
34

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.

Circular Inspirations

Het grote 
plaatje

co
lu
m
n

Op het moment dat ik dit schrijf, werkt, 
studeert of ‘scholiert’ bijna iedereen thuis. 
De Coronacrisis lijkt net over het hoogte-
punt heen te zijn, maar is zeker nog niet 
voorbij. Dit heeft natuurlijk direct impact 
op ons leven nu, maar ook op de transitie 
naar een circulaire economie. 

Op 11 maart jl. publiceerde de Euro-
pese Commissie het nieuwe Circular 
Economy Action Plan.1 Logischerwijs 
is de focus sindsdien volledig verscho-
ven naar ‘Corona’. Men schrijft echter 
(tenminste, in mijn ‘bubbel’) veelvuldig 
over de verwachting dat deze crisis de 
wereld uiteindelijk ten goede zal veran-
deren. Dat het juist nú de tijd is om die 
nog veel grotere crisis, het klimaat en 
alles wat daarbij hoort, aan te pakken. 
Ik hoop het. 

Onze focus ligt zeker óók nog bij de cir-
culaire transitie. NEN is betrokken bij 
vele initiatieven die niet morgen klaar 

Boukje van Reijn, Programmamanager 
Circulaire Economie,  
NEN (Stichting Koninklijk Nederlands 
Normalisatie Instituut) 

zijn. Maar waar uiteindelijk afspraken 
uit ontstaan die bijdragen aan anders 
denken én anders doen. Vertaald naar 
gevels worden die ontworpen voor her-
gebruik, geproduceerd uit secondaire 
materialen, circulair ingekocht via een 
serviceconstructie en volledig repareer- 
en demonteerbaar geplaatst. Informatie 
over materiaalgebruik, milieu-impact, 
prestaties en waarde in de keten is be-
schikbaar én betrouwbaar. Die transpa-
rantie is nodig voor hoogwaardig herge-
bruik van materialen en producten uit 
de technische kringloop. 

Met Platform CB’232 zetten we ons daar-
om in voor een eenduidige meetmethode 
voor circulariteit in de bouw en een ge-
harmoniseerde basis voor materiaalpas-
poorten. De verwachting is dat er in de 
loop van 2020 een Technische Commis-
sie voor Circulair Bouwen op Europees 
niveau wordt gestart, waarin dit werk 
een plek krijgt. Ook op Europees niveau 

wordt een normenreeks ontwikkeld voor 
materiaal efficiëntie3. Dit krijgt een ver-
breding via de ‘sustainable products’ po-
licy, aangekondigd in het CE Action Plan. 
En op mondiaal niveau vinden eveneens 
de nodige activiteiten plaats, onder an-
dere in ISO/TC 323 ‘Circular Economy’4 
op het gebied van terminologie en meer. 
Al deze ontwikkelingen dragen bij aan 
systeemverandering. Zodat circulair de 
nieuwe norm wordt.   ❚

1  https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_

circular_economy_action_plan.pdf 

2 https://platformcb23.nl/ 

3 https://www.nen.nl/Circulaire-economie/Maakindustrie.htm  

4 https://www.iso.org/committee/7203984.html
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Binnen een aantal jaar heeft de circu-
laire economie de aandacht volledig 
overgenomen van duurzaamheid. Een 
circulaire economie is in feite een spe-
cifieke manier om duurzame doelen te 
bereiken door het minimaliseren van 
het gebruik van grondstoffen, afval, 
emissie, water- en energieverspilling in 
combinatie met een nieuw economisch 
en ecologisch waardemodel. Het feit dat 
de EU miljarden euro’s toewijst aan fi-
nanciering voor circulaire economie in 
programma's als Horizon en de nieuwe 
Green Deal geeft aan dat ook de politiek 
de aanpak serieus neemt. Het versterkt 
ons in het idee dat we op de goede weg 
zijn om een circulair gebouwde omge-
ving te creëren.

