
Wij gaan circulair!

BDG Architecten heeft op 18 januari 2018 het ‘Manifest 
circulaire architectuur’ ondertekend. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we door de ontwikkeling van circulaire 
gebouwen kunnen bijdragen aan de verbetering van 
sociale, economische en ecologische waarden in de 
samenleving. Daarom zetten wij onze creativiteit, kennis 
en ervaring in om een gezonde omgeving voor mens, dier 
en milieu te creëren. Want wij voelen ons verantwoordelijk 
om samen een duurzame en leefbare wereld te bieden 
aan huidige en toekomstige generaties.  

Wij onderkennen het effect van de gebouwde omgeving 
op het milieu en de milieubelasting van de bouwsector. 
We staan voor minimalisering van milieubelasting 
en integreren dit gedachtengoed zowel in onze 
architectonische projecten, als in de werkwijze die we 
hanteren binnen het bureau. Circulair bouwen kan 
de materiaal- en energiebehoefte van de bouwsector 
ingrijpend verminderen: door materiaalketens te sluiten, 
hoeft geen enkele grondstof meer verloren te gaan. 

Om te kunnen bijdragen aan een circulaire economie is 
het voor ons belangrijk dat alle partijen, van opdrachtgever 
tot aannemer, de relevantie van circulair bouwen 
onderkennen. Daarom werken we nauw samen met 
mensen die dezelfde doelen nastreven als wijzelf: samen 
toewerken naar een duurzame en circulaire leefomgeving.  
Afhankelijk van de ambities binnen de projecten, voeden 
en inspireren wij onze opdrachtgevers om circulair te 
bouwen.



3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende 
zijn leven
Wij ontwerpen gebouwen met een lange levensduur. 
Gebouwen die goed aansluiten bij de gebruikers, die zich 
zorgvuldig voegen in de omgeving en die toekomstige 
veranderingen in ruimtegebruik flexibel kunnen opvangen. 
Wij maken hierbij onderscheid tussen duurzame 
gebouwelementen met een lange levensduur en flexibele 
inbouwcomponenten met een kortere levensduur. 
Wij ontwerpen modulair en slim, zodat onderdelen die 
gerepareerd of vervangen moeten worden makkelijk 
bereikbaar zijn.

4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is 
eenvoudig te (de)monteren en construeren
Wij zien een bouwwerk als een tijdelijke samenstelling 
van componenten en materialen die aan het einde van de 
levenscyclys hun waarde behouden. Daarom kiezen wij 
voor componenten en bouwsystemen die herhaaldelijke 
(de)montage mogelijk maken en houden we rekening met 
de bereikbaarheid van verbindingsknopen. We zoeken 
naar milieuvriendelijke en duurzame materialen waarmee 
we de kwaliteit kunnen garanderen waar wij voor staan. 
Zodat we ‘gewoon’ goede gebouwen kunnen maken: 
voor onze opdrachtgevers én voor de aarde. 

5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet 
toxisch en eenvoudig herbruikbaar
Onze gebouwen kenmerken zich door zorgvuldige 
detaillering en onderhoudsarme materialen die tegen 
een stootje kunnen. We staan open voor innovatieve 
toepassingen en materialen die een minimale belasting 
hebben op het milieu. We kiezen bij voorkeur voor 
niet-samengestelde materialen en streven naar een 
goede vastlegging van de toegepaste materialen die het 
mogelijk maakt om het bouwwerk als grondstoffenbank 
te gebruiken. We vermijden materialen met een toxische 
component, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor 
mens en milieu.

Het ‘Manifest circulaire architectuur’, opgesteld door 
de BNA, beschrijft vijf circulaire ontwerpprincipes die we 
als architect in de ontwerppraktijk kunnen toepassen om 
bij te dragen aan een circulaire economie. We omarmen 
deze basisprincipes en geven hieronder onze eigen 
invulling:

1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor 
circulaire architectuur
Een circulair businessmodel heeft als doel om 
materiaalketens te sluiten en bij te dragen aan een leefbare 
en duurzame wereld. Circulaire architectuur vraagt om 
een nieuwe en duurzame relatie tussen architect en 
opdrachtgever. BDG Architecten hecht waarde aan het 
onderhouden van langdurige relaties met opdrachtgevers. 
En we vinden het belangrijk om hen van dienst te zijn 
bij veranderende wensen en omstandigheden. Want we 
zien graag dat ze na 10, 20 of 50 jaar nog steeds tevreden 
zijn met hun gebouwde leefomgeving. 

2. De natuur als inspiratiebron en schoolvoorbeeld van 
circulariteit
BDG Architecten laat zich graag inspireren door de 
natuur. Want oplossingen ontwikkeld in de natuur zijn 
vaak ingenieus, duurzaam en stabiel onder veranderende 
omstandigheden. Met een minimum aan inspanning, 
materiaal of installaties wordt een maximum aan 
resultaat bereikt. Wij streven naar gebouwen die ook 
op klimatologisch gebied zo slim in elkaar zitten, dat 
er nog maar weinig gecorrigeerd hoeft te worden met 
installaties.


