Circulair bouwen met tweedehands constructieve elementen

Rolf Reichardt (architect RHAW architecture)

Langzamerhand wordt het in de bouwsector duidelijk dat we af moeten van de oude
‘wegwerpmaatschappij’-cultuur; we moeten naar een circulaire bouweconomie.
Adaptief bouwen, modulair bouwen, demontabel bouwen en biobased bouwen zijn
daar mooie initiatieven in. Initiatieven die we door moeten blijven ontwikkelen om het
doel van de Rijksoverheid ‘Nederland Circulair in 2050’ te realiseren. Maar waarom
gaan we al niet meteen met circulair bouwen beginnen?! Door gebouwen die aan
hun functionele levenseinde zijn in te zetten als donorskelet voor een nieuw gebouw.
Naast het transformeren van een gebouw kunnen we immers ook tweedehands
constructieve elementen gebruiken bij nieuwbouw.

Buitenplaats Brienenoord
in Rotterdam.
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Voor het Van Vollenhovenkwartier
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in Rotterdam werd de volledige
constructie van het oude gebouw
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