Maar een circulair gebouwde omgeving 
is extreem moeilijk te realiseren. Een cir-
culair bouwproduct maakt namelijk nog 
geen circulair gebouw. Een stad vol circu-
laire gebouwen betekent niet dat het een 
circulaire stad is. Het probleem moet op 
alle niveaus tegelijk worden aangepakt. 
De materiaalkeuze is belangrijk, maar 
moet worden afgestemd op nieuwe en 
verbeterde materiaal- en afvalstromen. 
De aanbodzijde moet de juiste producten 
aanbieden en de vraagzijde moet klaar 
zijn om te investeren. Dit alles vraagt    om 
een   nieuwe maatschappelijke aanpak. 

Tillmann Klein, Hoogleraar Building 
Product Innovation, TU Delft

Een echte circulaire gebouwde omgeving 
heeft systemische verandering nodig.

Als er reclame wordt gemaakt voor cir-
culaire oplossingen, moeten we voor-
zichtig zijn. 'Circulair wassen' is echt niet 
wat we willen, omdat dit juist verbergt 
hoe ver we verwijderd zijn van de echte 
verandering die we nodig hebben. De hy-
bride auto begon als een interessante en 
nieuwe aanpak. Tegenwoordig wordt het 
sterk gepromoot door de auto-industrie, 
voornamelijk om belastingvoordelen te 
verzilveren. We weten al dat het ons mo-
biliteitsprobleem niet zal oplossen. Laten 
we dus niet in die val trappen en tevreden 
zijn met oplossingen die de zaken minder 
erg maken, zodat we kunnen doorgaan 
met wat we altijd hebben gedaan. Hier 
staat de bouwsector voor een dilemma: 
hoe kunnen we, wetende dat we ons in 
een overgangsfase bevinden, duurzame 
bedrijfsmodellen creëren die investerin-
gen in technologieën, faciliteiten en per-
soneel rechtvaardigen? Hoe kan verande-
ring worden bereikt als iedereen om ons 
heen terughoudend lijkt om te bewegen?

Veelbelovend is dat we een sterke maat-
schappelijke tendens zien naar openheid, 
samenwerking en zelfs delen. Die tendens 
wordt ook langzaamaan waargenomen 
in de bouw. Vergeleken met hoe groot de 

bouwopgave in de woningsector is, lijkt 
dit veelbelovender dan de voortdurende 
strijd om de laagste prijs, die in contrast 
staat met het concept van verandering. 
We kunnen de discussie beter richten 
op nieuwe milieuwaarden en gedeelde 
welvaart dan op individuele winst. Meer 
dan ooit hebben we nieuwsgierigheid en 
experimenten nodig. We moeten de the-
orie vertalen in de praktijk. Resultaten 
van experimenten en hun bijdrage aan 
het milieu moeten besproken en eerlijk 
beoordeeld worden. Dan is elke stap, zelfs 
een kleine, een stap in de goede richting. 

Al met al ben ik van mening dat de cir-
culaire aanpak zeer krachtig is. Covid-19 
heeft ons laten zien hoe een externe ge-
beurtenis ons leven en onze bedrijven 
radicaal kan veranderen. Wat denken we 
dat klimaatverandering zal doen? De we-
reldwijde economische en maatschap-
pelijke implicaties zullen ons vele ma-
len harder treffen en dat kan heel snel 
gebeuren. We kunnen onze oude wegen 
niet voortzetten en we moeten veel radi-
caler worden met wat we vragen.   ❚

(Beeld: Tillmann Klein)
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Ondersteunen in de transitie van een li-
neaire naar een circulaire economie in 
de bouw-, groen- en civiele sector. Dat 
is waar het bij de Stichting Insert om 
draait. Dit doen we door zo hoogwaardig 
mogelijk hergebruik van (bouw)materia-
len, grondstoffen en bomen te faciliteren. 
Wat mij hierin het meeste aanspreekt, 
is dat we onszelf én de status quo in 
de markt uitdagen om kritisch te blij-
ven over wat we willen dat circulariteit 
betekent. Wij streven naar het behoud 
van waarde. De mogelijkheden daarvoor 
verschillen per materiaal. Wanneer een 
materiaal niet geschikt is voor direct her-
gebruik, zoeken wij naar bewerking- en 
verwerkingsmogelijkheden in plaats van 
direct te kiezen voor re/downcycling.  
 
