 
nemen in de beoordeling die het hulpmiddel maakt. Er worden geen kant-en-klaar oplossingen gegeven, maar 
mogelijkheden om verbindingen te kunnen ontwerpen die aanpasbaar zijn. Het hulpmiddel is opgebouwd aan de 
hand van het denkmodel, zie figuur III. Zo zal de gebruiker intuïtie en kennis betreffende dit onderwerp opbouwen.



 

“.....Jongens maak die grond nou schoon, 
over 80 jaar liggen we er met 5 miljard in 
te rusten….” 
 Loesje
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“.....We kunnen het probleem niet oplossen 
door te blijven denken in het systeem dat 
het probleem heeft veroorzaakt.....”  
 Albert Einstein
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Duurzaamheid staat steeds meer in de belangstelling in de bouwwereld. 
Afgelopen decennia zijn diverse (bouwkundige) concepten met duurzaamheid 
als uitgangspunt de revue gepasseerd.  
De meest recenste is Cradle to Cradle© (hierna: C2C). Volgens de twee 
grondleggers is dit de manier om producten en gebouwen te ontwikkelen. 
Zodat geen negatieve invloed wordt uitgeoefend op het milieu, maar zelfs 
een positieve bijdrage wordt geleverd. Het uitgangspunt is Afval is Voedsel, 
waarbij het concept afval wordt geëlimineerd (zie bijlage 1). 

Geschiedenis
In 1973 spraken de leden van de Club van Rome hun bezorgdheid uit over de 
staat en toekomst van de wereld. Enkele van de onderzochte aspecten zijn 
vervuiling en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.  
In 1987 werd het rapport “our common future” uitgebracht, tevens bekend 
als het Brundtland-rapport (WCED, 1988). Deze ging verder in op de 
milieuproblemen en de niet-duurzame consumptie. Waarop vervolgens een 
duurzaamheiddefinitie is gedefinieerd. 

Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder 
daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen 
om ook in hun behoeften te voorzien. (WCED, 1988) 

Dit rapport veroorzaakte verscheidene duurzame ontwikkelingen, tevens in 
de bouw. 

Stand van zaken
Het C2C gedachtegoed is actueel op dit moment. In de omgeving Venlo zijn 
vele C2C projecten, waaronder de Floriade 2012 en het nieuwe stadkantoor. 
De gemeente Almere heeft 60.000 nieuwbouw woningen volgens dit 
gedachtegoed in de planning. Tevens is men bezig met het project ‘C2C 
Island’ welke C2C gebruikt om verschillende eilanden zelfvoorzienend en 
mogelijk energieleverancier te maken. Ook de gemeente Amsterdam streeft 
C2C na in verscheidene projecten. Ook Eindhoven brainport is verscheidene 
C2C projecten aan het opstarten. Daarnaast zijn er nog vele kleinere 
initiatieven om C2C in de praktijk te brengen. 

Inleiding

Figuur E 
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Wetenschappelijke context
Naar aanleiding van verscheidene internationale bijeenkomsten zoals de Club van Rome en het Brundtland-rapport 
zijn er vele, al dan niet bouwkundige, concepten en filosofieën ontstaan welke inspelen op een milieuvriendelijker 
omgang met de wereld en milieuvriendelijker bouwen. Ook Michael Braungart en William McDonough, welke in 2002 
het engelstalige boek ‘Cradle to Cradle: Remaking the way we make things’ publiceerde. Deze werd in 2007 vertaald 
in het Nederlands en uitgegeven als ‘Cradle to Cradle, Afval = Voedsel’. Vervolgens is C2C steeds meer belicht en 
onderzocht door de wetenschap. Zo zijn er aan de TU/e, bij de faculteit bouwkunde, diverse afstudeerders geweest 
welke zich hebben verdiept in C2C. De onderzoeken blijven vaak hangen in de wetenschappelijke sferen en de 
realisatie van C2C gebouwen gebeurt maar op klein niveau. 

Maatschappelijke context
Voorspellingen laten zien dat het klimaat zal veranderen, onder andere doordat het CO2-gehalte toeneemt. Er is een 
klimaatbeleid opgesteld door de EU welke verschillende aspecten bevat om de klimaatverandering terug te dringen. 
De bouw is verantwoordelijk voor 40% van deze uitstoot en 35% van de afval (Lichtenberg, 2005). 
Hierop wordt onder andere ingespeeld door energievormen. De laatste tijd staan ook materialen steeds meer in het 
daglicht wanneer het gaat om milieuvriendelijk / duurzaam bouwen (Daniël Tulp, 2009). Hoe materialen en elementen 
verbonden moeten worden, zodat de kwaliteit behouden blijft en geen afval ontstaat, blijkt steeds belangrijker te 
worden. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gebouwd met materialen welke in de hoogste maten C2C zijn, maar onderling 
zijn verlijmd, is men nog geen stap verder in het ontwerpen vanuit de kringlopen. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is de laatste tijd een container begrip geworden. De definitie van duurzaamheid is in 1987 gedefinieerd 
in het Brundtlandrapport, zie bladzijde 12.  
Deze definitie van duurzaamheid komt grotendeels overeen met Cradle to Cradle. Aangezien zij beide een wereld 
willen creëren welke met dezelfde (aldus C2C met een betere) waarde aan de toekomstige generaties kan worden 
gegeven.  
Maar de huidige manier van duurzaam bouwen gaat uit van eco-efficiency. In tegenstelling tot C2C welke uitgaat van 
eco-effectiviteit. 
In dit afstudeeronderzoek zal de definitie van duurzaamheid van Brundtland in een lijn staan met C2C. Echter zal de 
huidige manier van duurzaam bouwen een tegenstelling vormen tot C2C uitgaande van eco-effectiviteit. 
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Aanleiding
Afgelopen jaren zijn al enkele afstudeerprojecten en onderzoeken afgerond, 
welke inspelen op het C2C gedachtegoed. Deze projecten gingen in op de 
vraag naar C2C programma’s betreffende ontwerpen en materialen. Voor C2C 
zijn niet alleen materialen van belang maar ook de manier van ontwerpen 
waardoor de materialen telkens terug kunnen worden gebracht in de 
desbetreffende kringlopen, zonder waarde verlies. Dit deel, de verbindingen 
tussen de materialen, is nog onderbelicht en behoeft nog onderzoek. 

Probleemstelling
Het huidige bouwproces, van ontwerpen, bouwen naar “slopen”, speelt nog 
niet volop in op de vraag om duurzamer, met name volgens het C2C 
gedachtegoed, te bouwen. Er wordt onvoldoende ingespeeld op de cyclische 
stromen welke aanwezig kunnen zijn en de criteria die daaraan ten grondslag 
liggen. Daardoor kunnen materialen niet terug in de kringlopen worden 
gebracht, waardoor er veel afval ontstaat en eindige bronnen leeg raken. 

Doelstelling
Het onderzoek richt zich op de randvoorwaarden en criteria van de C2C 
filosofie. Met betrekking op het technisch samenstellen van gebouwen om de 
kringloop van materialen mogelijk te maken. Er zal worden getracht om een 
bouwkundige oplossing te creëren voor een probleemveld in het bouwproces 
met betrekking tot C2C.  

Praktische relevantie
Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan de vertaalslag om C2C te 
implementeren in de bouwsector, met betrekking tot de bouwkundige 
samenstelling van gebouwen welke inspeelt op de cyclische processen. 

Wetenschappelijke relevantie:
Dit onderzoek zal een bijdrage leveren om in een hogere mate C2C te bouwen. 
Er wordt een hulpmiddel ontwikkeld om ontwerpers meer houvast te bieden 
met betrekking tot het cyclisch samenstellen van gebouwen. 

Onderzoeksopzet

Figuur F 
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Hoofdvraag
In hoeverre kan C2C worden toegepast in het cyclische bouwproces?

Deze hoofdvraag is veel omvattend, daarom zijn er (sub)deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag gaat over C2C, 
de tweede over het bouwproces. Twee belangrijke factoren in de hoofdvraag. In de derde deelvraag wordt het 
ontwikkelde hulpmiddel behandeld, welke inspeeld op een cyclisch bouwproces, of te wel een technische samenstelling 
opdat de materialen telkens terug kunnen keren naar hun kringloop. In deze deelvragen keert de informatie terug uit 
de eerste en tweede deelvraag, Cradle to Cradle en het bouwproces. 

Operationaliseren van de deelvragen
1.  Wat houdt de Cradle to Cradle filosofie in?
 1.1.  Wat houdt C2C in?
 1.2.  Komen andere duurzaamheidconcepten en -filosofieën overeen met C2C?

2. In hoeverre wordt C2C toegepast in het huidige bouwproces?
 2.1. Hoe is het huidige bouwproces opgebouwd?
 2.2. Waar bevinden zich de knelpunten en probleemvelden met betrekking tot C2C in het totale
   bouwproces?
 2.3. Welke knelpunten en probleemvelden kunnen bouwkundig worden opgelost? 
 2.4. Hoe kan worden ingespeeld op dit probleemveld?

3.  Hoe ziet een hulpmiddel eruit welke inspeelt op de optimale technische samenstelling van een Cradle to   
  Cradle gebouw?  
 3.1. Hoe zien bestaande hulpmiddelen eruit?
 3.2.      Wat zijn belangrijke aspecten voor het hulpmiddel?
 3.3.  Aan welke randvoorwaarden en criteria moet de technische samenstelling voldoen?
 3.4 Met welke casestudies kan dit hulpmiddel worden opgezet?
 3.5  Hoe ziet het hulpmiddel eruit? 
 3.6 Hoe ziet de terugkoppeling eruit naar het algehele bouwproces?

Dataselectie
Voor de 1e deelvraag betreffende C2C is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Voor de deelvraag over het 
bouwproces zijn open interviews gebruikt welke tot een quickscan leiden die als indicatie dient. Dit is gevalideerd met 
literatuuronderzoek. 
In de laatste deelvraag komt al deze informatie tezamen en zal aangevuld worden met literatuur. 
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Onderzoeksmodel

figuur 1:   Onderzoeksmodel



“.....Als ik je vraag hoe het met je relatie 
gaat en jij zou antwoorden‘duurzaam’, dan 
zou ik medelijden met je hebben, want dat is 
slechts een minimaal bestaansniveau......” 
 Michael Braungart
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Cradle to Cradle
Deelvraag 1:
Wat houdt de Cradle to Cradle filosofie in?

Bij de beantwoording van deze eerste deelvraag zal worden ingegaan op 
C2C. Daarnaast wordt ook gekeken wat de kritiek is op deze filosofie. 
Vervolgens zullen andere duurzaamheidconcepten en -filosofieën worden 
besproken, waarbij tevens wordt onderzocht in welke mate zij bijdragen of 
verschillen aan C2C.  

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is literatuur onderzocht. 
Daarnaast zijn ook lezingen, bijeenkomsten en conferenties betreffende C2C 
bezocht.  Vanwege het feit dat een deel van de literatuur enkele jaren oud is 
en C2C zich snel uitspreidt, zijn er ook nog interviews gehouden met personen 
welke met C2C werken. Ook voor de overige concepten, zoals DuBo, 
slimbouwen & passiefbouwen, zijn interviews gehouden met grondleggers 
van deze concepten of personen welke veel met deze concepten werken. 

Deelvraag 1 heeft geleid tot de volgende subvragen
1.  Wat houdt de Cradle to Cradle filosofie in?
 1.1.  Wat houdt C2C in?
  1.1.1.  Wat betekenen de specifieke C2C begrippen?
  1.1.2. Wat is C2C?
  1.1.3.  Wat is de kritiek vanuit de wetenschappelijke   
   wereld op C2C en kan deze worden weerlegd?
  1.1.4.  Welke randvoorwaarden en criteria worden er   
   vanuit de C2C filosofie gesteld?
 1.2.  Komen andere duurzaamheidconcepten en -filosofieën   
  overeen met C2C?
  1.2.1.  Welke duurzaamheidfilosofieën en -concepten zijn  
   er?
  1.2.2.  Dragen deze filosofieën en concepten bij aan bij   
   aan C2C?
Deze zullen tesamen een antwoord vormen op vraag wat de Cradle to 
Cradle filosofie inhoudt. 

Figuur G 



“…..All buildings are predictions,  
All predictions are wrong…..” 

 Stewart Brand
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Deelvraag 1 gaat over Cradle to 
Cradle en is opgedeeld in twee 
subvragen. Deze eerste subvraag 
gaat over C2C en zal worden 
afgesloten met enkele C2C criteria.

1.1.1. Wat betekenen de 
specifieke C2C begrippen?
Bij C2C komen veel nieuwe begrippen 
aan bod. Daarom wordt gestart met 
een verklaring van de belangrijkste 
C2C begrippen. Voor een uitgebreide 
begrippenlijst wordt verwezen naar 
de bijlage I. 

Biologische kringloop 
De natuurlijke processen van 
ecosystemen vormen een biologisch 
metabolisme, waarbij materialen op 
een veilige en gezonde manier 
gebruikt worden in kringlopen van 
overvloed (Ingenieursbureau Search, 
s.a.). 

Downcycling 
Een materiaal zo hergebruiken dat 
veel van de oorspronkelijke waarde 
verloren gaat (Ingenieursbureau 
Search, s.a.). 

Eco-effectiviteit 
De strategie van MBDC (zie bijlage 1) 

om industriële processen zo te 
ontwerpen dat deze veilig, 
winstgevend en hernieuwend zijn en 
zo zowel economische, als ecologische 
en maatschappelijke waarde 
opleveren (Ingenieursbureau Search, 
s.a.). Met andere woorden effectief is 
“dingen goed doen”. 

Eco-efficiency 
De strategie van eco-efficiency is het 
bewaken van ‘duurzaamheid’, die 
schade aan milieusystemen wil 
beperken. Hierbij zijn veel regels 
ingesteld om de hoeveelheid afval te 
beperken en de vervuiling terug te 
dringen (Cradle to Cradle: Cradle to 
Cradle en de Circulaire Economie in 
Nederland, s.a.). Vier motto’s zijn 
hierbij van belang, namelijk: 
beperken, hergebruiken, recyclen en 
reguleren (Braungart & McDonough, 
2007). Met andere woorden, in 
tegenstelling tot effectief werken, 
houdt efficiënt in het slechte proberen 
te beperken “het minder slecht doen”. 

Recycling 
Recycling is het proces waarbij een 
afvalproduct opnieuw tot grondstof 
wordt verwerkt, zodat er opnieuw 
een product uit gevormd kan worden 
(MVO Nederland, s.a.).  

Figuur H 

1.1. Wat houdt C2C in?

Cradle to Cradle
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Technische kringloop 
De technische kringloop is geënt op 
natuurlijke systemen en is het begrip 
dat MBDC gebruikt voor industriële 
processen waarbij waardevolle 
synthetische en minerale materialen 
behouden blijven en voortdurend 
hergebruikt worden in gesloten 
kringlopen (Ingenieursbureau Search, 
s.a.).  

Upcycling 
Upcycling is een term uit de 
recyclingwereld, waarbij de 
gerecyclede grondstof een hogere 
zuiverheid heeft dan die van de 
oorspronkelijke grondstof (Cradle to 
Cradle: Cradle to Cradle en de 
Circulaire Economie in Nederland, 
s.a.). 

1.1.2. Wat is C2C?
De naam van deze filosofie verklaart 
al deels de achterliggende visie, 
namelijk het ontwerpen vanuit de 
cradle to cradle gedachte, vertaald in 
het Nederlands ‘van wieg tot wieg’. 
Dit verwijst naar kringlopen welke 
continu doorlopen worden. Hierdoor 
wordt afval gezien als voedsel, afval 
wordt geëlimineerd. Alle gebruikte 
materialen zouden, nadat hun leven 
is geëindigd in een product, opnieuw 
gebruikt kunnen worden in een ander 

product of kringloop. Dit in 
tegenstelling tot ontwerpen en 
ontwikkelen van ‘deze tijd’ waarin 
materialen van cradle to grave gaan. 
De C2C filosofie is onder andere door 
middel van uitgave van het 
gelijknamige boek bekend geworden.

De grondleggers
William McDonough is een 
Amerikaanse architect, geboren te 
Tokyo. Hij is reeds voor langere tijd 
voorvechter van ‘duurzaamheid’. Hij 
is een van de oprichters van het 
William McDonough +  Partners, 
Architecture and Design Company, 
een ontwerp bureau gericht op 
ecologische, sociale en economische 
intelligente architectuur en planologie.
Michael Braungart is een chemicus, 
afkomstig uit Duitsland. Hij heeft 
verschillende eigen bedrijven 
waaronder EPEA. Kenmerkend is zijn 
onderzoek naar stoffen en materialen 
voor producten waarin geen toxische 
en schadelijke elementen zitten. 
Waarbij zelfs de uitgaande stromen 
schoner zijn dan de ingaande 
stromen.

De aanleiding
CO2 is al altijd aanwezig geweest op 
en rondom de aarde. Maar sinds de 
industriële revolutie is deze 
toegenomen (Rakhorst, 2008a). Dit is 

onder andere gebeurd door de 
verbranding van fossiele brandstoffen. 
Sinds deze revolutie is het probleem 
verergerd door verschillende 
ontwikkelingen en innovaties. Deze 
revolutie wordt gezien als belangrijkste 
veroorzaker van de aantasting van 
het milieu (Braungart & McDonough, 
2007). Ondanks dat deze revolutie 
diverse positieve zaken voort heeft 
gebracht, had het zodoende 
verschillende gebreken. 
Men name in deze periode werd 
geproduceerd en ontworpen van wieg 
tot graf (cradle to grave). 

Na deze periode is hier een reactie op 
gekomen in de vorm van eco-
efficiency (Braungart & McDonough, 
2007). Hierbij werd getracht om de 
schade, welke de industrie aan het 

figuur 2:   William McDonough & Michael 
Braungart
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milieu bracht, te beperken en het 
afval te reduceren. Doordat bij de 
industriële processen nog steeds 
afval bij ontstaat, is dit volgens het 
C2C principe het minste wat de mens 
kan doen. 
Vanaf dit moment wordt steeds meer 
aan de toekomstige generaties 
gedacht. Zo werd in het Brundtland-
rapport ook definitie van 
duurzaamheid gegeven: “De 
ontwikkeling waarbij de huidige 
generatie in haar noden voorziet, 
zonder de mogelijkheden daartoe 
voor de volgende generatie te 
beperken” (WCED, 1988).
Als reactie op deze ontwikkelingen is 
C2C ontstaan. 

Afval = Voedsel
Het C2C principe neemt als voorbeeld 
de natuur. Als metafoor voor de 
ingenieuze natuurlijke kringloop 
wordt de kersenboom gebruikt. 
Hierbij wordt het verschil aangeduid 
tussen de weg welke afval doorloopt 
en de weg welke de kringloop der 
natuur doorloopt (Braungart & 
McDonough, 2007). 
De kersenboom bevat vele bloesems 
en fruit. Echter ontkiemt maar een 
klein deel hiervan. Toch zijn al de 
extra bloesems zeker niet nutteloos 
en overbodig. Aangezien ze op de 
grond vallen, verteren, en daarmee 
verschillende organismen voeden en 
de grond verrijken. Koolstofdioxide 
welke door mensen wordt 
uitgeademd, neemt de boom op voor 

zijn eigen groei. Dit verduidelijkt het 
idee van afval is voedsel. Deze 
kringloop zouden alle materialen 
moeten doorlopen. Zodat afval niet 
meer bestaat. Deze kersenboom is 
volledig effectief en zelfs de 
overdadige zaken hebben een functie 
en zijn goed voor het milieu.
Er is heel lang sprake geweest van dit 
evenwicht tussen afval en voedsel. 
Namelijk totdat de industrie kwam 
opzetten, waarbij het natuurlijk 
evenwicht werd veranderd. Er werden 
materialen gebruikt welke niet meer 
op een veilige manier aan de natuur 
teruggegeven konden worden. Vanaf 
dat moment ontstaat ook de tweede 
materiaalstroom. Terwijl er voorheen 
voornamelijk een biologische was, is 
er vanaf dit punt tevens een 
technologische. Wil men deze 
kringlopen goed en gezond houden 
dan is het zeer belangrijk dat stoffen 
van de ene kringloop niet in de andere 
kringloop terechtkomen. Als 
mutagenen of kankerverwekkende 
stoffen van de technologische in de 
biologische kringloop terechtkomen, 
besmetten zij de biologische 
producten. 

In de huidige maatschappij heeft een 
tweedehands product eerder een 
negatieve klank in plaats van dat het 
een goudmijn kan zijn, bestaande uit 
vele producten en materialen. 
Wanneer iets weg wordt gegooid is 
het niet ‘weg’. Het is dan alleen maar 
weg uit ons blikveld. Zo worden 

stortplaatsen steeds voller.
Uit al deze C2C idealen komt naar 
voren dat het niet de bedoeling is om 
minder te gaan produceren en 
consumeren. Het motto van C2C is 
namelijk ‘let’s celebrate life’. Je 
leven op een prettige manier leven en 
niet zaken te hoeven laten of voor 
bepaalde zaken moeten schamen 
omdat deze het milieu en daarmee de 
toekomstige wereld voor onze 
kleinkinderen aantast (presentatie 
Michael Braungart Rotterdam 20-10-
‘09). 

De kringlopen
C2C maakt gebruik van de twee reeds 
aanwezige kringlopen. De eerste is 
de biologische kringloop, oftewel de 
biosfeer, de kringlopen van de natuur. 
Daarnaast is er de technologische, 
ook wel de technosfeer. Om deze 
kringlopen gezond te houden is het 
belangrijk dat ze elkaar niet 
besmetten. 
Producten dienen op een dergelijke 
manier te worden ontworpen zodat 
ze geheel of per onderdeel in de bio- 
of technosfeer kunnen worden 
gebracht. 
Tevens zijn er materialen welke noch 
in de biosfeer noch in de technosfeer 
passen, omdat deze gevaarlijk zijn. 

Respect voor diversiteit
Onder respect voor diversiteit wordt 
niet alleen de biologische diversiteit 
verstaan maar ook respect voor de 
vele culturen en locaties, wensen en 
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behoeften en het unieke menselijke 
element (Braungart & McDonough, 
2007).
Vitale ecosystemen zijn afhankelijk 
van de onderlinge relaties. Deze 
relaties betreffen de soorten, gebruik 
en uitwisselingen van materialen en 
energie. Als metafoor hiervoor kan 
het wandtapijt worden gebruikt. Een 
wandtapijt is een web van 
verscheidene soorten verweven met 
elkaar. Indien een draad verwijderd 
wordt, wordt het geheel minder 
stabiel (Braungart & McDonough, 
2007). Hetzelfde geldt voor een 
ecosysteem, indien er een onderdeel 
wordt weggehaald, wordt het minder 
stabiel. Als voorbeeld: indien een 
boom wordt weggehaald waar 
normaliter een habitat was voor 
vogels, blijven deze vogels ook weg. 

Niet alleen de kringlopen waarin de 
boom zat zijn verstoord, maar ook de 
kringloop waarin de vogels zich 
bevonden en onderdelen van deze 
kringlopen worden verstoord. Dus 
hoe beter de diversiteit van het 
ecosysteem hoe betere weerstand 
deze heeft. Om deze diversiteit te 
behouden moet rekening gehouden 
worden met de lokale grondstoffen, 
energie en cultuur. Diversiteit is een 
sterkte en monocultuur is een zwakte.

Daarnaast dient men ook respect te 
hebben voor de mens, dit aspect 
wordt soms onderbelicht in relatie tot 
het aspect materialen. Respect voor 
de mens komt bijvoorbeeld tot uiting 
in een gezond binnenklimaat zodat 
de mens geen hinder ondervindt van 
schadelijke stoffen en dergelijke en 

zich kan bevinden in een prettig 
leefklimaat (presentatie Michael 
Braungart Rotterdam 20-10-‘09).

Effectief
Duurzaamheid wil niet zeggen dat we 
minder slecht met het milieu om 
moeten gaan, “less bad is no good” 
(Michael Braungart). Duurzaamheid 
moedigt aan om minder te 
consumeren. Dit in tegenstelling tot 
C2C aangezien zij mensen juist willen 
aanmoedigen te consumeren. Onder 
het motto dat afval als voedsel dient.
Daarnaast draait het in duurzaamheid 
om zo efficiënt mogelijk te werken, 
met andere woorden: om zo min 
mogelijk het milieu aan te tasten. C2C 
wil effectief werken, dus helemaal 
niet het milieu aantasten (Braungart 
& McDonough, 2007).
Daarbij zijn diverse duurzaam- 
heidfilosofieën- en concepten bezig 
met het ontwerpen van “energienul 
gebouwen”. C2C zet zich hiertegen af 
omdat zij een natuurlijke binnen-
omgeving prefereren. Tegenwoordig 
zijn er veel gebouwen met 
mechanische verwarming en koeling. 
Hierin is veel last van het ‘sickbuilding-
syndroom’. Veel mensen worden ziek 
of krijgen hoofdpijn, van het 
binnenklimaat, veroorzaakt door de 
lucht en materialen. Door weer de 
natuurlijke lucht te gebruiken en 
materialen welke hierop spelen, kan 
dit worden voorkomen. 

figuur 3:   Eco-efficiënt versus Eco-effectief
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Triple top line
De triple p gedachte bestaat uit 
people, planet & profit. Bij 
verscheidene duurzaamheid-
concepten en –filosofieën wordt de 
nadruk gelegd op profit en planet, 
oftewel ecologie en financiële 
aspecten (Braungart e.a., 2006).
Er wordt namelijk getracht om zo min 
mogelijk schade aan het milieu te 
richten. Er is geen balans aanwezig 
tussen de drie parameters. Wanneer 
men tracht naast het feit geen afval 
uit te stoten en geen fossiele 
brandstoffen te gebruiken, ook nog 
natuurlijke energie te leveren en 
ervoor zorgt dat afval voedsel is, is 
men eco-efficiënt bezig. In plaats van 
een bottemline, welke bij eco-efficiënt 
ontwerpen ontstaan, is er een top 
line aanwezig (Braungart e.a., 2006). 
Er wordt namelijk zo ontworpen dat 
alle drie de p’s positief zijn.

C2C bij de gebouwde omgeving
C2C is tevens een brede filosofie die 
over de totale samenleving gaat. Veel 
duurzaamheidfilosofieën en – 
concepten gaan voornamelijk over 
één onderdeel van de maatschappij, 
zoals DuBo en Slimbouwen alleen 
over de bouw gaan. C2C is ook een 
economisch model en kan tevens als 
businessconcept worden gebruikt 
(Planet Prosperity Foundation, s.a.).
Bij het ontwerpen van gebouwen 
dient te worden gekeken naar de 
natuur. Dit kan een inspiratiebron zijn 
om gebouwen op eenzelfde manier te 
ontwerpen.  
Gebruik van daglicht wordt 
geprefereerd in tegenstelling van 
gebruik van kunstmatig licht. 
Daarnaast word ook natuurlijk 
luchtcirculatie gebruikt en geen 
airconditioning. 

1.1.3. Wat is de kritiek 
vanuit de wetenschappe-
lijke wereld op C2C en kan 
deze worden weerlegd?
Naast het feit dat er veel mensen zeer 
positief tegenover C2C staan zijn er 
ook enkele punten van kritiek. Na 
publicatie van C2C in Nederland heeft 
de wetenschappelijke wereld kritisch 
gereageerd. C2C is daarna langzaam 
uit de kinderfase gegroeid en heeft al 
deels deze kritische punten weerlegd.
Deze paragraaf bevat kritiek vanuit 
de wetenschap met een mogelijke 
weerlegging. 

Het feit dat hergebruik en 
recycling een grote voetafdruk 
hebben wordt onderbelicht door 
C2C (Juffermans, 26 augustus 2007). 
Te denken valt hierbij aan de 
infrastructuur, gebouwen en 
machines. Echter benadrukt C2C dat 
het niet negatief hoeft te zijn om een 
grote voetafdruk te hebben, indien 
wordt voldaan aan het feit afval = 
voedsel. Daarbij, indien wordt 
voldaan aan het feit van duurzaam 
transport (Westerlo, 2009), is het niet 
negatief als transport noodzakelijk is, 
omdat het geen schadelijk afval zal 
veroorzaken. Daarbij wil men alles 
lokaal proberen op te lossen 
waardoor er weinig transport 
noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor 
de kritiek ‘Tevens worden de extra 
kosten van energie en transport 
onderbelicht’ (Keuning, 26 april 
2008). Daarbij tevens het feit dat de 
zon een factor 1400 keer zoveel 
energie produceert dan de mens 
nodig heeft (Tulp, 2008). Gebruik 
makend van deze gedachte is het 
onbelangrijk hoeveel energie C2C 
extra nodig heeft ten opzichte van 
het huidige energieverbruik. 
C2C heeft veel oplossingen voor deze 
problemen zoals transport en energie. 
Echter wordt onbesproken dat deze 
gebieden nog niet zo ver zijn om 
effectief te werken. Hoe wordt 
hiermee omgegaan in een periode 
waarop de wereld nog niet helemaal 
100% C2C kan functioneren? Het 
totaal duurzaam maken van de 

figuur 4:   Ecology, economy & equity
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transport sector kan niet binnen 
enkele jaren gebeuren. 

C2C wekt de indruk dat oneindige 
groei mogelijk is, desondanks 
dat voor elk nieuw product 
nieuwe grondstoffen nodig zijn 
en de voorraden niet eindig zijn 
(Keuning, 26 april 2008). Tevens 
geldt ook voor deze kritiek dat op het 
moment dat afval voedsel is de 
voorraden vernieuwbaar blijven en 
deze dus niet op raken. Wel zal men 
daar spoedig op moeten inspelen 
door te verzorgen dat er voldoende 
biologische producten zijn om te 
gebruiken waarna deze vervolgens 
terug in de biologische kringloop 
kunnen.  Aangezien verscheidene 
biologische producten vele jaren 
nodig hebben om te groeien. 

Een ander punt van kritiek is het 
feit dat er weinig concrete 
punten worden gegeven door de 
twee grondleggers van C2C 
(Keuning, 26 april 2008).  Michael 
Braungart weerlegde dit doordat C2C 
meer is dan alleen een specifieke 
keuze voor bijvoorbeeld materialen. 
Het is ook van belang dat er met 
respect ontworpen wordt, dit is voor 
elke specifieke situatie anders 
(Braungart Rotterdam 20 oktober 
2009). Daarbij blijft de vraag omtrent 
concrete punten deels onbeantwoord.   

Daarnaast komt vaak de kritiek 
dat C2C in een andere wereld 

lijkt te liggen en daarmee ver 
weg ligt van onze werkelijkheid. 
Onze samenleving is nog niet zo ver 
om 100% C2C te leven, maar dit is op 
dit moment ook nog niet het doel van 
Michael Braungart en William 
McDonough (Braungart Rotterdam 20 
oktober 2009). Het belangrijkste is 
dat de mens zich ervan bewust raakt 
dat we anders met de wereld om 
moeten gaan en hierop inspeelt met 
de middelen welke deze heeft. 

Bij vele C2C projecten is Michael 
Braungart of William McDonough 
betrokken (Spangers, 28 februari 
2008). Zij hebben zeer veel ervaring 
en vakkennis. Wanneer iemand een 
C2C project wil ontwikkelen zal dit 
zeer moeilijk zijn omdat er weinig 
mensen zijn met zoveel C2C ervaring. 
 
Prof. Dr. Martens en dr. Amelung 
hebben vele kritieke punten op C2C 
welke zowel in de documentaire van 
tegenlicht worden belicht als in hun 
artikelen. 
Zo stellen zij dat het gebruik van 
louter afbreekbare stoffen geen 
garantie is voor succes, als voorbeeld 
hiervoor dragen zij biologische 
afbreekbare bloempotjes aan. C2C 
wil niet zeggen dat een product van 
alleen biologische of alleen van 
stoffen van de technologische 
kringloop gemaakt dienen te worden. 
Indien een product geheel te scheiden 
is opdat alle onderdelen in hun eigen 
kringloop terug kunnen is, er totaal 

niks op tegen om een product met 
grondstoffen en / of onderdelen uit 
beide kringlopen te maken.  
Daarnaast stellen zij dat teveel aan 
producten ook gevaarlijk kan worden. 
C2C heeft als criteria ook respect 
voor diversiteit, wat een teveel aan 
een bepaald product tegenspreekt. 
Waardoor de kritiek ‘een paar koeien 
in de wei houdt het land vruchtbaar, 
maar een teveel aan mest vergiftig de 
bodem en het drinkwater’ niet opgaat 
voor de visie welke Michael Braungart 
en William McDonough voor zich 
hebben.  

Aldus C2C is het energievraagstuk 
helemaal geen vraag (Braungart & 
McDonough, 2007), alleen de transitie 
naar hernieuwbare energie is 
onbekend. Het kan worden 
opgevangen met hernieuwbare 
energiebronnen. Het feit dat op dit 
moment nog niet op een rendabele 
wijze de energie hieruit kan halen, 
wordt onbelicht. Met name op het 
financiële vlak is het momenteel niet 
toegankelijk voor iedereen. Het 
energievraagstuk kan dan wel geen 
vraagstuk zijn, maar de producten 
welke deze energie moeten omzetten 
zijn op dit moment echter wel een 
vraagstuk (Gommans, 2008). Deze 
zijn namelijk zo opgesteld dat deze 
niet gescheiden kunnen worden en 
kunnen worden teruggebracht in de 
kringlopen.  
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Opvallend is dat veel kritiek het 
recyclen van materialen betreft en 
daarbij wordt gekeken vanuit de 
ooghoek van het huidige economische 
systeem. Deze heeft een centraal 
productiesysteem en  een ophoping 
van afvalstoffen.  Bij dit systeem 
transporteren we  onze producten 
over de gehele wereld. Deze kritiek 
snijdt om deze reden geen hout 
(Guido Koster, 2010). C2C respecteert 
juist de lokale omgeving en moedigt 
lokaal produceren juist aan. 
Demontabele producten vragen om 
minder energie dan de huidige 
producten welke vermalen dienen te 
worden. 
 
Aangezien C2C nog een relatief jonge 
filosofie is, is er nog geen duidelijk 
beeld wat er gebeurt als alles op een 
C2C wordt geproduceerd. Kunnen 
alle kringlopen worden gesloten? Zal 
de technosfeer groter worden als de 
biosfeer en heeft dit nadelige 
gevolgen? Is er wel vraag naar C2C 
producten en handelt de mens hier 
ook naar?  

Tot de tijd dat C2C 100% toepasbaar 
is zullen we zo efficiënt mogelijk 
moeten omgaan met alles. Het 
toejuichen van het consumeren is in 
deze periode ook niet gewenst omdat 
de mens in periode van efficiëntie 
zich ervan van bewust moet zijn dat 
het milieu hinder ondervindt van onze 
activiteiten. 

1.1.4. Welke randvoorwaarden en criteria worden er 
vanuit de C2C filosofie gesteld? 
C2C kan worden omschreven als een filosofie. Het boek Cradle to Cradle is in 
2002 in het Engels uitgegeven. Dit laat zien dat C2C nog in het begin staat. 
Voorliggende verklaart het feit dat er voor de bouwsector nog weinig 
specifieke randvoorwaarden en criteria vanuit C2C worden gesteld.  

Basisvragen
Er worden drie basisvragen gesteld om erachter te komen  of een product 
volgens het C2C ontwerpconcept is ontwikkeld (Ingenieursureau Search, 
s.a.): 
1.  Is het op te eten? 
2.  Is het bio-afbreekbaar of te recyclen zonder aan kwaliteit te   
 verliezen? 
3.  Is het te verbranden om energie op te wekken?

Basisregels
De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn (Braungart & McDonough, 
2007):
1.  Afval = voedsel;
2.  Zon is de energiebron;
3.  Respect voor Diversiteit.
Het belangrijkste aspect wat C2C voorop stelt, is dat vooraf duidelijk wordt 
bepaald wat de intenties zijn zodat ieder moment hierna toe teruggegrepen 
kan worden (Ljiljana Rodic, 29 maart 2010). Probeer daaruit een pad te 
bepalen waarin bij bepaalde momenten naar de intentie teruggegrepen kan 
worden. 

Opsomming Cradle to Cradle randvoorwaarden
In het boek worden verschillende facetten vastgesteld waaraan voldoen moet 
worden indien met de C2C gedachte gaat werken. Om alles te verduidelijken 
zijn ze hier opgesomd (Braungart & McDonough, 2007): 
• Ontwerp alle producten zodanig dat ze volledig kunnen worden   
 hergebruikt, uitgaande van het principe  afval = voedsel;
• Zorg ervoor dat alle ingrediënten na gebruik volledig gescheiden   
 kunnen worden;  
• Zorg ervoor dat natuurlijke materialen volledig afbreekbaar zijn en  
 kunnen dienen als voedsel voor natuurlijke organismen; 
• Zorg ervoor dat niet-afbreekbare grondstoffen volledig bruikbaar   
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 zijn als hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten in de industrie; 
• Zorg ervoor dat tijdens de fabricage van een product op geen enkele wijze schadelijke afvalstoffen 
 ontstaan; 
• Respecteer diversiteit: niet alleen biodiversiteit, maar ook diversiteit van plaats en cultuur, van behoeften 
 en wensen;
• Herken onderlinge afhankelijkheden: De vitaliteit van ecosystemen hangt af van relaties;
• Gebruik lokale materialen;
• Maak gebruik van natuurlijke energiestromen: een transitie naar verschillende en hernieuwbare
  energiestromen, zoals wind en zon.
 
Ontwerpopdracht
Er wordt een nieuwe ontwerpopdracht geformuleerd (Braungart & McDonough, 2007):
• Gebouwen die, net als bomen, meer energie produceren dan ze verbruiken en hun eigen afvalwater zuiveren;
• Fabrieken die afvalwater lozen van drinkwaterkwaliteit;
• Producten die geen nutteloos afval worden, maar die je zo weg kunt gooien om te verteren en als voedsel te 
dienen voor planten, of die kunnen terugkeren naar industriële cycli om kwalitatief hoogwaardige grondstoffen te 
leveren voor nieuwe producten;
• Miljarden, zelfs biljoenen dollars aan materialen die elk jaar kunnen worden verzameld voor menselijke en 
natuurlijke doeleinden;
• Vervoer dat de kwaliteit van het leven verbetert en goederen en diensten levert;
• Een wereld van overvloed in plaats van een wereld van grenzen, vervuiling en afval.

figuur 5:   Eco-efficiënt versus Eco-effectief

Vijf stappen naar Eco-effectiviteit
1. Maak je ‘vrij van’ de boosdoeners;
2. Volg goed geïnformeerde persoonlijke   
voorkeuren;
  • Kies voor ecologische intelligentie;
  • Kies voor respect;
  • Kies voor genieten, blijdschap en   
 plezier;
3. Het opstellen van een ‘passieve positieve 
stoffen’ lijst (voor nadere toelichting zie bijlage 1);
  • De X-lijst (schadelijke stoffen);
  • De grijze lijst (minimaal gebruiken);
  • De P lijst.
4. Het activeren van de positieve lijst;
5. Opnieuw uitvinden (Braungart e.a., 2006).
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Vijf beginselen voor nu
Vijf leidende beginselen zijn ontwikkeld zodat de transformatie naar een C2C wereld niet ineens zal gaan. Men zal 
vallen en opstaan voordat men het C2C principe kan toepassen (Braungart & McDonough, 2007).
1.  Maak je bedoeling duidelijk;
2.  Herstel;
3.  Wees bereid om verder te innoveren;
4.  Begrijp het leerproces en bereid je erop voor;
5.  Draag intergenerationele verantwoordelijkheid.

