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innovatieve producten
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Transitie van sustainability naar well being 

Gebied - Gebouw - Gebruiker

Met speciale aandacht voor:
› Meervoudig ruimtegebruik
› Uitwisseling reststromen
› Voedsel en gebieden/gebouwen



van Sustainability naar Well-being



“Ons individuele gedrag

heeft een steeds groter 

gevolg elders in de 

wereld.”

“Duurzaam bouwen is 

een manier om deze 

invloed te beperken.”



1973/74      energiecrisis - 1e duurzaamheidsgolf
1990        2e duurzaamheidsgolf
2006      3e duurzaamheidsgolf

Historisch perspectief

1970 1990 2006 NU

Club van Rome

MBP 1 - 4

Kyoto 1996

Al Gore

C2C

Kopenhagen

?



Urgentie



Huidige visie op Duurzaamheid 

Energiezuinigheid 

› Materialisatie

› Sociaal (MVO)

› Management

› Levensduurbenadering

› Transport

›  Afval

› .......



Duurzaamheid in de bouw

“Het behalen van een Leed platinum certificaat is vanaf het begin ons doel geweest.”



Wie het weet mag het zeggen...

› klimaatneutraal ?

› energieneutraal ?

› EPC-0 ?

› CO2-neutraal ?

› Passief ?

› LEED platinum ?

› Breeam Outstanding ?

Voor het FCA geldt de A’damse definitie voor klimaatneutraal;

alle primaire gebouwgebonden energie (MJ) = duurzaam

opgewekt.  



Waar is de gebruiker in de 
verschillende methodes?

methode I
‘EPC’

methode II
‘Milieucentraal’

methode III
‘energieneutraal’

gebouwgebonden

gas

elektra

gebouw

gebruik

bouw

gebied



Gezonde, vitaliserende 

gebouwen, waarin het 

welbevinden van de 

gebruiker centraal 

staat



Kernwaarde: voedsel



   

Tijd voor een brede focus op 
duurzaamheid waarin de 
gebruiker van het gebouw 

centraal staat.



‘het nieuwe werken’

werk



‘healing environments’
zorg



gezonde leeromgevingen
scholen



BDP: Bridge Academy in Londen

Of 

Kingsmead van White Design

DAGLICHT & GROEN



Gebied - Gebouw - Gebruiker



Afval = Voedsel
Denken in lokale duurzame kringlopen



Onze energievoorziening
van Centraal naar Decentraal



Deze energietransitie
vraagt om een integrale gebiedsaanpak



Gebiedsoplossingen zijn verbonden met 
de gebouwconcepten.
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From Cardboard to Caviar
denken in lokale kringlopen



Bijzondere combinaties leggen
Met hyven paprika’s laten groeien



Samenwerken met de Natuur
Agro en Bouw verbinden

bouw agro bouw agro 



Park 20/20, Hoofddorp
› Cradle2Cradle filosofie: bedrijvenpark met gesloten kringlopen 

van materiaal, energie, afval en water 
› Programma: kantoren, retail/services en parkeerplaatsen
› Flexibiliteit: Kantoor als ‘maatpak’

› BSH kantoor - 2011



Park 20/20, Hoofddorp

› De kringlopen in Park 20/20:
› Materialen: 

toepassing van recyclebare materialen (lange kringloop)
› Energie: 

het gas opgewekt bij het vergisten wordt omgezet in energie. 
› Afval: 

het sediment van de vergister gaar naar bloemenkassen rond 
Aalsmeer.

› Water: 
een centrale faciliteit voor het vergisten van afvalwater. 
Nagefilterd water wordt gebruikt als toiletwater



Eco-industrieel park Kalundborg, Denemarken
› Systeem dat zonder masterplan in 25 jaar is geëvolueerd.
› Mix van bedrijvigheid: energie opwekking, productie van 

voedsel, bouwproducten
› Lokale boeren en gemeenschap Kalundborg zijn actieve 

onderdelen van het systeem

› - stoom
- warmte
- gas
- slib
- as
- gips
- zwavel



Drie thema’s komen aan bod:
› Meervoudig ruimtegebruik
› Uitwisseling reststromen
› Voedsel en gebieden/gebouwen

Indeling

Meervoudig ruimtegebruik



Groen is een hype
High Line, New York



Groen is een hype



› Ruimte is een schaars in de Randstad   
› Verschillende strategieën: 

