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I N L E I D I N G
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ATENSUS is betrokken bij de engineering
van kleine en grote multidisciplinaire
projecten. In onze projecten streven wij
actief naar het verkleinen van de CO2
impact op het milieu.

Deze presentatie/whitepaper geeft
inzicht in de manier waarop onze
ontwerpprocessen verlopen. Wij geven
inzicht in de manier waarop over een
aantal jaren ontwerpen tot stand komen
en waarin de transport maar ook
herbruikbaarheid van materialen is
meegenomen.



Infra 
(wegen, 
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Ruimte Participatie

Landschap

Herinrichting wegen / 
Onderhoudsbestekken
Bruggen / Riolering / 
Beschoeiingen / etc.

Natuurinrichting

Bestemmingsplannen / 
Integrale 

gebiedsontwikkeling
Begeleiding initiatieven 

ondernemers



Sterk in proces van initiatief tot 
ingebruikname

Bestuurlijke context

Onze opdrachtgever is veelal de 
regisserende gemeente
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Circulaire economie

Definitie

“De circulaire economie is een
economisch systeem dat bedoeld is om
herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen te maximaliseren en
waarde vernietiging te minimaliseren.
Anders dan in het huidige lineaire
systeem, waarin grondstoffen worden
omgezet in producten die aan het einde
van hun levensduur worden vernietigd.”



Circulaire economie

Verschil met de lineaire economie



Wat betekent Lean and Green voor ons?

L E A N   A N D   G R E E N



ATENSUS richt zich op het 
ontwerpproces waarbij wij CO2 willen 
reduceren in de keten

ATENSUS streeft er naar mobiliteit 
duurzaam in te zetten

ATENSUS streeft er naar mobiliteit 
te beperken door gebruik van 
bijvoorbeeld AT-lectus



Wat kunnen wij bereiken en hoe 
past mobiliteit daarin ?
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Versterking ketensamenwerking

Hergebruik van element, component 
en materiaal (modulair denken en 
ontwerpen)

Gebruik in plaats van eigendom

The new Horizon

Modulair ontwerp



CO2 reductie in ontwerp

Gebruik van brondata voor meerdere 
doeleinden

Reductie in ontwerpstappen

Standaardisatie door slimmer ontwerp

Reductie in ontwerp stappen door 
beeldend te ontwerpen

Standaardisatie door slimmer ontwerp

In elementen denken, modulair 
ontwerp



Modulair ontwerpen

richtlijn alternatief

alternatief

Ontwerp 1

alternatief

Element Element Element

Ontwerp 2

alternatief

alternatief

alternatief



V O O R B E E L D E N 

Fietspad van prefab betonplaten die 
CO2 neutraal zijn geproduceerd

Hergebruik van slakken door deze in 
het werk te breken en tot fundatie te 
maken.
Frezen asfalt en direct hergebruiken 
als fundatiemateriaal

Hergebruik van gebakken straatstenen



C O N C L U S I E 

Door ontwerpstappen te 
standaardiseren kun je eenvoudiger 
ontwerpen

Door elk element separaat uit te 
werken is het ook mogelijk elk 
element CO2 te waarderen. Daardoor 
is het effect van alternatieve 
oplossingen te bepalen  