Ontwerpcriteria vanuit de theorie
Enkele belangrijke criteria vanuit de verschillende C2C boeken samengevat (Tulp, 2009).
• Transformatie ecologische voetafdruk
 Het ontwerp zal zijn ecologische voetafdruk niet moeten beperken, maar moeten omzetten van een 
 voetafdruk die schaadt, naar een voetafdruk die baadt.
• Geen toxische elementen
 Om de ecologische voetafdruk om te zetten zal er moeten worden ontworpen zonder toxische elementen   
 in de materialen, producten, systemen, etc..
• Sluiten van kringlopen
 Materialen moeten na gebruik terug te geven zijn aan de biosfeer of de technosfeer.
• Consumptieproducten worden dienstproducten
 Een goed model voor het inzamelen van technologische voedingsstoffen is het transformeren van het   
 consumptie product waarvan de gebruiker eigenaar wordt bij aanschaf, naar een dienstproduct waarvan de 
 producent eigenaar blijft. Men koopt dus geen product maar het recht om gebruik te maken van de
 diensten ervan.
• Ecologische en sociologische aspecten
 Biologische diversiteit moet worden gerespecteerd en worden hersteld als dit nodig is, in stand worden 
 gehouden wanneer het niet nodig is om te herstellen of te worden versterkt. Lokale gebruiken en andere 
 aspecten van cultuur moeten worden gerespecteerd. Alle betrokkenen bij de totale levenscyclus van de
 woning moeten worden gerespecteerd en mogen niet worden uitgebuid of anderszins respectloos worden 
 behandeld.
• Energie
 Er moet zoveel mogelijk van passieve zonenergie (zie bijlage 1) gebruik worden gemaakt. Er moet een   
 verbinding met de lokale energiestromen worden gemaakt.
• Ontwerpaspecten 
 Er moet bij het ontwerpen rekening worden gehouden met: Prestaties, Esthetiek, Kosten, Ecologische 
 intelligentie, Rechtvaardigheid (ethiek) & Plezier.
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Conclusie van subvraag 1.1 “Wat houdt C2C in?”
Vanuit de literatuur, geschreven door onder andere de grondleggers van C2C, zijn er verscheidene randvoorwaarden 
en principes gegeven. Dit vormen belangrijke C2C principes welke gedurende dit afstudeerproject worden gebruikt. 
Samengevat zijn de belangrijkste facetten van C2C: 
• Afval = voedsel;
 o Technologische kringloop;
 o Biologische kringloop;
 o Alle onderdelen moeten gescheiden kunnen worden;
 o Gebruik geen toxische stoffen;
• Werk en ontwerp eco-effectief;
• Zon is de energiebron en gebruik slechts hernieuwbare energiestromen;
• Respect voor diversiteit;
 o Ga uit van lokale producten;
• Herken onderlinge afhankelijkheden;
• Ontwerp met liefde;
 o Gezonde leefomgeving;
 o Gezondheid & geluk;
 o Zorg ervoor dat het binnenklimaat zelf te regelen is;
• Ga uit van de triple topline;
• Een wereld van overvloed in plaats van een wereld van   
 grenzen, vervuiling en afval;
• Consumeren in plaats van consuminderen, geen beperking  
 van de ecologische voetafdruk;
• Bij de technosfeer kan worden uitgegaan van    
 dienstproducten in plaats van consumptieproducten;
• CO2 als grondstof gebruiken.

figuur 6:   Cradle to Cradle
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Bij deze tweede subvraag van de eerste deelvraag over C2C zal worden 
gekeken naar andere duurzaamheidsconcepten en -Filosofieën. Dit zal worden 
afgesloten met een tijdlijn.

C2C is een relatief nieuwe visie op de omgang met het milieu met betrekking 
tot onder andere de gebouwde omgeving. C2C is namelijk in 2002 gepubliceerd 
en pas enkele jaren geleden onder de aandacht gekomen bij de wetenschap. 
Echter is C2C niet de eerste visie die ingaat op het milieu, en daarmee tevens 
de bouw. Daarnaast zijn er pas enkele wetenschappelijke studies betreffende 
C2C. Daarom is het zeer interessant om onderzoek te verrichten naar andere 
duurzaamheidfilosofieën en concepten en deze te vergelijken met C2C. Het 
onderzoeken zal aan bod komen in paragraaf 1.2.1. en de vergelijking zal 
terugkomen in paragraaf 1.2.2..

Als uitgangspunt voor de vraag of ze overeenkomen is eco-effectiviteit 
aangenomen en alle criteria welke daarop steunen of gelinkt zijn. Een 
uitgebreide tijdlijn, met alle behandelde concepten en filosofieën, is te vinden 
op figuur 10. Op figuur 7 is een kleine tijdlijn te zien.

1.2. Komen andere duurzaamheidconcepten en 
-filosofieën overeen met C2C?

Figuur I 

Cradle to Cradle
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figuur 7:   Tijdlijn
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1.2.1. Welke duurzaamheidfilosofieën en -concepten zijn er?
In deze paragraaf zullen diverse filosofieën en concepten worden uitgelegd. In de volgende paragraaf zal hier nader 
op worden ingegaan in vergelijking met C2C. 

1.2.1.1. Wat houden Raumplan van Adolf Loos & Maison Domino van Le Corbusier in?
Beide concepten gaan uit van flexibiliteit. Daar waar Raumplan rekening houdt met  verticale flexibiliteit houdt Maison 
Domino zich bezig met horizontale flexibiliteit en flexibiliteit in de gevel. Deze filosofieën zijn ontstaan naar aanleiding 
van de zoektocht naar nieuwe architectuur. Daarnaast introduceerde Le Corbusier industrieel bouwen waarbij prefab 
beton wordt gebruikt om het bouwproces te versnellen. Beide zijn niet ontworpen vanuit het oogpunt duurzaamheid. 

1.2.1.2. Wat houdt Silent Spring in?
Rachel Spring waarschuwde aan het begin van de jaren ‘60 voor de hoeveelheden toxische stoffen welke gebruikt 
werden. Ze stelde voor om deze te reduceren. Hoofduitgangspunt hiervoor is dat mensen niet de controller zijn van 
de natuur, maar gewoonweg een onderdeel hiervan zijn (Visser, 2009). 

1.2.1.3. Wat houdt Dragers en de mensen van Habraken in?
Dit is een woonvorm welke is ontwikkeld naar aanleiding van de monotonie van de naoorlogse woningbouw. Daarvoor 
diende het bouwproces gesplitst te worden waarbij de bewoner de zeggenschap krijgt over het interieur en de 
gemeenschap krijgt de zeggenschap over de rest. Hiervoor gebruikte men flexibiliteit en industrieel vervaardigen.

1.2.1.4. Wat houdt LCA in?
LCA is een afkorting van levenscyclus analyse. LCA houdt zich bezig met de impact op het milieu van een product 
tijdens de levenscyclus ervan. De levenscyclus houdt alle processen in die verband hebben met het (functioneren 
van) product. Beginnende bij de grondstofwinning via de productie en het gebruik tot aan het hergebruik en het 
ontstane afval. Er wordt gekeken naar alle onttrekkingen uit het milieu en alle emissies naar deze (Berg, 1995). LCA 
is ook wel een cradle to grave analyse aansluitend bij de eco-efficiënte gedachte (Braungart e.a., 2006). Een LCA 
beoordeelt geen alternatieven voor een bepaalde locatie of activiteit. 

Wanneer men de LCA wil uitvoeren kan het raamwerk worden gebruikt, 
hierin wordt de LCA procedure gestructureerd in vier fasen. Deze zijn:
1. Bepaling van het doel;
2. Inventarisatiefase, definiëren van het productsysteem;
3. Vertaling van de resultaten van de inventarisatiefase naar milieu 
effecten en maatschappelijk voorkeuren;
4. Evaluaties van de resultaten van voorgaande fasen (Berg, 1995). 
De kern van dit concept, de integratie van de gebouwde omgeving met 
de natuurlijke omgeving, is te zien in figuur 8. Dit concept kan op 
verschillende manieren worden uitgewerkt. figuur 8:   LCA
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1.2.1.5. Wat houdt Ecodesign 
in?
Dr. Ken Yeang is een architect en  
ecoloog die bij ontwerpen rekening 
houdt met ecologie, het bioklimaat en 
de energie efficiëntie. Ecodesign 
houdt daarbij niet alleen rekening 
met de economische, technische en 
sociale criteria maar dus ook met 
milieucriteria. Waar voorheen 
ontworpen werd vanuit de end-of-
pipe oplossing, of te wel cradle to 
Grave, wordt bij dit concept 
ontworpen vanuit vermijden van afval 
in plaats van beperken. De doelstelling 
daarbij is de gebouwde omgeving op 
een dergelijke manier te ontwerpen 
dat het aansluit en integreert met de 
natuur (Yeang, 2006). 
Bij dit concept wordt tevens de gehele 
levenskringloop bekeken. Zo zullen 
vele producten en processen opnieuw 
ontworpen moeten worden, 
aangezien het uitgangspunt is dat 
men effectief moet werken in plaats 
van efficiënt. 
 
1.2.1.6. Wat houdt DuBo in?
DuBo, de afkorting van duurzaam 
bouwen, is het overkoepeld geheel 
waar veel duurzaamheidfilosofieën- 
en concepten invallen. Het gaat al 
tientallen jaren mee en past zich 
telkens aan bij nieuwe input. De 
definitie van DuBo is uitgegaan van 
de Brundtland definitie van 
duurzaamheid, echter is definitie van 
duurzaam bouwen wel aangepast:  
‘Duurzaam bouwen is het op een 

dusdanige manier bouwen dat hier 
aan de huidige behoefte wordt 
voldaan zonder dat de mogelijkheden 
voor andere volkeren en toekomstige 
generaties worden verminderd’ 
(Stofberg & Duijvestein, 2007). 
Uitgaande van het Brundtland 
rapport, spelen sociale, milieukundige 
en economische aspecten een rol in 
duurzame ontwikkelingen, ook wel de 
triple P genoemd. De P van profit is 
veranderd in Prosperty, ook wel van 
winst naar welvaart. Daarnaast zijn 
nog 2 aspecten toegevoegd, namelijk 
ruimtelijke kwaliteit en proces 
kwaliteit (Stofberg, F. & Duijvestein, 
K. 2007). 

Voorheen was DuBo gefocust op een 
lange levensduur, maar sinds de 
stroming lifespan is “levensduur = 
gebruikersduur” ook een onderdeel 
van DuBo geworden (Stofberg & 
Duijvestein, 2007). DuBo legt de 
nadruk op het gebruik van duurzame 
materialen, maar daarnaast is het 
ook van belang dat niet duurzame 
materialen worden beperkt.  
Afvalscheiding wordt aangemoedigd 
door DuBo. Ook wordt er ingespeeld 
op de nieuwe opinie dat gebouwen 
comfortabel en gezond moeten zijn 
voor de mens.  

1.2.1.7. Wat houdt Passiefhuis 
in?
Passiefhuis is een compact ontwerp, 
met een dikke schil en effectieve 
kierdichting. Door deze factoren is er 

maar weinig energie nodig om de 
woning gedurende de winter op te 
warmen. Dit kan gebeuren door de 
warmte die de aanwezige apparaten 
uitstralen. Gedurende de zomer blijft 
de woning tevens koel door middel 
van een goed ontwerp, zware 
schilisolatie, de aanwezigheid van 
thermische massa, zonwering en 
nachtventilatie. De EPC van 
passiefhuizen zijn veel kleiner dan het 
Bouwbesluit voorschrijft, ze zijn 
namelijk circa 0,4 (Boonstra e.a., 
2006). Het warmteverlies wordt 
verminderd en de warmtewinst wordt 
gemaximaliseerd. 

1.2.1.8. Wat houden energienul 
woningen in?
Energienul woningen zijn geen 
woningen welke (“nul”) geen energie 
gebruiken maar waarbij de balans 
tussen het gebruik en de winning van 
de energie nul is. Energie kan worden 
gewonnen door bepaalde facetten 
zoals zonnepanelen, zonneboilers en 
dergelijke. Daarnaast wordt er ook 
energie bespaard. Dit gebeurt door 
maatregelen lijkend op die van 
passiefbouwen. Een dikke isolatieschil 
en tocht- en kierdichting (Senter 
Novem, s.a.-b). 
Passiefhuizen en energienul woningen 
zijn niet hetzelfde, omdat 
passiefhuizen niet noodzakelijkerwijs 
energieneutraal zijn.  
 
1.2.1.9. Wat houdt Lifespan in?
Lifespan is het Engelse woord voor 
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men ontwerpt vanuit deze gedachte 
denkt men bij de ontwerpfase na over 
wat er na het gebruik met het 
materiaal moet gebeuren. 

1.2.1.10. Wat houdt Slimbou-
wen in?
Slimbouwen is ontstaan als reactie op 
de huidige manier van bouwen, 
gezien het feit dat deze niet meer 
houdbaar is. De bouwwereld zorgt 
35% van al het afval in Nederland 
(Lichtenberg, 2005). Daarnaast zijn 
de behoeften en wensen van zowel 
de gebruiker als van de opdrachtgever 
veranderd. Daarentegen is de 
bouwwereld niet veranderd. Er zijn 
wel vele innovaties in de bouw 
geweest welke tezamen een optelling 
bij de traditionele bouw vormden.  
Aldus Jos Lichtenberg vormt 
Slimbouwen hier een antwoord op. 
Het is een integrale visie, in 
tegenstelling tot de losse innovaties 
van de afgelopen decennia.  

levensduur. Aan de duurzame 
ontwerpcriteria wordt een extra 
criteria toegevoegd, de levensduur 
van het gebouw. Lifespan legt de 
nadruk op het ontwerpen uitgaande 
van de gebruikersduur, daarop kan de 
levensduur worden aangepast (Post, 
2005). Tot voorkort ontwierp men 
vaak gebouwen zonder na te denken  
over de gebruik- en levensduur. 
Wanneer het gebouw niet meer aan 
de eisen voldeed werd het gesloopt 
of verbouwd. Bouwen vanuit deze 
filosofie belast het milieu. Als reactie 
hierop ontstond ontwerpen vanuit de 
lifespan gedachte, waarvan 
Project XX een welbekend voorbeeld 
is.  Door verscheidene ook wel het 
eerste C2C gebouw genoemd omdat 
het na gebruik uit elkaar gehaald kan 
worden en alle producten kunnen of 
worden hergebruikt of terug worden 
gegeven aan de natuur, ze keren 
terug in hun biologische of 
technologische kringloop. Wanneer 

Slimbouwen vergelijkt het bouwen 
met de oude Wet op Ruimtelijke 
Ordening. Een wet waarbij steeds 
enkele aanpassingen werden gedaan 
zodat deze toepasbaar bleef. Te 
denken valt aan jurisprudentie en 
reparatiewetten waardoor de wet tot 
een gedrocht was gegroeid. Maar tot 
voor kort is nooit de gehele wetgeving 
aangepast. In 2008 is de nieuwe Wet 
op ruimtelijke ordening ingegaan. In 
de bouw zijn de afgelopen jaren ook 
veel innovaties geweest, maar nooit 
is het totale proces of te totale bouw 
aangepast (Lichtenberg, 2006). 

Er worden elf eyeopeners gebruikt 
om men er van bewust te maken dat 
de huidige manier van bouwen niet 
meer houdbaar is, deze betreffen 
zowel het bouwproces als de 
bouwtechniek. Deze zijn overdreven 
materiaal gebruik, ruimteverspilling, 
bouw- en sloopafval, de bouw als 
energieverslinder, teveel transport, 
stijgende bouwkosten, dalende 
capaciteit, geringe invloed 
consument, lage efficiency, hoge 
faalkosten, bouwen voor een lange 
exploitatieperiode met de eisen van 
nu & zorgen over de voorraad. 

Hierbij wordt voornamelijk ingespeeld 
op een verandering in het bouwproces 
en de daarbij komende kosten. Dit 
aangezien er nu een spanning heerst 
op de bouwmarkt. Daarnaast hebben 
zaken zoals materialen en afval ook 
een relatie met het milieu. 

figuur 9:   Verschillende levensduren van verschillende layers in een gebouw



Lean en Mean dus. Concrete 
doelstellingen zijn: 50% lichter, 50% 
compacter, 50% energiebesparing, 
50% minder CO2 emissie (Lichtenberg, 
2006). 

Slimbouwen wordt in het boek met 
gelijke naam Slimbouwen 
voornamelijk omschreven als een 
uitvoeringsproces. Daarnaast wordt 
wel aangehaald dat het belangrijk is 
het voorbereidingsproces hierop af te 
stemmen.  

Daarnaast speelt IFD, industrieel 
flexibel en demontabel bouwen, ook 
in op flexibel bouwen. Dit concept is 
ontstaan eind jaren ’90 van de vorige 
eeuw, uitmondend in een nationaal 
programma met financiering opdat 
het mogelijk werd te experimenteren. 
Door het demontabele ontwerpcriteria 
toe te voegen aan de ontwerpopgave 
kunnen op een eenvoudige wijze 
aanpassingen worden gemaakt 
waarbij minder materiaal teloor zal 
gaan en zo min mogelijk schade 
aangebracht zal worden aan 
omliggende componenten (IFD, s.a.). 
IFD is de opvolger van ISB, innovatief 
systeem van bouwen, waarbij ook 
getracht werd de bouw te 
industrialiseren. IFD richt zich ook op 
het bouwproces en de organisatie 
hiervan. Aldus Jos Lichtenberg kan 
Slimbouwen worden gezien als een 
verbijzondering van IFD (Lichtenberg, 
2005). Het verschil tussen beide is 
dat IFD nog veel openliet en 

Slimbouwen een integraal concept is 
waarbij samenhang kan worden 
gecreëerd. Een voorloper van beide 
gedachte is het concept van John 
Habraken, drager en de mensen, 
waarbij alleen de hoofddraagstructuur 
permanent is (Lichtenberg, 2005).  

1.2.1.11. Wat houdt Design for 
Disassembly in?
In 2006 is Elma  Durmisevic 
gepromoveerd op het thema Design 
for Disassembly (hierna: DfD) wat bij 
deze gedachtes aansluit. De gedachte 
achter dit onderzoek is dat het voor 
de levenscyclussen van gebouwen en 
materialen van belang is dat alles uit 
elkaar te halen is. Daarbij zijn 
flexibiliteit en demontabelheid twee 
kernbegrippen om duurzaam bouwen 
te bereiken.  Flexibiliteit vanwege het 
feit dat een gebouw enkele keren 
over de kop gaat gedurende zijn 
leven en aangepast dient te worden 
(Durmisevic, 2006). Demonteerbaar 
vanwege het feit dat materialen 
worden aangetast bij het uit elkaar 
halen van gebouwen en dit  niet 
overeenkomt met de duurzaamheids 
gedachte. Een hoge transformation 
capacity, een indicator voor een 
gebouw of systeem flexibiliteit, zorgt 
voor een  kleine  negatieve impact op 
het milieu.  
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Slimbouwen gaat over
• Flexibiliteit en comfort;
• Reductie van afval, 
energiebesparing en CO2 emissie;
• Efficiency:
 • Reductie van faalkosten. Voordeel  
 bouwkosten: > 7%
 • Gewichtbesparing (minder    
 constructie), procesefficiency >10%
 • Bouwtijdwinst: ca. 5%
 • Minder projectgericht  
 advies, minder overleg   
 tijdens de bouwfase: ca. 3%
 • Reductie van volume leidt  
 tot minder vierkante meters  
 in de elementenbegroting
 
Spelregels Slimbouwen
• Realiseer een sequentieel proces 
van opeenvolgende deelprocessen, 
met minimale onderlinge 
afhankelijkheid. Ontwar daartoe de 
leidingknoop en ontwerp een 
bouwkundige structuur die het 
mogelijk maakt om installatiesystemen 
afzonderlijk in één procesgang uit te 
voeren. 
• Kies voor die bouwtechnologie die 
de maximaal haalbare flexibiliteit 
biedt. Belangrijke waarden daarbij 
zijn de positionering de bereikbaarheid 
en de veranderbaarheid van 
installatiedelen gedistribueerd in 
permanente delen zoals de vloer, en 
voor de toepassing van een 
skeletstructuur dan wel een 
schijvenstructuur met geprogram-
meerde  doorbraakmogelijkheden. 
• Bouw slim in de betekenis van slank. 



1.2.2. Dragen deze filosofieën en concepten bij aan bij aan C2C?
In de voorgaande paragraaf zijn diverse duurzaamheidfilosofieën en -concepten behandeld. In opvolging hierop 
zullen deze vergeleken worden met C2C in deze paragraaf. Met als doel te achterhalen op welke punten de filosofieën 
en concepten bijdragen aan C2C, zodat deze in nader onderzoek mogelijk meegenomen kunnen worden. Iedere 
subparagraaf wordt afgesloten met een visualisatie waarin in één oogopslag duidelijk zal worden welke facetten 
elkaar versterken, tegenspreken of bijdragen aan, dit gebeurd onder het kopje conclusie. De facetten van C2C komen 
uit de conclusie van 1.1.4. en zijn: 
• Afval = voedsel;
 o Technologische kringloop;
 o Biologische kringloop;
 o Alle onderdelen moeten gescheiden kunnen worden;
 o Gebruik geen toxische stoffen;
• Werk en ontwerp effectief en niet efficiënt!;
• Zon is de energiebron en gebruik slechts hernieuwbare energiestromen;
• Respect voor diversiteit;
• Herken onderlinge afhankelijkheden;
• Ontwerp met liefde;
 o Gezonde leefomgeving;
 o Gezondheid & geluk;
 o Zorg ervoor dat het binnenklimaat zelf te regelen is;
• Ga uit van de triple topline;
• Een wereld van overvloed in plaats van een wereld van grenzen, vervuiling en afval;
• Consumeren in plaats van consuminderen, geen beperking van de ecologische voetafdruk;
• Ga uit van dienstproducten in plaats van consumptieproducten;
• CO2 als grondstof gebruiken..

Een kleine leeswijzer hierbij is op zijn plaats:
Telkens wordt de desbetreffende filosofie met de criteria van C2C vergeleken.
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Draagt bij aan C2C

Wordt niet besproken door C2C

Spreekt C2C tegen

Komt overeen met een facet van C2C maar is 
in vele mindere mate uitgewerkt ofbedoeld.

Zorgt voor een uitwerking van een C2C aspect

Niet opgenomen in filosofie / concept

         ?

         X



1.2.2.1. Draagt Raumplan van Adolf Loos & Maison Domino van Le Corbusier bij aan C2C?
C2C gaat als filosofie niet in op flexibiliteit. Maar wanneer men de grondbeginselen van C2C neemt zoals de kringlopen 
is onder andere flexibiliteit een onontkoombare zaak. Want wil men in kringlopen ontwerpen, dan zullen alle materialen 
en producten losgehaald dienen te worden, bij renovatie, aanpassingen of herbestemmingen. Daarvoor dient een 
gebouw flexibel te zijn, in de zin van aanpasbaar (!). Flexibiliteit wil niet zeggen dat ruimtes per se kolomloos behoren 
te zijn zodat te allen tijde andere functies erin kunnen, maar dat het gebouw aanpasbaar is gedurende de wensen, 
vaak zijn deze wensen niet vooraf te voorspellen. 
Conclusie

Deze twee concepten dragen op een klein onderdeel bij aan Cradle to Cradle. Echter moet wel de kanttekening 
worden geplaatst dat deze meer als een eeuw oud zijn en zich beide op een klein onderdeel van flexibiliteit focussen. 
Het begrip flexibiliteit komt zelf niet terug in C2C. Maar flexibiliteit in de zin van aanpasbaarheid is een consequentie 
van de basisregels van C2C. Zo is de omgeving altijd aan te passen op de mensen en kunnen producten en materialen 
met een kortere levensduur als overige makkelijk ontkoppeld worden en worden vervangen. 

1.2.2.2.Draagt Silent Spring bij aan C2C?
In het boek Silent Spring wordt gewaarschuwd voor de toxische stoffen welke werden gebruikt. Als suggestie werd 
aangevoerd om deze te beperken.
Conclusie

Silent Spring staat voor efficiency, het beperken van toxische stoffen. Een zeer belangrijk verschil met C2C. 
Desalniettemin wordt in dit boek voor de eerste keer op grote schaal aangekaard dat het gebruik van toxische 
stoffen niet goed is. Alleen de oplossing is verschillend aan C2C.
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1.2.2.3. Draagt ‘Dragers en de mensen’ van Habraken bij aan C2C?
Dragers en de  mensen van Habraken gaat weer een stapje verder dan de eerste twee besproken concepten welke 
zich voornamelijk op flexibiliteit richten.  Habraken acht hiervoor noodzakelijk dat het bouwproces gesplitst wordt. 
Het interieur, welke men zelf kan bepalen, dient te  worden ontkoppeld aan de drager. Ook Habraken  heeft enkele 
industriële aspecten zoals prefab beton zodat dit niet op de bouwplaats hoeft te worden gestort. 
Conclusie

Alhoewel  flexibiliteit en industrieel niet bij C2C voorkomen, zijn het toch belangrijke aspecten welke voortvloeien uit 
de beginsels van C2C (Afval is voedsel). Industrieel kan er voor zorgen dat zaken makkelijk demonteerbaar zijn en 
terug kunnen in de kringlopen. Hetzelfde geldt voor flexibiliteit (zie voorgaande paragraaf).

1.2.2.4. Draagt LCA bij aan C2C?
LCA is een meetinstrument en geen duurzaamheidfilosofie- of concept. Oorspronkelijk is het bedoeld om de  negatieve 
effecten te meten van producten. Daardoor kan het tevens worden toegepast bij C2C producten. Alhoewel volgens  
C2C de gevolgen van de producten niet negatief zouden zijn. Vandaar dat het discutabel is of LCA hét instrument 
voor C2C is. LCA is een ongeschikt instrument om eco-efficiënte producten en processen te ontwikkelen. LCA is 
gericht op de cradle to grave gedachte en draagt daarbij bij aan eco-efficiency. Bij de levenscyclus analyse wordt niet 
getracht het maximale uit het product en of het proces te halen, waardoor het optimaal zou kunnen bijdrage aan de 
triple bottemline gedachte (Berg, 1995). 
Conclusie

LCA is op bijna alle facetten een tegenstelling tot C2C omdat hierbij wordt uitgegaan van het cradle to grave principe. 
Overeenkomend met C2C is dat bij de LCA de levenscyclus wordt bekeken, bij C2C wordt dit aangeduid als de 
biologische en technologische kringloop. Helaas wordt deze ook bekeken vanuit het cradle to grave principe. 
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1.2.2.5. Draagt Ecodesign bij aan C2C?
Ecodesign belicht voornamelijk de biologische kringloop. Dit komt terug in de doelstelling: ‘de integratie van de 
gebouwde omgeving met de natuurlijke omgeving’ (Yeang, 2008). Dit komt overeen met een deel van de C2C 
filosofie.  
Conclusie

Ecodesign komt overeen met een deel van C2C. De biologische kringloop komt in beide terug. Daarentegen wordt de 
technologische kringloop minder belicht in Ecodesign van Ken Yeang. Echter gaat dit concept wel uit van het feit dat 
vele ontwerpen en processen zullen moeten worden veranderd willen we hieraan voldoen. Ken Yeang heeft dit ook 
gedaan in verschillende ontwerpen. Ecodesign is de enige andere onderzocht concept wat uit gaat van effectief 
ontwerpen in plaat van efficiënt ontwerpen.  

1.2.2.6. Draagt Dubo bij aan C2C?
Waar bij C2C de nadruk ligt op de kringlopen, ligt bij DuBo de nadruk op duurzame materialen en afvalscheiding. Veel 
van de andere besproken duurzaamheidfilosofieën en – concepten kunnen onder het kopje DuBo worden geplaatst, 
uitgezonderd door Slimbouwen & Ecodesign. Een kenmerk hiervoor is het zo efficiënt mogelijk bezig zijn, in plaatst 
van effectief (Braungart & McDonough, 2007). 
Conclusie
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C2C en Dubo komen niet overeen. Dit komt al duidelijk ter sprake in het boek ‘Cradle to Cradle, afval = voedsel’, 
waarbij de grondleggers van C2C zich hiertegen afkeren. Dubo gaat uit van het minder slecht doen, dit komt tot 
uiting in de afvalscheiding en – verminderen, recycling en dergelijke. Wel komt het goed omgaan met het milieu 
steeds meer ter sprake bij DuBo (Stofberg & Duijvestein, 2007). 

1.2.2.7. Draagt lifespan bij aan C2C?
Net zoals bij C2C wordt bij ontwerpen vanuit de lifespan gedachte bij de ontwerpfase nagedacht over wat met de 
gebruikte materialen en producten wordt gedaan als de levensduur van het gebouw op is. Bij lifespan wordt puur 
ontworpen vanuit de gebruikersduur, dit wordt bij C2C niet opgelegd als randvoorwaarde of criteria. Echter wil dit 
niet zeggen dat dit bij C2C niet mogelijk is. Het kenmerkende voorbeeld lifespan is Project XX, waar na 20 jaar alles 
‘in elkaar valt’ en kan worden hergebruikt of terug kan worden gegeven aan de natuur. Het kan dus terugkeren naar 
de biologische of technologische kringloop. 
Conclusie

Vanuit C2C worden geen criteria gegeven betreffende de gebruiksduur, maar dit wordt ook niet tegengesproken. Bij 
lifespan is er sprake van zo minimale milieubelasting, kenmerkend element voor eco-efficiënt (Vos, 1999.). Daarbij 
wordt wel nagedacht over wat er gebeurd met de materialen na gebruik. Het hikt tegen de C2C gedachte aan maar 
volgt deze nog niet volledig. Daarbij moet wel onderkend worden dat het op dit moment nog niet mogelijk is om 
100% C2C te bouwen, laat staan in het jaar 1998. Bij Project XX is een van de eisen dat alles uit elkaar te halen moet 
zijn, dit speelt in op het kringloop aspect van C2C. 
 
1.2.2.8. Draagt Passiefhuis bij aan C2C?
Bij passiefhuizen wordt de schil van de woning zo dik mogelijk gemaakt, zodat er zo min mogelijk energie hoeft te 
worden gebruikt. C2C gaat er vanuit dat wanneer we produceren en ontwikkelen volgens het afval = voedsel principe 
en daarbij de energie van hernieuwbare bronnen komt, het onnodig is om zo min mogelijk energie te gebruiken, 
omdat deze van hernieuwbare bronnen komt (Braungart & McDonough, 2007). Een ander belangrijk aspect van C2C 
is het ontwerpen met respect en liefde, ervoor zorgen dat het binnenklimaat zo natuurlijk mogelijk is. Iedereen moet 
zelf kunnen bepalen of ze de raam open zetten of niet. Het is een fabel dat bij passiefhuizen de ramen niet te openen 
zijn. Men zorgt er juist voor bij passiefhuizen dat in elke ruimte een gevelopening zit welke ook daadwerkelijjk open 
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te maken is. Natuulijk moet er dan wel bijgestookt worden, wat de energievraag verhoogt. 
Conclusie

De grondbeginselen van passiefhuis en C2C zijn echter fundamenteel verschillend. Passiefhuis speelt in op de zon als 
energiebron. Passiefhuizen worden ook wel zonnehuizen genoemd omdat ze optimaal zijn ontworpen op de zon. 
Echter gebruiken ze de zon niet helemaal als energiebron, aangezien ze eerst de energievraag reduceren. Het feit 
dat bij passiefhuizen zo veel mogelijk isolatie wordt toegepast om de energievraag te reduceren staat haaks op C2C. 
Echter in een periode waar C2C nog niet helemaal toegepast kan worden is passiefhuis wel al een stap in de goede 
richting als het gaat om beter (maar niet “goed” in C2C termen) met de wereld en het milieu om te gaan. Volgens 
de C2C filosofie zou een passiefhuis eigenlijk een actiefhuis moeten zijn. Passief staat namelijk haaks op consumeren, 
aangezien het uitgaat van reductie van de energievraag. De kritiek dat in passiefhuizen het binnenklimaat niet te 
regelen is klopt niet, dit kan dus wel. Helaas gaat dat wel ten koste van de gereduceerde energievraag. Echter 
worden er bij passiefhuizen ook vaak hernieuwbare energiebronnen gebruikt waardoor dit niet erg is. Veel concepten 
gaan tot en met de uitvoeringsfase en een deel van de gebruikfase, zo ook passiefbouwen. C2C is zeer breed in 
tegenstelling tot passiefbouwen. Aangezien C2C tevens gaat over de sloop of herbestemming. Helaas belicht 
passiefbouwen dit gebied niet. 

1.2.2.9. Dragen energienul woningen bij aan C2C?
Passiefhuizen en energienul woningen zijn niet hetzelfde maar bevinden zich wel op een gelijkwaardig terrein. Beide 
komen niet overeen met C2C. Omdat volgens C2C het energievraagstuk eigenlijk geen vraagstuk is, want er is 
voldoende energie op en rond de aarde in de vorm van zon-, windenergie en aardwarmte. Alleen moet de transitie 
nog worden gemaakt.  

Conclusie
Bij energienul woningen wordt getracht te consuminderen bij energie, maar hetgeen wat wordt gebruikt wordt wel 
op een duurzame, gelijk aan C2C, manier te verkrijgen. Daarnaast wordt, net zoals bij passiefhuizen, tevens bij 
energienul woningen de schil van het gebouw zo goed mogelijk geïsoleerd zodat zo min mogelijk warmte verloren 
gaat. 

45



1.2.2.10. Draagt Slimbouwen bij aan C2C?
Zoals in paragraaf 1.2.1.10. ter sprake is gekomen gaat Slimbouwen voornamelijk over materiaalbesparing, een 
integrale visie op het bouwproces. Slimbouwen is ontstaan vanuit het oogpunt dat de bouw anders ingericht moet 
worden. De visies zijn steeds meer naar elkaar gegroeid en zullen in de toekomst ‘samen gaan’ aldus Jos Lichtenberg. 
Slimbouwen legt de nadruk op andere aspecten dan C2C waardoor beide elkaar kunnen aanvullen. Zo gaat C2C 
voornamelijk over materiaal en energie en gaat Slimbouwen over componenten. Echter ontwerpen beide vanuit de 
gedachte dat na een bepaalde tijd het gebouw moet, het component of het materiaal niet meer voldoet en opnieuw 
in een (sub)kringloop gebracht kunnen worden. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat ze helemaal ontleed dienen te 
worden en elk onderdeel van een component in zijn kringloop terug gebracht moet worden, maar kan ook een 
component in een subkringloop terecht komen.  

Wat tevens overeenkomt tussen Slimbouwen en C2C is de zorg over degene welke het probleem veroorzaakt niet de 
probleemeigenaar is. Maar dat deze het probleem overgeeft aan de koper van het product (Lichtenberg, 2005). 
Michael Braungart stelt hiervoor voor om producten te leasen zodat de producenten er zelf voor moeten zorgen dat 
de schadelijke stoffen op het einde op een correcte manier worden verwijderd (Braungart & McDonough, 2007). 
Slimbouwen heeft enkele peilers, namelijk flexibiliteit en comfort, reductie van afval, energiebesparing en CO2 reductie 
en efficiency. Deze afgezet tegen C2C komen er enige overeenkomsten aan het licht. C2C acht het ook van belang 
dat gebouwen met liefde worden ontworpen zodat er een prettig klimaat in het gebouw heerst in tegenstelling tot 
het huidige ‘sickbuildingsyndroom’ (Braungart Rotterdam 20 oktober 2009 & Braungart e.a. 2006). Slimbouwen 
speelt hierop in door meer eisen te stellen aan het comfort. Wat betreft reductie van afval, energiebesparing en CO2 
reductie speelt Slimbouwen meer in op duurzaamheidfilosofieën aangezien het gaat om minder slecht met het milieu 
omgaan in tegenstelling tot C2C’s goed omgaan met het milieu. Deze peilers zijn ontstaan voordat de C2C gedachte 
in Nederland aan het licht gebracht werd onder andere door middel van Tegenlicht. Kijkend naar de verschillende 
ontwerpen van deze tijd is effectief beter kenmerkend voor Slimbouwen in plaats van efficiënt. 

Het feit dat C2C en Slimbouwen waarschijnlijk ‘samengaan’ wil zeggen dat er zeer veel raakvlakken zijn. Maar er zijn 
ook vele vlakken waarbij ze elkaar aanvullen. Slimbouwen is op de bouw en productenbranche gericht in tegenstelling 
tot C2C welke een algehele filosofie is. Aldus het onderzoek van WVTTK voegt Slimbouwen een 3e peiler toe, namelijk 
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het conceptueel niveau, naast de twee bestaande peilers van C2C: energetisch en componentniveau. Conceptueel 
moet bij deze niet geassocieerd worden met conceptueel ontwerpen maar het ontwerpen vanuit de verschillende 
levensduren in en van een gebouw (Henstra  & Klooster, 2009). Slimbouwen hikt nog wel tegen eco-efficiency aan, 
maar wanneer vanuit een C2C bril naar Slimbouwen gekeken wordt kan deze eenvoudig omgeturnd worden, zolang 
men zich aan de 3 basisregels van C2C houdt. 
Conclusie

Slimbouwen kan geplaatst worden onder eco-effectief. Hoewel de nadruk in het boek nog lag op reductie en besparing, 
efficiëntie, ligt tegenwoordig de nadruk op effectief. 
Het eerste kernpunt van Slimbouwen is flexibiliteit & comfort, flexibiliteit gaat over zo efficiënt mogelijk omgaan met 
gebouwen. Maar comfort staat voor een zo prettig mogelijke omgeving creëren voor de mensen. Dit komt overeen 
met het ontwerpen met respect, een kernwaarde van C2C. Beide willen een prettige omgeving ontwerpen voor de 
mensen waarin deze effectief kunnen functioneren en geen hinder ervaren van de gebouwde omgeving en de zaken 
welke deze met zich meebrengt. Het voordeel aan Slimbouwen is dat het  zich niet meer bevindt op het vlak van 
filosofie maar al verder uitgewerkt is. Dit kan zeker worden meegenomen bij C2C omdat beide filosofieën elkaar 
aanvullen. 

