De Cradle to Cradle kaart voor de bouw
Wat is C2C in een notendop?
C2C is een visie op duurzame ontwikkeling: de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen.
C2C sluit kringlopen van materialen, zowel biologisch als technologisch.
C2C is een manier van denken: doe de dingen goed in plaats van minder slecht.
C2C is een manier van werken: zo ontwerpen en bouwen dat grondstoffen behouden blijven.
C2C betekent ‘van wieg tot wieg’ en is een antwoord op het ‘van wieg tot graf’-denken.
C2C is uitgewerkt door chemicus Michael Braungart en architect William McDonough.
C2C is een optimistische visie: groei is goed als we kwaliteit toevoegen aan onze omgeving.
C2C-oplossingen zijn goed voor de ecologie èn de economie èn hebben een sociale meerwaarde.

Met welke werkwijze kan de bouw C2C realiseren?
Organiseer vooraf duurzame betrokkenheid
Mobiliseer vanaf het eerste idee alle belanghebbenden, zoals gebruikers, installateurs en slopers.
Werk alleen met (bouw)partijen die ook C2C willen nastreven en haal nieuwe partijen hiertoe over.
Maak vooraf inzichtelijk wat de integrale kosten van een bouwwerk zijn (‘total cost of ownership’).
Verbind ontwerper, bouwer en beheerder duurzaam met innovatieve contracten en verdienmodellen.

Maak gebruik van het bestaande
Profiteer van bestaande kennis en verspreid nieuwe kennis tussen disciplines (‘open source’).
Overweeg hergebruik van bestaande bouwwerken alvorens te beginnen met nieuwbouw.
Inventariseer lokale kansen en kwaliteiten en benut deze (natuurlijke bronnen, lokale ondernemers).

Wat zijn de voor- en nadelen van C2C voor de bouw?

Ontwerp effectief en vooruitstrevend

C2C helpt de bouw meer waarde te creëren

Neem het gebruik, het hergebruik en de sloop van het bouwwerk als uitgangspunt voor het ontwerp.
Ontwerp demontabel en flexibel zodat de functie van het bouwwerk ook aan nieuwe wensen kan voldoen.
Gebruik materialen en bouwelementen die na gebruik hun waarde kunnen behouden of vergroten.
Standaardiseer de generieke (en niet zichtbare) onderdelen van een bouwwerk.
Gebruik alleen materieel dat onder goede arbeidsomstandigheden is vervaardigd en toepasbaar is.

Ontwerp bouwwerken die meerwaarde bieden
Ontwerp bouwwerken die mooi, bruikbaar en gezond zijn voor de (toekomstige) gebruikers .
Verbeter de omgeving door met een bouwwerk bij te dragen aan de kwaliteit van lucht, grond en water.
Geef planten en dieren (biodiversiteit) een plek in het bouwwerk en compenseer zo het ruimtegebruik.
Streef naar milieu- en energiewinst over de hele levenscyclus en gebruik duurzame energie.

Bouw in één keer goed
Gebruik alleen ‘goede’ materialen: niet giftig bij de productie en in gebruik.
Borg kennis over de samenstelling van materiaal, bijvoorbeeld door een chip in materiaal te plaatsen.
Plan de aan- en afvoer van mensen en materialen (bouwafval) vooraf en zo optimaal mogelijk.
Deel kennis met alle uitvoerenden (zodat ook bouwvakkers weten dat purschuim niet meer kan).
Werk samen met omwonenden en belanghebbenden en maak het bouwen zelf al tot een feest.

Voordelen

Wat
betekent
C2C voor de
bouw?

C2C helpt de bouw effectiever te werken
C2C betrekt alle belanghebbbenden bij het bouwproces en biedt hen een gedeelde taal.
C2C maakt nieuwe oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld wat betreft materiaalkeuze.
C2C is een stimulans voor (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek naar bouwinnovaties.
C2C draagt bij aan de gezondheid, het welzijn en het plezier van bouwers zelf.