› 1. ruimte intensiveren
› 2. stapelen bedrijfsruimten
› 3. functies combineren
› 4. efficiënter omgaan met tijdsindeling

› Voorbeelden:
› - Dakpark, Rotterdam
› - Daktuin, New York, Brooklyn Grange
› - Groen parkeren

Meervoudig ruimtegebruik



Dakpark, Rotterdam (oplevering 2013)
› Multifunctioneel gebouw: duurzaam verbinden van wonen, 

winkelen, werken onderwijs, cultuur en recreatie
› Groen karakter: park met grasweien, speelplekken en terrassen
› Actieve participatie van de bewoners in ontwerp en beheer

bedrijfsruimte

parkeerdek speeltuin

expeditie



Brooklyn Grange Farm, New York City (2010)
› De grootste daktuin ter wereld met lokale afzetmarkt
› productie: 6800 kg gewassen op ca. 0,4 ha. dak.
› Grote variëteit aan organische gekweekte producten 



Groen parkeren



Groen parkeren
Mileniumpark, Chicago



Gebied - Gebouw - Gebruiker



Groen parkeren
Groen parkeren, Rotterdam



Groen is een hype

Eden project, Cornwal, GB.



Groen is een hype



Groen is een hype



Groen is een hype



Water

Watertoren Bussum - Vocus architecten bna (2010)
› kleine waterkringloop met 80% besparing

› geen rioolaansluiting
› afvalzuivering d.m.v. een helofytenfilter
› hergebruik water voor toiletspoeling 

Watertoren, Bussem



Water

Watertoren Bussum - Vocus architecten bna (2010)
› kleine waterkringloop met 80% besparing

› geen rioolaansluiting
› afvalzuivering d.m.v. een helofytenfilter
› hergebruik water voor toiletspoeling 



Villa Flora, Venlo



Villa Flora, Venlo



Villa Flora, Venlo



Renovatie bestaande voorraad



Renovatie bestaande voorraad:
naar een comfortable + vitaliserende + 
energieneutrale woonomgeving
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De consument en zijn beleving staan centraal
› De consument wordt weer verbonden met de bron van zijn voedsel door 

agrarische en voedselproductie- en voedselbewerkingsbedrijven meer open 
te stellen.

› Door primaire productie te koppelen aan andere functies kan een nieuwe 
bron van inkomsten worden gegenereerd. 

› Aantrekkelijke architectuur en een gezonde omgeving zijn goed te 
verbinden met het thema voedsel

› Voorbeelden:

› - Landmarkt, Amsterdam
- Rondeel boerderij, Barneveld
- Markthal MVRDV, Rotterdam

Voedsel en gebieden/gebouwen
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Landmarkt, Amsterdam
› Moderne overdekte marktplaats met verkoop van dagverse 

streekproducten
› Innovatief businessmodel met vraaggestuurd aanbod: boeren 

verkopen direct aan de consument



Rondeel boerderij, Barneveld
› Uitgangspunt is het gedrag en het welzijn van de dieren 
› Hoge mate van transparantie in het productie proces 
› Aantrekkelijk en herkenbaar architectonisch ontwerp
› Nieuw bedrijfsmodel: productief bedrijf met bezoekerscentrum
› (winkel, verhuur vergaderzalen)



Markthal MVRDV, Rotterdam
› Overdekte markthal in combinatie met ondergronds parkeren, 

unieke appartementen, een supermarkt, foodgerelateerde winkels 
en bijzondere horeca

› Combinatie markthandel met traditionele detailhandel en horeca
› Aantrekkelijke architectonische omgeving
› Landmark en sociale ontmoetingsplek



Markthal MVRDV, Rotterdam
› Overdekte markthal in combinatie met ondergronds parkeren, 

unieke appartementen, een supermarkt, foodgerelateerde winkels 
en bijzondere horeca

› Combinatie markthandel met traditionele detailhandel en horeca
› Aantrekkelijke architectonische omgeving
› Landmark en sociale ontmoetingsplek



Aldus bouwinnovatie

Herstructurering Foodcenter Amsterdam
ir Atto Harsta - 12 maart 2012

www.aldus.nl
www.alduurzaam.nl

eigenwijze ingenieurs | inventieve adviseurs