1.2.2.11. Draagt Design for disassembly bij aan C2C?
DfD geeft een aanzet tot hoe te ontwerpen op demonteren / het uit elkaar halen.  Het gaat een stap verder dan 
demontage. Dfd houdt ook in dat alles aanpasbaar en vervangbaar moet zijn. Zoals in de vorige paragraaf aan bod 
kwam hebben veel verschillende aspecten van een gebouw verschillende levensduren. Deze levensduren zitten 
allemaal met elkaar verworven in een gebouw. Wanneer een onderdeel met een korte levensduur gekoppeld zit aan 
een onderdeel met een lange levensduur moet, zonder kwaliteitsverlies toe te brengen aan het onderdeel met lange 
levensduur, het onderdeel met korte levensduur toch vervangen kunnen worden.  
Daarbij is Dfd zeer interessant voor C2C omdat deze een aanzet geeft hoe te bouwen zodat alles terug kan worden 
gebracht in zijn of haar kringloop.   
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Conclusie
DfD is een zeer belangrijk concept voor de verdieping van C2C. Waar C2C nog op filosofisch niveau blijft steken werkt 
DfD het al verder uit.  Gezien het feit dat “Afval is Voedsel” een motto is van C2C behoord daar wel op ontworpen te 
worden. Door te ontwerpen op DfD kan dit gebeuren. DfD is ook een concept welke uitgaat van effectiviteit in plaats 
van efficiency.   

1.2.2.12. Algehele conclusie
C2C leidt tot duurzaamheid, maar daarentegen leidt duurzaamheid niet tot C2C (Bas van de Westerlo). Dit komt 
vanwege het feit dat duurzaamheid streeft naar eco-efficiency en C2C de lat hoger legt door te streven naar eco-
effectiviteit. Dit kan aangemerkt worden als het grote verschil tussen C2C en diverse andere concepten. Een bekende 
zin van Michael Braungart benadrukt waarom hij efficiënt niet genoeg acht, namelijk: “less bad is no good”.  
   
Enkele “duurzaamheidfilosofieën en concepten” vormen een uitzondering op bovenstaande en komen overeen met 
C2C, namelijk:   
• Ecodesign, hierbij gaat men uit van ontwerpen waarbij de biologische kringloop intact gehouden wordt. Ken Yeang 
promoveerde op deze gedachte in de tachtiger jaren van de vorige eeuw en is de daarop volgende jaren veel mee 
bezig geweest. Daarnaast was hij in deze periode al bezig met ontwerpen met ecologische aspecten. Bepaalde 
aspecten van C2C zijn dus al eerder aangesneden door Ken Yeang.   
• Bij Slimbouwen wordt vanuit een ander oogpunt gekeken als bij C2C. Desalniettemin kunnen beide elkaar goed 
aanvullen. Ze kijken het beide vanuit het kringloop perspectief, alhoewel bij Slimbouwen voornamelijk subkringlopen 
van belang worden geacht. Daarnaast gaan beide uit van effectief ontwerpen. Daarbij heeft Slimbouwen al een 
verdiepingsslag gemaakt.   
• Design for Dissasembly borduurt voort op deze gedachtes en zet er een praktijk vertaling bij. Hoe kan men bouwen 
op hergebruik en upcycling? Alhoewel er niet bewust een link wordt gelegd met C2C is deze er duidelijk. Wil men 
kringlopen in tact houden dan moet men ontwerpen op deze kringlopen en dus ontwerpen op disassembly. DfD gaat 
minder in op het materialen en energieaspect, waar C2C weer een grote nadruk oplegt. Deze kunnen elkaar daarom 
goed aanvullen omdat ze beide op verschillende gebieden een verdiepingsslag maken.  
• Wat in al deze concepten wordt onderbelicht is de levensduur. Deze komt voornamelijk tot uiting in Project XX, ook 
deels in DfD. Men zou kunnen afvragen of de levensduur van belang is in een C2C filosofie omdat de kwaliteit van 
materialen behouden moet worden gehouden. Dus ongeacht of men ontwerpt of 10 en 100 jaar, bij vervanging en 
demonteren (van delen) van een gebouw moet de kwaliteit gewaarborgd blijven.   
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Tijdlijn als conclusie van deelvraag 1
De tijdlijn vormt het concluderend plaatje van deze deelvraag. Hierin is zichtbaar dat gedurende de vorige eeuw men 
is gestart men het beperken van de negatieve invloed welke men op de natuur heeft en heeft gehad (sinds de 
industriële revolutie). Sommige concepten hadden deze insteek niet, maar voldeden hier toch onbedoeld aan. Zo 
werd in het begin van de 19e eeuw ingespeeld op flexibiliteit van gebouwen. Echter niet vanuit het oogpunt om beter 
om te gaan met het milieu. Flexibiliteit is wel een onderdeel van effectief bouwen en daarmee speelde deze concepten 
onbedoeld in op C2C. Echter op zeer beperkt niveau.  
Na de oorlogen en de woningnood ontstonden er mondjesmaat nieuwe concepten. Enkele daarvan speelde bewust 
in op de woningnood en enkele speelde, ook onbewust, in op het milieu. Als voorbeeld Habraken. 
Langzamerhand werd getracht de negatieve impact te beperken. Men begon te denken aan afval reduceren, de 
energievraag te beperken en minder CO2 uit te stoten (eco-efficiency). Een uitzondering hierop is Ecodesign. Vanaf 
de jaren ‘90 werd weer meer ingespeeld op flexibel en daarmee ook demontabel bouwen.    
Aan het begin van de 21ste eeuw worden de concepten steeds meer omvattender. Tegenwoordig zijn de kernbegrippen 
waaruit duurzaam bouwen en vervolgens C2C bouwen stonden geëvolueerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
efficiënt - effectief, triple bottem line - triple top line, verticale flexibiliteit - flexibiliteit en levensloop (Cradle to Grave) 
- kringloop (Cradle to Cradle). De voorgangers zijn voornamelijk gericht op efficiency terwijl de nieuwe begrippen 
uitgaan van effectiviteit.   
Het gebruik van vernieuwbare energiebronnen, in vorm van de zon, komt bij vele andere concepten terug. Meestal 
vanuit het oogpunt vanuit eerst de energievraag beperken en vervolgens de minimale energievraag op te wekken 
met zonne-energie, ook wel: trias energetica. Bij C2C gaat men uit van het feit dat de zon vele male meer energie 
levert als dat men op de aarde gebruikt, waardoor de energievraag niet beperkt dient te worden (Tulp, 2008). 
Duidelijk te zien in de tijdlijn is dat C2C weinig nieuwe begrippen aanboord, maar het verandert de begrippen zodat 
deze uitgaan van positiviteit en effectiviteit. De kritiek dat C2C “oude wijn in nieuwe zakken” is wordt hierdoor 
zichtbaar, daarbij de kanttekening dat dit niet erg is. Enkele nieuwe begrippen volgend hieruit zijn respect en 
dienstproducten. In de andere begrippen is voornamelijk een vertaalslag gemaakt van efficiency naar effectiviteit.  
Deze evaluatie in begrippen is aangegeven door middel van kleur gebruik in de tijdlijn. Licht groene hokjes laten een 
begrip zien welke daarna evalueert. Donker groene hokjes laten het geëvalueerde begrip zien. Waarbij er een zwart 
kader omheen geplaatst is, is het de eerste keer dat het geëvalueerde begrip daadwerkelijk wordt gebruikt.
C2C boort niet alle begrippen aan. Duidelijk zichtbaar in het schema is dat andere filosofieën C2C kunnen aanvullen 
in het effectieve plaatje. Hierbij kan gedacht worden aan Slimbouwen en Design for Disassembly. Deze zijn in 
bepaalde gebieden gedetailleerder als C2C.   

Toekomst  
Aan de rechterzijde zijn alle begrippen gerangschikt op belangrijkheid in de toekomst. Industrieel, flexibel, demontabel 
en levensduur zijn minder belangrijk omdat deze vallen onder DfD. Daarnaast is het effectief gebruik van energie ook 
minder belangrijk omdat het in de toekomst gaat om hernieuwbare energiebronnen, natuurlijk dienen deze altijd 
effectief te worden gebruikt aldus het C2C principe.  
De blauwe lijn door de tijd laat zien hoeveel aandacht is besteed gedurende een bepaalde tijd qua het beperken van 
de negatieve impact van het bouwen op het milieu. Deze lijn is puur indicatief en arbitrair.  
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50 figuur 10:   tijdlijn

Eco-effectiviteit door de tijd
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door de tijd
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Bouwproces
Deelvraag 2:
In hoeverre wordt C2C toegepast in het huidige bouwproces?

Uit voorgaande deelvraag is gebleken dat er al verscheidene manieren zijn 
om  “duurzaam” te bouwen. Om te achterhalen waarom dit nog niet wordt 
gedaan, wordt het bouwproces onderzocht. Zo wordt achterhaald waar 
probleemvelden zitten, zodat er op een van deze een oplossing kan worden 
gecreëerd in de derde deelvraag. 

Om deze deelvraag te beantwoorden zal worden begonnen met het definiëren 
van het bouwproces. Vervolgens zal dit huidige bouwproces worden onderzocht 
naar de knelpunten en probleemvelden met betrekking tot C2C bouwen. Dit 
zal onder andere gebeuren door een quickscan. 
Daaruit zal een bouwkundig probleemveld gelicht worden en in de derde 
deelvraag zal hier een oplossing voor worden ontwikkeld. 

Voor deze deelvraag te beantwoorden zijn open interviews gehouden. 
Daarnaast is er tevens literatuur betreffende het onderwerp onderzocht.

De verwerking van de interviews en literatuur komt ter sprake in het verslag 
behorende bij het tussencolloquium. In dit verslag worden voornamelijk de 
conclusies behandeld en in mindere mate de weg hierna toe. 
 
Operationaliseren van deelvraag 2
2. In hoeverre wordt C2C toegepast in het huidige bouwproces?
 2.1. Hoe is het huidige bouwproces opgebouwd?
 2.2. Waar bevinden zich de knelpunten en probleemvelden met  
  betrekking tot C2C in het totale huidige bouwproces? 
 2.3. Welke knelpunten en probleemvelden kunnen bouwkundig  
  worden opgelost?
 2.4. Hoe kan worden ingespeeld op dit probleemveld?

Figuur J 
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“.....Laten we de processen ondersteboven 
gooien, omdraaien en niet meer terugvallen 
in de oude paradigma’s......” 
 Thomas Rau
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Kenmerkend voor het bouwproces is 
het unieke en complexe karakter 
(Wamelink, 2009). Het unieke 
karakter komt tot uiting in het ontwerp 
en de complexiteit komt tot uiting in 
het feit dat er veel partijen betrokken 
zijn bij het bouwproces. Daarin 
verschilt de bouw fundamenteel van 
bijvoorbeeld de autobranche. Waarbij 
de locatie en de handelingen hetzelfde 
zijn en blijven. Het bouwproces is 
altijd anders en altijd op een andere 
locatie met een ander ontwerp. 
Toch kan het (traditionele) 
bouwproces worden opgedeeld in 
verscheidene fases welke tezamen de 
bouwkolom worden genoemd (Maas 
& Eekelen, 2004).   

Initiatieffase
In deze fase neemt een persoon, 
vaak de opdrachtgever of een 
ontwikkelaar, initiatief voor een te 
ontwikkelen gebouw.  

Definitiefase
Indien de haalbaarheidsstudies 
positief beklonken worden kan men 
verder gaan met de definitiefase 
waarin een programma van eisen en 
een plan van aanpak wordt 
beschreven.   
 

Ontwerpfase
Dit programma van eisen wordt 
verder uitgewerkt in de ontwerpfase.  

Bestekfase
Alle plannen dienen 
aanbestedingsgereed gemaakt te 
worden.  

Uitvoeringsfase
Dit ontwerp zal worden uitgevoerd 
tijdens de uitvoeringsfase. 

Gebruikfase
De gebruikfase houdt het gebruik van 
het desbetreffende gebouw in met 
tevens het beheer en het onderhoud. 

Herbestemming- of sloopfase
Opvallend is dat er naast deze eerder 
besproken 6 fases geen fase over het 
slopen of het herbestemmen van een 
gebouw gaat. In het kader van 
kringlopen is er nog een laatste fase 
toegevoegd waarbij een gebouw 
herbestemd, gerenoveerd of gesloopt 
wordt. 

Vanwege het feit dat vele partijen een 
rol vervullen in het bouwproces is er 
voor gekozen om te toeleverende 
industrie buiten beschouwing te laten. 
De toeleverende industrie innoveert 

2.1. Hoe is het huidige bouwproces  opgebouwd?

Figuur K 

Bouwproces
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het meeste van alle partijen in de 
bouw, met een aandeel van 65% in 
tegenstelling tot de bouwbedrijven 
en de adviseurs welke respectievelijk 
voor 11% en 9% innoveren 
(Baardwijk, 2006). Daarom is het 
interessant om te richten op de 
bouwbedrijven en de adviseurs. 

Het opdelen van het proces in deze 
stappen, waarbij zich een strikte 
scheiding tussen de stappen bevindt, 
wordt sterkt bekritiseerd. 

 

figuur 11:   Huidige bouwfases
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2.2. Waar bevinden zich de knelpunten en 
probleemvelden met betrekking tot C2C in het 
totale bouwproces?

Door middel van open interviews 
wordt getracht om tot een quickscan 
te komen. Daarom zal deze als 
indicatie dienen. Om deze te valideren 
zal tevens wetenschappelijke 
literatuur onderzocht worden.  
Het zal inzicht geven betreffende de 
probleemvelden met betrekking tot 
C2C in het bouwproces. Zodat er 
vervolgens een deel van het 
bouwproces nader onderzocht kan 
worden. Zo wordt er van groot naar 
klein gewerkt. 
  
2.2.1 Verantwoording van 
de geïnterviewde personen 
& interviews
Om een beeld over het totale 
bouwproces met betrekking tot C2C 
te krijgen, is getracht uit iedere fase 
van het bouwproces enkele personen 
te spreken, verspreid over de 
verscheidene disciplines.  De persoon 
dient ervaring te hebben met het 
ontwikkelen van een C2C ontwerp. 
Echter zijn er in Nederland nog geen 
C2C gebouwen opgeleverd en 
daarnaast is het nog onduidelijk of 
iedereen hetzelfde verstaat onder 

C2C. Vandaar dat er is gekozen voor 
personen welke een beeld hebben 
van C2C en ervaring met 
duurzaamheid.  
Naar gelang de achtergrond van de 
geïnterviewde persoon kan er meer 
of minder diepgang worden gegeven 
aan het interview. Vandaar dat er 
gekozen is voor open interviews om 
tot een quickscan te komen. 
Het standaard interview is terug te 
vinden in bijlage 2. De gedetailleerde 
interviews zijn op te vragen. 

2.2.2. Conclusies inter-
views
De gegeven antwoorden door de 
geïnterviewde personen zijn onder te 
verdelen in 6 categorieën (hierna: 
probleemvelden).  
Deze zijn:
(1) bouwfase(s);
(2) management;
(3) overheid;
(4) menselijk;
(5) C2C;
(6) de bouw.

Figuur L 

Bouwproces (interviews)
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figuur 12:   Geïnterviewde personen, voor gedetailleerde informatie zie bijlage 6
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2.2.2.1. Bouwfases
Een zeer opvallende conclusie uit de 
quickscan is dat de geïnterviewde 
niet stilstaan bij de gebruiksfase van 
het gebouw (met daarbij mogelijk 
herbestemming en sloop). Dit wordt 
verduidelijkt door het citaat op pagina 
67. Dit deel van het proces duurt 
enkele jaren. Daarentegen is de 
gebruiksperiode met mogelijke 
aanpassingen, herbestemmingen en 
sloop veelal  decennia. Dit wordt 
weergegeven in de volgende zin:  

“.....A building is not 
something you finish, 
A building is something  
you start.....” 
Daarnaast wordt ook aangegeven dat 
er meer C2C kansen liggen in het 
begin van het bouwproces. Er kan 
namelijk in veel grotere mate rekening 
worden gehouden met C2C bij de 
initiatief- en definitiefase.  Daarnaast 
wordt soms teveel vastgelegd in de 
definitiefase waardoor de ontwerpers 
niet het optimale eruit kunnen halen.    

2.2.2.2. Management
De samenwerking tussen partijen is 
onderhevig aan gebrek van 
vertrouwen tussen partijen in 
verschillende fases van het proces.  
Integraal ontwerpen wordt op dit 
moment alleen bij grote projecten 
toegepast en daarbij wordt de 

uitvoerende partij niet tot vrij laat 
betrokken.  
Bij de traditionele bouwteams liggen 
de belangen niet optimaal voor C2C 
bouwen. Dit omdat de voordelen van 
C2C gebouwen voornamelijk tijdens 
de gebruiksfase tot uiting komen. 
Zoals in 2.2.2.1. ter sprake is gekomen 
wordt hier niet veel rekening mee 
gehouden. Daarbij worden deze op 
dit moment nog niet gezien als 
voordelen voor een betere verkoop. 
C2C kan voor voordelen zorgen bij 
verkoop t.o.v. een ander niet C2C 
gebouw (Eichholtz, 2009).  
  
2.2.2.3. Overheid
Bij de opzet van de interviews was 
oorspronkelijk geen enkele diepgang 
betreffende de overheid. Na het 
afnemen van enkele interviews werd 
duidelijk dat deze diepgang over de 
overheid wel door de geïnterviewde 
personen in werd gebracht. Vaak 
werd de overheid als remmende 
factor op verscheidene vragen 
geantwoord. Daarom is vervolgens 
de overheid in het interview geplaatst. 
De overheid heeft diverse remmende 
wetgeving zoals de 
aanbestedingswetgeving. Tevens 
heeft de overheid geen wetgeving 
welke C2C bouwen aanmoedigt, wat 
door vele personen als nadelig aspect 
voor C2C wordt ervaren.  
Opvallend is dat vele mensen ervaren 
dat het noodzakelijk is dat de overheid 
meer stimuleert om C2C te bouwen. 
Terwijl de mens zelf ook kan proberen 

zo optimaal C2C te bouwen. Uit 
onderzoek is gebleken dat de mens 
intuïtie, wetgeving, ervaring en 
referenties nodig heeft om tot 
ontwerpbeslissingen te komen 
(Weytjens, 2009). 

2.2.2.4. Menselijke aspecten
Naar vore komend uit de interviews is 
dat partijen elkaar verwijten dat er 
niet meer duurzamer of C2C 
gebouwen ontworpen worden. 
Tevens is er helaas weinig lef 
aanwezig. Een deel laat zich leiden 
door de huidige wetgeving en regels 
welke maar een ondergrens vormen 
voor duurzaamheid. Aldus sommige 
hoeven zij niet remmend te werken 
als men zich maar 100% inzet voor 
C2C, want er zijn geen remmende 
richtlijnen alleen minimale. Waarom 
de geïnterviewde personen zich laten 
leiden door andere zaken komt niet 
naar voren uit de interviews maar kan 
wel worden verklaard door het 
onderzoek van Weytjens, zie 2.2.2.3..
 
2.2.2.5. Cradle to Cradle
De reden waarom men C2C gebouwen 
aan het ontwikkelen is, heeft 
verschilende oorzaken. Deels komt 
dat doordat ontwerpers en 
adviserende bedrijven duurzaam 
bouwen en / of C2C op het beleid 
hebben staan. 
  
Inhoud
C2C wordt nog maar door een klein 
deel begrepen. Waarbij C2C vaak nog 
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maar door enkele personen in een 
bedrijf wordt uitgedragen. Daarnaast 
is het tevens afhankelijk van de 
functie wat men verstaat onder C2C. 
Veel geïnterviewde werkte 
voornamelijk nog met duurzaam 
bouwen.  
Doordat er weinig personen een C2C 
achtergrond hebben bestaat een 
bouwteam vaak uit mensen welke in 
mindere mate C2C kennis hebben. 
Een team is dan zo sterk als zijn 
zwakste schakel aldus sommige.
De meeste personen zijn op de 
hoogte van het “Afval = Voedsel” 
principe maar de mogelijke 
bouwkundige vertaalslag maar door 3 
van de 22 personen aangehaald. 
Daarentegen wordt het binnenklimaat 
en gezondheid door vele aangehaald. 
Dit is tevens een zeer belangrijk punt 
van C2C. 

Jonge filosofie
C2C is nog een relatief jonge filosofie 
welke nog weinig referentieprojecten 
heeft voortgebracht, daardoor is het 
nog niet meetbaar en heeft het 
zichzelf tevens nog niet bewezen.  
Helaas zijn referentiegebouwen een 
van de vier factoren waardoor 
ontwerpers zich laten leiden bij de 
ontwerp beslissingen aldus het 
onderzoek van Weytjens. Het 
ontbreekt aan referentie projecten en 
aan wetgeving. Daarnaast is uit de 
interviews tevens gebleken dat er 
weinig ervaring is met C2C. In dit 
opzicht werkt het onderzoek van 

Weytjens dan zeer verklarend omdat 
het ontbreekt aan de alle vier de 
factoren waardoor ontwerpers zich 
laten leiden bij ontwerpbeslissingen. 

2.2.2.6. De bouw
Dit aspect komt in veel mindere mate 
terug uit de interviews en in grote 
mate terug in de conclusies getrokken 
uit vele literatuur. Enkele keren wordt 
als knelpunt aangemerkt dat de bouw 
traditioneel is. Zelfs een maal wordt 
geantwoord dat de bouw complex is. 
Daarentegen komt dit in de literatuur 
betreffende innovaties telkens terug 
(zie daarvoor de volgende paragraaf). 

2.2.2.7. Uitwerking
In figuur 13 zijn de conclusies te zien 
van de interviews. In de linker kolom 
staan de aspecten waarover 
geïnterviewd is. Bovenin staan de 
verschillende partijen uit verscheidene 
fases. Om alles overzichtelijk te 
maken zijn de antwoorden van de 
definitie-,  ontwerp- & bestekfase en 
de gebruik-, sloop- & 
herbestemmingfase samengevoegd. 
Vele personen waren zowel bij de 
definitie- als bij de ontwerpfase 
betrokken, hetzelfde geldt voor de  
bestek-  en ontwerpfase. Waardoor 
de antwoorden van deze personen 
voor meerder fases gelden. 
Een totaal andere groep zijn de 
personen uit de  gebruik-, sloop- & 
herbestemmingfase, dit is tevens een 
kleinere groep. In de rechter kolom is 
de overkoepelende conclusie 

betreffende een aspect te zien van 
alle personen uit alle fases. Verder is 
er ook nog een groep: overige. Dit 
zijn personen welke bij bouwkundige 
bedrijven werken, maar zelf geen 
bouwkundige zijn. Vaak houden zij 
zich bezig met management (van 
C2C). 
Aan het einde van elk interview is 
gevraagd naar alle knelpunten in het 
bouwproces. Deze is in de onderste 
rij te zien. Antwoorden welke bij 
reeds besproken aspecten behoren 
zijn hier voor de duidelijkheid 
achterwege gelaten. Bij deze vraag is 
de ruimte gegeven om naast reeds 
besproken aspecten zelf nog nieuwe 
niet voorzienbare aspecten te 
bespreken. In de tabel staan vaak 
opsommingen, daarbij wordt gebruik 
gemaakt van: 
*** heel vaak geantwoord,; 
**vaker geantwoord; 
*soms geantwoord.  
In de linkerkolom bij de aspecten 
staan de nummers van de vragen uit 
de interviews waar de antwoorden 
voornamelijk bij zijn gegeven. 
Vanwege het gebruik van open 
interviews is het onmogelijk om 
bepaalde weging aan aspecten op te 
hangen om te achterhalen welke 
aspect het belangrijkste is. Dit was 
ook niet de intentie aangezien er 
kwalitatief in plaats van kwantitatief 
onderzoek is gedaan. 
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2.2.2.8. Conclusie
Men ontwerpt vaak zonder stil te 
staan bij de lifespan van een gebouw. 
In het begin van het bouwproces 
worden de belangrijkste beslissingen 
gemaakt welke van invloed kunnen 
zijn op C2C. 
Men ziet nog niet alle voordelen in 
van C2C.  
Aldus het onderzoek van Weytjens 
blijkt dat personen intuïtie, wetgeving, 
ervaring en referenties nodig hebben 
om tot een ontwerp te komen. Op dit 
moment ontbreekt het aan alle vier. 
Wil men hieraan iets veranderen  
dient men eerst de kennis te 
ontwikkelen waarmee 
referentiegebouwen kunnen worden 
ontworpen welke voor ervaring 
zorgen. Dit kan zorgen voor intuïtie 
met betrekking tot C2C. 
Veel probleemvelden gaan over 
psychologische / menselijke aspecten 
zoals vertrouwen, openheid, lef en 
kennis. Daarnaast gaan ook vele 
punten over een verandering van 
mindset en managementachtige 
aspecten zoals de rolverdeling en 
belangen. Veel heeft te maken met 
een mindset welke nog niet is 
doorgevoerd bij vele partijen. Ook de 
aspecten welke over de overheid 
gaan zijn een psychologisch aspect. 
De overheid fungeert niet altijd als 
remmer maar als een partij die een 
onderlat legt.  
De vraag welke opreist hoe mensen 
aangezet kunnen worden zonder 
deze vier factoren welke zeer 

belangrijk zijn bij ontwerpbeslissingen.  
Echter is er ook een zeer belangrijk 
aspect welke over een bouwkundige 
invalshoek gaat van het bouwproces, 
namelijk het bouwen op de gebruik-, 
herbestemming- en sloopfase. Hier is 
nog een hele slag te behalen gezien 
het feit dat dit maar op zeer kleine 
schaal aan bod kwam bij de 
interviews.  
 
Op bouwkundig vlak kunnen er twee 
conclusies worden getrokken. 
Allereerst dient kennis te worden 
ontwikkeld zodat ervaring kan worden 
opgedaan om uiteindelijk tot 
referenties te komen. 
Ten tweede is de kennis over 
materialen en energie al deels 
aanwezig, maar wordt er niet 
ontworpen met het oog op  lifespan. 
Hoe het gebouw zich zou kunnen 
gedragen gedurende de gebruiks- en 
sloopfase.  

2.2.3. Literatuur
Gezien het feit dat er maar een 
beperkt aantal interviews zijn 
afgenomen en daarbij de grote 
omvang van het gehele bouwproces, 
kan er geen verband worden gelegd, 
maar alleen een indicatie worden 
gegeven. Daarnaast is de 
achterliggende oorzaak moeilijk te 
achterhalen door middel van 
interviews, dit maakt literatuur 
onderzoek noodzakelijk bij dit 
onderwerp.  

C2C kan worden gezien als een 
innovatie, aldus de van Dale betekent 
innovatie “invoering van een 
nieuwigheid”. Alhoewel C2C aspecten 
bevat welke al eerder aan bod zijn 
gekomen. Is C2C in zijn totale 
hoedanigheid een nieuwigheid voor 
de bouw, vanwege de positieve 
invalshoek met als doel eco-
effectiviteit. 

In de bouwwereld wordt echter 
weinig geïnnoveerd, dit heeft enkele 
redenen (Baardwijk, 2006). 
1. Allereerst is de bouw 
gefragmenteerd. Het is opgedeeld in 
veel bedrijven van verscheidene 
groottes welke   allemaal hun 
eigen specialisme hebben. Tezamen 
maken zij één uniek project;
2. Elk gebouw is uniek, heeft een 
eigen PvE een andere locatie en een 
andere samenstelling van het 
‘bouwteam’; 
3. Er is een duidelijke scheiding 
tussen ontwerp en de uitvoering 
daarvan; 
4. De aanbestedingsprocedures en 
gunningcriteria, welke door Europese 
regelgeving worden opgelegd. Vaak  
wordt er gegund op laagste prijs, 
terwijl deze op lange termijn helemaal 
niet voordeliger hoeft te zijn. 
Uit onderzoek van de Regieraad Bouw 
blijkt zelfs dat er een rem op innovatie 
is in de bouw (Regieraad Bouw, 
2003). Dit komt omdat er sprake is 
van verstarring. Deze wordt 
veroorzaakt door de huidige manier 
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van doen waarbij er geen prikkels 
ontstaan. Dit zorgt op zijn beurt weer 
voor een ondoorzichtige markt, welke 
ontstaat door de fragmentatie. 
  
Uit de interviews is gebleken dat 
mensen houvast zoeken bij 
regelgeving, kennis en dergelijke. 
Helaas sluiten deze aspecten nog niet 
aan op C2C. Het zoeken naar houvast 
door de mensen in de bouw wordt 
nader verklaard door een onderzoek 
welke aantoont dat mensen naar 
enkele aspecten teruggrijpen 
(Weytjens, 2009). Deze zijn intuietië, 
ervaring, referenties en regelgeving. 
Dat verklaart waarom innovaties met 
betrekking tot C2C op dit moment 
moeilijk zijn, het ontbreekt aan deze 
vier factoren.   

Innovaties welke niet meteen geheel 
te begrijpen zijn en welke vragen om 
een ander gedachtewijze vergen 
meer tijd voordat ze op de markt 
kunnen worden gebracht (Lee, 2003). 
C2C vraag om een andere denkwijze 
als op dit moment wordt gehanteerd, 
C2C vraagt om een hele andere 
benadering als de bouwsector nu 
heeft. Dit zorgt ervoor dat de tijd 
voordat de innovatie wordt uitgevoerd 
langer is. Potentiële adopters zijn nog 
niet geheel bekend met C2C. C2C is 
een filosofie welke uitgaat van 
vrijheden waardoor de mensen 
minder houvast hebben wat de 
innovatie weer vertraagd (Lee, 2003).  
 

Conclusie 
Samengevat concludeert de 
literatuur:
• De bouw is complex. Daardoor is de 
bouw in delen verknipt en 
gefragmenteerd, bevat veel partijen, 
unieke  projecten met steeds 
veranderende samenstelling van het 
bouwteam. 
• Er wordt weinig integraal ontworpen, 
onder andere door deze fragmentatie, 
hierdoor komt creativiteit te laat het 
proces, zijn opdrachten te ver 
uitgewerkt en er is een duidelijke 
scheiding ontwerpen en uitvoeren. 
• Overheid speelt niet bevorderend 
hierop in, er zijn verscheidene 
remmende wetten en regels zoals 
aanbesteding regels waardoor 
bepaalde groepen later in het proces 
worden gebracht. 
• Er is sprake van concurrentie, onder 
andere daardoor is geen transparantie 
en vertrouwen onderling.    
• Men kijkt nog niet naar de 
terugverdientijd en andere zaken 
welke opbrengsten opleveren (al dan 
niet uitgedrukt in geld). 
• Men spreekt een andere taal qua 
C2C en duurzaamheid. 
• Door het ontbreken aan referenties, 
ervaring en regelgeving betreffende 
C2C wordt deze nog niet gebruikt bij 
ontwerpbeslissingen. 

De bouw is een complexe sector. Dit 
wordt veroorzaakt doordat vrijwel elk 
gebouw uniek is en wordt vervaardigd 
op een unieke locatie welke altijd van 

een andere verschilt. Voor de manier 
van omgang met deze complexe 
sector is momenteel gekozen voor 
fragmentatie. Hierdoor treden vele 
knelpunten op welke innovaties en 
daarmee dus ook C2C vertragen.  
Doordat de bouw gefragmenteerd is 
en daarbij is opgedeeld in allemaal 
verschillende disciplines wordt er 
weinig integraal ontworpen waardoor 
bepaalde disciplines vrij laat in het 
proces worden betrokken. Op dit 
moment ligt al een deel van het 
ontwerp vast waardoor de optimale 
kennis vanuit deze disciplines niet 
meer kan worden meegenomen in 
het ontwerp. De opdrachtgever legt 
soms ook al vrij veel vast waardoor er 
tijdens het ontwerpen niet optimaal 
kan worden ingespeeld op de 
knowhow van de ontwerpers.  
 
Het verschil tussen de bouwsector en 
andere sectoren welke een hoog 
innovatiepercentage is het antwoord 
op de vraag waarom innovaties 
moeilijk tot stand komen in de bouw. 
Omdat C2C ook om innovaties vraagt, 
beantwoord dit ook de vraag waarom 
de bouw nog traditioneel handelt en 
C2C moeilijk wordt geïmplementeerd. 
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2.2.4. Algehele conclusie
Wanneer men specifiek naar C2C kijkt 
geeft de quickscan meer houvast als 
de literatuur, aangezien er nog weinig 
literatuur is over C2C in relatie tot het 
bouwproces. Daarom zal uiteindelijk 
ook het bouwkundige probleemveld, 
welke gebleken is uit de quickscan, 
nader onderzocht worden.  

Wanneer de conclusie vanuit de 
literatuur naast de conclusie vanuit 
de interviews wordt gelegd kan 
worden geverifieerd of de interviews 
slechts een (onwerkelijke) indicatie 
aangeven of daadwerkelijk een 
verband leggen tussen de remmende 
rol van aspecten uit het bouwproces 
op C2C. 

De interviews laten een psychologisch 
vraagstuk achter. Waarom is er zo 
weinig durf in de bouw en blijft men 
traditioneel bouwen met de daarbij 
horende mindset?  

Daarnaast heeft C2C ook nog 
bepaalde karaktereigenschappen 
welke de tijd totdat de innovatie tot 
stand komt vertragen. Dit komt 
doordat C2C uitgaat van een andere 
denkwijze waardoor early adopters  
eerst C2C onder de knie moeten 
krijgen voordat het kan worden 
doorgevoerd (Lee, 2003). 

De antwoorden van de geïnterviewde 
betreffende de overheid komen 
overeen met de literatuur.  

Over C2C en de bouwfases zijn geen 
bronnen te vinden. Maar vanwege de 
overeenkomsten tussen de literatuur 
en de  conclusies van de interviews 
op de andere vlakken wordt 
aangenomen dat deze ook 
overeenkomen met de “gehele” 
bouwwereld. 
Een belangrijk onderzoek is het 
onderzoek van Weytjens (Weytjens, 
2009). Deze laat zien dat mensen 
intuïtie, referenties, ervaring en 
regelgeving nodig hebben om 
ontwerpbeslissingen op te baseren. 
Wanneer potentiële adopters moeite 
hebben met het begrijpen en 
evalueren van een nieuwe innovatie, 
zoals bij C2C welke abstract is, 
waardoor er weinig  houvast is,  wordt 
er  een vertraging opgelopen in het 
proces (Lee, 2003). 

Daarnaast wordt C2C nog niet geheel 
begrepen en wordt de nadruk 
voornamelijk gelegd op materialen en 
energie. Er wordt weinig rekening 
gehouden met de materiaal 
kringlopen op dit moment. Er is 
ook weinig houvast hiervoor waardoor 
er geen ervaring en referentieprojecten 
kunnen worden gecreëerd. Door deze 
manier van werken worden er 
allemaal onnodige kosten veroorzaakt. 

 



 

“….We beschouwen gebouwen steeds meer als 
grondstofbanken, waarin waardevolle 
grondstoffen voor toekomstig hergebruik 
geparkeerd zijn……” 
 Thomas Rau
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figuur 14:   Probleemvelden vertaald naar de drie veroorzakers met conclusie



 

“….Heel vaak is het in Nederland toch 
opleveren en wegwezen……” 
 Anke van Hal, Hoogleraar Duurzaam Bouwen TU Delft

 



68

2.3. Welke knelpunten en probleemvelden 
kunnen bouwkundig worden opgelost?

Zoals in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen zijn er 6 probleemvelden 
uit de verwerking van de quickscan en literatuuronderzoek gekomen. Veel 
probleemvelden zijn geen oorzaak maar een gevolg. Daardoor kunnen de zes 
probleemvelden worden beperkt tot drie oorzaken. Na validatie met literatuur 
zijn deze te verdelen in de oorzaken, namelijk: 
1. Overheid: regel- en wetgeving van de overheid. Enkele wetten   
 remmen C2C. Daarnaast enthousiasmeert de overheid niet, terwijl  
 de ontwerpers dat wel nodig hebben en om ontwerpbeslissingen op  
 te baseren. 
2. De bouwsector: deze is complex, daardoor is deze gefragmenteerd  
 waardoor innovaties trager gaan en men minder durf heeft om te  
 innoveren (hiermee worden menselijke en management aspecten  
 beïnvloed).   
3. C2C: Intuïtie, kennis en ervaring betreffende C2C. Niet iedereen   
 heeft deze en meestal gaat deze over materialen, energie en    
 binnenklimaat. 

Deze oorzaken vormen samen een te groot onderzoeksveld om te onderzoeken 
in een afstudeerproject en zal daarom ingekaderd worden. 

Op het eerste punt kan worden ingespeeld door kritisch naar de wetgeving te 
kijken en deze aan te passen, weg te laten, op gebieden waar deze C2C 
beperkt of zelfs tegenwerkt.  
Dit is geen bouwkundig vraagstuk en zal verder niet worden meegenomen in 
dit onderzoek. Echter is dit wel een kans voor de beleidsmakers van het 
ministerie VROM.  

Het tweede probleemveld is de omgang met complexiteit van de bouwsector, 
namelijk de fragmentatie. Deze veroorzaakt dat innovaties moeizamer van de 
grond komen als bij andere sectoren. Tevens is op dit punt geen technische 
of bouwkundige oplossing te realiseren. Hierover is, in tegenstelling tot de 

Figuur M 

Bouwproces
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andere twee, al zeer veel onderzoek 
gedaan. 

Daarentegen kan er wel een 
bouwkundige oplossing worden 
gevonden op de probleemvelden 
(bouwfases en) C2C. Hier ligt tevens 
een grote uitdaging omdat hier nog 
nihil onderzoek naar is gedaan. C2C 
is een filosofie welke op dit moment 
nog abstract is. Daardoor zijn er 
buiten de drie C2C ontwerpregels 
geen bouwkundige regels gegeven.  
De drie basisregels van C2C zijn 
(Braungart & McDonough, 2007):  
1. Afval = voedsel;
2. Zon is de energiebron;
3. Respect voor Diversiteit. 
Uit de interviews en literatuur is 
gebleken dat het moeilijk voor 
mensen is, wanneer ze moeten 
omgaan met vrijheden, omdat ze 
juist houvast zoeken bij intuïtie, 
ervaring, referenties en regelgeving 
(Weytens, 2009). Daarnaast is tevens 
uit de interviews gebleken dat nog 
niet wordt ontworpen op de 
kringlopen welke de materialen 
volgens het C2C principe moeten 
doorlopen. Daardoor wordt niet 
ontworpen op de gebruik-, 
herbestemming- en sloopfase. Deze 
twee probleemvelden liggen in één 
vlak omdat ontwerpen op deze 
bouwfases inspeelt op het 

ontwerpen op de kringlopen. Het 
is voor velen al duidelijk wat voor een 
soort materialen ze kunnen kiezen 
voor C2C, maar de meeste ontwerpen 
nog niet op de kringlopen. 
Voor de materialen is tevens al een 
tool aanwezig, ontworpen door Daniël 
Tulp tijdens zijn afstudeerproject aan 
de TU/e, tevens bij Jouke Post. 
Daarnaast is materiaal ook een 
onderdeel van de C2C ontwerptool 
van Bas van de Westerlo. Daarentegen 
is er nog geen houvast qua ontwerpen 
op de kringlopen, met andere 
woorden hoe te ontwerpen op de 
gebruik, herbestemming- en 
sloopfase. 