Als adviseur in circulaire transities 
houd ik mij bezig met allerlei innova-

Sanne Raggers, Adviseur Transitie 
Circulariteit, Stichting Insert

tieve circulaire projecten. Momenteel 
werken we aan een circulaire keten voor 
tropisch loofhout (ofwel hardhout). Als 
stichting doen we dit niet alleen, maar 
juist inclusief en samen met de markt. 
Dat begint in dit geval met het collectief 
van sloopaannemers dat bij ons aange-
sloten is. Als oogsters van bouwmate-
rialen en grondstoffen hebben zij een 
cruciale rol in de circulaire bouwketen. 
Vervolgens bouwen we op de exper-
tise van samenwerkingspartners in de 
houtbranche en luisteren we goed naar 
wensen uit de markt. Zo komen we van 
geoogst hout weer tot halffabricaten 
die geschikt zijn om nieuwe producten 
uit te vervaardigen. Samen voorkomen 
we dat een kwalitatief prachtig materi-
aal als tropisch loofhout, dat vaak van 
ver komt en een stevige milieu impact 
heeft, nodeloos verspild wordt. 

Een belangrijke ontwikkeling die ik zie, 
is dat er rondom het thema circulari-
teit een steeds uitgebreider en hechter 
ecosysteem van kennisinstituten, be-
drijven, burgerinitiatieven en publieke 
instanties ontstaat. Om de circulaire 
transitie waar te maken, moeten we 
er wat mij betreft naar streven elkaar 
zoveel mogelijk te versterken en de sa-
menwerking op te zoeken. Zo leren we 
samen in de praktijk en realiseren we 
onze circulaire ambities!    ❚

(Beeld: Sanne Raggers) 
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Ons klimaat is een tikkende tijdbom. 
Klimaatverandering en milieuaantas-
ting vormen een bedreiging voor de hele 
wereld. De Europese Commissie heeft 
daarom in de Green Deal gesteld dat 
in 2030 de CO2-uitstoot meer dan 50% 
minder moet zijn dan in 1991. Tegen 
2050 moet heel Europa zelfs CO2-neu-
traal zijn. Het is dus belangrijk dat we, 
als Europa, volledig circulair zijn. Ieder-
een – bedrijven, overheidsinstellingen 
en particulieren – moeten daarin hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Bij E-MAX zijn we wat de Europese 
Green Deal betreft al klaar voor 2030. 
We zijn zelfvoorzienend in onze energie 
en werken met een eigen logistiek cen-
trum met herbruikbare verpakkingen. 
Maar bovenal hebben we een circulaire 
productiemethode om kwalitatief hoog-
waardig én duurzaam aluminium onder 
de merknaam X-ECO te produceren. 
Met ons premium circulair aluminium 
is het mogelijk om ook voor de raam- 
en gevelbranche aluminiumprofielen te 

Robert Zegveld. Director Sales Profiles, 
E-MAX Sustainable Aluminium

produceren met 90% recyclagecontent. 
Hiermee dragen wij bij aan de doelstel-
lingen van de Europese Commissie wat 
betreft het verlagen van de CO2-uitstoot. 
Ter vergelijking: klassiek aluminium dat 
met fossiele brandstoffen is geprodu-
ceerd, heeft een uitstoot van meer dan 
10 ton CO2 per ton aluminium. Een ge-
middelde auto moet zo’n 58.000 kilome-
ter rijden om dat uit te stoten! Met onze 
X-ECO legeringen produceren we min-
der dan 1 ton CO2 per ton aluminium. 
Dat is de laagste uitstoot van alumini-
um die er tot nu toe bestaat.
 