C2C vraagt een investering van de bouw
C2C stelt hogere eisen aan de projectvoorbereiding dan nu: inhoudelijk en procesmatig.
C2C vereist nu investeringen, terwijl het rendement zichtbaar wordt op de lange termijn.

C2C is groter dan de bouw alleen

Nadelen
Welke doelen biedt C2C de bouw?
Met bouwwerken ecologische meerwaarde bieden
Bouwwerken creëren die tijdens bouw en in gebruik positief bijdragen aan de ecologische omgeving.
Hergebruik van grondstoffen realiseren door zuivere materialen te gebruiken en deze zuiver te houden.
Energiebewuste ontwerpen en hernieuwbare energie toepassen in ontwikkeling, gebruik en sloop.

C2C dwingt tot innovatieve producten en integrale oplossingen.
C2C biedt opdrachtgevers en gebruikers beter resultaat: gezondere, waardevollere bouwwerken.
C2C dwingt tot een beter inzicht in kosten en baten.
C2C gaat er vanuit dat meer bouwen goed is en dat biedt de bouw continuïteit.
C2C biedt de bouw de kans een voortrekkersrol te vervullen bij het streven naar een betere wereld.

C2C vereist de inzet van opdrachtgevers en alle aanpalende sectoren en beleidsterreinen.
C2C drijft op multidisciplinaire samenwerking en vereist meer kennisdeling in de bouw.
C2C is pas echt succesvol als ook de gebruiker van het bouwwerk zijn of haar gedrag verandert.

C2C is in de bouw nog moeilijk uitvoerbaar
C2C is zo veelomvattend dat het nog lastig is te bepalen hoe C2C een project daadwerkelijk is.
C2C gaat uit van genoeg schone energie en biedt nog geen oplossing voor het CO2- en energievraagstuk.
De gemonopoliseerde certificering beperkt momenteel innovaties en het C2C-idee van ‘open source’.

Met bouwwerken economische meerwaarde bieden
Optimaal gebruik maken van (schaarse) middelen als geld, ruimte, materieel en mensen.
Profiteren van wat de omgeving biedt aan bronnen als water, lucht, grondstoffen en energie.
Levensloopbestendige bouwwerken creëren waarvan de functie kan worden veranderd.
Doorbouwen en tegelijkertijd de bouwmogelijkheden voor volgende generaties op peil houden.

Met bouwwerken sociaal-culturele meerwaarde bieden
Bouwwerken neerzetten die positief bijdragen aan de sociale omgeving; veiliger, mooier en gezonder.
Plezier, gezondheid en veiligheid voor alle betrokkenen bij het bouwwerk, met name de gebruikers.

Welke begrippen gebruikt C2C?
Eco-effectiviteit: met bouwwerken ecologische, economische en sociale meerwaarde bieden; bij de totstandkoming en in gebruik.
Biologische kringloop: cyclus waarin biologische materiaal ontstaat, wordt benut en teruggegeven.
Technologische kringloop: cyclus waarin technologisch materiaal wordt gedolven, geproduceerd, benut en hergebruikt.
Upcycling: het hergebruiken van bouwmaterialen waarbij deze hun waarde behouden of vergroten.
X-list: een lijst giftige stoffen die schade toebrengen en niet mogen worden gebruikt in bouwwerken.
P-list: een lijst van stoffen die veilig zijn in het gebruik en kunnen worden gebruikt in bouwwerken.

Deze Informatiekaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en denksessies met deskundigen uit de bouwsector, op het gebied van
Cradle to Cradle (C2C). De sessies vonden plaats verspreid door Nederland. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk. Deze kaart is Cradle
to Cradle gedrukt. Dit betekent dat het papier en de inkt van deze kaart voldoen aan de certificeringseisen van EPEA.
Vragen, opmerkingen of suggesties? info@c2cindebouw.nl
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