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circulaire economie in de gebouwde 
omgeving 
essentie 
urgentie 
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circulaire economie > essentie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From: Mike Swift @ValuePivot 
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circulaire economie > essentie 
 
een gebouw als product 
 
intrinsieke waarde 
onafhankelijk van locatie en gebruik 
 
hoogwaardig architectonisch product 
 
product financiering 
product marketing 
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circulaire economie > urgentie 
 
10 jaar cashflow 
 
doorverkopen in ‘mandjes’ 
 
na 10 jaar: leegstand, klaar voor de 
sloop 
 
hit and run ontwikkelingen 
niet-betrokken eigenaren 
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6.000 m² 
 
6 jaar 
 
programma 
zittingzalen 
ophoudruimtes 
rechtelijke macht  
 
geen sporen achterlaten 
 
voorkomen van verspilling 

cepezedprojects - IMd Seminar Duurzaam bouwen met staal 14-9-2017 



tijdelijke rechtbank a’dam 
 

7 

situatie 
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inrichting 
 
 
 
 
schil 
 
 
 
 
hoofddraagstructuur 
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droog bouwsysteem, makkelijk uit 
elkaar te halen 
 
heldere draaglijnen 
 
aantoonbaar duurzaam 
 
grote flexibele indeelbare ruimten 
 
keuze grote stramienafmetingen  
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https://www.youtube.com/watch?v=xsRF2Ooq2po&index=9&list=UUBRsmF1uZ7OJqaoKrPYqndA 



tijdelijke rechtbank a’dam 
circulair bouwen 

23 cepezedprojects - IMd Seminar Duurzaam bouwen met staal 14-9-2017 


