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Het roer moet om voor een duurzamer Nederland, de ambitie is er
Bouwen en ondernemen met de focus op circulariteit, biodiversiteit, schoon water en groene energie
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CIRCULAIRE ECONOMIE: BOUWEND NEDERLAND

We moeten vol inzeen op verduurzaming

D

e bouwsector speelt
een cruciale rol in de
energietransitie. In
2050 moeten alle bestaande
gebouwen in Nederland
energieneutraal zijn. Daar
bovenop spelen grote
uitdagingen naast energie
ook, transitie naar circulair
bouwen, klimaatadaptatie
en natuurinclusief bouwen.

“De recente overstromingen in Limburg, België
en Duitsland geven een
overduidelijk signaal dat
actie nodig is. We moeten
onder andere vol inzetten
op drastische verlaging
van de CO2-uitstoot en klimaatadaptief bouwen. De
manier waarop we onze
woningen verwarmen gaat
veranderen.” Gemeenten
hebben een coördinerende
taak, bijvoorbeeld door
aan te wijzen van welke
wijk als eerste aardgasvrij
moet worden gemaakt,
benadrukt Niekerk.
Opschalen productie
“Het is voor bouwbedrijven
belangrijk dat er continuiteit in de vraag is. Die is
nodig om te investeren in
innovatie, nieuwe businesscases en het opschalen
van de productie.” Hij wijst

naar de woningbouwcorporaties. “Die bezitten een
groot aandeel in de woningvoorraad, rond de 2,4
miljoen. Het zou helpen de
verhuurdersheffing af te
schaffen en het beschikbare kapitaal te oormerken voor verduurzamingsprojecten.”
Van Niekerk hoopt dat het
recente IPCC-rapport en
weersextremen het gevoel
van urgentie aanwakkeren
bij opdrachtgevers. “Er zijn
opdrachtgevers die stimulerend uitvragen, maar
over het algemeen blijft
duurzaamheid in aanbestedingen nog achter.
Wil je als bedrijf gaan
innoveren, dan heb je ook
opdrachtgevers nodig die
je prikkels geven om je in
de markt te kunnen onderscheiden. We zien dat
vanuit de overheid nog
onvoldoende stimulansen
komen.” Als voorbeeld
noemt Van Niekerk ook de
onzekerheid bij particuliere woningbezitters op het
gebied van betaalbaarheid
en verduurzamingsmogelijkheden. “Dat zorgt ervoor dat de verduurzaming
traag tot ontwikkeling
komt. Het helpt als meer

duidelijk komt over de
Regionale Energiestrategie,
waarin een keuze gemaakt
wordt voor een duurzame
energiebron.”
Innovatiecentrum bouw
Van Niekerk kan zich niet
vinden in verwijten dat de
bouw onvoldoende innoveert. “Bouwbedrijven zijn
volop bezig met innovatie.
Mede door druk op de klimaatbelasting van materialen ontwikkelen partijen
steeds meer innovatieve
toepassingen op basis
van materialen met een
lage milieubelasting en
andere duurzame oplossingen voor de bouw, zoals
hergebruik.” Hij noemt als
andere voorbeelden de
ontwikkelingen en toepassingen van digitalisering
in de bouw en toename
van geïndustrialiseerde
bouwconcepten die grootschalige productie en
keuzes in bouwconcepten
mogelijk maken. “We heb-

“Voor de energietransitie heb je een
breed samenspel
van disciplines
nodig.”

ben een Bouw en Techniek Innovatiecentrum
(btic.nu) waar we samen
met kennisinstellingen,
marktpartijen en overheid
investeren in oplossingen
voor maatschappelijke
opgaven, zoals de energietransitie, energiezuinige
nieuwbouw, klimaatadaptatie en circulariteit.
Door deze gezamenlijke
aanpak en bundeling van
investeringen kunnen
innovaties versneld en op
grotere schaal tot stand
komen. De oplossingen
die daar uitkomen, worden
publiek beschikbaar. De
hele sector kan dat gaan
gebruiken.”
Brede bouwketen
“Voor de energietransitie
heb je een breed samenspel van disciplines nodig.
Niet alleen de bouwers die
de bouwwerkzaamheden,
maar ook de installateurs
en netbeheerders. Dat
vraagt om integrale oplossingen. Partijen gaan die
samenwerking aan.” Dat
biedt ook kansen. “Bijvoorbeeld door in consortia
te werken, die de markt
betreden en de klant van
advies tot nazorg bege-

leiden. Daar zie je interessante ontwikkelingen
plaatsvinden. Het zijn
vragen die bedrijven zich
moeten stellen, waarbij ze
op zoek gaan naar de mogelijkheden die verduurzaming biedt.”
Klimaatadaptief
bouwen
Opdrachtgevers zijn uiteindelijk een belangrijke
katalysator voor innovatie,
benadrukt Van Niekerk.
“Er moet meer op duurzaamheid en innovatie
worden uitgevraagd en
gegund. Daarin kan nog
een slag worden geslagen. Hetzelfde zie je met
klimaatadaptief bouwen.
Gemeenten die nu een
infraproject in de openbare ruimte hebben, verliezen jaren als ze nu niet al
nadenken over opvang van
water. Het zou in deze tijd
met alle voorbeelden van
klimaatextremen, zoals in
Limburg, hoge prioriteit
moeten hebben. We nodigen opdrachtgevers uit het
gesprek aan te gaan met
bouw- en infrabedrijven
en daag hen uit om met
innovatieve en duurzame
oplossingen te komen.”
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IN SAMENWERKING MET WATTSUN

Duurzame energie stapelen als LEGO blokken
Wattsun pop-up power heeft
een batterij ontwikkeld die
stapelbaar is en daarmee
geschikt voor iedere 230
volt stroomvraag.
Deze innovatie van Nederlandse bodem helpt bouwbedrijven de eerste stap te
maken naar 100% elektrisch
werken. Wattsun heeft de
perfecte duurzame mobiele
stroomvoorziening ontwikkeld voor op de bouwplaats,
in de schaftkeet, vanuit de
servicebus of bij een klus
op locatie. Wattsun merkt
vanuit de bouwwereld dat
veel bedrijven logischer-

gevolgen van klimaatverandering gaat meemaken als
we nu niet in actie komen.
We voelen ons bevoorrecht
door in een slim en innovatief land geboren te zijn.
Maar voelen we ons daarom
– omdat we het kunnen –
ook verantwoordelijk om te
helpen dat de transitie echt
plaats gaat vinden,” vertelt
Bart Hendriks, van Wattsun.