Op deze zaken zal gedurende dit 
afstudeerproject bouwkundig worden 
ingespeeld door meer houvast te 
bieden waardoor er ervaring kan 
worden opgedaan, waardoor er meer 
referenties kunnen worden  
ontwikkeld. 
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2.4. Hoe kan worden ingespeeld op dit 
probleemveld? 
In dit afstudeertraject zal worden 
getracht om een bouwkundige 
oplossing te creëren voor een 
probleemvelden in het bouwproces 
met betrekking tot C2C.  
 
In het eerste hoofdstuk is C2C 
behandeld. Om een bouwkundige 
vertaalslag van C2C te maken, kunnen 
andere duurzaamheidconcepten en –
filosofieën worden gebruikt. Daarbij 
moet wel in acht worden genomen 
dat men naar eco-effectiviteit streeft. 
In de tijdlijn is zichtbaar welke andere 
duurzaamheidconcepten en 
-filosofieën op welke bepaalde 
gebieden een toevoeging kunnen zijn 
voor C2C / eco-effectiviteit. 

In het tweede hoofdstuk is het gehele 
bouwproces onderzocht met 
betrekking tot de knelpunten en 
probleemvelden waar tegenaan wordt 
gelopen indien men C2C wil 
ontwerpen en bouwen. Het kader wat 
hierdoor wordt uitgezet is zeer breed 
en diffuus en zal dus ingekaderd 
dienen te worden.   

Een onderliggende oorzaak waar nog 
geen onderzoek naar is gedaan is de 

onbekendheid van C2C. C2C leeft 
steeds meer, maar C2C wordt nog 
voornamelijk geschaard onder gezond 
binnenklimaat, materiaal- en 
energiekeuze. Het eerste basisprincipe 
van C2C staat voor “afval is voedsel”. 
Hoe hier bouwkundig op kan worden 
ingespeeld wordt onderbelicht. Uit de 
interviews is gebleken dat dit maar 
door een enkeling als C2C kenmerk 
wordt aangemerkt. Daarbij 
meegenomen het ontwerpen op de 
gebruik-, herbestemming- en 
sloopfase waarin de materialen weer 
uit het gebouw kan worden genomen. 
Hier dient dan wel op ontworpen te 
worden. Dit wordt nog niet gedaan. 
Deze twee probleemvelden vormen 
een interessante bouwkundige 
uitdaging voor dit afstudeerproject, 
aansluitend bij de master 
bouwtechnisch ontwerpen. 

Daarnaast is gebleken dat intuïtie, 
ervaring, referenties en regelgeving 
worden gebruikt om 
ontwerpbeslissingen op te baseren. 
Helaas ontbreekt het aan alle vier op 
dit moment betreffende C2C. Om tot 
ervaring te komen waarmee de 
referenties kunnen worden gebouwd 

Figuur N 

Bouwproces
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dient iets te worden ontworpen 
waarmee tot ervaring en daarna 
referenties kan worden gekomen, 
een houvast wat kennis aanbiedt. 
Datgene kan inspelen op de 
probleemvelden C2C en bouwfases. 
Zo kan een houvast worden geboden 
waarmee de probleemvelden C2C en 
bouwfases kunnen worden 
aangepakt.  

In het derde hoofdstuk zal een 
oplossing / bouwkundig hulpmiddel 
worden ontwikkeld welke op beide 
thema’s ingaat. De thema’s betreffen 
C2C & de technische 
samenstelling (ontwerpen 
vanuit de lifespan gedachte, 
rekening houdend met de 

gebruik-, herbestemming- & 
sloopfase). Het zal houvast bieden 
om mee te werken aan de oplossingen 
op enkele probleemvelden in het 
bouwproces, namelijk de bouwfase(s) 
en C2C. Dit omdat is gebleken dat er 
weinig C2C kennis is. En de C2C 
kennis welke er voornamelijk is, 
speelt niet in op het bouwen op 
kringlopen.  

Het hulpmiddel dient diverse 
oplossingen aan te bieden vanwege 
het feit dat de bouw een grote sector 
is en elk project op een andere locatie 
staat en kan worden ontworpen 
vanuit verscheidene oogpunten. 
Daarnaast moet het hulpmiddel 
interactief zijn. Aanpassingen kunnen 

nodig zijn bij een veranderende / 
innoverende sector. Opgepast dient 
te worden voor het feit dat C2C 
mensen vrij laat voor te ontwerpen 
hoe ze willen als maar aan de drie 
basisregels dient te worden gedaan 
en uitgegaan wordt van eco-
effectiviteit. Het zal een hulpmiddel 
moeten zijn en geen doel, hiervoor 
moet gewaakt worden. 

Het hulpmiddel zal aangeven op wat 
voor manieren gebouwd kan worden, 
zodat de materialen terug kunnen 
worden gebracht in hun kringlopen.  

figuur 15:   Plaats van dit afstudeeronderzoek in het gehele C2C onderzoek
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Hulpmiddel
Deelvraag 3:
Hoe ziet een hulpmiddel eruit welke inspeeld op de optimale   
technische samenstelling van een Cradle to Cradle gebouw?

In de voorgaande twee deelvragen is onderzoek gedaan naar C2C en andere 
filosofieën en concepten. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar knelpunten 
in het bouwproces. Deze deelvraag zal het ontwikkelde product, onderbouwen 
en toelichten. Dit product zal een van de oplossingen vormen voor een 
gevonden knelpunt.  
Voor deze deelvraag te beantwoorden zijn enkele casestudies bezocht en 
geanalyseerd. Daarnaast is er tevens literatuur, betreffende Slimbouwen, 
IFD, Cradle to Cradle, Design for Disassembly (zowel in de bouw als 
productontwikkeling) onderzocht. 
 
Operationaliseren van deelvraag 3
3. Hoe ziet een hulpmiddel eruit welke inspeeld op de optimale   
 technische samenstelling van een Cradle to Cradle gebouw?
 3.1. Hoe zien bestaande hulpmiddelen eruit?
 3.2.      Wat zijn belangrijke aspecten voor het hulpmiddel?
 3.3.  Aan welke randvoorwaarden en criteria moet de technische  
  samenstelling voldoen?
  3.3.1. Wat wordt verstaan onder een optimaal fysiek   
   bouwproces?
  3.3.2. Welke randvoorwaarden en criteria kunnen vanuit   
   C2C hiervoor worden gebruikt?
  3.3.3. Welke randvoorwaarden en criteria kunnen vanuit de  
   andere concepten en filosofieën worden gebruikt?
  3.3.4. Wat zijn alle randvoorwaarden en criteria?
 3.4 Met welke casestudies kan dit hulpmiddel worden   
  opgezet?
 3.5  Hoe ziet het hulpmiddel eruit? 
 3.6 Hoe ziet de terugkoppeling eruit?
  3.6.1. Hoe ziet de terugkoppeling eruit naar het algehele  
   bouwproces?
  3.6.2. Hoe ziet de terugkoppeling eruit naar C2C?

Figuur O 



“…..De  kern  van de toekomstige ontwik-
keling in de bouw zou moeten liggen in de 
integrale aanpak van industrialisatie, 
flexibiliteit en demontage……” 
   
 Jan Brouwer en Elma Durmisevic
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Er zijn al verschillende duurzaamheidtools en -checklisten op de markt. Deze 
spelen vrijwel allemaal in op eco-efficiency. Enig onderzoek is vereist om te 
achterhalen in welke mate deze inspelen op de technische samenstelling van 
gebouwen. Dit zal besproken worden in deze subvraag. 

Greencalc 
Greencalc meet duurzaam bouwen op vier niveaus, namelijk: materiaal, 
water, energie en mobiliteit. De milieubelasting van materialen wordt bepaald 
door LCA, een levenscyclusanalyse van wieg tot graf, zie voor meer informatie 
1.2.1.4. (greencalc.nl, s.a.). 
Het materiaalniveau komt het dichtste bij de technische samenstelling, echter 
wordt er bij Greencalc alleen aandacht besteed aan de materialen zelf en niet 
aan de verbindingen tussen de materialen. 

Breeam-NL 
Breeam-NL (BRE Environmental Assessment Method) heeft meerdere niveaus 
waarop wordt getoetst. Deze zijn: management, gezondheid, energie, 
transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling 
(Smits, 2010). De technische samenstelling van een gebouw (met als 
uitgangspunt eco-effectiviteit) heeft betrekking op het materiaalaspect en 
het afvalaspect (eigenlijk het elimineren van afval).  
Het afvalaspect wordt behandeld door maatregelen betreffende het reduceren 
en mogelijk hergebruik van materialen. Echter zijn er nihil punten welke gaan 
over ontwerpen zonder afval te produceren en een aanpasbaar gebouw te 
creëren. Het materiaalaspect gaat voornamelijk in op hergebruik en 
milieueffecten van gebruikte materialen. Er wordt niet nader gespecificeerd 
wat onder hergebruikt  wordt verstaan: up-, down- of recyclen. 

GPR-gebouw
Deze tool heeft vijf criteria: energie, milieu, gezondheid, gebruikerskwaliteit 
en toekomstwaarde. Milieu is onderverdeeld in water, milieuzorg en materiaal. 
Onder milieuzorg komen enkele aandachtpunten terug met betrekking tot de 

3.1. Hoe zien bestaande hulpmiddelen eruit?

Figuur P 

Hulpmiddel
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technische samenstelling, zoals de 
keuze voor prefab bouwdelen en 
standaardmaten. Daarnaast worden 
er ook voorwaarden geschept voor 
een duurzaam sloopproces, zoals 
verbod voor sandwichconstructies, 
pur-schuim en kitten. Echter zijn er 
ook “geboden” zoals aanwezigheid 
van herbruikbare bouwdelen. GPR is 
in tegenstelling tot de twee 
voorgaande tools een tool met 
aanwezigheid van houvast voor de 
sloop beter te laten verlopen met het 
oog op het milieu. Dit wordt nog 
voornamelijk gedaan vanuit 
“verboden” (verboden verbieden wat 
allemaal niet mag, in tegenstelling tot 
geboden welke aanwijzingen geven 
hoe het juist wel kan). 
Daarbij wordt in het “toekomst 
aspect” zeer uitgebreid ingegaan op 
mogelijke toekomstige voorzieningen 
met betrekking tot levensduur, 
aanpasbaarheid, veranderbaarheid 
en uitbreidbaarheid. Bij deze wordt 
houvast gegeven over hoe dit te doen 
is. Helaas komen er ook nog veel 
“geboden” aan bod, maar desondanks 
wordt toch al in bepaalde mate 
duidelijk gemaakt hoe een gebouw 
kan anticiperen op de toekomst en 
mogelijke veranderende wensen van 
de gebruikers. 

Leed
Een van de zes criteria van Leed 
(Leadership, Energie, Environmental 
Design) (AGMBC, 2005)  is “Materials 
and Resources”. Deze is onder andere 
onderverdeeld in “hergebruik van 
gebouwen en bronnen”, “recyclebaar-
heid”, “lokale grondstoffen” en “snel 
vernieuwbare materialen”. Hierbij 
worden enkele globale principes 
behandeld waaraan voldaan moet 
worden. Echter geeft dit geen houvast 
aan mensen om op een dergelijke 
manier te bouwen. 

Eco-Quantum
Eco-Quantum gaat over 
materiaalverbruik. Geen enkel aspect 
van de technische samenstelling komt 
hierin terug. Met Eco-quantum 
kunnen de milieueffecten van 
gebouwen kwantitatief worden 
berekend. 

C2C-ontwerptool van Bas van de 
Westerlo
De C2C-ontwerptool is een uitgebreide 
tool welke uitgaat van eco-effectiviteit. 
Op het elementniveau worden 
allemaal zaken besproken welke 
ervoor zorgen dat materialen en 
elementen (meer) inspelen op het 
afval is voedsel concept. Deze zijn:
• Zuiver bio- of technosfeer; 
• Afwerking; 

• Volgende levenscyclus bekend; 
• Lokale grondstoffen; 
• Transport; 
• Prefrabricage; 
• Demontabel. 
Dit zijn in tegenstelling tot de eerdere 
tools geen “verboden” maar 
“geboden”. Deze tool is met 
betrekking tot eco-effectiviteit en 
geboden prima, maar geeft dit nog 
onvoldoende houvast om tot een C2C 
samenstelling van materialen te 
komen (Bas van de Westerlo, 2009).
 
Conclusie
Er zijn al vele duurzaamheidstools op 
de markt welke uitgaan van eco-
efficiency. Een groot verschil 
tussen deze tools is dat veel van 
deze “verboden” gebruiken en 
maar een paar “geboden” 
gebruiken. Daarbij geven “geboden” 
meer houvast aan de mensen in 
tegenstelling tot “verboden”. Een 
voorbeeld van een verbod is: “gebruik 
geen kit”. Een voorbeeld van een 
gebod is: “zorg ervoor dat de 
grondstof uit de omgeving komt”. Een 
verbod  verbied  iets en een gebod 
geeft een aanwijzing welke de 
uitwerking open laat 
Op het onderwerp betreffende de 
technische samenstelling, kan GPR 
als voorbeeld worden genomen. Wel 
dient dan rekening gehouden te 
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figuur 16:   Tabel met  overzicht van verscheidene tools en checklisten: Donkergrijs staat voor een overeenkomst; Licht grijs voor kleine 
overeenkomst; Wit voor geen overeenkomst. Groen duidt de belangrijke criteria aan en oranje laat zien welke tools deze raken en interessant 
zijn.

worden met de eco-efficiency van deze tool. 
In figuur 16 is de conclusie weergegeven. Voornamelijk de C2C-ontwerptool speelt in op eco-effectiviteit. Daarnaast 
bevat GPR-gebouw tevens enkele aspecten welke inspelen op eco-effectiviteit. Ook deze twee tools en LEED zijn de 
enige welke “geboden” gebruiken. In vele tools komen materiaalaspecten terug. Echter de samenstelling van deze 
materialen  (= de verbindingen) wordt niet vaak behandeld. In de C2C-ontwerptool komen deze in 7 globale 
factoren terug en bij GPR gebouw nog uitbundiger. 
Eco-effectieve aspecten in gebod vorm over verbindingen uit deze tools en checklisten kunnen worden 
meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe hulpmiddel. 



“……Duurzaamheid heeft niet alleen met 
het toepassen van duurzame materialen en 
robuuste constructies te maken, maar ook 
met een zorgvuldige behandeling van 
materiaal  en  constructies   in  het 
gebruik..…” 

    
 Bernard Leupen
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3.2. Wat zijn belangrijke aspecten voor het 
hulpmiddel
In deze twee subvraag zal worden besproken wat de belangrijke aspecten 
zijn voor dit hulpmiddel. Dit zal worden gedaan door middel van een denkraam 
welke herleidt is uit het conceptueel model 

Doelgroep
Tijdens de quickscan is naar voren gekomen dat bouwkundige ontwerpers en 
adviseurs houvast zoeken betreffende de technische samenstelling van 
gebouwen. Hieronder vallen zowel architecten als constructeurs, bouwfysici 
maar ook installateurs en aannemers. 

Voor de opbouw van het hulpmiddel zijn voornamelijk casestudies uit de 
utiliteitsbouw gebruikt. Het hulpmiddel kan desondanks ook voor andere 
soorten gebouwen worden gebruikt, maar zal daar nog niet optimaal voor 
zijn. 

Conceptueel model

figuur 17:   Conceptueel model

Figuur Q 

Hulpmiddel
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Het conceptueel model (zie figuur 17) dient als onderligger voor een algemeen denkmodel (zie figuur 18). Het 
conceptueel model laat de verbanden tussen verschillende aspecten zien. Wanneer een gebouw aanpasbaar is, is het 
tevens demonteerbaar, andersom echter niet. Op kleinere schaal dient zowel te worden gekeken naar ontleedbaarheid 
(uit elkaar halen) en herbruikbaarheid van onderdelen. Wanneer men voor herbruikbaar kiest, moet het na hergebruik 
tevens te ontleden zijn. 
Voor de achterliggende gedachte hierachter wordt verwezen naar het denkmodel, waar deze ook ter sprake komen.
Aanpasbaar bouwen is geen vereiste vanuit C2C, maar is een gevolg vanuit het  terugbrengen van 
materialen in de technologische of biologische kringloop. 

Denkmodel
In dit denkmodel, zie figuur 18, wordt duidelijk gemaakt waaraan een Cradle to Cradle gebouw moet voldoen, hoe 
de technische samenstelling van gebouwen met cyclische materiaalstromen werkt. Indien een gebouw juist ontworpen 
is kan dit model continu doorlopen worden. Het gebouw zelf is dan aanpasbaar en wanneer op kleinere schaal wordt 
gekeken is een onderdeel ontleedbaar en mogelijk herbruikbaar. Waardoor uiteindelijk de materialen terugkunnen in 
de biologische of technologische kringloop. Daardoor kunnen de materialen en grondstoffen opnieuw worden gebruikt 
waarbij er geen kwaliteitsverlies ontstaat. In de volgende paragrafen worden de variabelen verder toegelicht.  

Dit denkmodel bevat verschillende niveaus, namelijk:  
• Gebouwniveau: Een gebouw is samengesteld uit componenten en / of elementen, zie figuur 21. 
• Gebouwdeelniveau: Deze componenten en of elementen zijn samengesteld uit materialen, zie figuur 25. 
• Materiaalniveau: Deze materialen hebben bepaalde eigenschappen en behoren tot de biologische of technologische  
kringloop (de biosfeer of technosfeer).  

figuur 18:   Denkmodel
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welke om andere aanpassingen vragen, maar als belangrijkste “afval = voedsel”. Daarnaast houdt aanpasbaar tevens 
in uit- en inbreidbaar. Aanpasbaar houdt dus niet alleen in dat de indeling te veranderen is, maar ook dat de 
materialen, gebouwdelen zijn te vernieuwen of te veranderen .  
• Demonteerbaar: Na de levensduur het gebouw geheel uit elkaar halen. Dit verschilt met aanpasbaar omdat bij 
demonteerbaar bouwen sequentieel kan worden gedemonteerd en niet per se elk element los eruit gehaald moet 
kunnen worden. Dit verschil kan worden geïllustreerd aan de hand van de gevel van Project XX. Deze is namelijk wel 
demonteerbaar maar niet aanpasbaar, zo bleek ook uit het promotieonderzoek van Elma Durmisevic aan de Universiteit 
Twente. figuur 19 laat zien dat de huidige gevel sequentieel is gemonteerd waardoor niet één element kan worden 
weggenomen. Hiervoor dient de hele serie voor dat bepaalde element vanaf de hoek gedemonteerd te worden, 
voordat dat ene element kan worden vervangen. figuur 20 laat het vernieuwde detail door Elma Durmisevic zien 

figuur 19:   Detail kozijnen Project XX (Demontabel)
figuur 20:   Detail kozijnen Project XX door Elma Durmisevic 
(aanpasbaar)

Gebouwniveau
Op het hoogste niveau wordt gekeken naar het 
gehele gebouw, hiervoor is er een belangrijk 
aspect waaraan voldaan moet worden namelijk: 
• Aanpasbaar: Gedurende de levensduur 
dienen delen van het gebouw veranderd en of 
aangepast kunnen worden. Hierbij kan worden 
gedacht aan een gevel-element welke vernield 
is of welke van gesloten naar open wenst te 
gaan. Aanleidingen welke pleiten voor 
aanpasbaar bouwen zijn: hufter-proof bouwen 
(bijvoorbeeld bij vandalisme), verschillende 
levensduren, slijtage, nieuwe wensen van 
(nieuwe) gebruiker en interne verandering 

figuur 21:   Gebouwniveau: deze bestaat uit verschillende componenten en of 
elementen. Rood staat voor de gevel, blauw is de constructie en groen is de 
vloer.
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(Durmisevic, 2006). Dit detail is door middel van een zeer simpele ingreep niet meer sequentieel maar parallel 
geschakeld, waardoor het van een demonteerbare gevel een aanpasbare gevel is geworden. 
• Het kan ook zijn dat een gebouw totaal niet aanpasbaar noch demonteerbaar is, maar wel aan de basisregel “Afval 
is voedsel” voldoet. Wanneer een gebouw 100% opgebouwd is uit materialen uit de biosfeer, kan deze in principe in 
zijn geheel aan de natuur worden teruggeven en als voedsel dienen (bijvoorbeeld een iglo). Ditzelfde geldt wanneer 
een gebouw vervaardigd is uit één materiaal welke terug kan in de technosfeer (bijvoorbeeld een huis geheel uit 
lood). 

Gebouwdeelniveau - Lagen
In het boek “How buildings learn” van Steward Brand zijn voor de gebouwen verschillende layers (hierna: lagen) 
gedefinieerd. Deze lagen hebben allemaal verschillende functies en levensduren. Deze is gebruikt voor het 
C2C plaatje over “material recovery”. Dit maken inzichtelijk hoe vaak, gedurende het leven van een gebouw, de 
verschillende lagen worden aangepast en of vernieuwd. Uit dit plaatje valt af te lezen dat er bouwkundig een grote 
slag kan worden gehaald indien de systemen, inbouw en gevel aanpasbaar kunnen worden gemaakt. Daarentegen 
is uit analyse van de casestudies (paragraaf 3.4) juist gebleken dat de constructie al in grote mate demonteerbaar 
en uitbreidbaar is, de gevel iets minder en de inbouw en systemen bijna niet.   
In beide figuren wordt niet de koppeling gemaakt tussen functies en systemen of gevel. Indien de functie in een 
gebouw veranderd of aangepast wordt, bijvoorbeeld meerdere ruimtes worden omgebouwd tot een grote gezamenlijke 
ruimte. Dienen de systemen ook aangepast te worden en daarmee aanpasbaar te zijn.  

figuur 24 maakt inzichtelijk welke lagen de prioriteit hebben liggen bij aanpasbaar en welke juist bij demonteerbaar. 
Hoe vaker iets wordt veranderd gedurende de levensduur van het gebouw hoe meer aanpasbaar deze dient te zijn. 
Vanuit de gedachte: ”all  buildings are predictions, all predictions are wrong” (Brand, 1994),  is het logisch dat de 
constructie ook aanpasbaar ontworpen wordt. Echter vanwege het kader van dit onderzoek, wordt de constructie 

figuur 22:   Gebouwlagen volgens Steward Brand (Brand, 1994) figuur 23:   Verschillende levensduren in een gebouw (Douglas Mulhall)
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gezien als fixed layer welke daardoor demonteerbaar ontworpen dient te worden. 

In 2002 heeft dit ook als onderlegger gediend voor het promotieonderzoek van Bernard Leupen “Kader en de 
generieke ruimte” hij heeft aan de hand van Steward Brand enkele lagen gedefinieerd:, namelijk:  
• De draagconstructie; 
• De huid (gevel, onderkant en dak); 
• De enscenering (bekleding, binnendeuren, wanden, afwerking van vloeren, wanden en plafonds; 
• De dienende elementen (leidingen, apparaten en specifieke voorzieningen);  
• De ontsluiting (trappen, gangen, liften en galerijen). 
Daarbij werd de belangrijke opmerking gemaakt dat ontkoppeling van lagen noodzakelijk is dat een laag geen 
functies vervuld van andere lagen (Leupen, 2002). Deze twee zullen belangrijk zijn voor het hulpmiddel.

Gebouwdeelniveau
• Herbruikbaar: opnieuw te gebruiken. Gedacht kan worden aan een gevelelement die in een gebouw overbodig is 
geworden, zonder kwaliteitverlies, bij een ander gebouw te gebruiken. Veel gebouwen gebruiken andere (stramien)
maten waar het kan voorkomen dat bijvoorbeeld de gehele gevelcomponent niet past, dan kan het ook onder 
herbruikbaar vallen indien alleen het kozijn her te gebruiken is.  
• Ontleedbaar: ook wel scheidbaar. Het gebouwcomponent of gebouwelement kan geheel uit elkaar gehaald 

figuur 24:   Aanpasbaar versus demonteerbaar voor de verschillende lagen
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worden tot allemaal losse materialen. De onderdelen dienen geheel uit elkaar gehaald te worden zonder dat er afval 
ontstaat. 
• Componenten: bijvoorbeeld een gevel met open en gesloten delen. 
• Element: bijvoorbeeld het kozijn, het open deel, van deze gevel. 

Materiaalniveau
• Technosfeer: om een materiaal in de technische kringloop te laten, is het noodzakelijk dat alle onderdelen geheel 
van elkaar te kunnen ontkoppelen zodat ze in de technosfeer kunnen worden gebracht. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar bijlage 1: begrippenlijst. 
• Biosfeer: Alle materialen uit de biosfeer zullen uiteindelijk verteren en daarbij als voedsel dienen. Materiaal uit de 
biosfeer hoeft niet zonder beschadiging uit het gebouw, component en of element te worden gehaald omdat dit toch 
verteerd. Bijvoorbeeld fictieve biologische kit kan in stukjes worden weggehaald of van het glas worden geschraapt 
en vervolgens worden weggegooid. Dit in tegenstelling tot een betonnen kolom welke kwaliteitsverlies leidt wanneer 
hij in kleine stukjes worden gesloopt. 

Onderlinge relaties
Een gebouw dient te allen tijde aanpasbaar te zijn. Voornamelijk de onderdelen, vanaf nu lagen genoemd (zie figuur 
22 en figuur 23), welke vaak aangepast en vernieuwd worden, dienen aangepast te kunnen worden. Daarentegen 
kan de constructie wel demonteerbaar worden ontworpen, omdat deze dezelfde levensduur heeft als het gebouw, 
zie figuur 23. (Wanneer je aanpasbaar ontwerpt is het tevens demonteerbaar.)  
De componenten en elementen moeten altijd aan twee zaken voldoen, namelijk herbruikbaar en ontleedbaar. 
Elementen en componenten dienen te allen tijde geheel ontleed te kunnen worden naar materialen. Tevens zouden 
de elementen kunnen worden hergebruikt ergens anders in het gebouw of in een ander gebouw. Deze dienen te 
kunnen worden ontleed tot op losse materialen zodat deze terugkunnen naar de bio- of technosfeer.  

figuur 25:   Geboudeelniveau: Dit component (gevel) element bestaat uit 
meerdere elementen welke uit verschillende materialen bestaan. Zoals hier het 
element de gevel, welke bestaat uit glas, houten kozijnen, afdichtingsmiddelen en 
dergelijke.
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De opbouw van het hulpmiddel en de soort inhoud is bekend. In deze 
subvraag zal worden bekeken welke informatiebronnen gebruikt kunnen 
worden om de inhoud uit te herleiden. Hiervoor wordt grotendeels 
deelvraag 1 gebruikt, omdat daaruit is gebleken welke 
duurzaamheidsconcepten en filosofieën (kunnen) aansluiten bij 
C2C. 

3.3.1. Wat wordt verstaan onder de technische samen-
stelling?
Uit voorgaande deelvraag is gebleken dat het vrij onbekend is hoe er C2C 
ontworpen en gebouwd kan worden. Over het algemeen is wel bekend dat 
C2C invloed heeft op de materiaalkeuze, energiesoort en het binnenklimaat. 
Gebouwen zouden als goudmijnen / materialenbanken gezien kunnen 
worden. Maar er wordt zo ontworpen dat de waardevolle materialen na 
gebruik (alle) waarde verliezen. Er kan op een dusdanige manier worden 
ontworpen dat gedurende het gebruik het gebouw aangepast of uit elkaar 
gehaald kan worden. Ditzelfde geldt bij sloop. Dit komt tezamen in de 
technische samenstelling van een gebouw welke inspeelt op deze cyclische 
(materiaal) processen. Wanneer men rekening houdt met de lifespan van 
het gebouw, kan er op een dusdanige wijze ontworpen worden, dat alle 
materialen en elementen te allen tijde uit het gebouw gehaald kunnen worden 
en terug kunnen in de kringloop. 

In figuur 15 is zichtbaar dat wanneer naast materialen tevens de verbindingen 
moeten inspelen op C2C. Deze dienen zo ontworpen en gedetailleerd te 
worden dat deze voedsel blijven en te nimmer afval worden. En als derde 
(geen bouwkundig aspect) dient de logistiek dit mogelijk te maken (Ljiljana 
Rodic, 2010). Uit de quickscan blijkt dat de technische samenstelling, ook wel 
de verbindingen, nog meer verduidelijkt dient te worden.  

3.3. Aan welke randvoorwaarden & criteria 
moet de technische samenstelling voldoen?

Figuur R 

Hulpmiddel
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Zichtbaar in de C2C certification criteria, zie bijlage 4, zijn 
5 criteria, waarvan een materialen en een materiaal-
hergebruik (MBDC, 2008).  
In figuur 26 zijn deze twee aspecten tegen elkaar uitgezet. 
Horizontaal staat de mate van C2C materialen in een 
product of gebouw C2C, vertikaal staat de mate waarin de 
verbindingen volledig uit elkaar te halen zijn. 
Dit figuur is gebaseerd op de “reutilisation score” welke 
getoond wordt in de EPEA presentatie voor de C2C cursus, 
vertaald door Michiel Visscher van DHV. 
Afleesbaar is dat 100% C2C materialen niet noodzakelijk 

het hoogste C2C certificaat kan krijgen. Daarentegen 
krijgt men bij een 100% ontleedbaar gebouw al 
minimaal een gold certificaat, ongeacht of men 
C2C materialen gebruikt. 
Daarbij dient in acht te worden genomen dat wanneer 
een gebouw 100% scoort op het materialen hergebruik 
dit gebouw aanpasbaar is. Mocht het C2C materiaal 
gehalte nu nog 20% scoren, dan is er een optie om deze 
nog te upcradelen naar 100%. Daarentegen wanneer 
een gebouw 0% scoort bij materiaalhergebruik en 100% 
op materialen, kunnen deze materialen alleen niet uit 
elkaar worden gehaald en terug worden gebracht in hun 
eigen kringloop. Geconcludeerd kan worden dat de 
focus op materiaal-hergebruik gelegd moet 
worden zodat er een optie is voor de toekomst 
om een gebouw aan te passen met C2C materialen. 
 
3.3.2.  Welke randvoorwaarden en crite-
ria kunnen vanuit C2C hiervoor worden 
gebruikt?
C2C is een filosofie welke uitgaat van (ontwerp)vrijheden. 
Hierdoor zijn er maar drie fundamentele basisregels van 
C2C zijn (Braungart & McDonough, 2007): 
1. Afval = voedsel; 
2. Zon is de energiebron; 
3. Respect voor diversiteit. 

Het doel is om zo te bouwen dat materialen continu 
kunnen blijven terugkeren in een kringloop zonder 
kwaliteitverlies. Alles dient dus uit elkaar gehaald te 
kunnen worden. Niet alleen bij een mogelijke sloop, 
maar ook bij veranderende wensen gedurende de 
gebruiksfase, dient er geen afval te ontstaan. Daarom 
wordt bij C2C vaak gesproken van dienstproducten. figuur 26:   Score tabel (globaal), (EPEA & DHV)



86

Functies kunnen worden geleased, zoals een afsluiting tussen binnen en buiten (ook wel: de gevel). Wanneer alleen 
ontworpen wordt op demonteerbaar bij sloop hoeven alleen materialen en componenten maar op één manier uit het 
gebouw gehaald kunnen worden. Ze kunnen niet alleen parallel geschakeld worden maar ook sequentieel. Wanneer 
tevens ontworpen wordt op aanpasbaar gedurende het gebruik moeten tevens bepaalde producten en materialen 
alleen losgekoppeld kunnen worden. 

De eerste basisregel van C2C zorgt voor specifieke keuzes gedurende het ontwerpen. Om dit te bereiken dienen een 
aantal hoofdcriteria opgesteld te worden welke verdeeld zullen worden in meerdere subcriteria.  
“In addition, a material must be easily separable to be considered recyclable. For example, if two 
different materials, each recyclable by itself, are irreversibly joined together neither one will be 
considered recyclable.”  (McDonough Braungart Design Chemistry, 2008) 

De technische samenstelling van het gebouw slaat voornamelijk terug op de eerste basisregel van C2C. Hoe ontwerp 
je zodat het concept afval wordt geëlimineerd? Uit bovenstaan citaat blijkt dat materialen altijd gescheiden dienen te 
worden. Hoe met dit aspect ontworpen dient te worden, wordt geheel open gelaten door C2C.  

MBDC heeft C2C certificerings criteria. Deze zijn verdeeld over 5 hoofdgroepen, namelijk:
1) “Material health”; 
2) “Material reutilization”; 
3) “Renewable energy use”; 
4) “Water stewardship”; 
5) “Social responsibility”.  
Een van de vijf groepen gaat over materiaal hergebruik. Deze is weer opverdeeld in zes criteria, hieronder opgesomd 
(mbdc.com): 
1)Definieer de juiste cyclus (d.w.z., technische of biologische) voor het product en het ontwikkelen van een  
plan voor herstel en hergebruik. (vanaf basis certificaat); 
2) Goed omlijnd plan (waaronder reikwijdte en budget) voor de ontwikkeling van de logistiek en het herstel voor deze 
klasse van het product. (vanaf goud certificaat); 
3) Herstellen, hergebruik of recycling van het product in nieuwe product van gelijke of hogere waarde. (voor  
platinum certificaat) 
4-5-6) Product is ontworpen / vervaardigd voor de technische of biologische cyclus en heeft een nutriënt (her)  
gebruik score >= 50. (voor zilver certificaat); >= 65. (voor goud certificaat)  en >= 80. (voor platinum certificaat). 

3.3.3. Welke randvoorwaarden en criteria kunnen vanuit de andere concepten en 
filosofieën worden gebruikt?
Hoe met dit aspect ontworpen dient te worden, wordt open gelaten door C2C. Daarvoor wordt er bij dit afstuderen 
een hulpmiddel ontwikkeld. Bij de eerste deelvraag is gekeken naar andere concepten en filosofieën met de vraag of 
zij bijdragen aan eco-effectiviteit (het doel van C2C, het “goed” doen). Degene welke aansluiten, kunnen worden 
onderzocht of ze meer grip geven over de technische samenstelling en gebruikt kunnen worden in het hulpmiddel. 
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In de tijdlijn, figuur 10, is te zien dat 
C2C diverse specifieke bouwkundige 
aspecten onbesproken laat, te denken 
valt aan demonteerbaar, aanpasbaar, 
flexibel en design for disassembly. 
Volgende principes hebben meer 
diepgang in de technische 
samenstelling, daarbij wordt kort 
aangetipt wat deze betreffende dit 
ontwerp zoal inhouden.   

3.3.3.1. Project XX
Project XX is in tegenstelling tot C2C, 
Slimbouwen en andere geen concept 
of filosofie, maar een gebouw welke 
als voorbeeld dient voor hoe te 
bouwen op technische levensduur 
versus gebruiksduur. Omdat hier 
verder geen specifieke 
duurzaamheidconcept of –filosofie 
voor is, wordt Project XX gebruikt om 
hier een duidelijk beeld over te 
krijgen. 
Enkele ontwerpprincipes van Project 
XX:  
• Alle bouwelementen en materialen 
hebben een levensduur van 20 jaar 
of ze moeten eenvoudig 
demonteerbaar zijn waardoor ze na 
20 jaar gerecycled kunnen worden;  
• Modulair ontwerpen;  
• Gebruik maken van prefab 
elementen;  
• Demonteerbaar ontwerpen door 
middel van droge montage;
• Demonteerbaar bouwen 
verondersteld prefabricage; 
Daarvoor wordt gekozen voor 
montagebouw en systeembouw;  

• Er kan ook gekozen worden voor 
materialen welke na het gebruik 
afbreekbaar zijn;  
• Minder afwerking;  
• Scheidbare samenstelling van 
componenten;  
• Vermijdt bij de afwerking lijm, 
verf, kit, pur en gebruik bijvoorbeeld 
producten welke niet hechtbaar zijn, 
zoals zand.  

Project XX is een casestudy geweest 
gedurende het promotiewerk van 
Elma Durmisevic over Design for 
Disassembly. Daaruit volgen nog 
enkele ontwerpprincipes en aan-
dachtspunten van Project XX. 
• Verbindingen: bouten, opsluitende 
en inklemmende, figuurverbindingen, 
verbindingen met uitsparingen in het 
materiaal (minder herbruikbaar) en 
droog verbinden;  
• Zorg naast demonteerbaar ook voor 
aanpasbaar gedurende het gebruik! 
Daarvoor dient alles losuitneembaar 
te zijn en het beperken van de 
koppelingen met andere elementen.  

3.3.3.2. Design for Disassembly 
(DfD)
Er is veel literatuur voorhanden 
betreffende DfD, zowel het 
promotiewerk van Elma Durmisevic 
als vele papers, voornamelijk uit de 
productontwikkelingwereld.  
Hieronder volgt een opsomming van 
aspecten welke van belang zijn voor 
DfD:  
• Functionele onafhankelijkheid 

(waarmee is een element ver-
bonden?); 
• Hiërarchie; 
• Basis element specificatie (wordt er 
gebruik gemaakt van enkele 
basisvormen of zijn er alleen maar 
verschillende elementen en verbin-
dingen?); 
• Levenscycluscoördinatie (wordt er 
gekeken naar de verschillende 
levensduren van de materialen en 
wordt hier ook op gedetailleerd?); 
• Montage reeks; 
• Type van verbinding; 
• Geometrie. 

Aspecten over levenscyclus:
• Product kan geheel gescheiden 
worden en materialen kunnen terug 
in biosfeer en de materialen uit 
de technosfeer kunnen geheel in 
oorspronkelijke staat teruggebracht 
worden; 
• Specifieke functie & levensduur 
bekend; 
• Is er sprake van dat demontage de 
gehele verbinding vernielt waardoor 
niet nogmaals gebruikt kan worden; 
• Onderdelen met verschillende 
levensduren zijn voortijdig los te 
maken. 

Belangrijke aspecten voor 
demontagepunten: 
• Zijn ze zichtbaar?; 
• Of zijn ze algemeen bekend?; 
• Is er anders een naslagwerk welke 
hierover meer informatie geeft?; 
• Niet bereikbaar. 
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worden producten niet meer 
gedemonteerd. Daarnaast zijn er nog 
andere factoren zoals: 
• Inspanning (Desai, 2003);  
• Mate van precisie; 
• Gewicht & afmeting (Desai, 2003); 
• Gebruik van componenten;  
• Mogelijk gebruik van hand-
gereedschap (Desai, 2003); 
• Herhaling van dezelfde onderdelen  
(Desai, 2003); 
• Zichtbaarheid van demontage-
punten; 
• Toegankelijkheid (Desai, 2003). 