En het belangrijkste: het recyclen gaat 
niet ten koste van de kwaliteit van ons 
premium circulair aluminium. Samen 
met wetenschappers van de Vrije Uni-
versiteit Brussel hebben we bewezen 
dat de bekende en gewaardeerde eigen-
schappen van klassiek aluminium, zoals 
kracht, vervormbaarheid, licht gewicht, 
corrosiebestendigheid en oppervlakte-
kwaliteit, ook voor X-ECO gelden. De ei-
genschappen en de kwaliteit van alumi-

niumprofielen worden immers bepaald 
door de legeringssamenstelling én hoe 
je ermee omgaat. De beheersing van de 
giet-, extrusie- en nabewerkingsproces-
sen zijn dus net zo belangrijk. De oor-
sprong van het materiaal speelt daaren-
tegen geen rol. Terecht wordt er gesteld: 
“Aluminium is born for recycling”.

Maar hier laten we het niet bij. Wij blij-
ven ons duurzaam ontwikkelen. We on-
derzoeken op welke wijze we van het 
gas afkunnen. Een mogelijkheid zou zijn 
om in samenwerking met andere onder-
nemingen en industriecomplexen een 
waterstofleiding aan te leggen. De wens 
om volledig CO2-neutraal te zijn in 2050, 
lijkt dan ineens geen utopie meer.    ❚

Robert Zegveld
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Wat? Werk jij aan de circulaire economie? 
Daar geloof ik niet in, te duur om die pro-
ducten in te kopen, dat gaat nooit werken. 
Ja, zo kan je er in staan als je deze nieuwe 
economie verwart met de lineaire waarbij 
de focus ligt op het maken en verkopen 
alleen. De Circulaire Economie gaat juist 
over de toekomst en verantwoordelijk-
heid houden. Maar hoe werkt dat in prak-
tijk? Is het echt duurder? 
 
Hoe borgen we dat het materiaal dat 
vandaag in een gevel wordt gestopt, 
dertig jaar later bij het afdanken weer 
terug in de metaalketen komt. Beter 
nog, hoe borgen we dat na dertig jaar 
het gevelproduct zelfs hergebruikt of 
geüpgraded wordt? 
 
Met deze vragen onder mijn arm loop ik 
dagelijks rond en heb ik gesprekken met 

Martijn Veerman 
Alkondor Hengelo,  
Specialist circulaire gevels

klanten die actief zijn met ontwikkelen 
en beheren van gebouwen. Sommigen 
reageren zoals genoemd, maar er zijn 
ook positieve reacties. Tegenwoordig 
poppen de circulaire materiaalinitia-
tieven steeds meer op als alternatief op 
een conventioneel product of materiaal. 
 
Wat er in de gesprekken nog wel eens 
aan ontbreekt, is de fase na opleve-
ring van een project, de gebruiks- en 
exploitatiefase van de gevel. Want als 
een circulair product is toegepast met 
een hoge mate van herbruikbaarheid, 
met een goede recyclebaarheid, met 
een goede mogelijkheid tot upgraden 
in de toekomst, maar niemand dit na 
dertig jaar meer weet. Wat als de ma-
ker er geen bemoeienis meer mee heeft 
gehad tijdens de exploitatie? Juist daar 
ligt denk ik één van de belangrijk-

ste aandachtspunten in de circulaire  
(gevel)industrie. 