wijs niet weten hoe ze de
transitie moeten maken,
omdat het simpelweg niet
hun expertise is. Wattsun
is specialist op het gebied
van energie op locatie en
ontzorgt daarmee graag de
bouwer en maakt de onvermijdelijke energietransitie
makkelijker.
Waarom nu?
Hoe eerder de overstap
wordt gemaakt, hoe sneller
de winst voor het klimaat.
Omdat in 2030 al het materieel op de bouwplaats
emissievrij moet zijn, is de
vervanging van uw brand-

Met Wasun overal
zorgeloos aan de slag!
stofaggregaat een perfecte eerste stap. Naast de

» Waar het stroomnet stopt, begint Wattsun. Wil je aan de slag? Wij gaan het regelen!

klimaatvoordelen profiteer
je ook direct van lagere verbruikskosten en verhoogd
werkplezier. “We komen
uit een generatie die de

Overal duurzame energie
Het bedrijf bestaat pas
5 jaar maar de ambitie
is torenhoog: “Duurzame
energie mobiel en overal
beschikbaar te maken.”

T. 06-30371611 E. hello@wattsun.net www.wattsun.net
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IN SAMENWERKING MET DUURZAAM INVESTEREN

De duurzame toekomst dankzij ondernemers
en beleggers sneller dichterbij

S

teeds meer bedrijven
gaan duurzaam
ondernemen. Hiervoor
is financiering noodzakelijk.
Aan de andere kant zoeken
beleggers naar manieren
om hun geld zinvol te
investeren. “Het platform
www.duurzaaminvesteren.nl
brengt deze twee behoeften
samen,” legt Kevin Dijkers
uit. Sinds 2014 hebben 120
projecten ruim 160 miljoen
euro gefinancierd via het
platform.

Voor het financieren van
ondernemingsplannen
zijn diverse kanalen.
Duurzame projecten en
bedrijven passen niet
altijd in de producten
en diensten van banken,
fondsen en subsidies.
“Hiervoor is DuurzaamInvesteren bedoeld, om
de ondernemers, die
vernieuwend werken aan
een toekomstbestendig
bedrijf te helpen met
het zoeken naar financiering. Vanuit mijn rol
werk ik aan de groei van
het platform voor deze
ondernemers.”
“En Nederland heeft
een goede uitgangspositie. We zijn innovatief,
maar er is ook nog veel
groei mogelijk. Bij DuurzaamInvesteren geloven
we in de duurzame ontwikkeling en de innovatiekracht van bedrijven.”
Investeren in
de toekomst
Kevin Dijkers ziet dat het
investeren in duurzaamheid in Nederland heel
anders gaat dan in veel
andere landen. “We zijn
behoudend, en willen
graag dat aanvragen
van bedrijven precies
passen in de producten
die worden geboden.
Maar als je als bedrijf
wilt pionieren kan je al
gauw niet terecht. Met
ruim 10 jaar ervaring in
deze wereld vind ik dat
de ontwikkeling niet
snel genoeg gaat. Pas

KEVIN DIJKERS

de laatste twaalf maanden zie ik een duidelijke
ontwikkeling waarin
pensioenfondsen en grote beleggers aangeven
uit fossiele energie te
willen stappen,” vertelt
Kevin Dijkers. “Voor mij
is dat logisch, de oude
economie is eindig.
Fossiele brandstoffen
veroorzaken niet alleen
milieuschade, maar zijn
ook op redelijk korte
termijn op. En dat weten deze partijen ook.
Fossiele bedrijven zullen
meer moeite krijgen om
kapitaal aan te trekken
om te investeren. Tenzij
zij anders gaan ondernemen en ook de transitie
maken.”
Vernieuwen
Het geldt voor alle bedrijven die de slag naar
duurzaamheid nu nog
niet maken, hen wacht
straks een investeringsdruk die de winsten
onder druk kan zetten.
“Er wordt al veertig jaar
gewaarschuwd voor de
klimaatverandering. Daar
is lange tijd laconiek
op gereageerd, maar nu

Duurzaam
ondernemen is echt de
toekomst, en belegen
gaat om rendement
ín de toekomst.
Investeren in
duurzaamheid is dan
een logische keuze.”
is iedereen er wel van
doordrongen dat het
niet meevalt.” Het is
begrijpelijk dat bedrijven
niet in staat zijn om hun
bedrijf in één keer om te
turnen naar duurzaam,
ook door de druk van
aandeelhouders. “Dat is
een spagaat, hoe langer bedrijven wachten
met keuzes maken, des
te moeilijker het wordt.
Bedrijven die te lang
wachten gaan het niet
redden.”
Kansen
Bedrijven die de omslag maken, vinden een
steeds gunstiger investeringsklimaat. Naast de
conventionele paden is
dankzij de platformeconomie het ook mogelijk

om zelf financiering
te vinden, op je eigen
manier, met voorwaarden die bij jouw bedrijf
passen. DuurzaamInvesteren brengt vraag
en aanbod bij elkaar.
Bedrijven bieden hun
financieringsbehoefte
aan, particuliere beleggers kunnen zelf kiezen
in welke aanbiedingen
zij willen deelnemen. ”Je
kiest op deze manier zelf
waar je aan bijdraagt. Er
zijn beleggers die heel
graag in zonne-energie investeren, of juist
in batterijopslag voor
duurzame energie. Het
is mooi om te zien hoe
betrokken ons netwerk
van investeerders is, en
dat een maatschappelijke investering ook een
mooi rendement voor
hen oplevert.”
Gevraagd naar welke
x-factor bedrijven moeten hebben, noemt
Dijkers twee eigenschappen: “Het moet
duurzaam zijn, het moet
bijdragen aan een toekomstbestendige wereld.
En twee, het duurzame
businessmodel moet
financieel ijzersterk in elkaar zitten. Anders gaan
beleggers nooit de keuze
maken voor het aanbod.”
Advies
Duurzaam ondernemen
gaat verder dan een of
meerdere Sustainable
Development Goals kiezen. Je moet een sterke
lange termijnvisie hebben, en je realiseren dat
je op een nieuwe manier
onderneemt. Je weet als
ondernemer wel de richting waar je naartoe wilt,
maar de technologieën
en innovaties ontwikkelen zich razendsnel. Je
moet heel flexibel zijn.
En dat weten te combineren met een solide
businessmodel. Om duurzaam te ondernemen
moet je meer en inten-