Belangrijke aspecten voor de 
verbindingen: 
• Aantal verschillende soorten 
verbindingen in het gehele gebouw, 
hoe meer verschillende hoe slechter 
te begrijpen om aan te passen; 
• Houden de verbindingen rekening 
met toleranties?; 
• De montagereeksen behoren 
parallel te zijn, gebruik geen 
sequentiële montage reeksen. 
Bij sequentiële reeksen moeten 
eerst andere materialen worden 
weggehaald voordat andere te 
bereiken zijn; 
• Probeer de demontage tijd te 
beperken.  

3.3.3.3. Industrieel, Flexibel en 
Demontabel bouwen (IFD)
IFD bouwen heeft een checklist 
ontworpen. Aan de hand van deze 
wordt inzichtelijk gemaakt wanneer 
een gebouw IFD kan worden 
genoemd. Net zoals C2C geeft deze 
checklist de ontwerpers de vrijheid 
om zelf de manier waarop te bepalen 
en geeft daarmee geen specifieke 
regels, zie bijlage 5.  

Flexibiliteit kan op vele manieren 
worden opgevat, vaak gaat het bij 
gebouwen om een aanpasbare 
indeling of een mogelijke uitbreiding 
in de toekomst. Daarnaast geldt 
flexibiliteit bij IFD ook vaak voor een 
gevel welke veranderd kan worden 
van open naar gesloten of andersom.
Helaas komt het veelvuldig voor dat 

demonteerbaar niet altijd herbruikbaar 
is. Zo worden vaak binnenwanden 
gebruikt welke wel te slopen zijn 
zonder de ruimte aan te tasten, maar 
welke niet zelf opnieuw te gebruiken 
zijn. 
IFD bouwen is een goed en nuttig 
voorbeeld zolang de C2C, afval = 
voedsel, criteria in acht worden 
genomen. 
 
3.3.3.4. Slimbouwen
Slimbouwen heeft drie peilers: 
1) Industrialisatie van het bouwproces;  
2)Flexibel / Levensduurbestendig 
bouwen; 
3)Reductie van milieubelasting.  
Voor uitgebreide informatie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 1. 

3.3.3.5. Productontwikkeling
De toeleveringsindustrie is al verder 
met innovaties dan de bouwindustrie 
(Braadwijk, 2006). Daarom is tevens 
gekeken naar hoe deze industrie 
omgaat met het ontwerpen zonder 
het ontstaan van afval. Enkele 
belangrijke aspecten daaruit zijn dat 
bijvoorbeeld de factor tijd een 
belangrijk rol speelt. Zeker in 
Westerse landen waar arbeid vrij 
kostbaar is, is het van belang om 
ervoor te zorgen dat de demontagetijd 
zo minimaal is. Waardoor manuren 
en daarmee geld wordt bespaard. 
Zijn de uren van demontage zo hoog 
dat deze duurder zijn als de 
onderdelen zelf dan loont dit 
financieel gezien niet meer. Daardoor 



 

“….Als je iets minder slecht doet door 
bijvoorbeeld de CO2-uitstoot te beperken, doe 
je het nog altijd niet goed. Eco-efficiency is 
niet meer dan het herschikken van de 
dekstoelen op de Titanic……”  
 Michael Braungart
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3.4. Met welke casestudies kan dit hulpmiddel 
worden opgezet?
Er zijn een drietal gebouwen geselecteerd om als casestudies te dienen. Om 
tot deze te komen zijn er enkele voorwaarden opgesteld, welke samen zoveel 
mogelijk variabelen bevatten van het conceptueel model, figuur 17.  

3.4.1. Voorwaarden voor de casestudies: 
De vier variabelen welke uit het conceptueel model komen, zijn: demonteerbaar, 
aanpasbaar, herbruikbaar en ontleedbaar. 
• Minimaal een gebouw, welke is ontworpen met oog op de gebruiksfase: 
waarbij het gebouw aan de wensen kan worden uitgebreid: “uitbreidbaar” (is 
een deelaspect van aanpasbaar). 
• Minimaal een gebouw, welke ontworpen is met oog op sloopfase: waarbij 
het gebouw zonder kwaliteitsverlies uit elkaar te halen is: “demonteerbaar”. 
• Mimimaal een gebouw, welke facetten heeft welke aanpasbaar zijn (zonder 
kwaliteitsverlies): waarbij enkele gebouwdelen te verwisselen en of te 
vernieuwen zijn: “aanpasbaar”. 
• Enkele gebouwdelen, van minimaal een gebouw, dienen zo ontworpen te 
zijn dat deze herbruikbaar zijn, dus opnieuw in te zetten op een andere 
locatie: “herbruikbaar”. 
• Enkele gebouwdelen, van minimaal een gebouw, dienen ontleedbaar te zijn 
en daardoor terug te brengen in hun biologische of technologische kringloop. 

Doelstelling is dat deze casestudies kennisbronnen zijn om 
innovatieve aspecten uit te halen welke relevant zijn voor het 
hulpmiddel. Omdat het hulpmiddel zal inspelen op aspecten welke 
nog zeer innovatief zijn, zullen er ook enkele fictieve casestudies 
worden gebruikt omdat er nog geen gebouwen zijn welke hier 
volledig op inspelen. Ter validatie zullen enkele andere casestudies 
worden gebruikt. 

Figuur S 

Hulpmiddel
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3.4.2. Project XX
Oplevering:  1998
Architect:   Post ter Avest Architecten te    
   Rotterdam (Prof. Ir. Jouke Post)
Concept:  Economische levensduur is    
   gebruiksduur, gebouwd voor 20 jaar
Bezit voorwaarden: Demonteer-, herbruik- &   
   ontleedbaar
Plaats:   Delft
Oppervlakte:  2140 m2
Adres:   Delftechpark 24, 2628 XH Delft 
Opdrachtgever:  Wereldhave N.V. te Den Haag

Huidige kantoorgebouwen zijn 
ontwikkeld met een lange (bouw)
technische levensduur. Dit in 
tegenstelling tot de economische en 
functionele levensduur welke op dit 
moment ongeveer 30 tot 40 jaar is.  
Project XX is een experimenteel 
gebouw, welke is ontworpen op een 
economische levensduur van 20 jaar.  
Waarbij de materiaalkeuze en 
montagemanier zijn afgestemd op 
deze levensduur. Materialen zijn op 
een dusdanige manier gekozen dat 
enerzijds na 20 jaar de levensduur 
over is of anderzijds ze hergebruikt 
kunnen worden. 
Het gebouw is opgebouwd uit een 
houten draagconstructie met een 
glazen en houten gevel en heeft 
daarbij een minimum aan installaties. 
Informatie is hierna opgesomd per 

onderdeel volgens de definities van 
Brand (Brand, 1994): 

Structure
Fundering 
Het eerste voorstel voor de fundering 
hield in dat deze zou bestaan uit 
stalen kolommen. Bij de uiteindelijke 
keuze, door de aannemer, is gekozen 
voor een traditionele betonnen 
fundering. 

Constructie 
De constructie bestaat uit gelamineerd 
“swedlam LVL” (Durmisevic, 2006) 
waarbij bij de knopen stalen 
verbindingstukken zijn gebruikt, zoals 
stalen platen, stalen pinnen en 
bouten. Daarnaast zijn er 
windverbanden toegepast voor de 
stabiliteit. Om het geheel stabiel te 

maken zijn er stalen verbanden 
bovenin tussen de kolommen 
geplaatst. 

Skin
De gevel bestaat uit drie dubbelglas 
welke kitloos is verbonden aan de 
houten kozijnen. In plaats van kit is 
rubber gebruikt. Aan de onderzijde is 
de gevel door middel van stalen 
consoles bevestigd aan de constructie 
aan de bovenzijde is deze bevestigd 
aan de vloer (Durmisevic, 2006). 

Settings
Vloeren 
De begane grondvloer bestaat uit 
kanaalplaten, echter ligt er tussen 
deze kanaalplaten folie zodat er een 
scheiding is tussen de isolatie en de 

figuur 27:   Project XX
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vloer zodat de isolatie makkelijker 
hergebruikt kan worden (Durmisevic, 
2006). De eerste verdiepingsvloer is 
een houten vloer, opgevuld met zand 
voor akoestische redenen. De 
stabiliteit wordt volledig gehaald uit 
de constructie elementen, vandaar 
dat de vloeren bij settings staan in 
plaats van structure. 
 
Afwerking 
De ruimtes zijn vrij indeelbaar 
opgeleverd en er zijn door de 
gebruiker later zelf tussenwanden 
geplaatst. De vloer bestaat uit tegels, 
op de begane grond zijn deze 
vervaardigd uit gerecycled materiaal. 

Systems
De horizontale schachten zijn 
vervaardigd uit karton. Daarnaast is 
het aantal installaties zo minimaal 
gehouden. Echter gaan er nog wel 
eens installaties door wanden heen, 
wat bij een mogelijk aanpassing 
(waar niet vanuit wordt gegaan bij 
het ontwerpen van een gebouw voor 
20 jaar) voor afval zorgt. 

Algemeen denkraam
Project XX is op de onderdelen 
“structure”, “skin” en “systems” 
demonteerbaar en niet aanpasbaar. 
Het gebouw heeft voornamelijk vrij 
indeelbare plattegronden, maar met 
de indeling welke er nu in is geplaatst, 
is maar deels een aanpasbare 
“setting” bereikt. In de gedachte 
waarmee Project XX is ontworpen, is 

het logisch dat de focus ligt op 
demonteerbaar na 20 jaar in plaatst 
van aanpasbaar. Omdat het gebouw 
voor een dusdanige korte periode is 
gebouwd werd er vanuit gegaan dat 
deze niet aangepast diende te 
worden. Echter onder het motto dat 
je niet kan voorspellen hoe een 
gebouw zich gedraagt gedurende zijn 
leven (Brand, 1994) is dit niet de 
optimale keuze. Een voorbeeld bij 
Project XX hiervan is dat de aansluiting 
met de riolering op een gegeven 
moment is gaan lekken, deze plek 
was niet toegankelijk ontworpen, niet 
ontworpen met het oog op 
aanpasbaarheid. 
De demonteerbaarheid is helemaal 
doorgevoerd, zowel de constructie, 
vloeren, gevel en enkele 
afwerkingaspecten zijn geheel 
demonteerbaar. Installaties zijn deels 
demonteerbaar en er kan een deel 
worden teruggegeven aan de 
biosfeer. Echter doordat bij Project XX 
voornamelijk is gekozen voor 
sequentieel te verbinden in plaats van 
parallel is er een zeer hoge mate van 
demonteerbaarheid in plaats van 
aanpasbaarheid. Bij de keuzes van de 
producten is zeer goed gekeken naar 
de biosfeer, vandaar dat een deel van 
het gebouw na gebruik terug kan 
worden gegeven, zoals zand in de 1e 
verdiepingsvloer. Daarnaast zijn de 
elementen en onderdelen uit de 
technosfeer vaak te ontleden 
waardoor zaken terug kunnen in hun 
eigen kringloop. Zo is ook al gebruik 

gemaakt van de recyclede tegels van 
plastic. 

Conclusie 
Concluderend kan worden 
gezegd dat Project XX 
demonteerbaar is, maar door de 
keuze voor sequentieel te 
verbinden en niet parallel is het 
gebouw niet aanpasbaar op vele 
onderdelen. Het verschil zit 
voornamelijk in de gedachtewijze 
waarmee de details worden 
ontwikkeld, maar het gevolg is een 
aanpasbaarheid in plaats van alleen 
een demonteerbaar. 
 
Enkele leerpunten uit Project XX 
zijn
• Gevel (laag: “skin”) niet bevestigen 
aan de vloer (laag: “setting) ter 
voorkoming van lange demontage 
reeksen. De onderkant van de gevel 
van Project XX staat op een console 
welke is verbonden aan de constructie, 
deze is wel goed bereikbaar in 
tegenstelling tot de bovenkant welke 
is verbonden aan de vloer. Deze heeft 
een lange demontage reeks en is niet 
aanpasbaar. Daarbij heeft de setting 
een kortere levensduur als de skin. 
• Zorg voor een parallelle schakeling 
in plaats van sequentiële, ter 
voorkoming van lange demontage 
reeksen. 
• Onderdelen van Brand, “structure”, 
“skin”,”setting” en “systems” niet met 
elkaar laten verweven zodat 
aanpasbaarheid van een bepaald 
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onderdeel makkelijk is (Leupen, 
2004). 
• Zorg ervoor dat de leidingen onder 
de begane grond vloer ook goed te 
bereikbaar zijn. 
• Bouten en moeren zorgen voor een 
demonteerbare en mogelijk 
aanpasbare verbindingen, wanneer 
de materialen van deze verbinding 
hergebruikt zouden willen worden 
dan zorgt dit wel enigszins voor een 
modulair systeem. Dit geldt echter 
niet in het geval dat de materialen 
terug kunnen naar een kringloop. 
• Zorg voor openingen in de settings 
waardoor de leidingen kunnen, want 
wanneer deze door de wanden 
moeten, zorgt dit ervoor dat dit in 
mindere mate aanpasbaar maakt en 
afval ontstaat.  Dit zelfde geldt voor 
stabiliteits-verbanden. Voorkom dat 
de systems in de settings 
verworven worden! 
• Ook al wordt er een vrijwel open 
plattegrond gebruik, zorg er wel voor 
dat dat mogelijke settings op een 
aanpasbare manier geplaatst kunnen 
worden. 
• Voorkom lasverbindingen (niet 
alleen bij de constructie maar ook bij 
afwerking, zoals trap), omdat deze 
niet te demonteren zijn. 
• Inklemming is vaak demonteerbaar 
maar niet aanpasbaar.  
• Montage is demonteerbaar en 
aanpasbaar maar heeft vaak 
standaard sparingen. 

figuur 28:   Constructie met daar tussen hangende verbanden
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3.4.3. Voormalig hoofdkantoor van Nissan
Oplevering:  1991    
Architect:   ZZDP architecten te Amsterdam
Concept:  Indelingsvrijheid & uitbreidbaarheid
Bezit voorwaarden: Demonteer-, uitbreid- herbruik, &   
    verplaatsbaar
Plaats:   Amsterdam
Oppervlakte:  18300 m2
Adres:   Mexx Europe B.V., Johan     
   Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam
Opdrachtgever:  Nissan 

Begin jaren 90 van de vorige eeuw 
heeft Nissan een hoofdkantoor laten 
bouwen in Amsterdam Deze is 
ontworpen door ZZDP, destijds ZZOP, 
en de engineering is gedaan door 
DHV, destijds D3BN. In 2001 is Nissan 
naar Parijs verhuisd en daarna is het 
gebouw het hoofdkantoor geworden 
van Mexx. 
De ontwerpopgave vroeg om een 
gebouw welke binnen een snelle 
bouwtijd gebouwd kon worden, grote 
indelingsvrijheid van plattegrond had 
en mogelijkheid om een toekomstige 
uitbreiding in de langsrichting te 
kunnen maken. Daarnaast moest het 
gebouw ook te demonteren, 
verplaatsen en opnieuw op te bouwen 
zijn.  
Omdat Renault een groot aandeel 
had in Nissan, is deze in 2001 verhuisd 
naar het hoofdkantoor van Renault in 
Parijs. Daardoor is er geen gebruik 
gemaakt van het feit dat dit gebouw 
te demonteren, verplaatsen en 

opnieuw te monteren is. 
Het gebouw is opgebouwd uit een 
stalen draagconstructie welke zelf 
voor alle stabiliteit zorgt. Als gevel 
zijn er prefab betonnen elementen 
met daarop tegels en vrij indeelbare 
plattegronden.  
Informatie per onderdeel volgens de 
definities van Brand (Brand, 1994): 

Structure
Fundering 
Betonnen fundering op palen. Verder 
onbekend. 

Constructie 
In de lengterichting is er gebruik 
gemaakt van vakwerkliggers, 
daarentegen is in de dwars richting 
gebruik gemaakt van raatliggers, zie 
figuur 30. Alles is uitgevoerd in staal. 
Doordat er gebruik wordt gemaakt 
van portalen, kan de stabiliteit hier 
volledig uitgehaald worden.  
Constructief gezien hebben de 

vloeren ook een constructieve 
werking, aangezien zij het gewicht 
wat erop rust afdragen aan de 
constructie. Maar ze zijn wel los 
gemonteerd, ze bezitten geen 
druklaag en liggen op de onderste 
flens van de raadliggers (zelfde als bij 
Project XX, ze hebben alleen een 
constructieve functie in de zin dat ze 
het gewicht afdragen, maar niet als 
monolite plaat). 

Skin
De gevel bestaat uit zelfdragende 
gevelcomponenten welke opgebouwd 
zijn uit een betonnen binnenblad, 
isolatie, betonnen buitenblad met 
daarop tegels.  Het beton is 
vervaardigd uit puinvulling. Deze 
liggen op hoeklijnen welke 
gemonteerd zijn aan de kolommen. 
Ter hoogte van de verdiepingsvloeren 
worden ze bevestigd. Daartussen 
bevinden zich aluminium kozijnen en 
kleine betonnen bladen, zie figuur 32. 

figuur 29:   Nissan kantoor, tegenwoordig is Mexx erin 
gehuisvest
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Onder de computervloer bevindt zich 
de bevestiging  tussen de gevel, de 
hoeklijn en constructie. 

Settings
Wanden 
Een belangrijk punt van de 
ontwerpopgave is de indelingsvrijheid.  
Daardoor is er gekozen voor 
demonteerbare systeemwanden.  
Helaas kunnen deze wanden zelf niet 
geheel  ontleed / uit elkaar worden 
gehaald door de specifieke 
verbindingswijze.  

Vloer 
Op de kanaalplaten, welke geen 
druklaag hebben, staat een 
computervloer welke geheel 
demonteerbaar is. De tapijttegels 
welke hierop liggen hebben een 
plakrand. Echter na enkele keren eraf 
halen van deze tapijttegels plakt deze 
rand niet goed meer. 

Plafond 
Er is gekozen voor een systeemplafond.

Systems
De installaties, welke een zeer grote 
omvang hebben, bevinden zich op de 
bovenste verdieping. Wanneer deze 
vernieuwd dienen te worden dienen 
deze of gesloopt te worden of er moet 
een kraan komen helpen om deze 
beneden te krijgen. Er wordt gebruik 
gemaakt van een computervloer 
waarin verschillende technische 
installaties zijn. 

Algemeen denkmodel
Zoals Brand laat zien (zie figuur 22) 
hebben settings in een gebouw de 
kortste levensduur waardoor ze vaak 
aangepast en veranderd kunnen 
worden. Bij dit gebouw zit de 
diepgang in het demonteerbare van 
de constructie, vloer en gevel.  Deze 
zijn zowel demonteerbaar als 
herbruikbaar. Daarentegen is de gevel 
niet  ontleedbaar aangezien de 
isolatie  vast zit gemaakt tussen de 
twee betonnen bladen en kan niet 
zonder kwaliteitsverlies losgemaakt 

worden. Daarentegen is deze 
casestudy, net zoals de andere twee, 
voor de tijd waarin ze gebouwd zijn 
zeer vooruitstrevend. Immers is er 
een belangrijke kanttekening dat 
deze ongeveer 20 jaar geleden 
ontwikkeld en gebouwd zijn. De 
afbouw, zoals de wanden, zijn wel 
demonteerbaar maar niet 
herbruikbaar of ontleedbaar. Terwijl 
deze juist het snelste aangepast 
dienen te worden. De stalen trappen 
bevatten nog veel las verbindingen, 
terwijl staal  zich perfect leent om 
boutverbindingen te maken. 
De gevel zelf is demonteerbaar maar 
de afdichting tussen de elementen is 
niet demonteerbaar noch herbruik-
baar. Er is namelijk rubber (zie figuur 
31) gebruikt om het gebouw 
aardbevingsproof te maken. Dit 
rubber kan worden aangetast door 
verschillende middelen, echter is het 
niet aanpasbaar ontworpen en zal na 
gebruik bij dit pand als afval dienen 
en zal hooguit gedowncycled kunnen 
worden.  

Enkele leerpunten uit Nissan-
kantoor zijn 
• Ook de vloer kan aanpasbaar 
worden ontwikkeld en daardoor los 
worden opgelegd zonder afwerklaag. 
Hiermee dient wel in de constructie 
rekening gehouden te worden. 
Hierdoor kunnen naderhand 
aanpassingen in het gebouw worden 
gedaan welke geen afval opleveren 
en minder tijd kosten als normaliter. 

figuur 30:   Nissan in aanbouw, in de dwars 
richting raadwerkliggers en in de langsrichting 
vakwerkliggers.
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• Probeer de gevel alleen te 
koppelen aan de constructie en 
verberg hem niet onder een 
afwerkvloer, deze casestudy laat 
zien hoe het wel kan. 
• De kozijnen zijn zo gemonteerd dat 
deze aanpasbaar en daardoor 
vervangbaar zijn (vanaf de 
buitenzijde).   
• Zorg ervoor dat de opbouw ook 
ontleedbaar is. 

Aandachtpunt
•Communiseer alles, zorg ervoor dat 
het concept vastgelegd is en duidelijk 
is voor nieuwe mensen en partijen. 
Zo kan deze waarde behouden 
worden. 

figuur 31:   Samenkomst gevelelementen met rubberen voegen

figuur 32:   Gevelbeeld



 

“.....Recycling is het aspirientje dat de 
enorme collectieve kater van de 
overconsumptie verplicht….” 
 Michael Braungart
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3.4.4. Delftech park
Oplevering:  2001  
Architect:  Hubert-Jan Henket architecten bna te Esch
Concept:  Long life, loose fit, low energy en less   
   waste
Bezit voorwaarden: Demonteer-, uitbreid- & aanpasbaar
Plaats:   Delft
Oppervlakte:  2000 m2
Adres:   Delftechpark 10-12, 2628 XH Delft 
Opdrachtgever:  ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek bv  
   te Velp & Delft en Damen Consultants te  
   Arnhem en Rotterdam

figuur 33:   Delftech park

Een van de voorbeeldprojecten van 
IFD is Delftech park, waarin ABT en 
Damen Consultants zijn gevestigd. 
Dit project streefde vier doelen na: 
long life, loose fit, low energy en less 
waste (Crone, 2007). In tegenstelling 
tot Project XX streeft dit project, 
welke tevens een kantoorpand is, een 
lange levensduur na. Echter wordt 
hier gestreefd na een lange levensduur 
van het casco met aanpasbare 
gebouwdelen zodat deze altijd kan 
inspelen op de (veranderende) 
gebruikerswensen. De gevel kan 
worden aangepast, open en gesloten 
delen kunnen worden verwisseld. Er 
kan een verdieping op worden 
geplaatst. Daarnaast is de plattegrond 
vrij indeelbaar. Allerlaatste kan de 
begane grond, waar nu deels 
parkeerplaatsen zijn, bij het gebouw 
worden betrokken. Naast deze 
aanpasbaarheid is er ook demonteer-
baarheid bij de constructie toegepast. 
Om dit te bereiken is gebruik gemaakt 

van prefab elementen en een 
modulair systeem afgestemd op 
1,8m. 
Informatie is hieronder opgesomd per 
onderdeel volgens de definities van 
Brand (Brand, 1994): 

Structure
Fundering 
Deze is opgebouwd op een betonnen 
funderingsstrook waaronder 
betonnen palen zitten.  

Constructie 
De constructie bestaat uit samen-
gestelde staalbetonkolommen en       
–liggers welke door middel van 
bouten worden gekoppeld. Op deze 
liggers rust een vloer bestaande uit 
dubbel T-elementen. Wanneer de 
draagkracht vergroot dient te worden, 
kunnen er naderhand stalen strips in 
de sponning aan de onderkant van de 
ribben worden aangebracht. Om de 
vloeren te koppelen aan de constructie 

zijn er stalen pinnen op de constructie 
en twee uitsparingen in de vloer. 
Deze uitsparingen vallen op de stalen 
pinnen. De stalen pinnen worden 
ingebonden met folie zodat de 
krimpvrije mortel welke in de sparing 
wordt gegoten niet hecht. Bij de 
constructie zijn toch nog enkele zaken 
gelast zoals stalen platen en de 
liggers en kolommen in enkele 
stabiliteitsverbanden zelf. Deze 
stabiliteitsverbanden zijn als geheel 
wel met losneembare verbindingen 
gemonteerd. 

Skin
De gevel bestaat uit een buitenhuid 
bestaande uit een dubbele 
huidfaçade. Hiervoor zijn kassenbouw 
technieken gebruikt, welke in plaats 
van kit, rubber profielen gebruiken. 
Sommige rubbersoorten zijn geheel 
biologisch en recyclebaar. Dit in 
tegenstelling tot kit. Door de 
toepassing van een dubbele 
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huidfaçade wordt de daadwerkelijke 
gevel minder bloot gesteld aan wind 
en regen. Deze bestaat uit 
verschillende elementen. Elk element 
bestaat weer uit twee delen van 
0,9m. Voor deze delen van kan 
worden gekozen uit een (half)open, 
en gesloten deel. De gevel is 
aanpasbaar gemaakt door middel van 
schroeven aan beide zijde welke zeer 
makkelijk bereikbaar zijn. Aan de 
onderzijde van het gevel element is 
een holletje opgenomen, zie figuur 
34. Bij het demonteren kan het kozijn 
naar voren worden geduwd en het 
holletje zorgt voor een kanteling 
wanneer deze op de hoek van het 
onderkozijn komt. Zo kan deze 
makkelijk aangepakt worden. Ter 
hoogte van de verdiepingsvloeren zit 

de borstwering welke niet-aanpasbaar 
is, maar alleen demonteerbaar. Er 
wordt vanuit gegaan dat er geen 
nieuwe of andere gevel gewenst 
wordt gedurende de levensduur van 
het gebouw. Echter strookt dit niet 
met de gedachte van Steward Brand: 
“All buildings are predictions, all 
predictions are wrong”. Er kan bij 
wijze wel gebouwd worden voor 
eeuwig, maar het is niet te voorspellen 
of de wensen van de gebruiker 
hetzelfde blijven, of de gebruiker er 
überhaupt de gehele periode in blijft 
en of er geen vandalisme en dergelijke 
optreedt. In principe zou deze 
borstwering ook aangepast kunnen 
worden, echter dient daarvoor een 
stuk opvulling weggekapt te worden. 
Aangezien deze over de bout is 
gegoten wat de bereikbaarheid niet 
ten goede komt, zie figuur 35. Dit 
maakt zichtbaar dat aanpasbaar 
niet  veel meer eisen vraagt als 
demonteerbaar of gewoon 
bouwen, maar dat het om de 
gedachte gaat waarmee 
ontworpen wordt. 
Daarnaast wordt er rondom de 
elementen ten tijde van bevestiging 
compriband geplaatst. Deze moet na 
gebruik of ten tijde van aanpassing 
weg worden gesneden, waardoor het 
afval wordt. 
De gevel heeft al enkele veranderingen 
ondergaan. Dit kost een paar uur en 
er zijn 2 personen voor nodig. De 
gevel is hiervoor extra licht 
gedetailleerd. 

Settings
Wanden 
Alle wanden zijn demonteerbaar, 
maar niet her te gebruiken vanwege 
de bevestiging van de materialen in 
de binnenwanden. Aan de constructie 
zijn elementen vastgemaakt waar 
mogelijk gewenste voorzieningen aan 
gehangen kunnen worden, zoals 
lamellen tegen de zon. 

Plafond 
Tussen de flenzen van de T-elementen 
vloer zit een verlaagd plafond. Deze 
vervult een akoestische functie en 
herbergt armaturen. 
 
Afwerkvloer 
Bij de constructie is niet gekozen voor 
een momentvaste verbinding tussen 
de liggers en de elementen, dit zou 
de knoop namelijk ingewikkelder 
maken. Daarvoor dienen er stukken 
van de vloer als schijf. Hierdoor is  op 
sommige plekken een afwerkvloer 
nodig. Maar omdat er gebruik is 
gemaakt van een computervloer 
welke niet in hoogte verstelbaar is, 
moest er een andryhietvloer op om 
een vlakke ondervloer te creëren. 
Deze loopt helemaal door tot aan de 
gevels, waardoor de strook tussen de 
aanpasbare gevelelementen niet 
aanpasbaar is vanwege de 
bereikbaarheid. Op deze 
computervloer liggen tapijttegels met 
een kleef onderkant. Na enkele malen 
aanpassen gaat de plakbaarheid 
teloor. 

figuur 34:   Gevelement met “holletje”
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Systems
De systemen lopen aan de onderkant 
van de vloeren, deels onder de 
verlaagde plafonds. In de liggers 
zitten standaard gaten waar de 
leidingen doorheen kunnen. Zo 
kunnen de leidingen ook worden 
verlegd en aangepast worden zonder 
dat er bij een ander onderdeel 
kwaliteit verloren gaat. Onder de 
computervloer bevinden zich de 
installaties voor computers en 
communicatie. 

Algemeen denkmodel
Bij deze casestudy zal onderaan het 
denkmodel worden gestart. Het 
gebouw is zowel opgebouwd uit 
materialen uit de biosfeer (hout) als 
uit de technosfeer (staal, beton en 
dergelijke). Dit veroorzaakt dat de 
gebouwdelen ontleedbaar moeten 
zijn, met een mogelijkheid tot 
herbruikbaar. Er is veel gebruik 
gemaakt van bout- en 
schroefverbindingen.  Hierdoor zijn 
de gebouwdelen onderling demon-
teerbaar en afhankelijk van de 
bereikbaarheid van deze verbindingen 
mogelijk ook aanpasbaar. De gevel en 
de liggers en kolommen zijn 
herbruikbaar, dit omdat deze met 
bout en schroef verbindingen zijn 
gemonteerd. Echter zijn de liggers en 
kolommen niet ontleedbaar. Het 
beton zit aan het staal gehecht en 
kan niet zonder kwaliteitsverlies 
worden weggehaald.  Op de vloer ligt 
een andryhietvloer, echter is er onder 

ingrepen andere delen van 
demonteerbaar naar aanpasbaar 
kunnen gaan. Zoals de bevestiging 
van de gevelpanelen ter hoogte van 
de vloeren. Deze zijn bijna geheel 
aanpasbaar, behalve een bout zit 
ingestort. Als dit anders was 
gedetailleerd had dit ook aanpasbaar 
gemaakt kunnen worden. De keuze 
voor de andryhietvloer kwam 
voornamelijk uit financiële kosten. 
Een verhoogbare computervloer was 
duurder als deze computervloer, voor 
deze computer-vloer was echter een 
vlakke ondergrond nodig waardoor er 
een andryhietvloer is gestort. Deze 
veroorzaakt weer dat een deel van de 
gevel niet aanpasbaar is en dat dit 
materiaal na sloop als afval geldt.  
Ook al is er een folie geplaatst tussen 
de T-elementen vloer en de 
andryhietvloer, de andryhietvloer kan 
na gebruik alleen maar gedowncycled 
worden.  Hierdoor is een deel van de 
gevel niet aanpasbaar en materiaal 
wordt afval na gebruik. Desondanks 
heeft dit gebouw een grote stap 
vooruit gezet, met de andere 
casestudies, op dit gebied. 

Enkele leerpunten uit Delftech 
park zijn
• Wanneer men voor een verstelbare 
computervloer kiest hoeft men niet te 
kiezen voor een egale ondervloer 
waardoor de afwerkvloer, vanuit dat 
oogpunt, achterwege kan worden 
gelaten. 
• Bepaalde profielen hebben betere 

deze vloer een folie gelegd zodat 
deze zich niet hecht aan de 
T-elementen zodat deze ontleedbaar 
is. Echter is daar een materiaal 
gekozen welke niet goed terug kan 
worden gebracht in de technosfeer. 
De binnenwanden zijn wel 
demonteerbaar maar niet 
herbruikbaar of ontleedbaar. De gevel 
is aanpasbaar ontworpen, behalve de 
borstwering welke alleen 
demonteerbaar is ontworpen met 
kwaliteitsverlies. Het gebouw is 
voornamelijk uitbreidbaar in de zin 
van een extra verdieping erop kunnen 
plaatsen en de buiten parkeerplaatsen 
op de begane grond omzetten naar 
binnenruimte. 
De gevel van Delftech park laat 
zien dat aanpasbaar bouwen 
weinig verschilt van 
demonteerbaar bouwen.  Door 
kleine andere zaken, welke 
voornamelijk komen door een andere 
mindset, zijn de meeste delen van de 
gevel geheel aanpasbaar. Alleen de 
compriband zal bij een aanpassing als 
afval gelden. Maar mogelijk bij een 
ander materiaal hiervoor, bijvoorbeeld 
een materiaal volledig uit de biosfeer, 
was dit niet het geval geweest. De 
rest van het gebouw is grotendeels 
demonteerbaar vanwege de IFD-
concept achter dit gebouw. Deze 
houdt namelijk in dat het gebouw een 
lange levensduur zou hebben en 
daarvoor voornamelijk de indeling en 
gevel aanpasbaar dienden te zijn. 
Echter zouden door enkele kleine 



101

verbindingsmogelijkheden dan 
andere, denk aan stalen profielen met 
flenzen in plaats van kokers. 
• Door het gebruik van een dubbele 
huidfaçade, wordt de gevel minder 
blootgesteld aan invloeden van 
buitenaf. 
• De aanpasbaarheid is zeer 
gebruiksvriendelijk te maken door 
kleine ingrepen toe te passen, zoals 
hier het holletje uit het kozijn voor de 
gevelelementen beter kantelbaar te 
maken. 
• Aanpasbaar bouwen verschilt niet 
veel van demonteerbaar bouwen. Het 
belangrijkste is de mindset welke 
gebruikt wordt tijdens de ontwikkeling 
van het gebouw. 

figuur 35:   Bevestiging vast geveldeel

figuur 36:   De verschillende soorten gevelelementen
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en een elastomeer AireWeave voor 
de zitting. Deze zijn met elkaar 
verbonden door middel van 
inklemmeningen en schroefjes. Door 
de stoel demonteerbaar te maken is 
hij ook heel snel te monteren en 
wordt tijd bespaard. Door het 
ontwerpproces opnieuw aan te gaan 
voor een C2C stoel is het ontwerp 
geoptimaliseerd, tevens in de zin van 
monteertijd. Deze stoel is zowel 
aanpas- als demonteerbaar. 
Daarnaast is hij geheel uit elkaar te 
halen en dus ontleedbaar. Onderdelen 
zouden hergebruikt kunnen worden. 
Ieder onderdeel is terug te brengen 
in de technosfeer. De stoel is voor 
96% recyclebaar (hermanmiller.com). 

3.4.5.4. Tent
Een tent is een onderkomen welke 
voor een zeer korte levensduur kan 
worden opgebouwd en kan worden 
gedemonteerd wanneer gewenst. 
Aanpassen is soms mogelijk in de zin 
van uitbouw, men kan na demontage 
wel andere producten gebruiken, 
bijvoorbeeld andere tentstokken, 
maar dit kan meestal niet gedaan 
worden op momenten dat het staat, 
omdat er veel onderlinge 
afhankelijkheden zijn. Delen van 
tenten zijn vaak herbruikbaar en alle 
onderdelen zijn ook te ontleden en te 
scheiden van elkaar. Deze kunnen 
zonder kwaliteitsverlies hergebruikt 
worden, maar ook ontleed worden. 
Daarentegen spelen de materialen 
zelf niet in op het recycling aspect. De 

Dit heeft weer als gevolg dat het 
tevens niet herbruikbaar noch 
ontleedbaar is. Echter kan het gehele 
gebouw teruggebracht worden in de 
technosfeer en het lood kan na 
recycling weer opnieuw worden 
gebruikt. Dit is ook een voorbeeld van 
een samenstelling welke in de 
escaperoute van het denkmodel 
hoort. Aangezien het idee Cradle to 
Cradle is omdat deze tot grondstof 
terug kan worden gebracht, maar 
niet aanpasbaar noch demonteerbaar 
is. Echter omdat het gebouw uit één 
materiaal vervaardigd is, is het niet 
erg dat deze niet aanpasbaar noch 
demonteerbaar is. Het gevolg is wel 
dat gedurende de levensduur van het 
gebouw deze niet aan te passen is 
aan nieuwe wensen. Daardoor kan de 
economische levensduur eerder ten 
einde komen. 

3.4.5.3. Herman Miller Mirra 
stoel
Een product heeft andere eisen ten 
opzichte van een gebouw. Zo zijn er 
meer eisen betreffende de ergonomie, 
maar geen over wind- en 
waterdichtheid. Echter dient een C2C 
gebouw net zoals een C2C stoel 
geheel en deels uit elkaar gehaald te 
kunnen worden. De Herman Miller 
stoel is geheel en snel te monteren 
en demonteren. Onderdelen kunnen 
gedurende het gebruik vervangen 
worden. Materialen waaruit de stoel 
bestaat zijn onder andere de 
thermoplast triflex voor de rugleuning 

3.4.5. Fictieve casestudies
3.4.5.1. Iglo
Een iglo is een sneeuwhut, geheel 
vervaardigt uit sneeuw. In bepaalde 
gebieden een materiaal welke telkens 
vernieuwd wordt door de natuur. Een 
iglo is opgebouwd uit sneeuwblokken 
welke in een spiraalvorm op elkaar 
worden geplaatst, deze smelten 
vervolgens aan elkaar. Het gebouw is 
niet demonteer- of aanpasbaar. Het is 
wel aan te passen, waarbij de 
elementen met kwaliteitsverlies uit de 
iglo gehaald kunnen worden. Dit 
hoeft niet als nadeel ervaren te 
worden omdat sneeuw een biologisch 
materiaal is. Maar het voordeel van 
sneeuw is weer dat deze aan elkaar 
kan smelten. Wanneer een gedeelte 
wordt vervangen door iets nieuws, 
zal deze uiteindelijk weer in samen 
gaan smelten met de rest. Dit wordt 
in het denkmodel opgevat tevens als 
de escaperoute “niet aanpas- of 
demonteerbaar” en het materiaal kan 
volledig opgenomen worden door de 
biosfeer. 

3.4.5.2. Gebouw geheel vervaar-
digd uit lood
Lood komt uit de technosfeer en kan 
geheel worden gerecycled en 
vervolgens opnieuw worden gebruikt.    
Stel dat lood in de vorm van het 
gebouw gegoten wordt en de 
verbindingen aan elkaar gesmolten 
zijn in plaats van losneembaar. Wat 
als gevolg heeft dat het noch 
aanpasbaar noch demonteerbaar is. 
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stokken kunnen namelijk vervaardigd 
worden uit koolstof vezels, aluminium 
legeringen en glasvezels. 
Het tentdoek moet net zoals 
gebouwen wind- en waterdicht zijn. 
Echter hoeft het niet te isoleren. Dit 
aspect heeft alleen consequenties 
voor de materiaalkeuzes. Bij het doek 
is soms sprake van een doek welke 
zowel het water als de wind 
tegenhoudt en soms is er een splitsing 
in deze twee functies, waarbij er dus 
een doek is voor waterkering een 
eentje voor wind en dergelijke. 
Een tent is demonteerbaar en over 
het algemeen niet aanpasbaar. Een 
tent is geheel te ontleden in de 
verschillende lossen onderdelen en 
deze kunnen bij andere gelijksoortige 
tenten hergebruikt worden.  

