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											 Gebroken kringlopen
						 					

lezing door Ronald

Rovers*, tevens boekpresentatie:

											 “Gebroken Kringlopen” **, 2018, uitgever Eburon Utrecht
												
					
											
Er komen grote veranderingen aan en de bouwwereld zal zichzelf
opnieuw moeten uitvinden, binnen de beperkingen die klimaatverandering en grondstofschaarste zal opleggen. Na de
ongekende luxe van afgelopen eeuw, waarin de bouw naar believen kon experimenteren met nieuwe materialen en
technieken, zal voortaan het adagium luiden: Form follows Fysics, met zero impact built environments als doel. En dat heeft
nogal wat voeten in de aarde.
*
Ronald Rovers has over 30 years experience in Sustainable Building and Urban sustainability, and around 25 years in the
international field. Main focus is at “Zero impact Built environments” , in research, education, and as consultant. He was initiator and
organiser of the 1st World Sustainable Building conference in 2000, Maastricht.
Currently he runs his own research office, giving masterclasses and lectures and is publishing . In 2018 the book (in Dutch)
“Gebroken Kringlopen”: was published, which will be available in English in summer 2019, under the title “People vs Resources”
Articles and background on www.ronaldrovers.com (.nl for Dutch)
RiBuilT, Research Institute Built environment of Tomorrow
**
We leven op een eindige aarde, zegt Ronald Rovers in zijn boek Gebroken kringlopen. Ook wat grondstoffen betreft, of het nu gaat
om zeldzame metalen of zand, raken de eindige voorraden uiteindelijk uitgeput. Als we op een volhoudbare, duurzame manier willen
omgaan met grondstoffen, zullen we drastische keuzes moeten maken. Ook als dat een lager welvaartsniveau inhoudt.
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