» Wilt u duurzaam investeren of bent u op zoek naar financiering van uw duurzaam project?
Kijk dan op DuurzaamInvesteren.nl of bel ons op 088 4321543.

siever samenwerken. Dat
samenwerken is vaak
belangrijker dan concurrentie. Dat zie je veel in
sectoren met complexe
ketens, je moet gezamenlijk werken aan het
verduurzamen van onderdelen van de keten.
In de voedselindustrie
zijn veel voorbeelden van
samenwerken in plaats
van concurreren om tot
vleesvervangers te komen. Dat is in de Race to
Zero waar we nu inzitten
misschien wel de mooiste winst: gezamenlijk
werken aan de duurzame
toekomst.
Dijkers besluit zijn
verhaal met een optimistische boodschap:
“DuurzaamInvesteren is
momenteel het grootste
platform voor duurzame
investeringen in Nederland, en onze ambities
reiken veel verder. We
kunnen en willen meer
ondernemers en investeerders bedienen zodat
we op die manier bijdragen aan een nieuwe, toekomstbestendige, economie die duurzaam is:
circulair, klimaatneutraal,
met eerlijke ketens.”
Over DuurzaamInvesteren
Duurzame ondernemers
vinden steeds vaker
financiering direct bij
investeerders. Met het
platform DuurzaamInvesteren.nl gebeurt
dit eenvoudig, snel en
transparant. Sinds 2014
is via DuurzaamInvesteren ruim 160 miljoen
euro opgehaald voor
meer dan 120 projecten.
We hebben bewezen een
betrouwbare partner te
zijn voor zowel duurzame
projecten en ondernemingen als voor Nederlandse investeerders. We
beschikken over de vereiste AFM-vergunningen
en hebben de relevante
expertise aan boord.
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CIRCULAIRE ECONOMIE: ALMERE

Almere is vanaf de allereerste
start gefocust op duurzaamheid

D

e gemeente Almere
heeft richting 2030 de
ambitie neergelegd
om de gebiedsontwikkeling
100% duurzaam te doen.

Vanaf het allereerste
begin heeft duurzaamheid
aandacht gehad bij het
stedenbouwkundig ontwerp van Almere. De stad
heeft veel parken, veel water en groene wijken. “Almere heeft schone lucht.
Dat blijft een cadeautje,
dat ik in een grote stad
woon, met alle voorzieningen dichtbij én schone
lucht ,” vertelt wethouder
Maaike Veeningen.
Meer groen
Inzichten over duurzaamheid en biodiversiteit
vragen continu bijsturing,
zegt Veeningen. “ In het
centrum zijn we niet alleen bezig met het toevoegen van woningen, maar
ook met nadenken hoe
we de omgeving kunnen
vergroenen. We zijn allemaal stenen pleinen aan
het openbreken om meer
groen te realiseren.
Almere staat bekend om
de betegelde tuinen. “Dat
proberen we naar de toekomst te veranderen, met
minder steen en minder

De Tweede Levenbrug, gemaakt van hergebruikte materialen.

asfalt in de openbare
ruimte en meer groen
en bomen. Door corona
hebben mensen gemerkt
hoe belangrijk een groene
omgeving is. Om de toekomstige inwoners te betrekken communiceren we
waar ze komen te wonen
en wat Almere doet om de
stad klimaatbestendig te
maken.” Adjunct-manager
gebiedsontwikkeling Liesl
Vivier vult aan: “We kijken
niet alleen naar de aanleg,
maar ook naar het beheer.
Je moet het zo gaan beheren dat je de biodiversiteit
bevordert.”
Gebiedsontwikkeling
“Met elkaar hebben we afgesproken dat we richting
2030 per stadsontwikkeling kijken hoe we op het
gebied van duurzaamheid
kunnen excelleren,” stelt
Veeningen. Almere heeft
vijf duurzaamheidsthe-

ma’s benoemd: energie,
biodiversiteit, circulariteit,
klimaat en mobiliteit. We
hebben een basisnorm
voor duurzaamheid, daar
moeten alle projecten aan
voldoen en omdat we nog
niet alles meteen helemaal goed kunnen doen,
gaan we per ontwikkeling
één of twee thema’s zo
goed mogelijk proberen
te doen. Zodat we met de
lessen in 2030 al die vijf
duurzaamheidsthema’s
beheersen.” Mobiliteit is
een van de vijf thema’s
waar Almere over nadenkt. “We zijn bezig met
‘parkeerkoffers’, waarbij
parkeerplaatsen geclusterd aan de rand van twee,
drie straten zijn, zodat je

“Als stad willen we het
goede voorbeeld geven
door onszelf ambities
op te leggen.”

EXPERT
BIENSE DIJKSTRA,
DIRECTEUR VAN BOUWGROEP
DIJKSTRA DRAISMA
In hoeverre kan een
bouwbedrijf bijdragen aan
een leefbare wereld?
“We kunnen een groot verschil
maken, daar geloof ik echt
in. Sterker nog, we hebben
de overtuiging dat wij als
bouwbedrijf kunnen bijdragen
aan een gasloze gebouwde
omgeving, waardoor we een
bewoonbare wereld kunnen
achterlaten voor de volgende
generaties. Daarom investeren
we veel geld in innovatieve
producten en technologieën.”
Zijn we in Nederland op de
goede weg als het gaat om
een duurzame toekomst?
“Wat ik nog te veel zie, is
touwtrekkerij tussen partijen
die acteren vanuit hun eigen
belang. Natuurlijk zitten we
met z’n allen om de tafel en
wordt er gepraat, maar het

de rest van het gebied
goed kunt inrichten.”
Veeningen vertelt vol trots
over de Ecologische Basisschool De Verwondering.
“Het materiaal waarmee
de school is gebouwd is
helemaal herbruikbaar.
Het schoolplein is zo
ingericht dat het én leuk is
voor kinderen én biodivers.
Het project is voor 2021
uitgeroepen tot het meest
duurzame gebouw van Nederland en is genomineerd

poldermodel brengt niet het
beste naar boven. Je krijgt het
gemiddelde, iets waar alle
partijen nog net tevreden over
kunnen zijn. In een cruciale
tijd als deze is dat niet
genoeg.”
Toch is er veel subsidiegeld
voor een actieve aanpak…
“Er gaat enorm veel geld naar
het opwekken van energie –
zonnepanelen, windmolens
– terwijl je beter eerst kunt
focussen op de veel te grote
vraag naar energie. Die moet
je beperken. Gebouwen goed
isoleren, daar is grote winst
te behalen. Met lisdodde
als isolatiemateriaal, waar
we momenteel onderzoek
naar doen, lever je een
grote bijdrage aan het
terugdringen van de CO2- en
stikstofuitstoot.”

