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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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2030 zijn wij
Onlangs las ik in een Vlaamse kwali-
teitskrant een serie over verduurza-
ming in verschillende sectoren, waar-
onder de bouw. De serie had als titel 
"2030 is nu". De boodschap van haast 
maken in de transitie spreekt mij wel 
aan, het mag allemaal wel wat snel-
ler gaan gebeuren. Tegelijkertijd besef 
ik ook dat je nu eenmaal niet alle pro-
cessen in een paar jaar tijd kunt ver-
anderen en dit op een manier dat alle 
partijen in de keten precies weten hoe 
men zinvol kan bijdragen.
 
Er zijn mensen die zeggen dat herge-
bruik slechts kan slagen als het geld 
opbrengt. Het zou zomaar kunnen dat 
niet iedereen de restwaarde kent van 
bepaalde materialen en dat TCO wat 
onderbelicht wordt als men stuurt op 
kosten alleen. En wat is waardecreatie 
vanuit verschillende disciplines en so-
ciale relevantie bekeken?  Er zijn ook 
mensen die resoluut een andere aan-
pak bepleiten en zeggen dat je moet 
doen wat nodig is. Wij zitten in deze 

Ron Jacobs Brand- & Sustainability 
Manager Jansen by ODS

mindset, gesterkt door de wetenschap 
dat onze vliesgevelsystemen in staal 
al meer dan een halve eeuw onze ba-
sis vormen en deze door het NIBE wor-
den beoordeeld als 'beste keuze' in hun 
segment. Het hergebruikpotentieel was 
één van de zwaar wegende factoren. Al-
leen dat waren we niet gewend met al 
dat ontwikkelen voor de lange termijn. 
Diverse samenwerkingen met universi-
teiten en onderzoeksteams hebben een 
roadmap opgeleverd waarin wij onze 
systemen voor meerdere gebruikscycli 
kunnen aanbieden.
 
En toen stonden we voor een beslis-
singsmoment. Gaan we alleen door met 
een marktontwikkeling of betrekken we 
alle stakeholders in het proces? Het ant-
woord ligt voor de hand. De architecten 
waarmee wij intensief samenwerken, 
maar ook de bedrijven aan het eind van 
de keten zagen de kansen liggen. Wij 
moesten alleen de stakeholders aan de 
verwerkende kant, dicht bij ons, mee-
nemen in het verhaal. Dat hebben wij 

inmiddels kunnen regelen en er is een 
begin van een coöperatieve club samen-
werkende partners die totaaloplossin-
gen ontwerpen, bouwen, onderhouden 
en weer terugnemen. Wij hebben dit 
initiatief Harvest Bay genoemd, mede 
met het oog op een verregaande digita-
lisering van de processen.
 
2030 zijn wij dus. Velen met mij hebben 
dan een afspraak met de nieuwe gene-
ratie die zich nu aan het klaarstomen 
is. Sommigen net uit de schoolbanken, 
misschien wel met een stevige kennis 
over Ex’Tax op zak, anderen met hun 
eerste werkervaring en een grote do-
sis verwondering waarom dit zo uit de 
hand is gelopen. Aan ons om een begin 
te maken met wat nodig is.
https://www.harvestbay.be   ❚

(Beeld: Ron Jacobs)
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Duurzaam?
 Walk the talk!

Het is goed vast te stellen, dat we tegen-
woordig iedere dag lezen over duurzaam 
en circulariteit en ieders verantwoor-
delijkheid daarin. Het is tegelijkertijd 
verbazing-wekkend mee te maken, dat 
duurzaamheid bij veel bedrijven nog 
steeds blijft bij holle teksten of zich be-
perkt tot het investeren in LED-verlich-
ting, zonnepanelen en een EV-aanslui-
ting voor de auto van de baas.

