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Constructief circulair bouwen

Raadgevende Ingenieurs

Door een groeiende bevolking en een toenemende welvaart in de wereld dreigen
de primaire grondstoffen schaars te worden. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Gelukkig is de bewustwording, dat we met de huidige wereldbevolking en de toekomstige vraag naar grondstoffen de aarde zullen uitputten, gegroeid. Daarom is er
ook steeds meer aandacht voor een circulaire economie.
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In de aanpak van constructief circulair ontwerpen
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toch zien we al vele goede oplossingen waarbij
bestaande gebouwen worden hergebruikt en een

Bij het kantoor van IMd Raadgevende Ingenieurs is gekozen het bestaande gebouw zo min mogelijk aan

nieuwe functie krijgen. Vaak is dit mogelijk omdat

te passen. Zo zijn alle wanden, muren en de constructie ongeroerd gelaten en zijn alleen voor toetreding

het gebouw grote vrij indeelbare ruimten heeft

van daglicht extra openingen in de voor- en achtergevel aangebracht. In het ontwerp van Ector Hoogstad
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was het mogelijk deze zonder nieuwe fundering op de bestaande vloer aan te brengen.

maar wel in de toekomst.
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Circulair gebruik door demontabel
bouwen

Circulair gebruik van materialen door
gebruik donorskelet

De toepassing van het eerste grootschalige donorskelet is werkelijkheid

jaren dienstdoen als gerechtsgebouw. Daarna zal de Tijdelijke Rechtbank weer
worden afgebroken om vervolgens elders in het land opnieuw dienst te doen

Het realiseren van een demontabel gebouw

Bij deze aanpak worden oude gebouwen gebruikt

pand werden jarenlang verschillende functies verenigd. Het door Rijnboutt

als een tijdelijk bouwwerk. Dit betekent dat er bij het ontwerp van het gebouw

heeft als voordeel dat dit gebouw op een andere

als ‘donor-skelet’. De draagstructuur wordt in dat

ontworpen plan omvat de herstructurering van het pand naar winkels en

rekening is gehouden met het volledig kunnen demonteren van alle constructie-

locatie weer een nieuw leven kan krijgen zonder

geval zó uit elkaar gehaald dat de onderdelen

woningen. In het constructief ontwerp staat de combinatie tussen bestaand en

onderdelen. Hierdoor is er bij het constructieve ontwerp veel aandacht besteed

dat daarvoor nieuwe bouwmaterialen hoeven te

in andere gebouwen gebruikt kunnen worden.

nieuw centraal. Er is onderzocht welke delen van de oude constructie kunnen

aan de detaillering.

worden toegepast. Ten opzichte van de hierboven

Momenteel staat in Nederland 15 procent van de

worden gehandhaafd, en welke beter vervangen kunnen worden. Voor een deel

genoemde aanpak zullen bij deze aanpak wel

kantoorruimte leeg. Sloop zal voor een groot deel

heeft dit geresulteerd in het toepassen van een nieuw aan te brengen staalskelet.

De stalen onderdelen van de hoofddraagconstructie zijn onderling met bout-

milieulasten worden veroorzaakt ten gevolge van

van die gebouwen onvermijdelijk zijn. Veel beter

verbindingen verbonden, deze verbindingen komen veelal uit het zicht. Zelfs

de demontage en transport.

is het om die kolommen, vloeren en wanden te

Bij het constructieve ontwerp van dit staalskelet is zorgvuldig onderzocht welke

de koppelingen tussen de vloerschijven en de stalen hoofddraagconstructie zijn

demonteren en opnieuw te gebruiken in nieuwe

stalen balken, die bij de herontwikkeling worden gebruikt, met tweedehands

demontabel gemaakt. De fundering is opgebouwd uit prefab onderdelen zodat

gebouwen. Zo kan het gebruik van primaire

profielen uit andere gebouwen konden worden toegepast. In tegenstelling tot

grondstoffen flink worden beperkt.

dat dit bouwmateriaal anders gerecycled zou worden, wordt het nu geüpcycled.

Dit gebouw ontworpen door architectenbureau Cepezed zal gedurende enkele

ook deze gedemonteerd en opnieuw opgebouwd kunnen worden.De posities
van de kolommen en de hoogte van de verdiepingen zijn zodanig gekozen dat
deze niet alleen voor de rechtbank gunstig zijn maar ook prima passen in een
willekeurig kantoorgebouw. Het gebouw bij de rechtbank is vier bouwlagen
hoog, maar wellicht wordt dit in de toekomst twee gebouwen van ieder twee
bouwlagen hoog.

De optimale oplossing is een
gebouw dat een oneindige
levensduur heeft en niet
hoeft te worden aangepast.

geworden bij de transformatie van de Hoogstraat in Rotterdam. Binnen in het

Voor de herontwikkeling is aardig wat staal nodig. Er wordt totaal zo’n 27 ton

Conclusie

staal (circa 100 staalprofielen) uit diverse slooppanden in Nederland in het pand

Afhankelijk van de locatie en de opgave die

verwerkt.

voorligt kan een van de hiervoor omschreven
aanpakken worden gekozen. Om zo min mogelijk
milieulast te veroorzaken is het aan te raden

Een goede toepassing voor een dergelijk gebouw

zo veel mogelijk bestaande materialen her te

is een school voor het basisonderwijs. De levens-

gebruiken, waarbij het zelfs wenselijk is een

duur van het gebouw is vele malen groter dan

geheel gebouw her te gebruiken. Bij alle opgaven

de behoefte van de functie in de omgeving. Vaak

is het verstandig gebouwen te creëren die flexibel

verouderen wijken sneller dan de levensduur van

zijn in te delen en daarmee een lange levensduur

het gebouw en is in de naastliggende wijk en/

tegemoet gaan.

of gemeente wel behoefte aan een dergelijke
school.
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