3.4.6. Conclusie
Opmerkelijk is dat de 
demonteerbaarheid voornamelijk zit 
in de constructie, vaak 
gematerialiseerd in staal of hout 
welke door middel van losneembare 
verbindingen demonteerbaar wordt 
gemaakt (IISI, 1993). Dit terwijl dat 
de constructie het minste veranderd 
wordt gedurende de levensduur van 
het gebouw. figuur 26 maakt 
inzichtelijk dat de grootste slag valt te 
behalen om stuff (hierna meubels), 
systems (hierna installaties), setting 
(hierna invulling) en de skin (hierna 
gevel) aanpasbaar te ontwrepen 
(presentatie Douglas Mulhall 
Apeldoorn 16 juni 2010). Voor de 
constructie is het van belang dat deze 
voornamelijk demonteerbaar en 
uitbreidbaar is, maar in mindere mate 
aanpasbaar in vergelijking met 
invulling, gevel en dergelijke, omdat 

de constructie dezelfde levensduur 
heeft als het gebouw (een aanname 
welke dient als kader gedurende dit 
project).  
Daarentegen dienen de andere zaken 
aanpasbaar te zijn omdat deze 2 tot 8 
maal gedurende de levensduur van 
het gebouw aangepast dienen te 
worden.  
Bij vele IFD projecten werd 
demonteerbaar  breed geïnterpre-
teerd. Demonteerbaar wilde daarbij 
niet per se zeggen dat het 
herbruikbaar was, maar dat het op 
een eenvoudige manier te slopen of 
te demonteren was zonder de andere 
lagen aan te tasten (Crone, 2007). 
IFD ging voornamelijk over 
demonteerbaar en flexibel, maar 
zonder het oogpunt afval = voedsel. 
Echter kan men ook met een C2C bril 
naar IFD kijken en dan kunnen beide 
concepten elkaar goed aanvullen. 

figuur 37:   De herman Miller Mirra stoel figuur 38:   Onderdelen van de herman Miller Mirra stoel
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3.5. Hoe ziet het hulpmiddel eruit?

Figuur T 

3.5.1. Globale opbouw
Gedurende de quickscan werd vaak als antwoord gegeven dat het teveel tijd 
kost om zich te verdiepen in C2C. Het hulpmiddel zal daarom (relatief) snel 
te gebruiken moeten zijn. Daarnaast dient het dynamisch te zijn, aangezien 
veel informatie welke getoond moet worden afhankelijk is van bepaalde 
zaken. 
Het doel van het hulpmiddel is dat dit houvast geeft in de vorm van 
aandachtpunten welke bouwkundige kunnen meenemen bij het 
ontwerpen van verbindingen en opbouw van gebouwdelen. Het zijn 
geen kant en klare oplossingen omdat C2C uitgaat van ontwerpvrijheden. 
Vandaar dat er is gekozen voor een hulpmiddel in Excel in combinatie met 
Visual Basics. Dit programma biedt de mogelijkheid om informatie te tonen 
voor bijvoorbeeld uitleg. Daarnaast kan er  een dynamisch hulpmiddel van 
worden gemaakt door middel van programmering in Visual Basics waardoor 
afhankelijk van de invoer bepaalde zaken aan bod komen.  

Globale opbouw
De opbouw van het hulpmiddel wordt bepaald door enkele zaken. 
Allereerst dient er eerst een kleine hoeveelheid informatie worden gegeven 
over waarom en waarvoor het hulpmiddel is. Daarna dient een home pagina 
te komen waarin informatie kan worden ingevoerd, aangeklikt en dergelijke. 
Deze informatie bepaalt welke informatie wordt getoond in de 
informatiepagina’s.  
Vervolgens komen de pagina’s  welke houvast bieden voor het ontwerpen van 
verbindingen en opbouw van elementen.  Welke in een volgende pagina 
wordt afgesloten door middel van een resultaten. Deze pagina kan worden 
gebruikt om bijvoorbeeld bestaande gebouwen te toetsen of een samenvatting 
te geven van alle gemaakte keuzes.  Daarnaast dient op het einde nog een 
pagina te staan die aanvullende informatie geeft voor begrippen welke 
onduidelijk zouden kunnen zijn en voor geïnteresseerde personen. 
De informatiepagina’s zullen worden opgezet aan de hand van de begrippen 
uit het denkmodel, welke is voortgevloeid uit het conceptueel model.  
Daarnaast zullen de lagen waaruit een gebouw bestaat, Steward Brand, 

Hulpmiddel
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worden gebruikt en de mogelijke koppelingen hiertussen.  

Bronnen voor informatie  voor het hulpmiddel 
De inhoud van het hulpmiddel komt uit verschillende bronnen, welke 
voortvloeien uit de tijdlijn welke bij deelvraag 1 is ontworpen, zie figuur 10. 
Deze zijn: 
• Cradle to Cradle, MBDC
• IFD
• Slimbouwen
• Design for Disassembly, Elma Durmisevic en papers
• Productontwikkeling, papers
• Casestudies: Project XX
  Delftech
  Mexx / Nissan office
Ondanks dat er verscheidene bronnen zijn gebruikt, blijft het hulpmiddel 
natuurlijk arbitrair. 

Belangrijke begrippen
Belangrijke zaken welke een rol spelen in het hulpmiddel zijn: 
• Aanpasbaar (gaat een stap verder als demonteerbaar, maar houdt onder  
andere nog wel demonteerbaar in en meer); 
• Bereikbaarheid van de plaatsen waar zaken / lagen, die met elkaar 
verbonden zijn; 
• Parallel versus sequentieel (parallel is een pre voor aanpasbaar, sequentieel 
zorgt voor demonteerbaar vanwege bereikbaarheid), zie figuur 39; 
• Zorg voor een losneembare verbinding, dit kan op verschillende manieren 
worden gedaan. Zorg dat deze te allen tijde parallel verbonden is; 
• Lagen (van Steward Brand): Lagen maar met één andere laag verbinden, 
met langste levensduur (constructie), bevorderd aanpasbaarheid.  
De lagen zijn: 
 -Site (niet meegenomen in hulpmiddel) .
 -Structure: Zorgt voor krachtenopname, -afdracht en stabiliteit: 
  -Fundering;
  -Constructie.
 -Skin: Zorgt voor afscheiding met buiten, wind- & luchtdicht &   figuur 39:   Sequentieel versus parallel



106

 isoleert:
  -Gevel;
  -Dak.
 -Setting: Zorgt voor scheiding zodat er verschillende ruimtes kunnen worden gecreëerd zowel vertikaal als  
  horizontaal:
  -Vloer (deze wordt niet als constructie element beschouwd zodat deze ook aanpasbaar kan zijn);
  -Binnenwanden.
 -Systems: de installaties zelf worden niet meegenomen omdat deze weinig verbindingen hebben met de   
  ander lagen, daarentegen zijn leidingen volop aanwezig in verbindingen tussen lagen:
  -Leidingen (in hulpmiddel installaties genoemd).
 -Stuff: wordt voor het grootste deel niet meegenomen, alleen de trap wordt wel meegenomen:
  -Trap: Connectie tussen  verdieping(en).
Voor de duidelijk nogmaals aan bod: gebouwniveau (figuur 21) en gebouwdeelniveau (figuur 25).  Een gebouw 
bestaat uit verschillende lagen, welke met elkaar worden verbonden. Het gebouwniveau gaat over deze lagen en de 
verbindingen tussen de lagen. Wanneer men dieper ingaat op deze lagen, bijvoorbeeld de gevel, wordt ingezoomd 
naar gebouwdeelniveau. Daarbij komt de opbouw van een laag aan bod en hoe deze opgezet is. 

3.5.2. Gedetailleerde opbouw
Inleiding
Allereerst  zal er een beginpagina moeten zijn welke verteld waarvoor, voor wie, wanneer en waarover het hulpmiddel 
gaat. Zo kan meteen gezien worden of de persoon en het project in aanmerking komen. Vervolgens dient er op een 
andere pagina kort de achterliggende gedachte worden uitgelegd, zodat de gebruiker met de gebruikte termen in 
aanraking komt. 
Zo is het eerste tabblad, “doel hulpmiddel” (achterliggende gedachte, doelgroep, wanneer & cradle to cradle) 
ontwikkeld met daarna het tabblad  “toelichting” (werking, eco-effectiviteit versus eco-efficiency &  toelichting). 

Begin hulpmiddel
Wanneer overeengekomen is dat het hulpmiddel geldt voor de situatie, kan men invoeren welke informatie men wilt, 
dit zal gebeuren in het home tabblad. 
Omdat wordt uitgegaan dat verschillende disciplines in een ontwerpteam zitten, is er eerst algemene informatie in te 
voeren, zodat voor iedereen duidelijk is om welk project het gaat. Daarnaast is ook nog de mogelijkheid om een 
afbeelding toe te voegen.  
Tevens kan men invoeren of men bezig is met een grof of gedetailleerd ontwerp. De achterliggende gedachte 
hiervoor is dat wanneer men in het begin van het proces is en bezig is (met een grof ontwerp), nog niet teveel zaken 
dienen te worden vastgelegd (conclusie uit deelvraag 2). Kiest men voor een grof ontwerp dan krijgt men enkele 
belangrijke aanknooppunten welke als ontwerprichtingen / triggers meegenomen kunnen worden.  Wanneer men 
verder is in het proces kan men de optie gedetailleerd ontwerp invullen om alle informatie te laten zien om deze als 
richtlijnen te gebruiken bij het detailleren en ontwerpen. 
Wanneer men voor de keuze grof ontwerp kiest is dit dus puur om enkele aanknooppunten te vinden voor het gehele 
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ontwerp. Bij deze keuze hoeft nog 
geen samenvattend plaatje af 
afsluiting te worden getoond om te 
zien hoe het gebouw scoort. 
Daarentegen, wanneer men zo ver is 
in het proces dat alle informatie kan 
worden vrijgegeven kan dit 
samengevat worden in een scoretabel. 
Behalve dit kan men ook nog een 
keuze maken uit 13 verschillende 
verbindingen.  Wanneer men met één 
specifiek detail bezig is kan men er 
bijvoorbeeld voor kiezen om alleen 
diegene aan te vinken. Tevens zijn er 
8 verschillende soorten opbouw aan 
te vinken van de verschillende lagen. 

Aanknooppunten voor gebouw- 
en gebouwdeelniveau
Bij het tabblad gebouwniveau komen 
de 13 verbindingen ter sprake, deze 
zijn: 
• Fundering - Constructie
• Fundering - Gevel
• Fundering - Vloeroplegging
• Gevel - Dak
• Gevel - Gevelopening
• Dak - Dakopening

• Constructie - Vloer
• Constructie - Gevel
• Constructie - Dak-
• Constructie - Binnenwand
• Gevel - Binnenwand
• Vloer - Trap
• Vloer - Binnenwand
Ongeacht over welke verbindingen 
men informatie wilt, wordt er altijd 
begonnen met  3 algemene vragen:  
1) Volgens  figuur 22 en figuur 23 
hebben de verschillende lagen 
allemaal een eigen levensduur.  
Waarbij deze afloopt vanaf de 
constructie naar de “stuff” , dit dient 
bij elke verbinding in acht te worden 
genomen. 
2) Dit heeft tevens invloed op de 
aanpasbaar en demonteerbaar, zie 
figuur 24. 
3) De derde en laatste vraag gaat 
over alle materialen. Namelijk, indien 
alle materialen uit de biosfeer komen, 
of gebouwd wordt met één materiaal 
uit een technosfeer, kan het gebouw 
in zijn geheel teruggebracht worden 
in zijn eigen kringloop. Wanneer dit 
voor het gebouw geldt, kan men 

gebruik maken van de escape route, 
deze komt terug in het denkmodel, 
zie figuur 18. Indien hier spraken van 
is, wordt men meteen omgeleid. 
Vervolgens komen de 13 verbindingen 
aan bod. Enkele aandachtspunten 
komen terug bij alle verbindingen, te 
denken valt aan de manier van 
verbinden (losneembaar, moeilijk 
losneembaar of niet losneembaar),  
de toegankelijkheid van de montage 
punten en dergelijke. Tevens zijn er 
enkele aandachtspunten specifiek 
voor iedere verbinding. 
Bij elk aandachtspunt worden 
verschillende mogelijkheden 
gegeven. Let op, er worden 
mogelijkheden gegeven en geen 
kant-en-klaar oplossingen. Voor 
elke mogelijkheid staat een cijfer in 
een range van 1 tot 5. Wanneer een 
mogelijkheid de waarde 5 heeft dan 
is dat een eco-effectieve oplossing, 
bij de waarde 3 een eco-efficiënte 
oplossing (het “minder slecht doen”), 
en de waarde een komt globaal 
overeen met traditioneel bouwen, zie 
figuur 40. 

figuur 40:   Range
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Soms zijn er 5 antwoorden, voor elke 
waarde een, maar soms zijn niet alle 
waarden vertegenwoordigd bij de 
antwoorden omdat deze er simpelweg 
niet zijn.  Er kan meteen afgeleid 
worden welke mogelijkheid het beste 
is. Er is bewust gekozen voor een 
range van 1 tot 5 en niet alleen het 
eco-effectieve antwoord omdat er in 
deze periode, de periode waarin we 
op weg zijn naar C2C, nog niet altijd 
100% gescoord kan worden. Indien 
5, de eco-effectieve keuze, niet 
mogelijk is kan men zo voor een 
mogelijkheid met waarde 4 kiezen. 
Het is zo niet: iets of niets, maar er 
zijn ook middenwegen. Desalniettemin 
dient  zoveel mogelijk voor  
mogelijkheden gekozen te worden 
met de waarde 5. 
Indien iets onbekend is en niet wordt 
ingevuld, krijgt dit de waarde 0. 

De mogelijkheden worden verdeeld 
over diverse categorieën. Deze 
worden door middel van afkortingen 
zichtbaar gemaakt achter de pull-
down menu’s. Door middel van het 
rode driehoekje bovenaan bij elke 
verbinding worden deze afkortingen 
verduidelijkt. Dit is namelijk nodig 
voor de verwerking van de gekozen 
antwoorden naar een overview bij 
het resultaten blad, hier worden 
enkele zaken per categorie besproken. 
Sommige vragen bevatten termen 
welke onduidelijk en onbekend 
kunnen zijn, daarom is er bij zulke 
vragen een informatiebutton 

aanwezig die de gebruiker direct  
naar de betreffende informatie op het 
informatietabblad. Is deze kennis al 
paraat dan kan men snel door het 
hulpmiddel lopen zonder telkens naar 
de informatie geleid te worden. 
Elke verbinding bevat enkele 
aanknooppunten, waarbij door 
middel van een pulldown menu,  
mogelijkheden zichtbaar worden 
gemaakt.  Omdat de score voor de 
mogelijkheden staat is direct zichtbaar 
hoe  “goed” men bezig is. 
Ditzelfde geldt voor het tabblad 
gebouwdeelniveau waarbij 
verschillende opbouwen ter sprake 
komen. Deze zijn:  
• Fundering
• Constructie
• Gevel
• Dak
• Installaties
• Vloer
• Binnenwanden
• Trap
De opbouwen hebben meer punten 
waarmee men rekening moet houden 
dan de verbindingen op gebouw-
niveau. Dit komt doordat bij een 
verbinding op gebouwniveau het gaat 
om de knoop tussen twee lagen. 
Daarentegen gaat het bij gebouwdeel-
niveau om een verbinding tussen alle 
materialen welke in de desbetreffende 
opbouw zitten. Over het algemeen 
bestaat de opbouw van een laag uit 
meerdere materialen. Waardoor er 
meer zaken met elkaar verbonden 
dienen te worden dan de 2 lagen op 

gebouwniveau. De opbouw van deze 
materialen dienen ook aan bepaalde 
eisen te voldoen wat allemaal 
tezamen komt bij gebouwdeelniveau, 
zie figuur 41. 

Het tabblad wat hierop volgt is de 
“escape route”. Men komt alleen bij 
de escape route terecht indien men 
hiervoor in aanmerking komt. De 
escape route zelf heeft verder geen 
aanknooppunten voor het ontwerpen 
en detailleren omdat dit niet nodig is 
in verband met de specifieke keuze 
voor materialen bijvoorbeeld volledig 
uit de biosfeer. 

Resultaat
Zoals al eerder ter spraken is gekomen  
wordt er bij het tabblad home de 
mogelijkheid gegeven om te kiezen 
voor een grof of gedetailleerd 
ontwerp, afhankelijk van de stand in 
het proces.  
Indien men voor een grof ontwerp 
kiest, is het hulpmiddel puur ter 
informatie van enkele aandachts-
punten waarmee men rekening dient 
te houden bij het ontwerpen. Op 
zulke momenten zit men nog te vroeg 
in het proces om alles te gaan 
toetsen.  
Ervan uitgaande dat men heeft 
gekozen voor de keuze “gedetailleerd 
ontwerp” wordt in dit tabblad door 
middel van spiderplots samengevat 
op welke punten men goed scoort en 
op welke punten nog een verbeterslag 
valt  te behalen.  
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Er wordt een totale score gegeven 
voor gebouwniveau welke laat zien 
welke verbinding het beste scoort.  
Alle mogelijkheden in het tabblad 
gebouwniveau (en tevens in het 
tabblad gebouwdeelniveau) zijn 
onderverdeeld in enkele categorieën. 
Deze volgen uit de wetenschappelijke 
literatuur, casestudies en het 
denkmodel. Bij gebouwniveau zijn 
dit: 
• Aanpasbaar 
Indien een aanpassing gemaakt 
wordt, hoe wordt dit gedaan en kan 
dit überhaupt?  
• Kringloop 
Indien er bij de verbinding tussen 
twee lagen nog een materiaal wordt 
toegevoegd dient deze ook aan de 
C2C eisen te voldoen betreffende 
kringlopen 
• Leiding 
Komen er leidingen voor in de 
specifieke knoop en hoe wordt hier 

mee omgegaan? 
• Verbinding 
Gaat over de soorten verbindingen en 
de eigenschappen welke deze met 
zich meebrengen. 
• Toegang 
Zijn de montage punten bereikbaar 
en toegankelijk bij een mogelijke 
aanpassing? 
• Lagen  
Specifiek over de lagen welke 
gedefinieerd zijn door Steward Brand, 
bijvoorbeeld welke met elkaar 
gekoppeld zijn en wat de 
onderliggende verhoudingen zijn. 

De tweede spiderplot, welke volgt op 
de spiderplot met alle verbindingen, 
maakt inzichtelijk hoe op deze 
categorieën door alle verbindingen 
tezamen wordt gescoord.  
Vervolgens komen er 13 spiderplots 
welke per verbinding duidelijk maken 
welke categorie goed scoort en welke 

minder. Bij elke spiderplot zit een 
button welke men meteen terugleidt 
naar de verbinding zodat men meteen 
aanpassingen kan maken. 
Er is bewust niet gekozen om een 
spiderplot te maken per verbinding 
met daarin alle antwoorden omdat dit 
teveel zou zijn om het overzicht te 
houden. Sowieso is dit al meteen 
duidelijk in het tabblad gebouwniveau 
waar bij elke  mogelijkheid meteen de 
waarde wordt gegeven.  

Vervolgens komt gebouwdeelniveau 
ter sprake. Zichtbaar in het denkmodel 
is dat hier twee aspecten een rol 
spelen welke niet in het verlengde 
van elkaar liggen, zie figuur 18. 
Namelijk ontleedbaar en herbruikbaar.  
Eerst wordt er een spiderplot getoond 
met alle opbouw waarbij de 
gemiddelde score aan bod komt.  
Daarom wordt er vervolgens een 
spiderplot getoond welke van alle 
opbouwen laat zien met betrekking 
tot ontleedbaar. 
Vervolgens komt er een spiderplot 
waarin alle opbouw ter sprake komt 
op het gebied van herbruikbaar.
Daarna komen allemaal spiderplots 
waarin alle opbouw apart wordt 
behandeld. Tevens voor 
gebouwdeelniveau zijn de vragen in 
categorieën verdeeld, enkele dezelfde 
als bij gebouwniveau en enkele 
nieuwe. 
Extra categorieën bij gebouwdeel-
niveau zijn: 
• Levensduur; 

figuur 41:   Diagram welke inzichtelijk maakt dat op gebouwniveau minder verbindingen omvat 
dan op gebouwdeel
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Dit gaat over alle levensduren 
(economisch, bouwtechnisch en 
dergelijke) van een bepaald materiaal.   
• Materiaal; 
Soorten materialen welke gebruikt 
worden. 
• Modulair; 
• Uitbreidbaar; 
• Overig. 
Alle aanknooppunten welke niet in 
bovenstaande categorieën vallen. 
Voor de volledigheid zijn de 
categorieën en ontleedbaar en 
herbruikbaar in alle spiderplots 
weergegeven. 

Sommige aanknooppunten gelden 
alleen voor ontleedbaar en sommige 
alleen voor herbruikbaar, maar 
sommige ook voor beide. 
Als voorbeelden hiervoor: 
• Modulariteit gaat alleen om 
herbruikbaarheid. Voor ontleed-
baarheid heeft het geen enkele 
toegevoegde waarde.  
• Kringlopen hebben alleen te maken 
met ontleedbaarheid en het 
terugbrengen van materialen in hun 
kringloop. Echter heeft het geen 
toegevoegde waarde voor hergebruik.   
• Volgorde van montage is zowel van 
belang voor hergebruik en 
ontleedbaarheid. Omdat bij ontleden 
de volgorde van demontage van 
belang is en bij hergebruik kan dit als 
voordeel hebben dat bepaalde delen 
kunnen worden hergebruikt.  
Bij gebouwdeelniveau zijn de twee 
belangrijkste begrippen ontleedbaar 

en herbruikbaar, de twee hoofd-
begrippen uit het denkmodel bij 
gebouwdeelniveau.   

De resultaten pagina wordt opgevolgd 
door het informatietabblad, hier staat 
allemaal informatie over enkele 
begrippen welke om meer 
duidelijkheid kunnen vragen. Hierna 
wordt verwezen vanuit verschillende 
tabbladen. 
 
3.5.3. Specifieke punten 
Lagen en levensduur
Zoals reeds eerder ter spraken is 
gekomen is het model van Brand 
gebruikt voor het creëren van 
verschillende lagen. Iedere laag heeft 
een andere functie en een andere 
levensduur.  
Daarnaast is het volgende citaat van 
Steward Brand van belang:

“…..All buildings are predictions. 

All predictions are wrong…..”

Dit wil zeggen dat een gebouw te 
allen tijde aanpasbaar moet zijn.  
Daardoor is het niet mogelijk om zelf 
de lagen te definiëren afhankelijk van 
persoonlijke voorkeuren. Omdat het 
niet te voorspellen is of de gebruiker 
altijd dezelfde gebruiker blijft of dat 
er mogelijk verhuisd wordt, of de 
wensen veranderen gedurende de 
levensduur. Kortom, de toekomst van 
een gebouw is nooit volledig te 

voorspellen. Om ervoor te zorgen dat 
de knooppunten en opbouwen hierop 
inspelen dienen deze aanpasbaar te 
zijn en de opbouw dient ingedeeld te 
worden op de lagen welke 
gedefinieerd zijn door Steward Brand. 
Bouwen voor eeuwig kan een juiste 
keuze zijn, indien alles in de lagen 
wordt verdeeld en aanpasbaar is. Een 
niet aanpasbaar gebouw voor eeuwig 
maken is geen optimale keuze omdat 
vooraf niet voorspeld kan worden of 
deze eeuwig zullen blijven bestaan 
voor deze functie (informatie volgt uit 
Brand). 

Verbindingen tussen lagen
Om de verbindingen tussen de 
verschillende gedefinieerde lagen 
aanpasbaar te maken zijn enkele 
zaken van belang. 
Allereerst dient een laag  verbonden 
te worden met een andere laag welke 
de langste levensduur heeft (Leupen, 
2004). Dit komt er op neer dat zoveel 
mogelijk aan de constructie gekoppeld 
dient te worden. Ter illustratie 
hiervoor, wanneer een binnenwand 
aan de gevel gekoppeld zal worden 
(deze gevel heeft een langere 
levensduur) en de gevel wordt 
aangepast, moet de koppeling met de 
binnenwanden losgemaakt worden 
en opnieuw met een laag aangegaan 
worden. Wanneer deze met de 
constructie verbonden zou worden 
kan de gevel aangepast worden 
zonder dat een andere laag daardoor 
aangetast wordt. 
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Concluderend kan gezegd worden dat 
getracht moet worden in een 
verbinding maar 2 lagen te koppelen 
(Leupen, 2004). Waarvan bij een laag 
het beste voor de constructie gekozen 
kan worden, omdat deze de langste 
levensduur heeft (kader van dit 
afstudeerproject). 

Verbindingsmethoden
Er zijn verscheidene soorten 
methoden om materialen met elkaar 
te verbinden (Timmermans, 1990).
Namelijk materiaal-, vorm- en 
objectverbindingen. 

Bij materiaalverbindingen worden 
twee of meer elementen met elkaar 
verbonden door een al dan niet 
toegevoegd vloeibaar of plastisch 
materiaal.  
Enkele verbindingstechnieken zijn: 
lassen, solderen, lijmen, kitten, 
vulkaniseren, metselen en aanstorten 
van beton. Bij deze methode is het 
van belang om te weten uit welke 
kringloop het materiaal komt. Komt 
het materiaal uit de biosfeer, dan kan 
deze methode op een C2C manier 
uitgevoerd worden. Wanneer men 
bijvoorbeeld een biologische kit 
gebruikt, dan kan deze na gebruik 
van de twee materialen afgeschrapt 
worden en terug in de natuur 
gebracht worden. Echter wanneer het 
materiaal uit de technosfeer komt, 
kan het niet er af geschrapt worden 
omdat dit kwaliteitsverlies oplevert 
(zeker in een periode waarin 

materialen  nog bijna niet terugkeren 
naar de kringloop en hergebruik 
gewenst is). 

Bij een vormverbinding worden 
twee of meer elementen met elkaar 
verbonden waarbij door middel van 
de vorm de verbinding tot stand 
komt. Voorbeelden hiervan zijn:  
houtverbindingen, klik- of 
snapverbindingen en metaalplaat-
verbindingen. Omdat hierbij de 
verbinding niet bestaat uit een 
bepaald materiaal maar uit de vorm is 
het onbelangrijk of het materiaal uit 
de biosfeer of technosfeer komt.  
Het belangrijke aandachtspunt van 
deze verbinding is echter de fixatie. 
Meestal is een vormverbinding 
gefixeerd, waardoor deze 
demonteerbaar maar niet aanpasbaar, 
is. In enkele gevallen kan deze ook 
niet gefixeerd zijn. Bijvoorbeeld 
legoblokjes worden door middel een 
vorm aan elkaar geklikt, deze vorm 
zorgt ervoor dat een afzonderlijk 
legoblokje niet alleen eruit gehaald 
kan worden omdat deze in de 
horizontale lijn wordt tegengehouden 
door de vormverbinding. De fixatie 
weerhoudt horizontale verplaatsing, 
en horizontale verplaatsing zorgt bij 
lego voor aanpasbaarheid. Voor een 
niet gefixeerde vormverbinding valt 
te denken aan een kolom of ligger 
welke door middel van een 
kogelverbinding met elkaar verbonden 
zijn. De fixatierichting is een andere 
richting als de mogelijke 

demonteerrichting. 
De toets om dit zelf te testen is om te 
kijken of het deel eruit geduwd kan 
worden na ontkoppeling van de 
verbinding.  

Objectverbinding, hierbij wordt 
een object tussen de twee verbinden 
elementen geplaatst welke voor de 
verbinding zorgt. Te denken valt aan 
moeren, schroeven,  balkankers, 
pluggen, blindklinknagels en 
dergelijke. Bij  veel van de 
objectverbindingen  kun je  deze ook 
weer demonteren. 

Omdat sommige verbindings-
technieken verschillend uitgewerkt 
kunnen worden, komen deze twee 
keer voor in het hulpmiddel: 
5. Vormverbinding, niet gefixeerd;
5. Materiaalverbinding uit de 
biosfeer; 
4. Objectverbindingen; 
3. Vormverbinding, gefixeerd; 
1. Materiaalverbinding (zoals lassen).

Twee peilers die de puntenverdeling 
teweeg brengen voor deze vraag zijn: 
aanpasbaarheid en mogelijk destruc-
tie. 
Sommige verbindingen zoals niet 
gefixeerde vormverbindingen, 
objectverbindingen en verbindingen 
uit de biosfeer zijn aanpasbaar.   
Daarentegen zijn gefixeerde vorm-
verbindingen alleen demonteerbaar. 
En materiaalverbindingen zoals 
lassen zijn noch demonteerbaar noch 
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aanpasbaar. 
De andere peiler die van belang is, is 
of de verbinding tot destructie leidt 
bij het materiaal.  Wanneer gekozen 
wordt voor een schroefverbinding 
worden er gaten in de lagen gemaakt, 
wat nadelig is voor hergebruik en 
daarbij modulariteit veroorzaakt.  
Echter leiden materiaalverbindingen 
tot veel destructie, bijvoorbeeld 
lasverbindingen. 
Materiaalverbindingen uit de biosfeer 
zijn volledig aanpasbaar en destructie 
is niet van belang omdat deze uit de 
biologische kringloop komt. Niet 
gefixeerde vormverbindingen zijn 
aanpasbaar en veroorzaken geen 
destructie, deze hebben beide de 
waarde 5 gekregen. Omdat vele 
objectverbindingen voor een hele 
kleine destructie zorgen die als 
modulariteit kan worden opgevat 
hebben deze de waarde 4 gekregen, 
alhoewel deze wel geheel aanpasbaar 
zijn. 
Gefixeerde vormverbindingen zorgen 
voor demonteerbaarheid in plaats 
van aanpasbaarheid, vandaar de 
toegekende waarde 3.  

Soorten verbindingen
Naast de drie verbindingstechnieken 
kunnen deze allemaal qua 
losneembaarheid in een aantal 
categorieën  worden ingedeeld. Dit 
komt tevens lichtelijk terug in 
voorgaande paragraaf. 
Echter gaat losneembaarheid verder 
en is in verschillende catogoriën te 

verdelen waardoor hiervoor een 
aparte vraag voor is gemaakt.  
Een losneembare verbinding is 
verbinding die in haar behoefte kan 
worden losgenomen.  Zo is er ook 
een indirecte verbinding, daarbij 
wordt een derde materiaal 
toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de 
schroeven. Daarnaast is er de directe 
verbinding waarbij uitsluitend de 
beide te verbinden elementen zijn 
betrokken (bv. inklemming). Vaak zijn 
zulke verbindingen niet aanpasbaar 
en alleen demonteerbaar.  Daarnaast 
kunnen er ook materiaalverbindingen 
worden gebruikt waarbij een 
maatregel is getroffen om de schade 
te beperken. Bijvoorbeeld
natte verbinding op scheidingslaag 
(bv. afwerkvloer op folie) (informatie 
volgt uit Casestudies en literatuur). 

Leidingen
Leidingen lopen door vele 
knooppunten. Echter is het vaak een 
onderbelicht item. Er wordt op 
verschillende manieren mee 
omgegaan. Traditioneel worden met 
leidingen pas in een later moment in 
het proces rekening gehouden.  
Waardoor eerder gemaakte zaken 
ongedaan gemaakt worden. Omdat 
leidingwerk een relatief korte 
levensduur heeft, dienen deze 
bereikbaar en aanpasbaar te zijn.  
Wanneer ze verwerkt zitten achter 
een laag, wat begrijpelijk is omdat 
het niet altijd wenselijk is om deze in 
het zicht te hebben, moet deze laag  

natuurlijk ook aanpasbaar zijn. In 
sommige gebouwen  zijn leidingen 
verwerkt in de constructie (in 
kokerprofielen), dit is optimaal 
gebruik van de constructie waarvoor 
geen eerder gedaan werk ongedaan 
hoeft te worden, echter zijn deze 
moeilijk tot niet meer bereikbaar. 
Wanneer er schachten zijn waarin 
leidingen geplaatst kunnen worden 
waardoor ze altijd bereikbaar zijn en 
vernieuwbaar zijn, worden hier de 5 
punten aan toegekend. Ook  aan 
geen leidingen worden 5 punten 
toegekend. Een belangrijk aspect van 
C2C is het feit dat een huis actief 
moet zijn en dat men optimaal 
mogelijk gebruik moet kunnen maken 
van frisse lucht, door te openen 
ramen, en zonlicht. 
Daarnaast zijn ook 5 punten te 
verdienen als de leidingen in het zicht 
zitten maar desalniettemin evengoed 
aanpasbaar zijn. 
Wanneer de eco-efficiënte manier 
wordt gebruikt door niet net gedaan 
werk ongedaan te maken en afval te 
creëren en de leidingen bijvoorbeeld 
in de constructie te plaatsen worden 
3 punten toegekend. Als de 
“traditionele manier” wordt gebruikt 
dan wordt er 1 punt toegekend 
(informatie volgt uit casestudies en 
Slimbouwen). 

Moeilijkheidsgraad van aanpas-
sen
Enkele vragen gaan tevens over de 
moeilijkheidsgraad van aanpasbaar-
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heid. Wanneer iets moeilijk aan te 
passen is, is het niet aantrekkelijk om 
dit te doen. Uit de quickscan is 
gebleken dat op dit moment een van 
de belangrijkste punten “tijd is geld” 
is.  
Omdat tijd een moeilijk meetbaar 
aspect is, is ervoor gekozen om tijd 
niet als aandachtspunt in het 
hulpmiddel te zetten. Om dit op te 
vangen is wel een aandachtspunt 
welke gaat over het aantal personen 
en het soort materieel wat nodig is 
voor een aanpassing. 
Een voortvloeisel hieruit is het 
aandachtspunt welke gaat over de 
hoeveelheid verbindingsmethoden.  
Hoe meer verschillende verbindings-
methoden worden gebruikt hoe meer 
verschillend materieel en gereedschap 
moet worden gebruikt (DfD). Hoe 
minder verbindingstechnieken hoe 
makkelijker en hoe minder tijd het 
kost. 

Biosfeer en technosfeer
In enkele vragen komen de twee 
cyclussen terug. Er zit een belangrijk 
verschil tussen de twee cyclussen.  
Indien men een materiaal gebruikt uit 
de biosfeer, dan is dit oplosbaar in de 
natuur ongeacht of het in zijn geheel 
of in kleine stukken wordt 
teruggebracht. Het is van belang dat 
materialen uit de technosfeer niet 
kapot worden gemaakt of worden 
beschadigd. Dit omdat herbruik-
baarheid een belangrijk aspect voor 
de technosfeer is. Zeker in een 

periode waarin het nog lastig is om 
materialen terug te brengen in de 
kringloop. Dit is van belang voor 
afdichtingsmiddelen.   
Afdichtingmiddelen worden vrijwel 
altijd bij demontage beschadigd. 
Indien deze uit de biosfeer komen is 
dit niet erg. Uiteraard dient allereerst 
te worden voorkomen dat 
afdichtingsmiddelen worden gebruikt. 

Hetzelfde geldt voor de restmaterialen, 
hierbij is het van belang uit welke 
cyclus deze komen, aangezien 
restmaterialen meestal overgebleven 
en ongebruikte stukken. 

Uit welke kringloop materialen komen 
is tevens van belang voor de opbouw. 
Wanneer een gebouw of opbouw 
bestaat uit materialen de biosfeer, 
dan kan deze geheel opgenomen 
worden door de natuur. Wanneer de 
opbouw bestaat uit één materiaal uit 
de technosfeer, dan kan deze terug 
worden gebracht naar de kringloop.  
Daarom is hier ook 5 punten aan 
toegekend. Daarnaast kan de opbouw 
volgens C2C ook bestaan uit zowel 
materialen uit de biosfeer als 
materialen uit de technosfeer. Echter 
dienen deze helemaal te scheiden te 
zijn. Dit heeft ook 5 punten. Wanneer 
een van deze drie zaken maar deels 
aan bod komen in de opbouw worden 
3 punten toegekend. Wordt alles met 
elkaar verbonden zonder te kunnen 
demonteren krijgt het 1 punt 
(informatie volgt uit MBDC). 

Toegankelijkheid
Een zeer belangrijk aspect van 
aanpasbaarheid is dat de (de)
montagepunten bereikbaar en 
toegankelijk moeten zijn. Dit 
aandachtspunt volgt bij elke 
verbinding en elke opbouw (informatie 
volgt uit DfD). 

(De)montagerkant
Wanneer men een laag gaat 
aanpassen en daardoor eruit haalt, 
kunnen deze naar de buitenkant of 
naar de binnenkant van het gebouw 
eruit gehaald worden. Wanneer deze 
naar de binnenkant eruit gehaald 
worden, kan dit soms tot problemen 
leiden omdat de elementen 
verdiepingshoog kunnen zijn en dan 
niet vervoerd kunnen worden binnen 
het gebouw. Het feit dat de voorkeur 
ligt bij de buitenzijde als 
demontagekant geldt uiteraard niet 
voor alle lagen (informatie volgt uit 
de casestudies).  

Functies van de lagen
Enkele vragen hebben betrekking tot 
het feit dat lagen geen functies 
mogen vervullen van andere lagen.  
Indien dit wel gebeurd maakt dit de 
laag minder flexibel en aanpasbaar. 
Daarbij is de functionele levensduur 
van de constructie langer als van de 
gevel (informatie volgt uit Leupen en 
Brand). 
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Overdimensioneren
Overdimensioneren is een aspect wat 
soms wordt gebruikt bij duurzaam 
bouwen. Echter omdat de toekomst 
van een gebouw niet te voorspellen 
is, kan dit wel gedaan worden, maar 
kan ook overbodig blijven. Indien 
ervoor wordt gezorgd dat een gebouw 
uitbreidbaar is (daarmee tevens dat 
alle knopen goed bereikbaar zijn) is 
het overbodig om een gebouw over 
te dimensioneren omdat dit tevens 
gedurende het gebruik kan (informatie 
volgt uit IFD, Slimbouwen, Brand en 
C2C). 

Aanpasbaar en demonteerbaar
Elk onderdeel bevat een 
aandachtspunt of iets aanpasbaar, 
demonteerbaar of helemaal niet 
demonteerbaar is. Gekozen is om 
aanpasbaar de waarde 5 te geven, 
(eco-effectief) demonteerbaar (eco-
efficiënt) de waarde 3 te geven en 
beide niet de waarde 1 te geven. 
Meer informatie over deze twee 
begrippen is te vinden eerder in dit 
hoofdstuk en in de bijlage. Tevens 
wordt dit in het hulpmiddel nader 
toegelicht in het informatietabblad. 

