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TREND / DUURZAAM BOUWEN

LOGISTIEK VERDIENT (AAN) DUURZAAM EN MILIEUBEWUST BOUWEN

VAN GRIJZE DOOS TOT
GROEN PRONKSTUK
Eind jaren negentig was duurzaamheid een hype, maar
in de eerste jaren van het nieuwe millennium werd het
akelig stil rond het thema. Tegenwoordig zijn duurzaamheid en milieubewustzijn weer helemaal hot. En
deze keer lijken ze niet meer van de agenda van veel
bedrijven te verdwijnen. Het ‘groene dc’ komt daarmee
steeds dichterbij.
DOOR MARK DOHMEN

“Een belangrijk verschil met tien
jaar geleden is dat duurzaamheid
toen hoofdzakelijk een maatschappelijk thema was. Nu ontstaat er schaarste; in fossiele
brandstoffen, in materialen en – in
Nederland – in ruimte. Door die
schaarste krijgen duurzame alter-

natieven een betere concurrentiepositie. Met duurzaamheid kan
geld worden verdiend.” Dit stelt
Jacques Vink, ontwerper en initiatiefnemer van Ruimtelab in Rotterdam.
Vink maakte een uitgebreide inventarisatie van de huidige markt

en komt tot de conclusie dat een
‘groene bouw’ niet altijd haalbaar
is. “Veel warehouses moeten supergoedkoop worden gebouwd,
omdat de marges in de branche
laag zijn. Duurzaam bouwen is altijd kostbaarder dan de meest eenvoudige loods.”
Toch ziet de ontwerper wel degelijk kansen. “Warehouses en dc’s
worden vaak geassocieerd met
grijze en saaie blokkendozen. Door
ze bijvoorbeeld in het landschap te
integreren of gebruik te maken
van milieubesparende technologieën, kan het imago worden opgevijzeld”, stelt hij op basis van
zijn bevindingen.
Een bijkomend voordeel kan zijn
dat er mag worden gebouwd op locaties waar een conventioneel

pand nooit zou zijn toegestaan.
Ondernemers moeten daarom verder leren kijken en mogelijke extra
opbrengsten afwegen tegen de
meerkosten.
KEUZES LOCATIESPECIFIEK
Steeds meer logistieke projectontwikkelaars richten hun pijlen op
duurzaamheid. Het Britse Gazeley
loopt voorop en vroeg de Amerikaanse eco-architect William
McDonough te kijken naar het gebruik bouwmaterialen, energieverbruik, gestapelde bouw,
watergebruik en werkmethodes.
Uit die analyse kwam een soort
eco-template naar voren. “Het is
een soort blokkendoos, waaruit
voor elk nieuw te bouwen dc een
greep wordt gedaan. Je zult nooit
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