voor de European Green
Cities Award.” Vivier: “We
hebben ons tot doel gesteld om het straatmeubilair en bruggen ook circulair te maken. We hebben
al een Tweede Levenbrug
die op de schroeven na is
gemaakt van hergebruikte
materialen.” Een bewuste
keuze, besluit Veeningen:
“Als stad willen we het
goede voorbeeld geven
door onszelf ambities op
te leggen.”

IN SAMENWERKING MET METAFOOR VASTGOED EN SOFTWARE

Gemeenten hebben voorbeeldfunctie bij verduurzaming vastgoed
Gemeenten bezitten zo’n 40
miljoen vierkante meter aan
maatschappelijk vastgoed.
Dit staat voor totaal 36.187
gebouwen. Er staat hen een
flinke en urgente opgave
te wachten als het om de
verduurzaming van de
gebouwen gaat.
Daar wordt door diverse
gemeenten al hard aan gewerkt. Met een vastgoedscan
helpt adviesbureau Metafoor
Vastgoed en Software gemeenten bij de inventarisatie,
analyse en verduurzaming
van de vastgoedportefeuille. Gemeenten hebben veel
vastgoed in bezit in eigen

»

beheer, niet alleen voor de
eigen dienstverlening, maar
ook bijvoorbeeld sportzalen,
zwembaden, scholen en cultuurcentra.
Vastgoedscan
De klimaatdoelen van Parijs
zijn duidelijk: 95% CO2-reductie en aardgasvrij in 2050. “Als
gemeente heb je een voorbeeldfunctie,” meent Peter
Broer, algemeen manager van
Metafoor. “De ambitie van
de meeste colleges is hoog.
Je wilt je burgers laten zien
dat je er mee bezig bent en
resultaten boekt. Dat maakt
de opgave nog dwingender.”
Metafoor helpt gemeenten op

weg met een vastgoedscan.
“Bij sommige gebouwen is er
een urgentie om, bij wijze van
spreken, morgen al te starten. Andere gebouwen kun
je juist wat meer naar achter
schuiven om wellicht later te
vervangen of te renoveren in
plaats van nu te verduurzamen. Met de scan proberen
we gemeenten duidelijkheid
te geven wat hen te doen
staat.” De scan kijkt ook naar
welk geld al is gereserveerd
voor renovatie. “Als je toch
al van plan bent om het dak
te vervangen, is dat een
geschikt moment om zonnepanelen te plaatsen. Met de
verduurzamingsopgave is er

geen andere keuze meer, dan
op één plek binnen de organisatie de vastgoedportefeuille
te beheren,” benadrukt Broer.

“Alleen dan kun je duidelijk
krijgen hoeveel tijd, geld en
capaciteit nodig is om de
opgave aan te kunnen.”

Whitepaper
Metafoor Vastgoed en Software heeft de whitepaper Verduurzaming
Gemeentelijk Vastgoed opgesteld om gemeenten inzicht te geven in het
proces van het verduurzamen van bestaand gemeentelijk vastgoed.

De whitepaper is te downloaden op: metafoorvastgoed.nl/verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed

CIRCULAIRE ECONOMIE | 5
IN SAMENWERKING MET BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA

Isoleren met lisdodde:
super innovatief en dubbel duurzaam

H

uizen bouwen met
een negatieve CO2
footprint en een
positieve impact op het
milieu: het is de missie
van de zeer innovatieve
Bouwgroep Dijkstra
Draisma uit Friesland.
Toepassing van lisdodde als
isolatiemateriaal brengt het
dichterbij.

Circulair bouwen? “Het is een
heel complexe opgave en
vaak blijft het bij recyclen,”
zegt Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra
Draisma uit Friesland. Voor
zijn bedrijf, dat traditioneel
vakmanschap koppelt aan
innovatieve technieken, is de
opgave bovenal een enorme
uitdaging. Dijkstra: “Het is
een zoektocht naar producten
die lang meegaan én duurzaam zijn, economisch een
goede investering zijn en, aan
het einde van de rit, volledig
afbreekbaar waarna je de
grondstof kunt herwinnen.
We gaan ver in die zoektocht. We hebben een eigen
testlocatie en een eigen
productiefaciliteit. Een van
onze productconcepten zijn
woningen in houtskeletbouw
in combinatie met beton. Die
plaatsen we in een dag, bijna
duizend per jaar. In vier dagen
kun je erin wonen. De duurzaamheid ervan is verhoogd
door toepassing van isolatie
met cellulose, papierpulp, in
plaats van polystyreen.” Toch
werd de volgende stap in de
zoektocht naar een echt circulair product alweer gezet. En
dat leidde naar niet minder
dan super-innovatief, dubbel
duurzaam natuurlijk isolatiemateriaal: de lisdodde.

