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Waar	  gaan	  we	  het	  over	  hebben	  

•  Introduc3e	  
Bart	  van	  Leeuwen	  

•  Duurzaamheid,	  kwalita33ef	  meten	  =	  weten	  
Elise	  Bilardie	  

•  Duurzaamheid,	  kwan3ta3ef	  minder	  =	  meer	  
Thijs	  Huijsmans	  

•  Duurzaamheid,	  hergebruik	  =	  het	  beste	  	  
Jan	  Jongert	  



Voorstellen	  

TC 1, duurzaamheid"

Wie	  zijn	  wij	  



	
Een	  ervaren	  constructeur	  neemt	  in	  zijn	  werk,	  
als	  een	  2de	  natuur,	  ook	  de	  
kostenconsequen3es	  in	  zijn	  ontwerp	  
beslissingen	  mee.	  	  

Voor	  duurzaamheid	  doet	  hij	  dit	  nog	  niet.	  	  

Hiervoor	  wil	  de	  TC1	  hem	  handvaLen	  
aanreiken.	  

Voorstellen	  
Doelstelling	  



Voorstellen	  

•  Ontwikkelen	  van	  tools	  voor	  de	  constructeur	  	  

•  Deze	  avondsessie	  

•  Publiceren	  van	  ar3kelen	  in	  het	  blad	  	  	  	  	  	  	  	  
bouwen	  met	  staal	  

Wat	  doet	  de	  TC1	  



Appel	  aan	  de	  constructeur,	  
•  Building	  layers	  –	  6x’S’	  
–  Stuff	  (inboedel)	  
–  Spaceplan	  (inbouw)	  
–  Services	  (installa3es)	  
–  Skin	  (gevel)	  
–  Structure	  (construc3e)	  
–  Soil	  (loca3e)	  

•  Duurzaamheidsoplossingen	  
–  Op3maal:	  integrale	  benadering	  

–  Subop3maal:	  per	  discipline	  

Paraplu	  ar)kel	  bouwen	  met	  staal	  



van	  nature	  al	  allert	  
•  Kwan3ta3ef	  

–  Wetgeving	  	  

–  BREEAM-‐nl,	  GPR,	  Greencalc	  

–  Milieuimpact	  en	  schaduwkosten	  construc3es	  
–  DuCo	  tool	  (	  presenta3e	  IMd)	  

•  Kwalita3ef	  

–  Beperkingen/onzekerheden	  aan	  meetmethodes	  

–  ‘intangible’	  kwaliteiten	  (aanpasbaarheid,	  flexibiliteit)	  
–  Logisch	  én	  crea3ef	  blijven	  nadenken	  
–  Simpel	  streven	  

•  <<	  kg	  (	  presenta3e	  Royal	  HaskoningDHV)	  

•  >>	  3jd	  (	  presenta3e	  2012	  Architecten)	  

Paraplu	  ar)kel	  bouwen	  met	  staal	  



Project	  voorstellen	  
Ter	  financiering	  

•  Projecten	  commissie	  BMS	  

•  Projecten	  voorstellen	  uit	  de	  TC’s	  

•  Toekenning	  budget	  voor	  2013	  



Ontwerptabellen schaduwprijzen 
constructies	  

Wat kunnen we ermee?"
•  Constructiesystemen afwegen op basis van 

schaduwprijzen"

•  Tabellen voor elke constructeur hanteerbaar"
•  Praktisch middel in de VO fase om iets te zeggen over 

de duurzaamheid ""

Voorstel	  1	  



Ontwerptabellen met LCA waarden staalconstructies 
(t.b.v. grote overspanningen/overkappingen tot 40m)!

Voorstel	  2	  



Burton Car!
Donorauto: Chassis van een Eend als basis voor een nieuwe sportieve auto!

Waarom doen wij dit niet altijd met een te !
slopen staalskelet?!

Voorstel	  3	  



Toekomst	  ?	  