Duurzaamheid is een enorm container-
begrip en dus lastig te vatten. Toch is het 
noodzakelijk een zo breed mogelijke scope 
te gebruiken, deelfacetten te bepalen en 
dan echt verantwoordelijkheid te nemen 
op het hele scala aan facetten. Echt verant-
woordelijkheid nemen, omdat het ronduit 
egoïstisch is om niet te trachten als mens 
of bedrijf daar je eigen steentje, aan bij te 
dragen.  Niet-duurzaam, niet-veilig, niet-
respectvol opererende bedrijven sterven 
vroeg of laat uit, en indien niet, dan gaan 
we er allemaal aan. Zwartgallig? Welnee, 
noem het ‘klaar om met z’n allen te wen-
den en strategisch te focussen’.
Wanneer we bedrijfsmatig onze duurza-

Marcel van der Sluijs
CEO Hermeta Groep, Board Member 
Aluminium Stewardship Initiative 

me bril richten op productieprocessen, 
producten en medewerkers, dan dient 
er gekeken te worden naar de kostprijs. 
En dan niet de klassieke, kale, korte ter-
mijn euro’s, maar naar de lange termijn 
euro’s. Hoe we met zo min mogelijk be-
lasting en aantasting van de leefbaar-
heid van deze planeet, verder kunnen. 
Bijvoorbeeld door life-cycle cost analy-
sis in te zetten bij het bouwen, en daar-
mee inclusief lange termijn energie- en 
onderhoudskosten en hergebruik. 

Met nadruk betreft duurzaamheid ook 
de omgang met de medemens, en dus 
ook de gehandicapte medemens. Res-
pect, inclusiviteit en transparantie zijn 
onlosmakelijk verbonden met duur-
zaamheid. Zo ook, daar waar het gaat 
om de relatie met leveranciers, klanten, 
collega’s. Zelfs met onze eigen kinderen.

Overall gezien is true pricing is uiteindelijk 
ons enige redmiddel. De vervuiler betaalt.

Hermeta verwerkt op vele fronten 
aluminium in haar producten voor de 

bouw. Het is dan ook een eer, of zo je 
wilt onze bijdrage, om de Industrial 
Users van aluminium te mogen verte-
genwoordigen binnen het bestuur van 
het Aluminium Stewardship Initiative 
(ASI). ASI is een wereldwijd opererende 
non-profit organisatie die het gebruik 
van aluminium promoot en daarbij 
haar aandacht richt op duurzaam-
heid, standaardisatie en transparantie  
in de gehele keten van bauxiet-win-
ning tot aan de verwerking van alu-
minium in eindproducten. Het is juist 
haar brede mens- en natuurinclusieve  
definitie van duurzaamheid die voor  
mij de doorslag gaf. www.aluminium- 
stewardship.org

Wie goed doet, goed ontmoet. 
Walk the talk!   ❚

(Beeld: Marcel van der Sluijs)
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Wanneer je die vraag stelt is het belangrijk 
om eerst te weten in welke context je deze 
vraag stelt. Ben je als bedrijf en alles wat 
daar mee samenhangt afhankelijk van de 
verkoop van aluminium producten dan 
zou het antwoord meteen ja kunnen zijn.

Maar wat nou als je deze vraag mondiaal 
stelt, ik bedoel als je naar het voortbestaan 
van onze planeet aarde kijkt? Voor nieuw 
aluminium, ook wel primair aluminium 
genoemd, graven we letterlijk onze aarde 
af. Voor de winning van bauxiet moeten er 
vaak eerst bossen worden gekapt en daar-
na de grond weggegraven worden zoals de 
laatste 40 jaar op grote schaal in Brazilie 
plaats vind. Maar ook van de laatste jaren 
kun je de gaten in het Ghanese Atewa-
bos zien ontstaan, wat ten koste gaat van 
de wereldwijde biodiversiteit en in het 
geval van het Atewa-bos ook ten koste 
van de watervoorziening voor Ghana.  
Vooraanstaand bioloog, Edward Osborne 
Wilson heeft hier in 2018 zelfs een indrin-
gende brief over geschreven naar de presi-
dent van Ghana om ervoor te pleiten het 
Ghanese Atewa-bos te sparen. Het is na-
melijk één van de 38 plekken op de hele 
wereld die hij in zijn boek ,Halve Aarde: 
“Our Planet's Fight for Life”, benoemt als 
de belangrijkste plekken op aarde die de 
mensheid zou moeten reserveren voor de 

Kees Vlaanderen, Commercieel  
Technisch Manager. Driessens Group BV

natuur. Hij schrijft in die brief dat het hem 
dan ook grote zorgen maakt dat zo'n bij-
zondere vindplaats in aanmerking komt 
voor delfstoffenwinning.