er breed onderzoek naar en
tot nu toe zijn we blij verrast.
Onze productieprocessen zijn
heel eenvoudig aan te passen
op de toepassing van lisdodde.” Bij toepassing alleen
blijft het niet. Na maanden
van testen en ontwikkelen in
het eigen lab, wil de Friese
bouwgroep ook zelf gaan
telen. Dijkstra: “We zijn volop
aan de slag op een proeflocatie van tien hectare, vlakbij
ons kantoor in Dokkum. Niet
alleen voor onszelf, maar om
de omgeving te laten zien
wat de teelt van lisdodde te
bieden heeft.”
Grote CO2-besparing
Met lisdodde-isolatie in een
woning bespaar je energie en
beperk je de CO2-uitstoot. Dat
is één kant van het verhaal.
Een grote CO2-besparing is
ook te behalen bij de teelt.
Dijkstra: “Het is zeer geschikt
voor teelt op veenweidegebied. Bij de teelt zet je het
veen onder water waardoor
het niet meer oxideert en

inklinkt. Dus je voorkomt bodemdaling en CO2-uitstoot.”
De milieuwinst is niet gering:
per hectare wordt tot twintig
ton CO2-uitstoot voorkomen. “Daar komt per hectare
nog eens tien ton bij,” zegt
Dijkstra, “dat is CO2 dat het
materiaal zelf opneemt. Zo
bespaar je per hectare tot
dertig ton CO2.” Een kleine
rekensom leert dat dat gelijk
is aan elk jaar zo’n 16.000 m3
gas, het totale verbruik van
bijna vijftien huishoudens.
Het mes snijdt zo aan twee
kanten: toepassing van een
product met een hoge isolerende waarde én een flinke
CO2-besparing.
Nieuw verdienmodel
“Lisdodde is honderd procent
her te gebruiken en honderd
procent circulair en het heeft

“Als de veestapel
moet worden
gereduceerd, is de
teelt van lisdodde
een interessant
nieuw verdienmodel
voor boeren.”

Logisch isolatiemateriaal
De lisdodde? Wellicht beter
bekend als de sigarenplant,
is het als isolatiemateriaal
eigenlijk een heel logisch
natuurlijk product. Aan de
binnenkant van de steel zitten kleine luchtkamers. Lucht
isoleert, dus de plant heeft
van zichzelf al een isolerende
werking. Dijkstra: “Het had
meteen onze aandacht: kunnen we de papierpulp waarmee we de wanden afvullen,
vervangen door lisdodde?
Samen met de partners van
het programma Better Wetter (‘Beter Water’) doen we

»

VERNIEUWEN GEEFT ENERGIE! Ga naar www.bgdd.nl voor meer informatie.

wat ze noemen een levenscyclusanalyse van min 150
procent als je het bijvoorbeeld
vergelijkt met glaswol. Dat
betekent dat je bij gebruik
dus geen milieukosten hebt,
maar milieuwinst. Bovendien
voeg je met de teelt waarde
toe aan het milieu in de vorm
van biodiversiteit.” De teelt
zelf heeft voordelen voor boeren, die de druk voelen van
stikstof- en fosfaatregelgeving. Dijkstra: “Als de veestapel moet worden gereduceerd,
is de teelt van lisdodde een
interessant nieuw verdienmodel.” Dat mes snijdt niet
aan twee, maar aan nog veel
meer kanten, zegt Dijkstra
enthousiast. Waar is dat
enthousiasme en de inzet van
Dijkstra in geworteld? “Dat we
een familiebedrijf zijn, speelt
zeker mee in onze focus op

duurzame innovatie,” zegt hij.
“Natuurlijk is ook voor ons
rendement belangrijk, maar
we hoeven geen aandeelhouders tevreden te stellen. We
bestaan al ruim honderd jaar
en dat betekent niet alleen
dat we generaties terug
kunnen kijken, we willen óók
generaties vooruitkijken.
Het korte termijn element
is niet zo interessant, we
sturen op een maatschappelijk opbrengst voor de lange
termijn.” Dijkstra gelóóft in de
invloed van de bouw op een
betere wereld. “We steken
miljoenen in innovatie. Naast
het lisdodde-project, zijn we
op dit moment met nog zo’n
dertig innovaties bezig. We
willen blijvend investeren in
een duurzame toekomst, dat
is ook de grote drive van onze
medewerkers.”
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CIRCULAIRE ECONOMIE: INTO THE BLUE FOUNDATION

Onderwaterfotografie in de oceanen:

“Je komt elke dag plastic tegen”

P

lasticvervuiling,
overbevissing,
klimaatverandering:
onderwaterfotograaf
Vincent Kneefel ziet tijdens
zijn werk de druk op de
oceanen groeien. “Op de
lange termijn kunnen we
slechts gissen naar de
gevolgen, dat maakt het zo
beangstigend.”

Alarmerende boodschap van
onderwaterfotograaf Vincent
Kneefel: “De wereldwijde
vervuiling door plastic is zo
ernstig dat we er meteen wat
aan moeten doen.” Jaarlijks, zo
schrijft Kneefel op de opiniepagina van dagblad Trouw, komt
er acht miljard kilo plastic in
onze oceanen. Onvoorstelbaar
veel? Het is zelfs nog meer.
Kneefel schreef zijn artikel
alweer twee jaar geleden.
“Verschillende studies wijzen
inmiddels op elf tot vijftien
miljard kilo,” zegt hij in een
telefonisch vraaggesprek vanaf
de Maldiven, een eilandengroep ten zuidwesten van India. “Als we niets doen, zijn de
cijfers in 2040 met ruim veertig
miljard kilo plastic per jaar nog
voorbij het onvoorstelbare.”
Buitengewoon complex
Alle commitment voor te
nemen maatregelen, bij de
EU, bij overheden en bij het
bedrijfsleven, verhult dat
die maatregelen nauwelijks
iets opleveren. Kneefel: “Als
iedereen zich houdt aan de
huidige afspraken, hebben we
in 2040 het jaarlijkse percentage plastic dat in onze oceanen
terechtkomt met amper zeven

procent verminderd.” Absurd
laag, jawel. Kneefel: “Maar de
situatie is ook buitengewoon
complex, een groot deel van de
groei komt van buiten de Westerse landen, waar zestig tot
soms wel honderd procent van
het plasticafval in de natuur
komt. Vaak zijn dat producten
van onze eigen bedrijven, denk
aan Unilever. Die hebben een
grote verantwoordelijkheid
als het gaat om de overstap
naar een circulaire economie.
Nu zijn veel van de nieuwe
producten gewoon niet te recyclen. Veel te veel gebruik van
plastic is ook helemaal niet
nodig. Onze verslaving aan
plastic wegwerpflesjes, die is
absurd en daar is een oplossing voor – verbieden - die niet
wordt benut.”
Overal plastic
Als onderwaterfotograaf ziet
Kneefel van zeer nabij wat de
gevolgen zijn. “Vorige maand
fotografeerde ik in de Middellandse Zee, voor de Franse
kust, potvissen, grienden,
dolfijnen. Daar is het probleem
heel erg zichtbaar, je komt elke
dag plastic tegen, voornamelijk
afval van de stranden, maar
ook visserstuig. Je ziet het
altijd, het is niet normaal meer
als je geen plastic tegenkomt.”
Kneefel is nu op de Maldiven
om mantaroggen te fotograferen en ook de situatie

