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Column

P
oëzie in een bouwblad? Help! We zullen echter  

alles nodig hebben voor een betere praktijk, naast 

daadkracht zeker ook verbeelding en creativiteit. 

Er is namelijk nogal wat aan de hand in de bouw. U weet 

het ongetwijfeld. De bouw is verantwoordelijk voor circa 

40% van het afval. Dat moet 0 (nul!) worden in 2050, wil-

len we onze aarde niet uitputten en ook onszelf het leven 

onmogelijk maken. Als je op bouwbeurzen rondloopt, denk 

je dat dit wel meevalt. Iedereen is duurzaam, iedereen is 

circulair. Alles moet gasloos. Nu!. Het valt echter niet mee. 

We staan volgens mij aan het begin van een zware, hele 

zware klus. Toch zou je een zwartkijker zijn als je zou  

beweren dat er niks gebeurt. Met Cradle2Cradle, Madaster 

en tal van uitvindingen zitten we op het goede spoor. Of 

het nu gaat over energie, grondstoffen of andere zaken, er 

is schreeuwend behoefte aan kwalitatief hoogwaardige en 

schaalbare innovaties. Anders halen we Parijs niet. En 

naast de techniek zal gedrag en sociale innovatie weleens 

cruciaal kunnen zijn.

Wij zijn er als BNA (1200 maatschappelijk betrokken leden, 

actief sinds 1842) van overtuigd dat ook de architecten-

branche een fikse bijdrage kan leveren aan de duurzame 

ontwikkeling van de bouw in Nederland. Dus ook aan de 

halvering van grondstoffenverbruik in 2030, op weg naar 0 

in 2050. Dan is de gebouwde omgeving volledig circulair 

en energieneutraal. Hopen we. Door hun positie vooraan in 

de bouwketen hebben architecten grote invloed op de  

toepassing van circulaire materialen. Om de aangesloten 

bureaus te stimuleren circulariteit als uitgangspunt te  

nemen in hun praktijk en zich daarmee actief te profileren, 

heeft de BNA onder meer een manifest ‘Wij gaan circulair’ 

opgesteld. Het is geen Handboek Soldaat van ‘hoe doe je 

circulair?’. Wel een reeks ontwerpprincipes waar opdracht-

gever en architect het over eens kunnen worden. Een aan-

sporing en ruggensteun op weg naar een echt circulaire 

ontwerppraktijk. Met principes als ‘een circulair business-

model is het startpunt’ en ‘bouwmaterialen zijn kwalitatief 

hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar’.  

Logisch, toch?

Met dit nummer over grondstof in relatie tot ontwerp en 

praktijk willen we dat nog eens memoreren. Hoe logisch het 

is en hoezeer we allemaal, van architect tot bouwer, hieraan 

kunnen bijdragen. Vakmanschap is meesterschap. Zeker 

met zo’n enorme urgentie die zich dreigend over de wereld 

buigt. Grondstof tot nadenken. En tot circulair handelen!

Alles is grondstof

Alles is grondstof. Dat klinkt aards en dat is het ook. Ook voor de praktijk van 

ontwerpen en bouwen. Door ‘Parijs’ zijn we niet alleen voor energie, maar juist 

ook voor grondstoffen met de neus op de feiten gedrukt. We verspillen, putten 

de aarde uit. En doen dat niet erg ‘smart’. Het doet mij denken aan enkele 

favoriete dichtregels uit de Spaanse lyriek: ‘Grond niets meer, Grond niets 

minder. En dat moet genoeg voor je zijn’. 

Fred Schoorl

Directeur BNA

Gast-hoofdredacteur

BNA-directeur Fred Schoorl is bereid gevonden om 

voor deze uitgave van Bouwkwaliteit in de Praktijk als 

gast-hoofdredacteur op te treden. Regelmatig treft u in 

deze editie dan ook artikelen aan die zijn voorgedra-

gen door Fred Schoorl. 

Eerste groep ondertekenaars BNA ‘Wij gaan circulair’ Manifest.