Stel je nu de vraag heeft aluminium toe-
komst dan moet je wel van heel ‘goede hui-
ze’ komen om volmondig ja te zeggen. Maar 
wat moet je of wat kun je dan doen met deze 
kennis als bedrijf voor het produceren en 
leveren van aluminium producten? Deze 
columns vallen onder de titel ‘Circulaire 
inspiraties’ en in dat kader ligt deels het 
antwoord verscholen wat wij kunnen doen 
als mensheid, land, bedrijf en als individu. 
Circulair, is cirkelvormig, is deel uitma-
ken van een kringloop. En circulariteit 
is dat producten van nu de grondstof-
fen zijn voor later, dus na gebruik kun-
nen deze producten gedemonteerd 
worden en opnieuw worden gebruikt.  
Als we dan kijken naar ons alumi-
nium product hebben we hier dan het 
antwoord op het stoppen met het af-
graven van onze aarde naar bauxiet?  
Aluminium heeft de eigenschap dat je 
dit materiaal eindeloos kan hergebruiken 
zonder dat het zijn eigenschappen ver-
liest. En het omsmeltproces van bestaand 
aluminium kost 95% minder energie dan 
de aanvankelijke hoeveelheid energie die 
wordt gebruikt om het primaire alumi-

nium te produceren. Circa 75 % van al het 
geproduceerde aluminium is nog steeds in 
gebruik. Het is dus van belang om zoveel 
mogelijk gebruikt aluminium toe te pas-
sen in onze producten met als doel dat ons 
recyclingaandeel in de aluminium waar-
deketen snel groeit en wij steeds minder 
primair aluminium hoeven toe te passen.  
Het produceren van primair aluminium 
kost veel energie, voor het aandeel primair 
aluminium wat we voorlopig nog produ-
ceren is het van belang dat we energie-
bronnen hiervoor gebruiken die een kleine 
ecologische voetdruk achterlaten. In deze 
wereld zijn er nog altijd aluminiumfabrie-
ken die hun elektriciteit met de fossiele 
brandstof opwekken, zoals kolen die 5 keer 
meer CO2-uitstoot hebben dan een fabriek 
die hernieuwbare bronnen gebruikt zoals 
bijvoorbeeld waterkracht. 

Circulariteit het streven naar een wereld 
zonder afval met als doel het behoud van 
de aarde of om met de woorden Edward 
Osborne Wilson te spreken reserveer in 
ieder geval de halve aarde voor de natuur. 
Circulair begint bij circulair denken.   ❚

Kees Vlaanderen
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Een kritische geest kan zich deze vraag 
momenteel haast bij elke sector stellen. 
De tijd dringt om de klimaatschade die 
is aangebracht te vertragen of zelfs te 
stoppen. In een recent rapport van de 
Intergouvernementele Werkgroep in-
zake klimaatverandering (IPCC) van de 
Verenigde Naties wordt benadrukt dat 
de cruciale doelstelling om de tempera-
tuur wereldwijd te beperken tot 1,5°C 
boven het niveau van het einde van de 
19de eeuw, buiten bereik dreigt te raken. 
In datzelfde rapport wordt ook gespro-
ken van een onweerlegbaar bewijs dat 
de mens de oorzaak is van de klimaatcri-
sis. Nu er steeds meer overstromingen, 
bosbranden en hittegolven ontstaan, is 
de uitdaging waar we voor staan nog 
nooit zo duidelijk geweest. Ondertus-
sen worden grondstoffen schaars door 
een groeiende bevolking en steeds meer 
welvaart. We kunnen dus stellen dat de 
consumptiemaatschappij waarin we 

Marijke Rymenants, Duurzaamheids-
expert Reynaers Aluminium

verzeild zijn geraakt van ‘kopen, gebrui-
ken en weggooien’ niet langer houdbaar 
is: we moeten dringend anders omgaan 
met onze grondstoffen en materialen. 

Voor de bouwsector betekent het dat bij 
elk product dat gebruikt wordt we ons 
de vraag moeten stellen of dat wel nodig 
is en of we het ooit kunnen hergebrui-
ken of recycleren. En dat begint al bij 
het ontwerp. In mijn rol als duurzaam-
heidsexpert bij Reynaers Aluminium ga 
ik continu op zoek naar duurzamere 
manieren om aluminiumproducten te 
ontwerpen en zo goed mogelijk circulair 
bouwen te ondersteunen. Het einddoel 
zou zijn dat grondstoffen, materialen 
en producten hun waarde zoveel mo-
gelijk blijven behouden, waardoor er 
uiteindelijk zo goed als geen afval meer 
is. Een ambitie die we binnen de bouw-
sector enkel kunnen bereiken door veel 
nauwer samen te werken. Architecten 