“Elke tweede
ademteug die jij en
ik nemen komt uit de
oceaan.”

daar baart hem grote zorgen.
“Ik heb het over de grootste
roggensoort in zee, het zijn
prachtige dieren die soms
een spanwijdte van zes meter
bereiken. Als voedsel filteren
ze plankton uit het water, per
dag gaat het om duizenden
liters water. Als het microplastics gaat zijn de Maldiven de
meest vervuilde plek op aarde,
die dieren krijgen dat binnen.
Op de middellange termijn is
de vraag of ze zich nog voort
kunnen planten.”
Immens belang
Zo fotografeert Kneefel de
komende anderhalf jaar de negen meest bedreigde iconische
soorten in de oceanen. Zijn
doel is mensen te inspireren,
bewust te maken, laten zien
dat er wat moet gebeuren en
tot actie te bewegen. Dat zijn
ook de uitgangspunten van
de door hem mede opgerichte
Into The Blue Foundation die
een jonge generatie in contact
probeert te brengen met de
oceanen. Kneefel: “Slechts een
deel van de mensen woont aan
de oceaan, het gros ziet het
wateroppervlak nooit. Terwijl
je het belang ervan immens
is. Elke tweede ademteug die
jij en ik nemen komt uit de
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VIRGINIA YANQUILEVICH,
CEO DOPPER
Dopper is de initiatiefnemer
van de ‘7% is not enough
for our oceans’-campagne.
Wat is de betekenis van die
zeven procent?
“Het is een verwijzing naar
alle huidige maatregelen en
toezeggingen wereldwijd door
overheden, waaronder die van
de EU, en het bedrijfsleven om
de impact van wegwerpplastic
producten in het milieu te
verminderen. Uit onderzoek
blijkt dat, als iedereen zich
eraan houdt, het jaarlijkse
percentage plastic dat in
onze oceanen terechtkomt
tegen 2040 met slechts zeven
procent zal zijn afgenomen,
in vergelijking met een
situatie waarbij helemaal
niet wordt ingegrepen.
Zeven procent! Met zestien
plasticvervuiling-bestrijdende
partners illustreren we in een
campagnefilm hoe absurd
weinig dat is.”
Het moet en kan meer zijn?
“De kernvraag is: gaan we
écht stoppen bij zeven
procent? Dat gesprek willen
we uitdrukkelijk aangaan.
De plastic mineraalwaterfles
staat bijvoorbeeld hoog
in de top tien van meest
vervuilende producten - dan
snappen we echt niet waarom
er geen verbod op komt. In
landen waar schoon water

oceaan, meer dan drie miljard
mensen zijn qua voedsel of
levensbehoefte afhankelijk van
de oceaan, het is een ontzettend belangrijke bron van
leven. Vervuiling en verzuring,
overbevissing en klimaatverandering heeft een enorme
impact die ons allemaal raakt.”
Echte kraamkamers
In het zwartste scenario, zegt
Kneefel, als de opwarming
van de aarde boven de twee
graden komt, verliezen we 99
procent van alle koraalriffen:
“Die beslaan minder dan één
procent van de oceaanoppervlakte, maar meer dan
een kwart van alle vissen in
de oceaan komt er vandaan.,

uit de kraan komt, heeft
het helemaal geen zin om
mineraalwaterflessen te
gebruiken.”
Hoe krijg je de consument
alvast zover om voor
kraanwater te kiezen?
“Het is een kleine moeite
om een herbruikbare fles
te gebruiken. Zo’n kleine
aanpassing in je dagelijkse
routine heeft een grote
impact, namelijk schonere
oceanen. Daarom hebben we
de Dopper Wave bedacht.
We nodigen individuen en
organisaties uit vier regels na
te leven.
1. Geen wegwerp waterflessen
meer te gebruiken en te
kopen.
2. Altijd kraanwater te drinken
wanneer dit mogelijk is.
3. Altijd een herbruikbare fles
mee te nemen. 4. Anderen te
inspireren om zich ook aan te
sluiten bij de Dopper Wave.
Inmiddels voelen dagelijks
bijna een half miljoen mensen
de impact, doordat meer
dan vijfduizend individuen
en bedrijven, waaronder
Bol.com en Auping, zich
hebben gecommitteerd.
We hebben allemaal onze
verantwoordelijkheid.
Consumenten, bedrijven en
organisaties, maar dus zeker
ook de politiek.”

maar meer dan een kwart
van alle oceaanvissen komt
er vandaan. Het zijn echt de
kraamkamers van de zee.
Zonder riffen verdwijnt er heel
veel leven. En met negentig
procent overbevissing staan
de soorten al enorm onder
druk. Voedselketens worden
bedreigd, op de lange termijn
kunnen we slechts gissen naar
de gevolgen, dat maakt het
zo beangstigend, het ecosysteem kan als een kaartenhuis
in elkaar storten. En zonder
natuur kunnen we niet overleven, zelfs niet met de beste
technologie. Daar kun je moedeloos van worden, maar het
alternatief is inspiratie, hoop
en activisme. Er is genoeg om
voor te vechten. Op persoonlijk
niveau kun je veel zelf doen,
bijvoorbeeld het verminderen
van je plastic foodprint, geen
wegwerpflesjes meer, maar bij
heel veel zaken ben je afhankelijk van het systeem waarin
je leeft. Uiteindelijk is het aan
de overheid en het bedrijfsleven dat de circulaire economie
er komt.”
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CIRCULAIRE ECONOMIE: CIRCULARITEIT IN DE BOUW EN INFRA

Op weg naar circulariteit en een afvalvrije
bouwplaats

I

n de bouw is veel
te winnen qua
duurzaamheid en afval.
Dat begint met minder
afval (lees: transport- en
verpakkingsafval) op
de bouwplaats. Maar
zeker zoveel winst valt
te behalen met circulair
werken en denken. De
leverancier speelt een
belangrijke rol, maar de
essentie van circulariteit
is betere samenwerking,
meent Onno Sminia van
Croonwolter&dros. “Je
moet met elkaar in gesprek,
anders kom je niet verder.
Het is het vinden van de
synergie en de win-winwin. Daar ligt een mooie
uitdaging.”