Levensduren
Om optimaal te kunnen inspelen op 
de levensduur, is het van belang dit 
als aandachtspunt te hebben. Aan de 
buitenkant van de opbouw dient 
datgene te zitten met de kortste 
levensduur en binnenin hetgeen met 
de langste levensduur. Er dient zo 

gekoppeld te worden, dat wanneer 
iets met een korte levensduur 
verwijderd dient te worden er maar 
enkele koppelingen gedemonteerd 
dienen te worden (informatie volgt 
uit DfD). 

Soort materiaal
Wanneer iets in de fabriek wordt 
vervaardigd, kan dit met meer 
nauwkeurigheid worden gedaan dan 
wanneer dit op de bouwplaats 
gebeurd. Prefab producten komen 
daardoor beter in aanmerking voor 
hergebruik. Daarnaast zijn er ook 
betere condities in de fabriek zowel 
voor de materialen als voor het 
personeel (informatie volgt uit IFD en 
Slimbouwen).   

Het hulpmiddel gedurende het 
ontwerpproces
Het hulpmiddel kan op drie 
verschillende manieren en momenten 
worden gebruikt, afhankelijk van 
bepaalde keuzes welke gemaakt 
worden in het tabblad “home”. 
Allereerst kan het worden gebruikt 
aan het begin van het proces bij het 
ontwerpen van een grof ontwerp. 
Er komt dan per gekozen verbinding 
en opbouw enkele aandachtspunten 
met verschillende middelen. Deze 
geven mogelijke uitwerkingen van 
het desbetreffende aandachtspunt.  
Wanneer hiervoor gekozen wordt, is 
dit hulpmiddel een trigger voor eco-
effectieve keuzes. Daarom zal deze 
geen resultaten inzichtelijk maken in 

het tabblad “resultaten”, het is hier 
nog te vroeg voor in het proces.   
Ten tweede kan dit hulpmiddel 
gebruikt worden bij het ontwerpen 
van het gebouw, verbindingen en de 
opbouw. Men krijgt dan 
aandachtspunten (per gekozen 
verbinding en opbouw) met mogelijke 
manieren om hiermee om te gaan.  
Het hulpmiddel geeft geen 
oplossingen en producten, maar 
manieren om iets aan te pakken (ook 
wel middelen genoemd). 
Ten derde kan dit hulpmiddel ook 
worden gebruikt om een bestaand 
gebouw in te voeren en te zien waar 
verbeterpunten liggen. 

Fundering
Op de fundering worden alle krachten 
afgedragen die van alle lagen 
afkomen. Dit maakt de fundering 
moeilijker aanpasbaar dan andere 
lagen. Twee belangrijke peilers 
hiervoor zijn uitbreidbaarheid van 
het gebouw, naar boven, en 
verwijderbaarheid.   
Allereerst een fundering op palen of 
een fundering op zand. Palen zijn niet 
tot moeilijk uit de grond te halen.
Indien dit wel kan vergt dit ook nog 
veel tijd. Dit is niet het geval bij 
funderen op zand.  
Op palen of op zand kan een plaat of 
een strokenfundering worden gelegd 
/ gekoppeld. Beide zijn uitbreidbaar. 
Maar een bestaande strokenfundering 
heeft wel een bepaald stramien 
waardoor niet meer willekeurig een 
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extra kolom kan worden geplaatst. 
Een plaat kan daarentegen worden 
verdikt (niet op plaatsen waar een 
constructie erop bevestigd staat) 
waardoor op een willekeurige plek in 
de toekomst een extra kolom / wand 
kan worden geplaatst. 
Vanuit deze redenering is gekozen 
om 5 punten toe te kennen aan een 
plaat op zand gefundeerd. Omdat 
deze makkelijk uitbreidbaar en 
bereikbaar is, en niet zo moeilijk is als 
palen om weg te nemen. 3 punten 
voor een plaat op palen of stroken op 
zand.  En 1 punt voor stroken op 
palen. Deze zijn moeilijk uitbreidbaar, 
moeilijk bereikbaar en wegneembaar. 

Soil & Stuff
Buiten het kader van dit afstudeer 
onderzoek vallen soil en stuff, oftewel 
bodem en de meubels & inbouw. 
Hiervoor is gekozen omdat de 
achtergrondkennis hier nihil van is. 
Daarnaast zou het kader te groot 
geworden zijn als deze twee lagen 
ook meegenomen zouden worden. 

Constructie
Er is vanuit de functie verdeling van 
Steward Brand en opvolgers naar 
constructie gekeken. Om het geheel 
een bewerkbaar kader te geven, is 
met name gekeken naar de 
verschillende levensduren welke de 
verscheidene lagen hebben.  
Constructie is bij die betreffende 
lagenindeling degene met de langste 
levensduur, welke gelijk is aan de 

gebouwlevensduur. Daarom is deze 
gekozen als fixed layer. Als alle lagen 
in verbinding gaan met de constructie 
in plaats van lagen met kortere 
levensduren kunnen deze het 
eenvoudigste worden aangepast. 
Zoals al eerder ter sprake is gekomen 
zou het beter zijn als de constructie 
tevens aanpasbaar is, maar vanwege 
het kader is ervoor gekozen om als 
uitgangspunt om de constructie 
demonteerbaar te laten zijn. 
 
3.5.4. Opzet hulpmiddel
Alle bovenstaande informatie is 
verwerkt in Excel. Omdat een 
uitgangspunt is dat het een dynamisch 
programma zal worden, is veelvuldig 
gebruik gemaakt van Visual Basics. 
Zo zijn er veel zaken toegevoegd die 
het geheel gebruiksvriendelijk maken. 
Zoals buttons die ervoor zorgen dat 
alles of een geheel tabblad gewist 
kunnen worden of kleine plaatjes 
waarop gedrukt kan worden om ze in 
het groot te zien. Tevens zijn er 
buttons toegevoegd, waarachter 
macro’s zitten welke geschreven zijn 
in Visual Basics. Deze buttons leiden 
de gebruiker door het hulpmiddel.  
Sommige zaken verschijnen alleen 
wanneer er bepaalde keuzes zijn 
gemaakt. Zo wordt het pad welke de 
gebruiker moet doorlopen voor het 
hulpmiddel, afgesteld afhankelijk van 
de voorwaarden welke de gebruiker 
zelf geeft. Hiervoor zijn verschillende 
macro’s geschreven in Visual Basics. 
Voor situaties wanneer de gebruiker 

iets belangrijks vergeet in te vullen  
zijn er messageboxen ontworpen 
welke verschijnen. Dit zorgt voor 
extra gebruiksvriendelijkheid. Als 
laatste is het hulpmiddel beveiligd 
zodat de gebruiker niets per ongeluk 
kan wissen en alleen iets kan invullen, 
daar waar dat gewenst wordt. Uitein-
delijk zijn er veel macro’s ontworpen 
en geschreven in Visual Basics om 
het geheel gebruiksvriendelijk en 
afstembaar te maken afhankelijk aan 
de wensen van de gebruiker en extra 
mogelijkheden te geven. 

3.5.5. Casestudie ter 
validatie 
Om het hulpmiddel wat gemaakt is 
aan de hand van voorgaande 
informatie te valideren zijn twee 
casestudies gebruikt. 

Polynorm woningen
De Polynorm woningen zijn na de 2e 
wereld oorlog gebouwd voor snelle 
huisvestiging. Het is geen traditionele 
bouwkundige woning, maar 
ontworpen is door Philips ontwerper 
Alexandre Horowitz. Deze woningen 

figuur 42:   Polynorm woningen
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bevatten een staal skelet, welke 
demonteerbaar is. 
Het Polynorm systeem bestond uit 
geprefabriceerde elementen welke op 
de bouwplaats in een korte tijd tot 
woning gemonteerd konden worden.  
De gevel is aan het stalen skelet 
bevestigd met bouten en bestaat uit 
kleine betonnen buitengevelpanelen. 
Opmerkelijk voor naoorlogse 
woningen is dat deze woningen al 
geïsoleerd zijn met steenwolmatten 
aan de binnenzijde van de 
buitengevelplaten. De binnenzijde 
van de woning is afgewerkt met 
asbestcement platen, deze zorgde 
voor de brandwerendheid. 
Omdat deze casestudie geen 
utiliteitsbouw is, maar woningbouw 
zullen er wat zaken aan bod komen 
welke misschien nieuw zijn. Echter is 
het geen traditionele woningbouw en 
daarbij grenst deze qua 
productiesysteem aan de 
utiliteitsbouwsector, waardoor dit een 
interessante casestudie kan zijn.  
Tevens is het interessant om te zien 
wat gebouwen van 60 jaar oud 
mogelijk al hebben bereikt op deze 
meetlat.  
Kanttekening is dat niet alle specifieke 
informatie voor handen is op dit 
moment, zoals informatie over 
restmateriaal. De resultaten zullen 
daarom arbitrair zijn. Echter is het de 
insteek van deze casestudie om te 
achterhalen of het programma goed 
te gebruiken is en of er niets mist. 

Na het invoeren van de Polynorm 
woningen zijn een paar zaken 
toegevoegd aan het hulpmiddel, 
omdat deze ontbraken. Te denken 
valt aan de vraag of er 
stabiliteitsverbanden zijn en wat de 
eigenschappen hiervan zijn. Deze had 
alleen “antwoorden” voor gevallen 
waarin wel stabiliteitsverbanden 
aanwezig zijn. Echter was er geen 
antwoord voor wanneer er geen 
stabiliteitsverbanden zijn, deze is 
naderhand toegevoegd.  
Geconcludeerd uit deze casestudie 
bleek dat er geen aandachtspunten 
ontbreken bij de lagen, maar wel 
enkele middelen bij enkele 
aandachtspunten.   Wanneer er een 
aparte binnenafwerking is, is dit 
moeilijk in het hulpmiddel te zetten.   
De binnenafwerking zit bij elke vraag 
erbij getrokken, bijvoorbeeld bij de 
vraag “Indien er een verbinding is 
tussen verschillende materialen, wat 
voor een verbinding is het?”. Wanneer 
er verscheidene verbindingen zijn in 
één opbouw, kunnen niet alle 
verbindingen apart worden behandeld 
en wordt de belangrijkheid 
onderschat. Dit omdat er vanuit wordt 
gegaan dat er één typte verbinding 
wordt gebruikt.  
De Polynorm woning scoort het 
hoogste in de categorie “lagen”, dit 
wil zeggen dat volgens de 
lagenverdeling van Brand het gebouw 
goed is ingedeeld. Dit komt een 
aparte stalen draagconstructie.  
De constructie, gevel, dak en trap 

scoren het beste, zie figuur 47. Met in 
het achterhoofd de gedachte dat 
deze woningen dateren uit 1950 is dit 
een goede score. Ook de categorie 
“verbindingen” scoort iets beter als 
de rest. Er is namelijk veel gebruik 
gemaakt van demonteerbare 
verbindingen. Het gebouw is 
voornamelijk demonteerbaar, maar in 
sommige gevallen ook aanpasbaar. 
De verbindingen, op gebouw-
niveau, scoren hoger als 
gebouwdeelniveau (zie figuur 44 
en figuur 47). Dit komt door de 
bereikbare montage-punten 
waarbij veel bout (losneembare) 
verbindingen worden gebruikt.  
Business Accelerator
Deze casestudie behoort in 
tegenstelling tot de Polynorm-
woningen tot utiliteitsbouw. Dit 
architectonische gebouw ligt op de 
hightech campus in Eindhoven, zie 
figuur 49. Het ontwerp maakt gebruik 
van een strenge maatsystematiek. 
Deze casestudie speelde niet bewust 
in op aanpasbaar bouwen. In 
tegenstelling tot het invoeren van de 
Polynorm woningen werd er bij het 

figuur 43:   Business accelerator
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invoeren van deze casestudie geen middelen of aandachtpunten gemist.   
Over het algemeen werd er zeer laag gescoord op de categorie kringlopen. Daarentegen werd er wel hoog gescoord 
bij de categorie overig op gebouwdeelniveau en lagen. In overig valt: soort fundering, mogelijke uitkragingen. Op 
gebouwdeelniveau werd lager gescoord, behalve op de categorie modulariteit. Dit komt overeen met Polynorm. De 
verbindingen tussen de gebouwdelen zijn vrij aanpasbaar verbonden (zie figuur 45), maar de gebouwdelen zelf niet 
(zie figuur 46). Al met al  speelt dit gebouw onbewust is een op eco-efficienfy (en niet eco-effectiviteit) bij verbindingen 
en opbouwen.   

Casestudies gebruikt voor de opzet
Om het hulpmiddel op te zetten zijn drie casestudies gebruikt. Deze casestudies kunnen niet gebruikt worden voor 
het hulpmiddel te valideren, omdat zij als onderlegger hebben gediend. Desalniettemin is het wel interessant om te 

figuur 44:   Spiderplot van de Polynorm woningen - gebouwniveau, 
zichtbaar is dat er niet elke knoop voldoende informatie was.

figuur 45:   Spiderplot van business accelerator - gebouwniveau figuur 46:   Spiderplot van business accelerator - gebouwdeelniveau

figuur 47:   Spiderplot van polynorm - gebouwdeelniveau
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zien wat deze scoren. 

Delftech Park
Bij Delftech scoren de gebouwdelen: 
vloer, gevel, constructie en installaties 
goed, zie figuur 48. Deze zijn allemaal 
demonteerbaar en of aanpasbaar 
ontworpen. Om dat er toch nog her 
en der beton is toegepast zijn 
verscheidene verbindingen net niet 
aanpasbaar. Helaas is niet van elk 
gebouwdeel voldoende informatie 
voorhanden waardoor enkele opbouw 
0 scoort. De verbindingen op 
gebouwniveau scoren tussen de 2,5 
en 4,  gemiddeld boven de 3 wat 
zorgt voor een score welke iets hoger 
is als eco-efficiency waar IFD onder 
valt. 

Project XX
Zoals bij de analyse van Project XX 
ter sprake kwam is dit gebouw 
gebouwd vanuit het oogpunt 
demonteerbaarheid en niet vanuit 
aanpasbaarheid. Dit komt duidelijk 
naar voren uit het hulpmiddel. Vaak is 
de keuze gemaakt voor sequentieel 
te verbinden in plaats van parallel te 
verbinden. Daardoor wordt er rond 
de waarde 3 gescoord op 
gebouwniveau. De verbinding gevel - 
gevelopening en gevel-dak scoren 
zeer goed, zie figuur 52. Dit komt 
door de duidelijke lagenscheiding 
in het gebouw en de bewuste 
materiaalkeuzes met betrekking 
tot kringlopen. De verbindingen 
tussen de constructie en de vloer en 

de constructie en de gevel scoren ook 
vrij goed. De fundering en begane 
grond vloer scoren in relatie met de 
andere gebouwdelen slechter.  Project 
XX, scoort zowel goed op gebouw- als 
gebouwdeelniveau, dit is een 
opvallend aspect met andere 
casestudies. 

Nissan
Nissan scoort net zoals Delftech park 
beter op gebouw- dan op 
gebouwdeelniveau. 
Helaas is er van Nissan niet genoeg 
informatie voorhanden om het gehele 
hulpmiddel in te vullen. Echter speelt 
het hulpmiddel hierop in door de 
gebruiker de keuze te bieden welke 
verbindingen en opbouw besproken 
wordt. De gevel, constructie, vloer 
scoren heel goed, zie figuur 50. Bij dit 
gebouw komt de lagenscheiding 
overeen met de gewenste 
lagenindeling aldus Brand. Daarnaast 
is veel demonteerbaar en mogelijk 
aanpasbaar. De verbindingen tussen 
de constructie met de gevel en het 
dak zijn doorgevoerd in de gedachte 
dat het gebouw verhuisbaar moest 
zijn waardoor dit goed scoort in het 
hulpmiddel, zie figuur 53. 
  
3.5.6. Testpanel 
Om het hulpmiddel te testen is een 
testpanel in leven geroepen, 
bestaande uit verschillende 
afgestudeerde en studenten met 
kennis van het C2C vakgebied. Na het 
doorlopen van het hulpmiddel zijn 
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Totaal resultaten alle verbindingen
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Hulpmiddel voor het ontwerpen van interfaces
Voor een aanpasbaar, ontleedbaar en herbruikbaar Cradle to Cradle gebouw

RESULTAAT

Per categorie is inzichtelijk gemaakt waarop alle verbindingen tezamen scoren.

Deze spiderplot laat zien welke verbinding het beste scoort en welke nog extra aandacht nodig hebben op het gebied van 
aanpasbaarheid.
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figuur 51:   Spiderplot Delftech park - gebouwniveau

GEBOUWNIVEAU
Gebouwniveau totaal Aanpasbaar

Totaal resultaten alle verbindingen

Algemeen overzicht verbindingen, 5 staat voor geheel aanpasbaar, 3 voor demonteerbaar en 1 voor geen van beide. 

GEBOUWNIVEAU TOTAAL Aanpasbaar

Score van alle verbindingen tezamen per categorie
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Hulpmiddel voor het ontwerpen van interfaces
Voor een aanpasbaar, ontleedbaar en herbruikbaar Cradle to Cradle gebouw

RESULTAAT

Per categorie is inzichtelijk gemaakt waarop alle verbindingen tezamen scoren.

Deze spiderplot laat zien welke verbinding het beste scoort en welke nog extra aandacht nodig hebben op het gebied van 
aanpasbaarheid.
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figuur 52:   Spiderplot Project XX - gebouwniveau

figuur 53:   Spiderplot Nissan - gebouwniveau

GEBOUWNIVEAU
Gebouwniveau totaal Aanpasbaar

Totaal resultaten alle verbindingen

Algemeen overzicht verbindingen, 5 staat voor geheel aanpasbaar, 3 voor demonteerbaar en 1 voor geen van beide.
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Hulpmiddel voor het ontwerpen van interfaces
Voor een aanpasbaar, ontleedbaar en herbruikbaar Cradle to Cradle gebouw

RESULTAAT

Per categorie is inzichtelijk gemaakt waarop alle verbindingen tezamen scoren

Deze spiderplot laat zien welke verbinding het beste scoort en welke nog extra aandacht nodig hebben op het gebied van 
aanpasbaarheid.
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verschillende verbeterpunten aan bod gekomen. 
Er is gebruik gemaakt van 13 verbindingen, zoals de verbinding 
tussen de vloer en de gevel. Echter is deze verbinding weer 
opgebouwd uit kleine andere verbindingen. De meeste van 
deze andere verbindingen worden opgevangen op 
gebouwdeelniveau bij de opbouw. Maar bij elk van deze 
verbindingen en opbouwen wordt één vraag gesteld over de 
soort verbinding, de aard van de verbinding en dergelijke. 
Mochten er meer verbindingen en verschillende soorten 
verbindingen zijn, kan dit niet helemaal worden ingevuld. Als 
aanbeveling voor de toekomst geld daarom ook om indien bij 
de vraag van hoeveel verschillende verbindingsmethoden 
wordt gebruik gemaakt en het antwoord meer dan een luidt, 
alle vragen over de verbindingen vermenigvuldigd hiermee 
moeten worden zodat ze allemaal worden opgevangen. 
Ditzelfde geldt voor de afwerking. Het hulpmiddel is opgesteld, 
ervan uitgaande dat er een soort afwerking is. Mocht dit 
anders zijn dan kan het hulpmiddel niet optimaal worden 
ingevuld. Mogelijk kan dit in de toekomst worden opgevangen 
om nog een extra afwerking laag bij gebouwdeelniveau toe te 
voegen, welke naar eigen wens vereenvoudigd kan worden 
zodat voor elke verschillende soort afwerking deze ingevuld 
kan worden. 

Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat men, bij het invullen 
van een bestaand gebouw, niet op alle vragen een antwoord 
heeft. Om het hulpmiddel geheel gebruiksvriendelijk te maken 
is dit te ondervangen met het antwoord onbekend toe te 
voegen. Tevens geldt dit als een aanbeveling voor de 
toekomst. Momenteel kan dit worden opgevangen door [Klik 
hier]  te laten staan. 

Voor de titel van het hulpmiddel was in eerste instantie de 
ondertitel gebruikt van het afstudeeronderzoek. Klaarblijkelijk 
was niet geheel duidelijk  wat hiermee bedoeld wordt bij de 
doelgroep, vandaar dat deze is aangepast in een hulpmiddel 
voor het ontwerpen van interfaces, voor een 
aanpasbaar, ontleedbaar en herbruikbaar C2C 
gebouw. 



120

3.6. Hoe ziet de terugkoppeling eruit?
3.6.1. Hoe ziet de terug-
koppeling eruit naar het 
gehele bouwproces?

Uit deelvraag 2 kan geconcludeerd 
worden dat er vele oorzaken zijn 
waardoor innovaties zoals C2C 
moeilijk en langzaam geadopteerd 
worden.  
De oorzaken voor C2C zijn verdeeld 
over verscheidene disciplines. Uit de 
bouwkundige discipline blijkt dat men 
te weinig kennis heeft van C2C en dat 
deze niet wordt verrijkt doordat er 
een gebrek is aan intuïtie, 
referentieprojecten, ervaring en 
wetgeving. 
Om  tot deze referentieprojecten te 
komen dient men eerst informatie te 
hebben, waarmee de intuïtie gevoed 
kan worden.   
Daarbij is C2C een breed aspect en 
zijn er enkele aspecten welke men al 
beheerst en enkele waarvan men 
aangeeft dat deze onbekend maar 
wel belangrijk zijn, zie figuur 26. 
Uit de quickscan is gebleken dat de 
technische samenstelling van 
gebouwen, ook wel “reutilization” 
punt 2 van MBDC, nog  extra 
toelichting behoeft. 
Behalve dat dit een onderbelicht 

aspect is, is dit tevens een zeer 
belangrijk aspect om tot een C2C 
gebouwde omgeving te komen.  
Wanneer een gebouw zo is ontworpen 
dat de knooppunten demonteerbaar 
zijn gedurende het gebruik, dan kan 
op een moment wanneer er meer 
C2C materialen voorhanden zijn, het 
gebouw worden aangepast met de 
nieuwe materialen. Het hulpmiddel is 
gemaakt vanuit de C2C gedachte. Het 
geeft daarom geen kant en klare 
oplossingen maar middelen om een 
oplossing te zoeken.    

Uit deelvraag 1 is gebleken dat er 
meer duurzame concepten zijn welke 
C2C kunnen aanvullen in het streven 
naar eco-effectiviteit. Deze zijn 
allemaal meegenomen in het 
hulpmiddel.  

Uit deelvraag 2 is gebleken dat 
bouwkundige in het begin van het 
proces overladen worden met 
informatie en zich daardoor snel laten  
inkaderen. De specialisten welke later 
worden ingeroepen kunnen zo te 
weinig invloed uitoefenen op hun 
gebied. Zo worden vaak verkeerde 
beslissingen genomen op een te 
vroeg moment. Daarom is in het 
hulpmiddel de mogelijkheid gegeven 

Figuur U 

Hulpmiddel
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om te kiezen tussen een grof of 
gedetailleerd ontwerp. Afhankelijk 
van deze keuze  krijgt men veel of 
weinig informatie.  
Het hulpmiddel speelt in op een 
integraal ontwerpteam. Er zijn vragen 
opgenomen voor verschillende 
bouwkundige ontwerpdisciplines, 
zodat deze tezamen het hulpmiddel 
kunnen gebruiken. 
Uiteindelijk kan met gebruik van dit 
hulpmiddel ervaring worden 
opgedaan waarmee referenties 
kunnen worden gebouwd.  

De complexiteit en fragmentatie van 
het bouwproces valt buiten het kader 
van het ontwikkelde hulpproduct. Het 
onderzochte kader welke uit 
deelvraag 2 kwam was dermate groot 
dat het ingekaderd diende te worden.  
Dit heeft geresulteerd in een 
onderzoek welke groot is opgezet en 
steeds meer ingekaderd werd tot een 
specifieke ontwerpopdracht.  
Ook de regelgeving en psychologische 
oorzaken zijn buiten het kader 
gevallen. Dit is natuurlijk wel een 
aanbeveling om deze te onderzoeken 
vanuit de desbetreffende disciplines.  

In figuur 54 is zichtbaar dat gedurende 
dit afstudeerproject steeds van groot 
naar klein is gewerkt. Dit gebeurde 
per deelvraag maar ook in zijn 

figuur 54:   Overzicht van afstuderen, er wordt van groot naar klein gewerkt

totaliteit. Bij elke deelvraag is gestart 
met een onderzoek naar een groot 
geheel, waaruit enkele zaken kwamen 
welke meegenomen werden. Dit 
verklaard het voorgaande aspect 
waarom niet alle probleemvelden 
volgend uit het onderzoek naar het 
bouwproces zijn meegenomen.  
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3.6.2. Hoe ziet de terug-
koppeling eruit naar C2C?

C2C heeft drie basisregels, waarvan 
“Afval is Voedsel” de belangrijkste is 
voor dit onderzoek. Aangezien dit een 
bouwkundig onderzoek is, welke gaat 
over materiaal-hergebruik. Dit vraagt 
om een manier van ontwerpen 
waarbij materialen continu kunnen 
worden teruggebracht in een 
volgende biologische of technolo-
gische kringloop. 

Wanneer hiervoor een bouwkundige 
vertaalslag wordt gemaakt, worden 
hier extra criteria aan gesteld. Zo is 
gekomen tot de aanpasbaar bouwen. 

Aanpasbaar is geen vereiste 
vanuit C2C maar een gevolg van 
de materiaalkringlopen. 

figuur 55:   Verbinding tussen een gevel met 
een vloer (NBD Detail)

Dit zal worden geïllustreerd aan de 
hand van een  NBD detail,zie figuur 
55. 

Allereerst zal de lagenindeling 
besproken worden volgens Steward 
Brand, zie  figuur 22. Het is een 
verbinding tussen de gevel, vloer en 
constructie. Waarbij de gevel bestaat 
uit een vliesgevel. De laag structure / 
constructie is in dit detail gemengd 
met de laag settings (interne 
scheiding zoals de vloer). Aangezien 

figuur 56:   De verschillende elementen: Groen is de vloer (setting) gekoppeld aan de 
constructie, rood is de transparante gevel (skin) en blauw is de borstwering (skin).

de horizontale scheiding door de vloer 
een constructieve rol vervult en 
onlosneembaar gekoppeld is aan de 
constructie. De andere laag is de skin / 
gevel. Deze bestaat bij dit detail uit 
twee verschillende delen, de 
transparante vliesgevel en de 
borstwering. 

Dit detail zal worden doorgenomen 
middels het denkmodel, zie figuur 18.  
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figuur 57:   Het detail geëxplodeerd met een terugkoppeling naar het denkmodel.

Gebouwniveau - Aanpasbaar
Dit detail is de verbinding tussen (1)
de vloer met de constructie en (2) de 
vloer met de gevel. 
1) De vloer bestaat uit beton welke 
nat gestort is tegen de constructie, 
waardoor deze niet meer eruit te 
nemen is omdat het monoliet is 
geworden.  
2) De gevel is door middel van stalen 
hoeklijnen aan de vloer bevestigd. 
Het uitgangspunt is dat de gevel aan 
de constructie wordt bevestigd, 
omdat deze een langere levensduur 
heeft en de fixed layer is. Dit is bij dit 
detail niet gedaan. Kanttekening 
daarbij is dat bij dit detail de vloer 
(onjuist) als constructie wordt 
beschouwd.  Daarbij is de hoeklijn 
bevestigd aan de vloer, waarover een 
afwerklaag is gestort. Dit montage 
punt is niet meer bereikbaar door 
natte montage. 

Gebouwdeelniveau - 
Ontleedbaar & Herbruikbaar
De glazen gevel is geheel uit elkaar te 
halen en daardoor ook mogelijk her 
te gebruiken. De borstwering bestaat 
uit isolatie gelijmd aan aluminium, 
deze is daardoor niet ontleedbaar 
maar mogelijk wel herbruikbaar. 
De liggers en de kolommen zijn aan 
elkaar bevestigd door middel van 
bouten, welke losneembaar zijn. 
Echter is de vloer rondom dit 
montagepunt gestort waardoor deze 
niet meer bereikbaar is. Daardoor zijn 
alleen de delen van het staal boven 
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en onder de vloer her te gebruiken. 
De vloer is niet losneembaar 
gekoppeld met vele andere lagen 
waardoor deze noch ontleedbaar 
noch herbruikbaar is. 

Materiaalniveau
Uiteindelijk komt men bij het 
materiaalniveau. Tenslotte draait het 
om de materialen, aangezien zij 
voedsel moeten blijven voor nieuwe 
situaties. Waarbij gestreefd wordt 
om de materialen, zonder 
kwaliteitsverlies, te laten terug-
keren in de biologische of 
technologische kringloop. Een 
van de drie basisregels van C2C 
“Afval is voedsel”. 
Bij dit detail kan dit maar deels 
worden gedaan. 
De gevel en delen van de constructie 
kunnen worden hergebruikt. 
Het glas van de gevel en het staal kan 
worden gerecycled. Het sandwich 
paneel  eindigt als afval. De beton 
vloer kan gedowncycled worden naar 
puingranulaat en in de wegenbouw 
worden gebruikt. 

Door deze manier van verbinden 
kunnen de materialen niet allemaal 
worden teruggebracht in de kringloop 
en eindigen ze als afval. 

Wanneer er voor een andere soort 
vloer zou worden gekozen, 
bijvoorbeeld een houten vloer met 
zand als vulling, zouden deze beide 
terug kunnen keren naar de biosfeer. 

Daarbij zouden deze wel losneembaar gekoppeld moeten worden aan de 
constructie, bijvoorbeeld door bouten of een oplegging of een inklemming.  
De gevel zou in zijn geheel her te gebruiken kunnen zijn als het sandwichpaneel 
op een losneembare manier aan elkaar gekoppeld was en wanneer de hoeklijn 
niet gekoppeld was aan de vloer onder de afwerkvloer.  

Onafhankelijk in welke mate de materialen C2C zijn, veel hangt af van de 
verbinding tussen de materialen. Deze zorgt ervoor of het materiaal kan 
terugkeren in de volgende kringloop. 

figuur 58:   De kringlopen



“……Wacht niet tot je verhaal honderd 
procent Cradle to Cralde-proof is maar zie 
het als een doel aan de horizon waar je vanaf 
vandaag mee gaat werken..…” 

    
 Serena Borghero en Robert de Kuyper
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Conclusie
C2C is een brede filosofie welke uitgaat van ontwerpvrijheden, daardoor is 
het abstract. Wanneer men aan de drie basisregels voldoet is dit “voldoende”. 
Daarbij genomen is het een filosofie welke nu nog voornamelijk in de 
productontwikkeling wordt toegepast en daarentegen weinig in de 
bouwwereld. Abstractheid is zeer moeilijk voor de meeste bouwkundige 
ontwerpers, vandaar dat er veel vraag is naar meer houvast van C2C (Ljiljana 
Rodic). Daarom zijn er de afgelopen jaren verschillende verdiepingen gemaakt 
in C2C. 

Het idee achter Cradle to Cradle is niet nieuw. Er zijn al vele voorgangers 
geweest welke  als doel nastreefde om de impact op het milieu te minimaliseren. 
Juist in dit laatste woord (minimaliseren) zit het verschil. Cradle to Cradle 
wil, in tegenstelling tot een groot deel van de voorgangers, een 
positieve invloed uitoefenen  op de omgeving en het milieu. 

Eindconclusie
Er is weinig wetenschappelijke informatie voorhanden over Cradle to Cradle. 
Daarom is gekeken naar de voorgangers van Cradle to Cradle welke dezelfde 
doelen nastreven of waarvan de doelen vertaald kunnen worden vanuit een 
Cradle to Cradle bril. Een van deze filosofieën is eco-design van Ken 
Yeang. IFD, Design for Disasselby en Slimbouwen  kunnen omgeturnd wor-
den  naar eco-effectief wanneer men de Cradle to Cradle gedachtes in het 
achterhoofd houdt. 

Vanuit de certificeringseisen van Cradle to Cradle producten zijn er 5 
hoofdcriteria geformuleerd, namelijk: materialen, materiaal hergebruik, 
energie, water en sociale verantwoordelijkheid. Uit een quickscan en 
literatuuronderzoek is gebleken dat materiaal-hergebruik een onderbelicht 
aspect is, waarover weinig informatie voorhanden is. 

Wanneer vanuit het Cradle to Cradle oogpunt naar de informatie van de 
voorgangers wordt gekeken kan er meer houvast worden gevonden voor 
materiaal-hergebruik. 

Figuur V 
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Daarvoor is een hulpmiddel opgesteld, 
een instrument welke voor een 
verdieping zorgt hoe men aanpasbare 
gebouwen kan ontwerpen.   
Hieruit komt naar voren dat er 
een mindshift benodigd is van 
demonteerbaar naar aanpasbaar 
en dat gebouwdelen zowel 
herbruikbaar als ontleedbaar 
ontworpen moeten worden. 
Op gebouwniveau moet gestreefd 
worden naar gehele aanpasbaarheid. 
Aanpasbaarheid gaat daarbij een 
stap verder dan de huidige 
demonteerbaarheid.  Uit het gebouw 
moet te allen tijde een onderdeel 
gehaald of vervangen kunnen 
worden.  
De gebouwdelen zelf kunnen 
herbruikbaar worden ontworpen, 
maar moeten altijd dusdanig worden 
ontworpen dat ze geheel ontleedbaar 
zijn. Om teneinde de materialen in de 
kringlopen terug te kunnen brengen. 
Een van de drie basisregels van 
Cradle to Cradle “Afval = Voedsel”.    

Uit de casestudies blijkt dat 
aanpasbaar bouwen niet ondenkbaar 
is. Helemaal niet wanneer men kijkt 
naar de Polynorm woningen. Daar 
blijkt dat in de jaren 60 van de vorige 
eeuw al knooppunten zijn ontworpen 
welke geheel aanpasbaar zijn, met 
bestaande technieken. Tevens 

gebouwelementen zijn al in grote 
mate ontleedbaar  en sommige zijn 
herbruikbaar. 
Echter wordt hier niet bij stilgestaan 
waardoor er, voor aanpasbaar 
bouwen, verkeerde ontwerp-
beslissingen worden genomen. Al 
met al is het een kwestie van de juiste 
mindset welke voor een hele transitie 
zorgt van normaal naar 
demonteerbaar naar aanpasbaar 
bouwen.  

Het hulpmiddel neemt bouwkundige  
bij de hand door ze hier 
aandachtpunten voor te geven zodat 
ze wel ontwerpvrijheden behouden 
maar wel meer houvast hebben. 
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Aanbevelingen
Aanbeveling voor vervolgonderzoek betreffende het hulpmiddel
Arbitrair 
Ondanks dat er vele wetenschappelijke bronnen zijn gebruikt, blijft het 
hulpmiddel en de antwoorden arbitrair. Vervolgonderzoek kan ervoor zorgen 
dat het hulpmiddel minder arbitrair zal worden. Daarnaast is er gedurende dit 
afstuderen weinig gebruik gemaakt casestudies welke uit de woningbouw 
komen.  

Waardeverdeling in het hulpmiddel 
In het hulpmiddel is geen gebruik gemaakt om verschillende waardes toe te 
kennen. Vervolgonderzoek kan een verdieping geven in een mogelijke waarde 
verdeling. Een eerste aanzet hiertoe luidt als volgt: 
Enerzijds zitten de meeste verbindingen in de opbouw (van een component 
of element) zelf, omdat deze vaak uit verschillende materialen bestaat welke 
als geheel in de opbouw gekoppeld worden, zie figuur 41.  
Anderzijds wanneer er gekeken wordt naar de periode waarin we nu leven. 
Een tijd waarin het nog niet mogelijk is om 100% C2C gebouwen af te leveren 
welke aan dezelfde standaard voldoen als de huidige (ook wel “de weg naar 
C2C”). Is het van belang dat er voor wordt gezorgd dat er in de toekomst 
ruimte is om gebouwen aan te passen wanneer er meer C2C materialen, 
elementen en dergelijke zijn. Daarom dient ervoor te worden gezorgd dat 
(wanneer het hulpmiddel verder wordt ontworpen tot een tool) aanpasbaarheid 
op gebouwniveau (dus de verbindingen tussen de verscheidene lagen) een 
hogere waarde toegekend krijgt als gebouwdeelniveau. Dan wordt er voor 
gezorgd dat er gebouwen komen waarbij de knopen tussen de verscheidene 
lagen eenvoudig los te maken zijn. Waardoor er bijvoorbeeld over een aantal 
decennia een nieuwe C2C gevel in geplaatst kan worden. Op deze manier 
wordt ervoor gezorgd dat er dan ook nog altijd een geheel ontleedbare gevel 
in kan worden geplaatst, als daar nu nog niet voor is gekozen.  
Wanneer er hogere scores zouden worden toegekend aan gebouwdeelniveau, 
dan zouden de gebouwdelen wel zelf uit elkaar te halen zijn. Maar de 
koppelingen tussen de gebouwdelen niet, waardoor het geheel moeilijk uit 
elkaar te halen is. 

Figuur W 
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Tevens kunnen er verscheidene waardes worden toegekend aan de verbindingen en opbouwen. Gekozen kan worden 
om dan vaak voorkomende verbindingen hogere waardes toe te kennen, zoals gevel - constructie. Aangezien dit 
wetenschappelijk onderbouwd moet worden kan vervolgonderzoek hier meer duidelijkheid over geven. 

Wanneer men verder gaat inzoomen op de categorieën dan zijn er ook enkele belangrijker om dit idee uit te voeren, 
deze zijn: lagen, aanpasbaar en verbindingen. 

Meer aandacht voor afwerking 
Uit de casestudies is gebleken dat de afwerking en het belang van deze laag nog steeds niet duidelijk naar vore komt 
uit het hulpmiddel. Aanbevolen wordt om deze als aparte laag mee te nemen bij een mogelijke verbetering.  

Goed gebruik van hulpmiddel 
Mocht het in de toekomst zo ver komen dat het hulpmiddel ingezet gaat worden, dan wordt aangeraden om korte 
workshops te geven zodat het idee achter het hulpmiddel duidelijk is. Daarnaast kan ook worden gedacht aan een 
korte samenvatting welke vanalles toelicht. Momenteel kan daar dit verslag voor worden gebruikt. 

Opbouw specificeren 
In een opbouw zitten verschillende verbindingen. Echter is er per samenstelling telkens maar 1 specifieke vraag 
gereserveerd over een verbinding in de opbouw. De mogelijkheid meerdere verbindingen te waarderen is in het 
hulpmiddel vergeten. Wanneer bij de vraag hoeveel verschillende verbindingsmethoden worden gebruikt twee of 
meer wordt ingevuld, zullen alle  vragen over verbindingen met dit getal vermenigvuldigd worden zodat alle 
verbindingen ingevuld kunnen worden.   