die het ontwerp bepalen en de verschil-
lende spelers binnen de productie-indu-
strie moeten meer met elkaar in gesprek 
gaan om te werken aan het grotere ge-
heel van circulariteit. Zo kunnen we bin-
nen de sector ook meer gebruik maken 
van andere disciplines zoals natuurkun-
digen en werktuigbouwkundigen die de 
kennis hebben over hoe materialen en 
producten opgebouwd zijn. Kortom, de 
bouwsector gaat, net als vele sectoren, 
noodgedwongen een disruptieve peri-
ode moeten doorstaan, die ongetwijfeld 
tot veel opportuniteiten en drastisch 
minder grondstoffenverbruik zal leiden. 
Een noodzakelijke transitie om de kli-
maatcrisis het hoofd te bieden.    ❚

Marijke Rymenants
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Om toe te lichten waarom ‘circulair als 
werkwoord’ fundamenteel is voor de circu-
laire economie, deel ik vier handvatten om 
samen in de bouw het verschil te maken. 

Handvat één: ‘kunnen’ is  
niet het zelfde als ‘doen’
Verantwoordelijkheid nemen gaat veel 
verder dan een mooi product of mate-
riaal. Wat hebben we aan herwinbaar, 
hernieuwbaar, herbruikbaar, her… is, als 
partijen het niet ‘doen’? Te vaak nog tref ik 
partijen in de bouwsector die denken klaar 
te zijn, als een bouwproduct of materiaal 
iets ‘kan’. In mijn beleving is dit slechts de 
entree-ticket om met Circulair aan de slag 
te gaan. Een partij ‘doet’ het dan nog niet 
en in het verlengde daarvan ‘is’ een pro-
duct ook nog niet circulair. Het ‘doen’ gaat 
over het samen verantwoording nemen 
voor het steeds beter sluiten van de gehele 
kringloop, welke dat dan ook mag zijn.

Handvat twee: surf je kringloop 
Hoe stappen te nemen? Hierbij een voor-
beeld hoe wij het aanpakken. Samen met 
bedrijven en meer dan dertig studenten 
hebben wij recent de kringloop voor Alu-
minium gevels weer eens doorlopen. Dit 
doen voelt een beetje als surfen, waarbij 
de golf van het product/materiaal door alle 
partijen van de kringloop heen wordt ge-
volgd, net zolang tot ze weer terug waren 
bij de volgende ronde gevels.  Natuurlijk 
met het doel kansen te vinden, benutten 
en toetsen om verliezen onderweg te ver-

Monique Fledderman, Manager oplei-
dingen, milieu en innovatie bij VMRG

der te minimaliseren. Dit, aan de hand van 
gedetailleerde procesmodellen, business-
modellen en informatievoorziening van de 
hele kringloop.  Waar herkomst nu gemid-
deld 55% secundair aluminium is, zien we 
kansen richting 85% tot 95% te bewegen, 
ofwel richting bijna materiaal neutraal. 
Dit vraagt om losmaakbare gevelsyste-
men, technologieën voor urban mining, 
scheiden, re-melting en meer met bovenal, 
ook beter weten van elkaar. Wat betekent 
een ontwerpkeuze voor terugwinning en 
hergebruik in een ander deel van de kring-
loop? Keuzes blijken soms heel anders uit 
te pakken dan gedacht. En, wat kan data 
doen voor behoud van hoogwaardige le-
gering? Et cetera. Het surfen van de kring-
loop inspireert voor (door)ontwikkeling 
van circulaire innovaties. 

Handvat drie: check je kringloop 
Waar producenten de verantwoording 
hebben voor een circulair aanbod, heb-
ben opdrachtgevers en architecten de 
verantwoording voor het circulair uitvra-
gen. Het is belangrijk te vragen naar wat 
nu (!) werkt en beschikbaar is. Naar de 
toekomst schuiven door aanbiedende par-
tijen is te makkelijk, neem daar geen ge-
noegen mee, het is niet nodig. In essentie 
zijn er twee wezenlijk punten om op te 
checken: herkomst en einde levensduur. 
Welk percentage van het product is nu van 
circulaire komaf? En wat doet men er nu 
voor om te zorgen dat dit in de toekomst 
mogelijk blijft? Welk percentage krijgt nu 

een nieuw leven voor wat er uit de gevel 
gehaald wordt? En is dit mogelijk in een 
zelfde type product of kan het worden ge-
composteerd? Storten of verbranden, in 
welke vorm of wel type materiaal dan ook, 
betekent het verlaten van de kringloop.  En 
logischerwijs de check of dit gepaard gaat 
met milieuwinst en CO2-reductie.