Bij presentaties vertelt Sminia
zijn gehoor dat 40% van het
wereldwijde afval afkomstig
is van de bouw. “Dat zegt niks
over Nederland, maar het is
wel schrikbarend. Er komt
heel veel materiaal naar de
bouwplaats dat daar niks te
zoeken heeft. Er is heel veel
verspilling en verspilling heeft
een kostenkant. Dat is voor
veel partijen binnen de sector
een interessante component
om erover na te denken. Maar
voor mij is dat niet de belangrijkste drijfveer.”
Milieubelasting en
afvalstromen
De afvalvrije bouwplaats

vraagt meer dan alleen minder verpakkingsplastic. Het
betekent dat er geen spullen
op de bouwplaats komen of
achterblijven die er niets te
zoeken hebben. Als casus gebruikt Sminia een lampje. “Dat
zit in een doosje met bijsluiter
en plastic bescherming in
een grotere doos met andere
lampen, die weer geseald op
een pallet wordt afgeleverd.
Hoe kun je gezamenlijk dat
afval voorkomen? Die vraag is
een voorbeeld van een project dat we opzetten met een
leverancier en van de ketensamenwerking die aan de basis
staat van circulariteit, milieubelasting en afvalstromen.”
De vraag stellen
Installaties moeten bij
infrastructuur vaak tot enkele cijfers achter de komma
bedrijfszeker zijn. Gelukkig zijn
er genoeg andere toepassingen in Nederland waarbij dat
niet van toepassing is, vertelt
Sminia. Dat betekent dat een
nieuwe bestemming mogelijk
is. “We willen leveranciers erbij betrekken. Dat is weer een
trigger voor productinnovatie.
“Misschien zien ze mogelijkheden om hun producten te
refurbishen of via een andere
oplossing een volgende stap
richting een circulair businessmodel te zetten, waarbij
leveranciers hun producten
verhuren in plaats van verkopen.” In de acht jaar dat hij

in de sector werkt, heeft hij
de sector zien veranderen.
“Je ziet je een omslag, met
opdrachtgevers met prikkelende doelstellingen. Het belandt
bij bedrijven op een hoger
strategisch niveau, waardoor
het meer aandacht krijgt en er
meer middelen en mogelijkheden zijn. Leveranciers geven
aan dat ze blij zijn dat eindelijk de vraag wordt gesteld.
Vaak hebben ze al producten
die potentieel circulair zijn.
Dat komt nu samen, met alle
maatschappelijke druk op dit
vlak.”
Enthousiasme
Sminia is coördinator van
het platform duurzaamheid
van het Centrum voor On-

dergronds Bouwen (COB).
Daar denken we na hoe we
gezamenlijk de circulariteit
kunnen vergroten. Ik zie bij
iedereen een enorm enthousiasme over dit thema.
Iedereen vindt het belangrijk.
Je ziet veel initiatieven die
het verschil willen maken.”
Het begint al bij het ontwerp.
Vooraf nadenken, benadrukt
hij. “Dat vergt op veel fronten dat er afscheid genomen
wordt van het oude denken.
Iets duurder inkopen, maar
wel levensduur verlengend?
Doen! Dan ligt het voordeel
niet vooraan, maar achteraan
in de keten. Want ook daar
gaat het uiteindelijk geld
opleveren, maar wel op een
verantwoorde manier.”

Wereldprimeur
De A16 Rotterdam heeft
de primeur van het
eerste materialen- en
installatiepaspoort voor een
tunnel. Zo’n paspoort is een
versneller van innovatie,
vertelt Sminia. “Je leert ervan.
Door het op te stellen en te
praten met leveranciers vind
je uit wat je er allemaal mee
kunt. Hoe je de leeftijd kan
verhogen. Door het zichtbaar te
maken heb je handvatten om
het gesprek aan te gaan met
opdrachtgevers, leveranciers
en de sector.”

IN SAMENWERKING MET CROONWOLTER&DROS

Het materialenpaspoort: stap 1 richting een circulaire toekomst
De Nederlandse overheid wil
dat Nederland in 2050 een
volledig circulaire economie
heeft. Rijkswaterstaat
wil zelfs al in 2030
circulair werken. Dat lukt
alleen door in de gehele
keten samen te werken.
De invoering van een
materialenpaspoort voor
bouwkundige installaties,
zoals Croonwolter&dros
heeft, is een essentiële stap
in de goede richting.
Om materiaal herinzetbaar te
maken in de keten, moet het
zichtbaar worden, zo luidt een
van de bekendste uitspraken
van Cradle-2-Cradle architect
Tomas Rau. Doordat je zicht-

»

baarheid geeft aan materialen
geef je het een identiteit. Dan
pas kun je het hebben over
zaken als de restlevensduur.
Precies dát is wat het materialenpaspoort doet.
Materialenpaspoort
Croonwolter&dros focust op de
installatiekant. We zien kans
om de restlevensduur van de
vervangen installaties beter te
benutten. Materialen zijn vaak
nog in uitstekende technische
staat, maar de technologie
ontwikkelt zich zo snel, dat
er op een gegeven moment
nieuwe klimaatinstallaties,
camera’s en lampen móeten
worden geplaatst. Stap 1 is een
materialenpaspoort bij bouw-

Meer informatie: www.croonwolterendros.nl

werken. Dat documenteert
welke materialen er binnen een
bouwwerk aanwezig zijn, welke
hoeveelheden en bijvoorbeeld
wat de levenscyclus is. Dat
maakt dat je het ook (her)gebruikt wanneer het kan. Hiertoe
werkt Croonwolter&dros aan
een platform – ‘Exchange’ – dat

vraag en aanbod uit de keten bij
elkaar brengt.
Ontwerpfase
Circulariteit is een motor voor
innovatie. In de ontwerpfa-

se maak je de belangrijkste
beslissingen. We proberen
samen met leveranciers een
zo hoog mogelijk niveau op
de R-ladder te bereiken. Er is
zoveel wat je kunt doen. Niet
alleen qua verlengen van de
levensduur en hergebruik
van de grondstoffen, maar
ook hoe je de apparatuur nóg
energiezuiniger kunt maken.
Zelfs van een product dat je
alleen maar kunt recyclen –
een van de onderste stappen
van de R-ladder – wil je wel
degelijk weten hoe dat gedemonteerd en afgevoerd moet
worden.
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Geef me de vijf!