Een nieuwe rol voor de gevelbouwer 
anno 2021? Ik denk het wel! Als oplos-
sing voor dit vraagstuk werken wij bij 
Alkondor Hengelo een volledig nieuw 
‘as a service businessmodel’ uit met 
een nieuwe technische oplossing. Wij 
nemen volledige verantwoordelijkheid 
en regisseren de kringloopcirkels van de 
gevels tijdens de gebouwexploitatie. Zo 
borgen wij nu en in de toekomst een on-
eindig circulaire gevel die aanpasbaar is 
aan nieuwe ontwikkelingen.    ❚

Martijn Veerman 
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Aluminium is een onmisbaar materiaal 
geworden in de bouwindustrie door zijn 
vele voordelen, zoals stabiliteit en duur-
zaamheid. De voordelen in de zeer lange 
gebruiksfase staan echter haaks op de  
hoge CO2-voetafdruk en de grote hoeveel-
heid energie die nodig is aan het begin van 
de productieketen. Een goede manier om 
niet alleen grondstoffen te sparen maar 
ook de CO2-voetafdruk te verkleinen, is het 
gebruik van gerecycleerd aluminium. Toe-
passen van een hoger recyclagepercentage 
is een efficiënte duurzame toepassing, ech-
ter kan niet automatisch worden gelijkge-
steld met effectieve duurzaamheid en een 
effectief milieueffect. De wereldwijde vraag 
naar gerecycleerd aluminium is immers 
aanzienlijk groter dan het aanbod, en dit 
zal ook in de komende decennia het geval 
zijn. Dit leidt tot een zogenaamd "water-
bedeffect": volgens de EAA (European Alu-
minium Association) bedraagt het huidige 
recyclingaandeel in gebruikt aluminium 
gemiddeld 40%. Als het aandeel gerecy-
cleerd aluminium in een gebouw wordt 
verhoogd - bijvoorbeeld tot 70% of meer 
- moet het elders onvermijdelijk worden 
verlaagd - zodat in deze gebouwen min-

Joep Römgens, Head of Engineering 
BeLux/Productmanager BeNe,  
Schüco Nederland

der gerecycleerd aluminium kan worden 
gebruikt: effectief hebben we dus niets bij-
gedragen aan minder CO2 in de atmosfeer. 

Doen we het dan fout? Nee, zeker niet! Per 
definitie, vind ik elke inspanning voor een 
beter milieu goed, maar we moeten ons 
meer richten op een holistische benade-
ring. Van de ´recycled content´- naar de 
´End-of-Life´-benadering. Daarmee gaan 
we van efficiënt naar effectief! 

Om de milieubalans van aluminium te 
verbeteren, moet het aandeel gerecy-
cleerd aluminium dat op de totale markt 
beschikbaar is, in de toekomst successie-
velijk worden verhoogd, bijvoorbeeld door 
recyclinginitiatieven zoals AluEco (en A|U|F 
in Duitsland) sterk te ondersteunen waar-
door een raam weer een raam wordt. Maar 
om aluminium echt milieuvriendelijker 
te maken, moet het volledige duurzaam-
heidspotentieel van het materiaal worden 
benut. De hele productie van aluminium 
moet verantwoordelijker worden gemaakt, 
bijvoorbeeld door de natuur en de men-
senrechten in de hele waardeketen te be-
schermen. Ook de ontwikkeling van circu-

laire producten, zoals die met een Cradle 
to Cradle-certificaat, kan de milieubalans 
van aluminium doeltreffend verbeteren, 
niet alleen doordat zij voldoen aan de 
hoogste normen voor de onschadelijkheid 
van de gebruikte materialen, maar ook 
doordat zij na de gebruiksfase zo vaak als 
gewenst weer in de materiaalcyclus kun-
nen worden opgenomen: End-of-Life bete-
kent dus niet alleen de dingen juist doen, 
maar nog meer de juiste dingen doen: van 
efficiënt naar effectief!  

Alleen als we als gehele aluminiumin-
dustrie de krachten bundelen, kunnen 
we de winning en het gebruik van alu-
minium in de toekomst nog klimaat-
vriendelijker en verantwoordelijker 
maken. Zodat de bouwsector met zijn 
producten een effectieve bijdrage kan 
leveren aan een duurzamere wereld!   ❚

Joep Römgens
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