Handvat vier:  
benader circulair functioneel
Om circulaire innovaties een eerlijke kans 
te geven, is het belangrijk functionele circu-
laire eisen te stellen aan bouw(producten) 
ongeacht oplossingsrichting, producttype 
of materiaal. En dus niet een set oplos-
singen, producttypen of materialen aan 
te wijzen, die trendy en happening zijn. 
Dat maakt deze partijen ‘lui’ voor door-
ontwikkeling en sluit andere innovatieve 
oplossingen juist uit. Daarom pleit ik voor 
oplossingsrichting-, producttype- en mate-
riaalonafhankelijke eisen. 

Werkwoord?
Voor de taalpuristen onder ons, in taal 
technische zin is circulair inderdaad 
geen werkwoord. Voor de bouw is het 
wel degelijk een ‘werkwoord’: het is niet 
het kunnen wat telt, maar het doen door 
er aan te werken.   ❚

Monique Fledderman
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Circulariteit in de gevelbouw is een uit-
daging voor ons allemaal. Wij zien het 
belang van de MPG (MilieuPrestatie Ge-
bouwen) enorm groeien, maar bovenal 
voelen we de verantwoordelijkheid om 
zorg te dragen voor onze omgeving. 

Hierdoor zijn wij de afgelopen jaren 
anders gaan denken in de bouw. Opti-
maliseren van levensduur en vervang-
baarheid staan daarbij centraal. Waar 
het vroeger alleen ging over technische 
en esthetische eisen van de gevel, gaat 
het nu ook om vervangbaarheid van de 
gevel of gevelonderdelen. Een noodza-
kelijke stap voor de generaties na ons.

Bij circulariteit van de gevel staan twee 
zaken centraal: aanpasbaarheid en her-
gebruik. Aanpasbaarheid is nodig om con-
tinu te kunnen inspelen op veranderende 
externe omstandigheden. Dit kunnen aan-
passingen zijn door bijvoorbeeld ontwik-
kelingen op het gebied van rendementen 

Anita de Groot, Algemeen Directeur bij 
De Groot & Visser

op PV-panelen. Het is ook mogelijk dat de 
esthetische eisen van een eigenaar veran-
deren en daarom de kleur of andere esthe-
tische zaken aangepast moeten worden. 
Tot slot is het ook mogelijk dat de functie 
van een gebouw wijzigt van bijvoorbeeld 
kantoorpand naar woningen. Het flexibel 
kunnen aanpassen van de gevel zorgt er-
voor dat het gebouw kan blijven bestaan. 

Een ander belangrijk kenmerk van een 
circulaire gevel is hergebruik. Een gevel 
moet daarvoor losmaakbaar zijn van 
het gebouw. Dit houdt in dat een gevel 
(fragment) losgeschroefd kan worden 
van het bouwkundig deel om daarna 
een andere toepassing te krijgen. Het 
gaat dan dus niet alleen om de vullin-
gen, maar om alle onderdelen waaruit 
de gevel is opgebouwd.

In het eerste kwartaal van dit jaar heb-
ben drie partijen, Alkondor, Wicona en 
De Groot & Visser een circulaire gevel 

geïntroduceerd met bovenstaande ken-
merken. Dat is Ciskin, een geveloplossing 
waarin techniek, esthetica én circulariteit 
samenkomen. In dit concept zijn essen-
tiële kenmerken zoals modulariteit en 
losmaakbaarheid verweven waardoor de 
levensduur eindeloos is. Hoe mooi is dat!