Aanbeveling voor toekomst
Up-to-date houden 
Dit hulpmiddel bevat de kennis welke er op dit moment voor handen is. Daarom zal dit hulpmiddel up-to-date 
gehouden moeten worden. Bij nieuwe ontwikkelingen zouden extra middelen verwerkt kunnen worden in het 
hulpmiddel. Sommige aandachtspunten hebben dit nodig omdat op dit moment nog te weinig middelen daarbij 
worden gegeven. 

Meer onderzoek 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een quickscan vanwege de breedte welke het onderzoek in het begin had. 
Er kan een (promotie)onderzoek aan worden gewijd om te onderzoeken welke knelpunten er zich in het bouwproces 
bevinden met betrekking tot Cradle to Cradle. 
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Gebruik van hulpmiddel bij ontwerpbesprekingen / resultaten 
Het resultaten tabblad kan een belangrijke rol spelen wanneer het uitgeprint wordt meegenomen bij ontwerp-
bijeenkomsten. Helaas kan dan niet meer terugverwezen worden naar de andere tabbladen. Wanneer dit hulpmiddel 
daadwerkelijk gebruikt gaat worden, is het zeer prettig wanneer er nog een extra resultaten tabblad wordt toegevoegd. 
Dit tabblad verwoordt de verbeterpunten voor het gebouw op het gebied van aanpasbaar, ontleedbaar en herbruikbaar. 
Zo kan het hulpmiddel ook bij besprekingen een positieve bijdrage leveren. 

Onbekend-mogelijkheid ontbreekt in het hulpmiddel 
Bij de middelen, welke bij elk aandachtspunt worden gegeven, komt geen optie voor voor “onbekend”. Dit is op dit 
moment geen probleem, omdat dan de optie [Klik hier] kan worden gebruikt. Echter wanneer dit hulpmiddel veelvuldig 
gebruikt gaat worden om bestaande gebouwen mee in te voeren, zal het vaak voorkomen dat niet alles bekend is. 
Op dit moment beïnvloed dat fenomeen de spiderplots omdat elk aandachtpunt welke onbekend heeft de waarde 0 
krijgt in de spiderplots. Als aanbeveling voor de toekomst kan worden gekeken naar een andere oplossing. Bijvoorbeeld 
wanneer onbekend wordt ingevuld dat deze niet meeweegt in de spiderplots.  

Materialen

Biologisch materiaal 
Er is veel vraag naar biologisch afbreekbare materialen welke als lijn, verf, kit, mortel en dergelijke kunnen functioneren. 
Deze materialen dienen na gebruik van de andere materialen gescheiden kunnen worden en terugkeren in de 
kringloop. Daarnaast dient het materialn gedurende het gebruik niet opgegeten geworden door dieren, omdat dit al 
gedurende het gebruik zou kunnen gebeuren. 
 
Dienstproducten (zie bijlage 1) 
Bij dienstproducten worden de leverancies van deze producten gestimuleerd op de producten zo te ontwerpen dat er 
zoveel mogelijk waarde bij terugname is. Dit zou de leveranciers stimuleren (vanuit financieel oogpunt) om demontabel 
en aanpasbaar te bouwen omdat dit tijd en geld scheelt. 
 
 



 

“...Iets dat verdwijnt, 
Is niet weg, 
Het verstopt zich alleen.....” 
Klaas de Pater (tijdelijke fietsenstalling station Delft)
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Reflectie

Figuur X 

In het  aanlooptraject van het afstuderen is getracht een onderbelicht thema 
te vinden in het C2C gedachtegoed.  Daarnaast was het wenselijk om niet 
beperkt te blijven bij C2C maar ook andere concepten en filosofieën te 
bekijken om zo meer houvast te krijgen. 
 
Na het lezen van ‘Cradle to Cradle in bedrijf’ van Marieke van der Werf werd 
duidelijk dat er naast materialen en energie nog een belangrijk aspect is bij 
C2C voor de gebouwde omgeving, namelijk het samenstellen van een 
gebouw, “de wereld van de verbindingen”.  

Dit was erg ingekaderd om het afstudeertraject te beginnen en daarnaast 
niet wetenschappelijk onderbouwd. Op dat moment is de keuze gemaakt om 
eerst het gehele bouwproces te onderzoeken naar knelpunten. 

Cradle to Cradle
Het onderzoek naar C2C en andere concepten en filosofieën was zeer 
interessant en heeft een duidelijk beeld gegeven dat de blik niet alleen naar 
C2C gericht hoeft te worden. 

Bouwproces
Het tweede deel van het afstudeerproject begaf zich op een terrein wat zich 
buiten het gekozen mastertraject bevindt. Achteraf kan gezegd worden dat 
het bouwproces nog zeer veel onderzoek en verandering behoefd wil C2C 
geheel doorgevoerd worden. Dit gedeelte heeft ervoor gezocht dat er een 
duidelijk beeld is waar de vele probleemvelden liggen, buiten en in de 
bouwkundige wereld. Omdat  dit afstudeertraject binnen de master 
bouwtechniek valt, is bewust gekozen voor een belangrijk bouwkundig en 
bouwtechnisch probleem.  Het onderzoek naar het bouwproces was leuk, 
maar de techniek  werd gemist. Daarnaast was  het nodig om na dit onderzoek 
naar een kleiner kader te gaan zodat een klein deel goed uitgewerkt kon 
worden. 

Hulpmiddel
Daarna begon het onderdeel om het eindmiddel te ontwikkelen. Hiervoor is 
veel literatuur en casestudies onderzocht. Voor het hulpmiddel is Excel 
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gebruikt, een programma wat voor het afstuderen maar minimaal beheerst werd.  
Achteraf heeft de keuze om van groot naar klein te werken gezorgd voor een wetenschappelijke onderbouwing van 
het eindproduct.  

Afgelopen jaar heb ik heel veel geleerd. Het voornaamste is dat er een mindshift heeft plaatsgevonden. C2C is iets 
eenvoudigs om te begrijpen, maar heeft vele diepere lagen welke doorgrond kunnen worden. Ik kan zeggen dat dit 
het afgelopen jaar zeker is gebeurd. 
Daarnaast heb ik veel geleerd over duurzaamheid in zijn totaliteit en het bouwproces. Het bouwproces wat geschetst 
wordt tijdens colleges is dusdanig anders in de praktijk, echter valt er op dit gebied nog veel meer te leren door 
ervaring. 
Daarnaast heeft dit project de aanleiding geboden om me echt te verdiepen in verschillende programma’s, zoals 
Excel, Visual Basic, Photoshop en Indesign. Vooral over de eerste twee genoemde heb ik erg veel geleerd. Het is goed 
om te zien dat je zelf zoveel kan leren en maken in een programma, met veel vallen en opstaan en natuurlijk een 
beetje hulp. 
Door het afstudeerproject bij een bedrijf te doen, krijg je in kleine mate mee hoe de realiteit is. Dit was zeer prettig 
voor een verdieping te maken in het bouwproces. Maar ook om hulp te krijgen bij het eindproduct. 

Al met al ben ik trots op het eindresultaat. Het is iets geworden waarbij bij mezelf een mindshift heeft plaatsgevonden 
maar ook iets wat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Daarnaast heb ik ook echt het gevoel dat ik een stap vooruit 
ben gegaan en klaar ben voor het bedrijfsleven.  
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figuur 24
Afgeleidt van figuur 23

figuur 37
Te vinden via: http://www.bigbrands.nl/fotos/492_1/big/Herman_Miller_HM_Mirra_MQ133_Full_option_TriFlex_
Polymer.jpg [Geraadpleegd op 19-10-2010]

figuur 38
Te vinden via: http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/herman-miller-mirra-pieces.jpg [Geraadpleegd op 19-
10-2010]
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figuur 49
Te vinden via: http://www.business-centers.nl/business_center_eindhoven/business_center_eindhoven10.jpg 
[Geraadpleegd op 14-10-2010]

figuur 58
Te vinden via: http://www.cnme.nl/?mailid=&id=590&t=c&l=1&c=root [Geraadpleegd op 10-11-2010]

Figuur A
Te vinden via: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://japanised.com/wp-content/uploads/2009/04/2de-
helft-maart-begin-april-394.jpg&imgrefurl=http://japanised.com/%3Fm%3D200904&usg=__v9h2j9iFo_9jJn-WBW
8Z3Iq1dZ8=&h=1536&w=2048&sz=1234&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=wg-db8RWjdMX5M:&tbnh=113&tbnw=
150&prev=/images%3Fq%3Dkersenbloesems%26imgsz%3D2mp%26imgtbs%3Dz%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.
microsoft:nl:IE-SearchBox%26sa%3DX%26tbo%3D1%26um%3D1 [geraadpleegd op 15-01-2010]

Figuur B
Te vinden via: http://www.avro.nl/Images/klavertjes_1024x768_tcm8-102833.jpg [Geraadpleegd op 08-12-2009]

Figuur C
Te vinden via: http://www.bibletranslations.us/new-testament-600.jpg [Geraadpleegd op 08-12-2009]

Figuur D
Te vinden via: http://my.trendesign.nl/vermolen.com/genimg/products/dst/178_Holwerd-02.jpg [Geraadpleegd op 
11-01-2010]

Figuur E
Te vinden via: http://onderwater.files.wordpress.com/2009/06/water-drops-1-ajhd.jpg [Geraadpleegd op 08-12-
2009]

Figuur F
Te vinden via: http://www.kgvp.nl/wp-content/uploads/2010/09/clinicaltrials.jpg [Geraadpleegd op 03-11-2010]

Figuur G
Te vinden via: http://www.sandravanhek.nl/afbeeldingen/vraagteken.jpg [Geraadpleegd op 11-01-2010]

Figuur H
Te vinden via: Te vinden via: http://www.schoolplaten.com/inhoud-t14712.jpg [Geraadpleegd op 14-10-2010]

Figuur I
Te vinden via: http://www.nvregiovenlo.nl/imagemap/phpL48TAB [Geraadpleegd op 12-01-2010]
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Figuur J
Te vinden via: http://www.jovd.nl/uploads/images/PC%20Duurzaamheid/groen%20gras.jpg [Geraadpleegd op 
5-03-2010]

Figuur K
Te vinden via: http://kinderenwebhotel.be.previewmysite.com/WO_tijd/images/BD05551_.gif [Geraadpleegd op 
05-03-2010]

Figuur L
Te vinden via: http://static.zoom.nl/92A1F3BC5073AE80B2A80D036B6A5C9D-ingestort-zandkasteel.jpg 
[Geraadpleegd op 05-03-2010]

Figuur M
Te vinden via: http://www.nvregiovenlo.nl/pdf/Eureka_2010.pdf blz. 24  [Geraadpleegd op 15-10-2010]

Figuur N
Te vinden via:  http://www.riezebos.nl/UserFiles/Image/Bouwkundig%20werk.jpg [Geraadpleegd op 12-03-2010]

Figuur O
Te vinden via: http://www.karicruz.com/storage/Lego_bricks.jpg [Geraadpleegd op 22-06-2010]

Figuur P
Te vinden via: http://nver.info/websites/nver/gfx/Onderzoeken.jpg [Geraadpleegd op 15-10-2010]

Figuur Q
Te vinden via: http://www.hetwestelsatelier.be/upload.tmp/desktop-achtergrond-natuur-blad-dauw.jpg-for-web-
LARGE.jpg [Geraadpleegd op 20-07-2010]

Figuur R
Te vinden via: http://i66.photobucket.com/albums/h259/Sharon90_2006/Druppels/Druppel6.jpg [Geraadpleegd op 
15-10-2010]

Figuur T
Te vinden via: http://fotocompetitie.upc.nl/original/531875/na_regen_komt_zonneschijn/zon_vakantie_water_
wolken_lucht.jpg [Geraadpleegd op 11-10-2010]

Figuur U
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:9OnDsI1-QEf7YM:http://www.onderlingsterk.nl/lfbzuid-west/vrienden.gif&t=1 
[Geraadpleegd op 11-10-2010]
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Figuur V
Te vinden via: http://ted.coe.wayne.edu/sse/wq/Wichers/ImageFiles/conclusion.gif [Geraadpleegd op 20-07-2010]

Figuur W
Te vinden via: http://www.kingcase.nl/wp-content/uploads/2010/04/doorvertellen.jpg [Geraadpleegd op 08-12-
2009]

Figuur X
Te vinden via: http://www.ergonomiesite.be/arbeid/verlichting/reflectie.jpg [Geraadpleegd op 08-12-2009]

Figuur Y
Te vinden via: http://www.thuisonderwijs.com/img/onderzoeken.jpg [Geraadpleegd op 08-12-2009]

Figuur Z
Te vinden via: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Paperclip-01_%28xndr%29.jpg 
[Geraadpleegd op 15-10-2009]

Niet bronvermelde figuren zijn zelf samengesteld, gefotografeerd en dergelijke.
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“…..Niets in het leven hoef je te vrezen.  

Je hoeft het alleen maar te begrijpen.   

Nu is de tijd gekomen om meer te begrijpen.  

Zodat we minder hoeven te vrezen……”  
   
 Marie Curie
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Bijlage 1: Begrippenlijst

Aanpasbaar
Aanpasbaar gaat een stap verder dan demonteerbaar. Aanpasbaar houdt in dat een gebouw en diens bouwdelen te 
allen tijde veranderd / vervangen / weggehaald / gedemonteerd  / uitgebreid moeten kunnen worden. Waar 
demonteerbaar voornamelijk gaat over na gebruik gaat aanpasbaar ook over gedurende het gebouw.  Dit zorgt voor 
extra ontwerpeisen. Omdat het niet in een volgorde in zijn geheel gedemonteerd moet kunnen worden, echter dient 
er ook een deel los gemonteerd te kunnen worden. 

Afval = Voedsel 
Afval is voedsel is het grondbeginsel in de Cradle to Cradle gedachte van MBDC. Om ‘afval is voedsel’ te laten werken, 
moeten biologische en technische voedingsstoffen scheidbaar zijn, en elk in een eigen cyclus worden herverwerkt. 
In deze voortdurende kringloop zouden alle materialen en stoffen hun biologische en technische voedingswaarde 
moeten behouden. De benaming afval is voedsel is volgens Michael Braungart misleidend aldus er zo ontworpen 
moet worden dat er geen afval is, en dat alles altijd voedsel blijft (presentatie Michael Braungart voor Alle dagen 
Feest op 17-02-’10).

Enkele belangrijke aspecten:
• Er bestaat geen afval meer, alles wat we gebruiken en maken wordt in een kringloop opgenomen en we geven ook 
iets terug aan de natuur;
• Dat de gebouwen, waarin wij leven en werken, fungeren als bomen;
• Dat de mens niet meer een vijand is van de natuur maar een onderdeel;
• Dat Afval voedsel is en dat we de zon als energiebron gebruiken (Braungart, 2007).

Biodegradeerbaar 
De term is “Biodegradeerbaar” is alleen weggelegd voor materialen die binnen een beperkte tijd volledig afgebroken 
zijn tot natuurlijke / organische stoffen door levende organismen. Biodegradeerbare materialen kunnen belangrijke 
voedingsstoffen bevatten, die passen binnen een biologische kringloop (cradletocradle.nl).

Biologische kringloop / Biosfeer
De natuurlijke processen van ecosystemen vormen een biologisch metabolisme, waarbij materialen op een veilige en 
gezonde manier gebruikt worden in kringlopen van overvloed (duurzaamheid.nl).

Biologische voedingsstof 
Een bio-afbreekbaar materiaal dat geen direct of mogelijk gevaar vormt voor levende systemen. Het is te gebruiken 
voor menselijke doeleinden en kan veilig in het milieu worden teruggebracht om de natuurlijke processen te voeden 
(duurzaamheid.nl).
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‘Consumptie’ product
Een product dat zo ontworpen is dat het veilig is en in zijn geheel teruggegeven kan worden aan de natuur en zo de 
biologische systemen voedt. Met behulp van de Cradle to Cradle ontwerpstrategie zijn effectieve, schone ‘consumptie’ 
producten te ontwikkelen zonder het risico te lopen dat materialen aan het einde van hun levenscyclus hun 
bruikbaarheid verliezen of gerecycled moeten worden (duurzaamheid.nl).

Cradle to Cradle
Vertaald naar het Nederlands betekent het van wieg tot wieg, de cyclus rond. De Cradle to Cradle filosofie gaat uit 
van de gedacht ‘afval is voedsel’ (waste equals food) waarbij materialen en stoffen uit de producten aan het einde 
van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt moeten kunnen worden in een oneindige kringloop 
(cradletocradle.nl). 

Cradle to Grave
Vertaald naar het Nederlands betekent het van wieg naar graf, een levensloop. Een eindige situatie waarbij na het 
gebruik geen bestemming meer is voor hetgeen. 

Cradle to Cradle-ontwerp 
Cradle to Cradle ontwerp is MBDC’s ontwerpparadigma, gebaseerd op duidelijke principes en op ‘waarde’ als 
uitgangspunt. Bovendien hanteert MBDC eigen processen voor product- en materiaalanalyse en ontwikkeling, alsook 
voor opleiding en training. Het nieuwe paradigma is gebaseerd op de visie dat de mens van de natuur kan leren hoe 
een ontwerp effectief, veilig, verrijkend en esthetisch kan zijn. Cradle to Cradle ontwerp modelleert de industrie naar 
processen die zijn ontleend aan de natuur en beschouwt materialen als voedingsstoffen die in gezonde, veilige 
kringlopen circuleren. De industrie moet ecosystemen - het biologische metabolisme van de natuur - beschermen en 
verrijken. Tegelijkertijd moet zij een veilig, productief technisch metabolisme in stand houden voor hoogwaardig 
gebruik en de circulatie van minerale, synthetische en andere materialen (duurzaamheid.nl).

Demonteerbaar
Na gebruik in een bepaalde volgorde het gebouw(deel) demonteren in zijn geheel. 

Dienstproduct 
Een product dat de consument gebruikt, maar dat eigendom blijft van de producent. Op die manier kan de producent 
blijven beschikken over waardevolle materialen en grondstoffen voor eindeloos hergebruik. De consument kan 
beschikken over de diensten van het product zonder dat hij eindverantwoordelijk is voor de gebruikte materialen. 
Producten die waardevolle maar potentieel gevaarlijke stoffen bevatten, kunnen geoptimaliseerd worden tot 
dienstproducten (duurzaamheid.nl).

Duurzaamheid
Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarbij de mogelijkheden van 
toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. (WCED, 1988) 
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Duurzame ontwikkeling 
Een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de 
toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling is de eis om een evenwicht tussen deze drie basisconcepten te 
vinden (cradletocradle.nl).

Downcycling 
Een materiaal zo recyclen dat veel van de oorspronkelijke waarde verloren gaat (plastic dat tot banken in een park 
verwerkt wordt) (duurzaamheid.nl).

Eco-effectiviteit 
Een nieuwe strategische visie voor ontwerp van industriële processen zodat deze veilig, gezond en winstgevend zijn 
en daarnaast ook economische, ecologische en maatschappelijke waarde hebben (duurzaamheid.nl).
De vijf leidende beginselen om Eco-effectiviteit in de praktijk te brengen zijn: 
1. Maak je bedoeling duidelijk;
2. Herstel, streef naar goede groei;
3. Wees bereid om te innoveren;
4. Begrijp het leerproces en bereid je erop voor;
5. Draag intergenerationele verantwoordelijkheid. 

Eco-efficiency 
De strategie van eco-efficiency is het bewaken van ‘duurzaamheid’ die schade aan milieusystemen wil beperken. 
Hierbij zijn veel regels ingesteld om de hoeveelheid afval te beperken en de vervuiling terug te dringen (cradletocradle.
nl). 

Verschil Eco-effectiviteit en eco-efficiency
“Less bad is no good”, aldus Michael Braungart. Eco-efficiency probeert veel zaken te beperken, reduceren of recyclen, 
het minder slecht te doen, doelmatig. Eco-effectiviteit is daarentegen doeltreffend, het goed doen. Een voorbeeld 
hiervan is een auto gaan rijden welke in klasse c bevindt, waarbij de uitstoot beperkt wordt ten opzichte van een auto 
welke in klasse e bevindt. Eco-effectiviteit staat voor een auto op zonnecollectoren welke geen schadelijke stoffen 
uitstoot, doeltreffend en het goed doen in plaats van maatregelen toevoegen welke het slechte beperken, maar nog 
steeds toelaten.

Ecologische voetafdruk
Deze voetafdruk staat voor het aantal vierkante meters van biologisch productief land en zee gebieden welke nodig 
zijn voor de middelen die de menselijke bevolking verbruikt en voor op te vangen en voor het onschadelijk maken 
van de desbetreffende afval regenereren (Wackernagel, 1996)

EPEA
Environmental Protection and Encouragement Agency, zij werken met klanten over de gehele wereld opdat de Cradle 
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to Cradle filosofie kan worden geïmplementeerd in ontwerpen van nieuwe processen, producten en services (epea.
com).

Intelligent herontwerp 
Intelligent ontworpen producten zijn nodig om in de ‘afval is voedsel’-kringloop te fungeren. Dit moeten producten 
zijn, waarvan de biologische en technische voedingsstoffen scheidbaar zijn en kunnen worden teruggewonnen.
De uitgangspunten bij herontwerp zijn:
• Ontwerp producten en processen zodat de waardevolle materialen en de investeringen van triljarden dollars die 
gebruikt worden om ze te produceren beschikbaar blijven voor de mens en zijn natuurlijke omgeving. 
• Ontwerp alle producten zodanig dat ze volledig kunnen worden hergebruikt uitgaande van het principe: Afval is 
voedsel. 
• Een product moet volledig afbreekbaar zijn in de biosfeer en daar als voedsel dienen voor natuurlijke organismen. 
• Alle niet afbreekbare stoffen moeten beschouwd worden als een hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten 
in de technosfeer. 
• Zorg ervoor dat er tijdens de fabricage van een product op geen enkele wijze schadelijke afvalstoffen ontstaan 
(cradletocradle.nl).

MBDC
MBDC is een adviesbureau welke gespecialiseerd is om klanten te helpen om Cradle to Cradle te kunnen implementeren 
op ontwerpen (mbdc.com).

Ontwerpchemie 
Het inbedden van wetenschappelijke en ecologische kennis in het product- en procesontwerp. 
Een product zo ontwerpen dat het uit elkaar gehaald, gedemonteerd kan worden om het onderhoud te vergemakkelijken, 
voor reparatie, hergebruik van componenten of herwinning van materialen en grondstoffen (duurzaamheid.nl). 

Onvermarktbare materialen 
Materialen die nooit meer door mensen gebruikt mogen worden, omdat ze niet veilig te handhaven zijn in biologische 
of technische kringlopen (duurzaamheid.nl).

Passiefhuis
Een specifieke bouwstandaard voor woningen met een comfortabel binnenklimaat, gedurende het zomer- als het 
winterseizoen, met een beperkt verwarmingssysteem en zonder de toepassing van actieve koeling (Boonstra 2006). 

Passieve zonne-energie
Het gebruik van de energie in zonlicht zonder dat daar speciale apparatuur voor nodig is. Dit kan door bij het ontwerp 
van een huis rekening te houden met het binnenvallende zonlicht. 
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Recycling 
Recycling is het proces waarbij een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een 
product uit gevormd kan worden. Vanuit het oogpunt van MBDC is dit downcycling, omdat hier door het huidige 
productontwerp bijna altijd kwaliteitsverlies van de materialen optreedt.

Slimbouwen
Slimbouwen is een antwoord op vele problemen in de bouw, zoals het afval, veranderende behoeftes van 
opdrachtgevers en gebruikers. Innovaties op bedrijfsniveau zijn niet meer voldoende om de bouw drastisch te 
verbeteren. Slimbouwen is een visie op integraal niveau. Daarbij wordt voor alle partners in de bouw een 
samenhangende oplossing geboden om tot noodzakelijke vernieuwingen te komen (Lichtenberg, 2005).

Technische kringloop 
De technische kringloop is geënt op natuurlijke systemen en is het begrip dat MBDC gebruikt voor industriële 
processen waarbij waardevolle synthetische en minerale materialen behouden blijven en voortdurend hergebruikt 
worden in gesloten kringlopen (duurzaamheid.nl). 

Triple P
People Planet Profit, ook wel: de drie P’s s een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, 
people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd 
dienen te worden. De term is bedacht door John Elkington, een consultant op het terrein van duurzame ontwikkeling 
(Rakhorst 2008a).

Upcycling 
Upcycling is een term uit de recyclingwereld, waarbij de gerecyclede grondstof een hogere zuiverheid heeft dan die 
van de oorspronkelijke grondstof (cradletocradle.nl).

De X Lijst
De X-lijst zal bestaan uit stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn, waarbij een extra productiestap nodig is 
om deze schade te voorkomen: pvc, cadmium, lood, purschuin, akrylhydverf & kwik (Braungart e.a., 2006). Deze 
kunnen worden opgedeeld in verscheidene groepen, namelijk carcinogenen stoffen, stoffen welke het endocrine 
systeem verstoren, mutagenen stoffen, toxische stoffen, chemische stoffen die het DNA beschadigen & reprotoxische 
stoffen, stoffen welke zeer langzaam kunnen worden afgebroken en zich ophopen in planten en dieren (OptimaVorm 
& Stichting C2C Plane, s.a.). Daarnaast zijn er ook nog extra criteria welke gaan om acute giftigheid, chronische 
giftigheid, stoffen welke het menselijke lichaam irriteren en waarvoor het menselijke lichaam gevoelig kan zijn.
De grijze lijst bevat materialen waarvan het gebruik en toepassing dient te worden geminimaliseerd. Deze materialen 
zijn problematisch, maar ze leveren minder gevaar dan de materialen uit de x-lijst. Ook bevat deze lijst materialen 
waarvan nog geen (betere) alternatieven bestaan, te denken valt aan: metalen, houtachtige plaatmaterialen zoals 
OSB, spaanplaat, MDF, multiplex en (zware) betonproducten. 
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Bijlage 2: Standaard interview

Algemeen
1. Naam:
2. Bedrijf:
3. Functie:
4. Voornamelijk bezig binnen:
 Initiatieffase
 Definitiefase
 Ontwerpfase
 Bestekfase
 Uitvoeringsfase
 Gebruikfase
 Sloop- & herbestemmingfase
 Overig, namelijk:
5. Datum:

Cradle to Cradle (C2C) ( / duurzaamheid)
6. Hebt u wel eens een gebouw “ontworpen” vanuit de C2C gedachte?
7. Welk(e) gebouw(en) is / zijn dit?
8. Met welke hebt u voornamelijk te maken:
 Duurzaamheid
 C2C
9. Waarom wordt er C2C gebouwd?
10. Welke partij heeft het C2C aspect aangedragen?
11. Wat verstaat u onder duurzaamheid en  C2C?

Bouwteam voor een C2C gebouw
11. Om een C2C gebouw te ontwerpen, is het dan noodzakelijk dat hiervoor 1 persoon met de desbetreffende   
     kennis bij het proces wordt betrokken en / of heeft een iedereen deze kennis nodig? 
12. Is integraal ontwerpen van belang?
13. Is het ook afhankelijk van het soort bouwteam wil met C2C kunnen werken? (Denk aan het traditionele model,    
     het bouwteam, design & build en dergelijke)
14. Zijn er bepaalde beroepsgroepen belangrijker wanneer men een C2C gebouw wil ontwerpen?
15. Is er een bewaker nodig om gedurende het proces de vooraf besloten principes te handhaven betreffende C2C?
16. Hoe behoren de belangen te liggen binnen het bouwteam?
17. Zijn er nog andere personen welke bij het team betrokken dienen te worden?
18. Hoe verloopt de communicatie?
19. Hoe verloopt de samenwerking?
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20a. Draagt de overheid ook bij aan een bouwproces voor een C2C gebouw?
20b. Zo ja, hoe?

Bouwproces
21. Vanaf welke fase komt C2C in het bouwproces ter sprake? 
22. Waarom denkt u vanaf deze fase?
23. Wordt C2C ook wel eens tijdens de initiatief fase geopperd en dan toch wegbezuinigd of weggelaten?
24. Wat zijn C2C maatregelen bij het gehele bouwproces?
25. In welke fase zit de meeste C2C potentie?
26a. Wordt de sloop- & herbestemmingfase meegenomen gedurende de ontwerpfase?
26b. Zo ja, hoe?

Afsluiting
27. Heeft u nog relevante literatuur / projecten / weetjes betreffende dit onderwerp?
28. Denk u dat er in de toekomst meer C2C gebouwd zal worden? En Waarom?
29. Waar bevinden zich de knelpunten en probleemvelden met betrekking tot C2C in het totale bouwproces?
30. Hoe kunnen deze knelpunten en probleemvelden worden aangepast zodat deze inspelen op C2C?

Voor de uitgewerkte interviews kunt u contact 
opnemen met e.m.e.l.starmans@student.tue.nl
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Bijlage 3: Randvoorwaarden en principes uit literatuur

Almere principes
1. Koester diversiteit
2. Verbindt plaats en context
3. Combineer stad en natuur
4. Anticipeer op verandering
5. Blijf innoveren
6. Ontwerp gezonde systemen
7. Mensen maken de stad (Duivesteijn, 2005).

Hannover principles
1. Insist on rights of humanity and nature to co-exist.
2.  Recognize interdependence.
3.  Respect relationships between spirit and matter.
4.  Accept responsibility for the consequences of design.
5.  Create safe objects of long-term value.
6.  Eliminate the concept of waste.
7.  Rely on natural energy flows.
8.  Understand the limitations of design.
9.  Seek constant improvement by the sharing of knowledge (McDonough, 1992).

Venlo principes
1. Blijf innoveren
2. Verbind plaats en context
3. Beheer en waardeer voedsel
4. Geniet van mobiliteit
5. Geniet van de zon
6. Creëer schone lucht, water en bodem
7. Ontwerp met oog voor toekomstige generaties (Regio Venlo, 2009)

Kyoto-norm
5,75% procent van brandstop moet uit biobrandstof of benzine op basis van ethanol bestaan (Rakhorst, 2008b).

Drie basisregels van Cradle to Cradle 
1. Afval = voedsel
2. Zon is de energiebron
3. Respect voor Diversiteit (cradletocradle.nl).
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Drie basisvragen van het Cradle to Cradle-protocol 
1. Is het eetbaar of biologisch afbreekbaar?
2. Is het opnieuw te gebruiken?
3. Of te verbranden voor energieopwekking (Rakhorst, 2008a).

Eco-effectiviteit in de praktijk 
1. Maak je vrij van de bekende boosdoeners
2. Informeer je goed en volg persoonlijke voorkeuren
3. Het opstellen van een passief positief lijst
4. Het activeren van de positieve lijst
5. Opnieuw uitvinden (Werd, 2009).

Algemene richtlijnen epc 0,8 voor eengezinstussenwoning
• 971 m3 voor verwarming en tapwater
• 1796kWh elektriciteit (4425kWh/m2) voor hulpenergie, ventilatoren en verlichting
• Het totale elektriciteitsverbruik draagt 4275 kWh
• Dit komt overeen met een energievraag voor ruimteverwarming van ca. 60 kWh/m2, een primaire   
 energievraag van 158 kWh/m2 en een CO2 uitstoot van 2621kg CO2

 (Boonstra, 2006).

Richtlijnen passiefhuis gelegen op 40 tot 60 graden noorderbreedte
• De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling is maximaal 15 kWh/m2 gebruiksoppervlak;
• De totale primaire energiebehoefte voor alle apparaten, warm tapwater en ruimteverwarming en –koeling is  
 maximaal 120 kWh/m2 gebruiksoppervlakte (Boonstra, 2006).

Spelregels Slimbouwen
• Realiseer een sequentieel proces van opeenvolgende deelprocessen, met minimale onderlinge    
 afhankelijkheid. Ontwar daartoe de leidingknoop en ontwerp een bouwkundige structuur die het mogelijk   
 maakt om installatiesystemen afzonderlijk in één procesgang uit te voeren
• Kies voor die bouwtechnologie die de maximaal haalbare flexibiliteit biedt. Belangrijke waarden daarbij zijn  
 de positionering de bereikbaarheid en de veranderbaarheid van installatiedelen gedistribueerd i permanente  
 delen zoals de vloer, en voort de toepassing van een skeletstructuur dan wel een schijvenstructuur met   
 geprogrammeerde doorbraakmogelijkheden.
• Bouw slim in de betekenis van slank. Lean en Mean dus. Concrete doelstellingen zijn: 50% lichter, 50%   
 compacter, 50% energiebesparing, 50% minder CO2 emissie (Lichtenberg, 2005).

Principes van Desso 
1.  Alle producten moeten gemaakt worden van post-consumer materiaal
2. Houdt bio- en technokringlopen gescheiden
3.  Gebruik hernieuwbare energie
4. Laat altijd een positieve voetafdruk achter (Werf, 2009). 
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MBDC Cradle to Cradle CertificationCM URL: www.c2ccertified.com

CRADLE TO CRADLE CERTIFICATIONCM CRITERIA
Basic Silver Gold Platinum

1.0 Materials
All material ingredients identified (down to the 100 ppm level) • • • •
Defined as biological or technical nutrient • • • •
All materials assessed based on their intended use and impact on Human/Environmental Health 
according to the following criteria:
Human Health: Environmental Health:
Carcinogenicity                                    Fish Toxicity
Endocrine Disruption                           Algae Toxicity
Mutagenicity                                        Daphnia Toxicity
Reproductive Toxicity                          Persistence/Biodegradation
Teratogenicity                                      Bioaccumulation
Acute Toxicity                                      Ozone Depletion/Climatic Relevance
Chronic Toxicity Material Class Criteria:
Irritation                                               Content of Organohalogens
Sensitization                                        Content of Heavy Metals

• • • •

Strategy developed to optimize all remaining problematic ingredients/materials • •
Product formulation optimized (i.e., all problematic inputs replaced/phased out) • •
No wood sourced from endangered forests • •
Meets Cradle to Cradle emission standards • •
All wood is FSC certified •
Contains at least 25% GREEN assessed components •
2.0 Material Reutilization/Design for Environment
Defined the appropriate cycle (i.e., Technical or Biological) for the product and developing a plan 
for product recovery and reutilization • • • •
Well defined plan (including scope and budget) for developing the logistics and recovery systems 
for this class of product • •
Recovering, remanufacturing or recycling the product into new product of equal or higher value •
Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a 
nutrient (re)utilization score >= 50 • • •
Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a 
nutrient (re)utilization score >= 65 • •
Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a 
nutrient (re)utilization score >= 80 •
3.0 Energy 
Characterized energy use and source(s) for product manufacture/assembly • • • •
Developed strategy for using current solar income for product manufacture/assembly • • •
Using 50% current solar income for product final manufacture/assembly • •
Using 50% current solar income for entire product •
4.0 Water
Created or adopted water stewardship principles/guidelines • • •
Characterized water flows associated with product manufacture • •
Implemented water conservation measures •
Implemented innovative measures to improve quality of water discharges •
5.0 Social Responsibility
Publicly available corporate ethics and fair labor statement(s), adopted across entire company • • •
Identified third party assessment system and begun to collect data for that system • •
Acceptable third party social responsibility assessment, accreditation, or certification •

Copyright © 2008 by McDonough Braungart Design Chemistry LLC.  All rights reserved

Bijlage 4: Cradle to Cradle Certification criteria



158

Bijlage 5: Checklist IFD

Is de oplossing industrieel?   
• Meer dan 80% van het systeem wordt in de fabriek geproduceerd (tijd, materiaal, kosten?);   
• Het systeem is van continue kwaliteit;  
• Het systeem wordt seriematig geproduceerd;  
• Het produktieproces is beheersbaar; 
• De bouwtijd is relatief kort;  
• De producent biedt fabrieksgarantie.  

Is de oplossing flexibel?  
• Het systeem biedt een grote mate van ontwerpvrijheid;  
• De oplossing is zowel permanent als tijdelijk te gebruiken;  
• Het volume is eenvoudig aan te passen;  
• De indeling is eenvoudig aan te passen; 
• De oplossing is verplaatsbaar.  

Is de oplossing demontabel?  
• De oplossing is eenvoudig te demonteren;  
• De complete oplossing is herbruikbaar;  
• De componenten zijn herbruikbaar;  
• De technische levensduur kan afgestemd worden op de gebruiksduur (ifd.nl, s.a.).
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Bijlage 6: Uitgebreide tabel van de geïnterviewde personen
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Bijlage 7: Verwerking literatuur bij deelvraag 2



161







“…..Waarom afval produceren, als het 
toch wordt weggegooid…..?”   
 Loesje

Het upcradelen van het lifespan gedachtegoed
Een hulpmiddel voor het optimaal samenstellen van gebouwen 

inspelend op de cyclische processen

De Cradle to Cradle filosofie werd in 2002 verwoord in het boek “Cradle to Cradle, remaking the way we make things”. 
Grondleggers van deze filosofie zijn Michael Braungart en William McDonough. De grondgedachte is gebaseerd op de 
kringlopen welke reeds aanwezig zijn in de natuur, de biologische kringlopen. Als voorbeeld hiervan de kersenboom 
welke een positieve invloed heeft op zijn omgeving. Dit in tegenstelling tot vele gebouwen waarin meer materialen 
zitten welke uit de technologische kringloop komen. Veel gebouwen hebben negatieve invloeden op hun omgeving, 
denkend aan alle toxische stoffen die worden gebruikt in de materialen. 
Alles zou gebaseerd moeten zijn op doorlopende kringlopen waarbij afval voedsel wordt, waarbij het concept afval 
geëlimineerd wordt.  

Naast C2C is tevens gekeken welke andere duurzaamheidconcepten & -filosofieën er zijn. Daarbij werd de vraag 
gesteld of deze bijdragen aan C2C of staan deze juist in strijdt met elkaar? Dit is uitgezet in een concluderende tijdlijn 
met daarbij alle C2C en duurzaamheids principes tot en met 2010. Opgezet vanuit bouwkundig oogpunt, met het 
bouwproces als verdieping. 

Vervolgens is door middel van quickscan en literatuuronderzoek een onderzoek gedaan naar het totale bouwproces 
om te achterhalen waar de probleemvelden en knelpunten liggen met betrekking tot C2C. 
Een groot bouwkundig probleemveld is dat het onbekend is hoe materialen met elkaar verbonden moeten worden 
zodat de interfaces Cradle to Cradle zijn (inspelen op  “Afval = Voedsel”). 

Hiervoor is een hulpmiddel gemaakt welke het voor bouwkundige inzichtelijk maakt hoe een gebouw samengesteld 
kan worden zodat de verbindingen van elementen en componenten en verbindingen in deze elementen en 
componenten geheel aanpasbaar zijn. Zo kunnen de materialen teruggebracht worden in hun kringloop. 

Eva Starmans
TU/e Bouwtechniek
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