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Membraan om water uit rook af te vangen.

t van afval. Kabelhaspels: geschikt als bouwmateriaal.

geheten oogstkaarten voor in het le-
ven.
Een speciale scout is aangesteld om

lokale bronnen van bruikbaar afval
en energie in kaart te brengen. „We
zijn nu bezig met het ontwikkelen
van een digitale oogstkaart die ook
andere ontwerpers kunnen gebrui-
ken”, voegt architect Jan Jongert toe.
Afval vormt de basis voor de ont-

werpen van 2012Architecten. „In de
normale levenscyclus van een pro-
duct eindigt het op de vuilnisbelt.
Wij willen de verschillende stadia in
die cyclus met elkaar verbinden”,
vertelt architect Marco Zaccara.
Het internetproject ’Superuse’ is

een van de manieren waarop dit doel
wordt bereikt. De website is vijf jaar
geleden in de lucht gegaan en dient
als platform voor innovatieve ont-
werpers.
Gebruikers hebben er al bijna dui-

zend foto's geplaatst van hun duurza-
me producten, gemaakt van afval.
Het architectenbureau 2012 doet
hier zelf actief aan mee.
Het verschil met recyclen is dat

producten niet eerst worden terugge-
bracht tot hun basismaterialen, maar
vrijwel in hun geheel worden ge-

bruikt voor nieuwe ontwerpen.
’Villa Welpeloo’ in Enschede is een

van de meer bekende en grootschali-
ge Superuse-producties. De villa is
twee jaar geleden gebouwd en be-
staat voor ongeveer zestig procent
uit bestaand materiaal uit de omge-
ving.
Zo is de gevel gemaakt van houten

kabelhaspels, afdankertjes van een
lokaal bedrijf. Ook voor het interieur
van het huis hebben materialen een
tweede leven gekregen. Paraplu-
spaken zijn te vinden in de armen
van lampen, resten van reclamebor-
den in kastlades en de badkamer-
wand is gemaakt van tot platen sa-
mengeperste plastic koffiebekers.

Villa Welpeloo was het eerste woon-
project van 2012Architecten. De be-
woners gebruiken het huis boven-
dien als expositieruimte. Deze com-
binatie van duurzaamheid en prak-
tisch nut is niet altijd even duidelijk
aanwezig bij 2012Architecten.
„Onze ontwerpen hebben altijd

een bepaalde gebruiksfunctie”, legt
Jan Jongert uit, „maar soms bouwen
we ook om te experimenteren met
materialen. De kennis die we opdoen
gebruiken we dan voor grotere ont-
werpen met meer gebruikswaarde”,
zegt Jongert.
Een voorbeeld van zo’n experiment

is de ’Recycloop’ in Dordrecht, een
rond bouwwerk van roestvrijstalen
aanrechtbladen. Mensen kunnen via
de afvoergaten naar een wisselende
tentoonstelling kijken die zich bin-
nenin bevindt. Het experiment
vormt de basis voor een groot kan-
toorgebouw van aanrechtbladen in
Almere.
2012Architecten opereert ook op

kleinere schaal. Het bureau heeft bij-
voorbeeld de kleine ruimte van een
Scheveningse schoenenwinkel effi-
ciënt ingericht.
De aanwezige schoenen worden

uitgestald op schappen van autovoor-
ruiten en klanten testen hun nieuwe
schoenen door in het midden van de
ruimte op een loopband te stappen –
gemaakt van de band van een super-
marktkassa. Voor een rondje door de
zaak is namelijk geen ruimte.
Op dit moment is het architecten-

bureau bezig om van een oude
Dordtse scheepswerf een kunsthal te
maken: ’DordtYart’. De bouw begint
in april en de kunsthal wordt in het
voorjaar van 2012 geopend.
De architecten gebruiken onder

meer afgedankte expositiepanelen
van de kunsthal in Rotterdam. Ook
materialen van het Erasmus Medisch
Centrum zijn van de sloop gered.
Het bijzondere van de werkwijze

van de architecten van 2012 is dat ze
hun ontwerpen aanpassen aan het
beschikbare materiaal. Jongert:
„Maar de selectie van materiaal
hangt ook weer af van het ontwerp.
Er is dus sprake van een wisselwer-
king.”

www.2012architecten.nl
www.superuse.org
www.recycledisland.com
www.rapsite.nl

Duurzaam bouwen is een breed
begrip. Het Rijnlands Architectuur
Platform (RAP) in Leiden worstelt
daar soms ook mee, zegt vrijwilli-
ger Bernard de Mol Moncourt. „Het
is veel meer dan energie en groen.”
Het Rap wil mensen – vooral leken
– enthousiast maken voor steden-
bouw en architectuur, en heeft een
speciale tentoonstelling ingericht
over duurzaam bouwen onder de
titel ‘Duurzaamheid is...’ De exposi-
tie begint op individueel niveau en
breidt zich dan uit tot de gehele
planeet. Bij elk niveau wordt een
voorbeeld gegeven. Zo passeren

onder meer een energieneutraal
woonhuis, een fiets van natuurlijk
hernieuwbare grondstoffen en het
eiland van gerecycled plastic van
Ramon Knoester.
Het architectuurcentrum is actief
in het onderwijs, want daar wordt
volgens De Mol Moncourt ’te wei-
nig aan architectuur gedaan.’ Het
Rap organiseert ook lezingen. Mor-
gen is er een over duurzaam
wonen. Na afloop is ruimte voor
discussie. De tentoonstelling
’Duurzaamheid is ...’, is nog de hele
maand maart te zien. Adres:
Nieuwstraat 33 in Leiden.

Duurzame architectuur

lucht in gaat, kan zo weer het indu-
strieel proces in worden geleid. Indu-
strieën hebben veel water nodig voor
de koeling van installaties of voor
stoomopwekking. Op jaarbasis be-
spaart de industrie met de vinding al-
gauw honderden miljoenen euro,
denkt Kema.
In West-Europese landen zullen

vooral de kostenbesparingen en het
duurzaamheidsaspect doorslagge-
vend zijn, denkt de projectleider.
„Fabrieken moeten hun rook vaak
herverhitten. Dit kost ontzettend

veel energie, het membraan haalt
veel vocht uit de rook en maakt het
herverhitten overbodig. Het ren-
dement van zo’n centrale wordt
daarmee hoger, dus het membraan
heeft zichzelf heel snel terugver-
diend.”
Water dat wordt afgevangen uit de

schoorstenen heeft zo’n kwaliteit dat
het niet alleen geschikt is voor indu-
striële toepassingen, maar ook voor
drinkwater. Daar hebben droge ge-
bieden baat bij, in Afrika, het Mid-
den-Oosten of Azië. Een middelgrote

energiecentrale zou volgens Kema
het gemiddelde waterverbruik van
circa 3500 West-Europese of 9000
Afrikaanse gezinnen kunnen terug-
winnen.
„Het is relatief goedkoop om van

deze afvangst drinkwater te maken.
Er zitten iets te veel zuren en juist
geen enkel mineraal in”, licht Daal
toe. „Maar met een kleine ingreep is
dat te verhelpen. Dat is in landen
met grote watertekorten en een
slecht distributienetwerk pure
winst.”

onwater uit fabrieksrook