Deze nieuwe dimensie van gevelbouw 
en andere circulaire productontwikke-
lingen vraagt wel om een actievere sa-
menwerking binnen de supply chain en 
een veel actievere communicatie. Een 
gevel is een integraal onderdeel van een 
gebouw en daarmee onderdeel van het 
integrale ontwerp. Met samenwerking in 
de hele keten kunnen én willen wij nog 
meer meters maken. De tijd dringt.   ❚

Anita de Groot. (Beeld: SHe Fotografie)

Samenwerking 
binnen de  
supply chain
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We weten inmiddels allemaal hoeveel 
energie we in de ijskappen hebben kun-
nen stoppen, voordat het voor iedereen 
zichtbaar werd dat ze heel hard aan het 
smelten waren. Dat komt door het buf-
ferend vermogen. De traagheid tussen 
actie en reactie.

Als je hebt geluisterd naar alle duurzaam-
heidsambities van de afgelopen jaren en 
je hoort daarbij dat de Nederlandse uit-
stoot van CO2 eigenlijk alleen door Corona 
tijdelijk iets is gedaald, dan kun je je af-
vragen of die duurzaamheidsambities al-
lemaal wel worden waargemaakt.

Het gaat mij allemaal ook niet snel ge-
noeg. Toen ik aan mijn studie begon in 
1986, was er al een vakgroep voor demon-
tabel ontwerpen, en tijdens het oefenen 
met Levenscyclus analyse (LCA) leerde ik 
al dat je beter op een brommer kon rij-
den, dan dat je ging fietsen en daarvoor 
extra moest eten, zoveel milieu-impact 
heeft onze manier van voedselproductie. 
Het geeft verassende inzichten.

De overheid stimuleert middels steeds 
hogere MPG-eisen het gebruik van LCA-
data en dat gaat verschil maken. Met 
een levenscyclus analyse hebben we een 
heel krachtig instrument in handen om 

Jeroen Boersma, Senior Product Specia-
list bij Kawneer Nederland B.V.

alle milieu-impact in beeld te krijgen die 
er bij komt kijken om het eindproduct bij 
de klant te krijgen, en om daarbij diverse 
End of Life scenario’s door te rekenen. Dat 
gaat dus niet alleen over C02, maar over 19 
impact-categorieën en circulariteit wordt 
meegewogen. En dat laat heel goed zien 
dat de milieu-impact bij gebruik van ge-
recyclede materialen veel kleiner is dan 
bij nieuwe materialen. Aluminium dat we 
verwerken in gevels is eenvoudigweg te 
kostbaar om verloren te laten gaan. Er zijn 
bergen voor afgegraven, er is veel energie 
in gestoken en het is over grote afstanden 
getransporteerd. We moeten er zuinig mee 
omgaan. Iedereen in de keten kan daar 
een bijdrage aan leveren. Eenvoudigste is 
het scheiden van afvalmateriaal bij pro-
ductie en sloop en de materialen binnen 
de regio te houden. Als we dat slim doen, 
kunnen we de logistieke stromen beper-
ken en de kwaliteit van het aluminium op 
peil houden. Bij Kawneer noemen we dat: 
close the loop. De kring sluiten met onze 
afnemers en leveranciers.

De vraag naar secundair aluminium 
neemt toe, maar het aanbod van goed 
schroot blijft achter. Aluminium bouwaf-
val bevat kunststof, roestvaststaal en zink-
legeringen. Het vraagt nog veel organisatie 
om dit type afval in de toekomst te vermij-

den en het tot die tijd uit elkaar te peute-
ren. Hoe hoger de recycling content wordt, 
hoe belangrijker het wordt om goede kwa-
liteit schroot te hebben. Daar zijn nog vele 
stappen te zetten. Design for Reverse Lo-
gistics is zeker nog geen gemeengoed, en 
als we nu ontwerpen om goed te demon-
teren, dan duurt het hopelijk zo’n 75 jaar 
voordat we daar alle profijt van hebben. 

Je kunt dus stellen dat er veel duurzaam-
heidsambitie in onze samenleving wordt 
gestoken, maar dat de effecten nog niet 
voor iedereen merkbaar zijn. We hebben 
dus vooral geïnvesteerd in ons bufferend 
vermogen voor verandering. Maar die ver-
andering wordt op sommige vlakken nu 
snel merkbaar. Volgens een rapport van 
McKinsey* gaat de vraag naar secundair 
aluminium het aanbod al in 2030 over-
treffen. In het ambitieuze scenario al 
eerder. En we hebben de afgelopen tijd 
gezien wat de schaarste aan materialen 
voor de markt kan betekenen…   ❚

Jeroen Boersma

* Bron: McKinsey, It’s not easy buying green: 

How to win at sustainable sourcing 
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