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Closing the Loop
+ Real estate
De bouwsector heeft een groot potentieel om bij te dragen aan de transitie naar een
circulaire economie. In de sector worden grote volumes grondstoffen gebruikt en
verandering in de omgang met materialen kan een aanzienlijke impact hebben. Vastgoed
is momenteel een lineair systeem. Na de levensduur van een gebouw, straat of gebied
begint de sloop en eindigen materialen als afval. Een logischere benadering is vastgoed
als grondstoffenbank – een bron van materialen voor nieuwe bouwprojecten.
Gebouw als grondstoffenbank
Nadat orkaan Ike in 2008 de kustlijn van Houston raakte, blies het duizenden ramen uit het
50-verdiepingen tellende gebouw van een groot oliebedrijf. Het bedrijf ging op zoek naar de
recyclemogelijkheden voor de 80.000 kg glas dat resteerde. Ondanks dat hen initieel werd
verteld dat recyclen onmogelijk was vanwege de aangebrachte speciale laagjes op het glas,
vonden zij een bedrijf dat een nieuwe toepassing vond in keukenaanrechten.
Caterpillar richtte al dertig jaar geleden op gebruikte grondstoffen en ervoer al vroeg de
ecologische en economische voordelen van hun keuze. Al dertig jaar geleden richtte het bedrijf
een divisie op in de reproductie van motoren. Sindsdien is het flink gegroeid – de laatste jaren
tot wel tien procent, harder dan de wereldeconomie. In 2010 hadden ze ruim 70.000 ton aan
hergebruikte producten en honderden motoronderdelen.
Symbiose met de natuur
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is sinds 2011 gevestigd in een volledig
circulair gebouw in Wageningen. De architecten hebben zoveel mogelijk het denken in
natuurlijke kringlopen toegepast zonder schade aan het milieu en de natuur toe te brengen.
Zonne-energie wordt ruim toegepast, er is een groot vegetatiedak en eigen afvalwater wordt
gezuiverd, met fosforterugwinning van algen.
Dezelfde filosofie hadden de ontwerpers van The Forest Office in Skolkovo, Rusland. Dit is een
project met als doel een inspirerende werkomgeving te creëren – in totale harmonie met de
natuur. Restwarmte en hernieuwbare energie van wind en zon worden gebruikt. En daktuinen
zorgen voor perfecte synergie met de natuur. Het kantoor is onderdeel van een stad – 30 tot
40 minuten vanaf het centrum van Moskou – dat gebouwd wordt volgens de principes van de
omliggende omgeving.

Win de meest duurzame kantoorinrichting ooit!
Afgelopen 10 oktober – op de Dag van de Duurzaamheid – was het startsein van de Circle
Challenge 10bij10. Met deze wedstrijd maken bedrijven kans op het winnen van 100
vierkante meter circulaire kantoorinrichting, met een levende plantenmuur en luchtreinigend
tapijt. Doe mee en bedenk met welk project uw bedrijf de transitie naar een circulaire
economie kan versnellen. Meer informatie vindt je hier.
De Circle Economy is het internationale, onafhankelijke, non-profit, non-ego platform dat zich ten
doel heeft gesteld de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Circle Economy is
actiegericht en ondersteunt individuen, organisaties, en bedrijven met het uitvoeren van circulaire
projecten, door middel van netwerk, educatie, en (financiële) middelen.
Links
http://parts.cat.com/parts/cat-reman-products
http://www.nioo.knaw.nl/gebouw
http://www.sk.ru/en/
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