IN SAMENWERKING MET ROCKWOOL

ROCKWOOL steenwol: van nature circulair

Als de jongere generatie om een betere toekomst vraagt, moet de
industrie hierop een geloofwaardig en verifieerbaar antwoord kunnen
geven. Bij ROCKWOOL® kunnen we dit. Onze steenwol producten
zijn namelijk van nature circulair. Wat circulariteit voor ons betekent,
laten we je graag zien aan de hand van 5 sterke argumenten in de
levenscyclus van ROCKWOOL steenwol. Van grondstof tot lange
levensduur, een lage milieu-impact en recyclebaarheid tot aan
verpakkingen. We blijven hier voor de toekomstige generaties in
doorontwikkelen.

Scan de QR code of ga naar:
rockwool.nl/vannaturecirculair
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CIRCULAIRE ECONOMIE: STIKSTOFREDUCTIE

Stikstofreductie in landbouw:
een tweerichtingenstrijd

D

e uitstoot van stikstof
door de landbouw
moet omlaag. Maar
worden met het uitkopen
van boeren en het halveren
van de veestapel de
kracht en voordelen van
innovatieve oplossingen
niet te kort gedaan?

Reductie van de stikstofuitstoot staat hoog op de politieke agenda, al was het maar
omdat door de stikstofcrisis
veel economische activiteiten
stil liggen. Nieuwe activiteiten waarbij stikstof vrijkomt
(denk aan grote bouwprojecten en de beoogde bouw van
één miljoen nieuwe woningen), kunnen pas plaatsvinden als de uitstoot elders
wordt verminderd. Het vergt
een rigoureuze aanpak waarvan een deel begin september
uitlekte: bij het ministerie
van Financiën en het ministerie van Landbouw zouden
plannen klaarliggen voor de
uitkoop en eventuele onteige-

ning van honderden boeren.
Het demissionair kabinet zet
daarmee in op een snelle afname van de stikstofuitstoot.
Lange adem
Er hangt een prijskaartje aan
de plannen, er wordt een bedrag genoemd van 17 miljard
euro. En dat het ‘snel’ gaat,
is allerminst zeker: juridische
procedures zijn vaak slepende
kwestie die enorm veel tijd
en energie kosten, een zaak
van lange adem. De emoties
lopen hoog op, de hakken
gaan in het zand. Toch lijkt,
althans bij een deel van de
politiek, de focus te verschuiven, van innovatie plaats naar
een inzetten op halvering van
de veestapel. Terwijl zich juist
aan innovatieve zijde nog
steeds bijzondere ontwikkelingen voordoen.
Een nuchtere blik op het
boerenbedrijf leert dat er de
afgelopen decennia enorme stappen zijn gezet in
het verduurzamen van de

EXPERT

melkveehouderij. Inmiddels
opereren Nederlandse melkveehouders intelligenter en
met meer respect voor koe,
natuur en milieu dan de
meeste van hun collega’s in
andere landen. Uit onderzoek
blijkt ook dat de Nederlandse diergezondheid over het
algemeen bovengemiddeld is.
Met een vergoeding voor bespaarde stikstof (en hulp van
de bank) lijkt het voor boeren
in elk geval gemakkelijker om
duurzame projecten financieel van de grond te krijgen.
Spelers binnen de agrarische
maakindustrie die focussen
op technische innovaties om
de stikstofproblematiek aan
te pakken, zijn er genoeg.
Evenals nieuwe, vaak zeer
innovatieve producten die
op de markt komen: van een
voedingsingrediënt waardoor
(volgens onderzoekers van de
universiteit van Wageningen)
melkkoeien 27 tot 40 procent
minder methaan uitstoten tot
een systeem dat ammoniakuitstoot in de stal met ruim
de helft verminderd.
Circulaire meststromen
Die laatste innovatie is
afkomstig van het agro-

Bij uitkopen van
boeren kunnen
juridische procedures
een slepende kwestie
worden.

RENÉ RAAIJMAKERS,
ALGEMEEN DIRECTEUR
GROENDUS
Hoe groen is 100% groene
energie?
“Steeds meer bedrijven
profileren zich ermee:
een treinreis, een
telefoonabonnement of een
drankje op basis van enkel
schone energie. Maar kan
dat wel? Vaak is deze stroom
ingekocht met Garantie van
Oorsprong-certificaten. Dat
garandeert dat de gebruikte
stroom ergens in Europa
duurzaam is opgewekt.
Maar in de praktijk komt de
energie gewoon uit gas- en
kolencentrales uit Nederland.
100% groene stroom moet
100% lokaal zijn
Dat betekent dat we in
Nederland meer moeten
opwekken. Maar er is nóg
een uitdaging. Aanbod van
duurzame energie is moeilijk
te reguleren. We kunnen wind
en zon niet aan- of uitzetten.
Het huidige stroomnet is
niet ingericht op continu

tech-familiebedrijf Lely uit
Maassluis, wereldwijd bekend
door productie van landbouwrobots (de melkrobot
is een bestseller). Vorig jaar
introduceerde het bedrijf de
Lely Sphere. Het stalsysteem
scheidt mest en urine, vangt
in een aantal ingenieuze
stappen ammoniak af en
creëert gescheiden, circulaire
meststromen. Uit officiële
metingen op testbedrijven

veranderende omstandigheden;
het raakt overbelast.
Daarom is het tijd voor
een nieuw energiesysteem
waarbij aanbod en verbruik
gebalanceerd zijn. Dat
betekent: stroom gebruiken
wanneer het wordt opgewekt.”
Groendus is een zakelijk
energienetwerk dat duurzame
energieproductie direct
koppelt aan gebruik. Hierin
spelen elementen als zonneen windenergie, opslag in
batterijen, energiebesparing,
data en slimme technologie
een onmisbare rol. Algemeen
directeur René Raaijmakers:
We transformeren de
zakelijke energiemarkt
van vraaggestuurd naar
aanbodgedreven; een
toekomstbestendige
oplossing, essentieel voor de
energietransitie. Steeds meer
organisaties zien dat het
anders moet en stappen over
op onze aanpak.”

komt naar voren dat de totale
ammoniakemissie uit de stal
met 70 procent vermindert.
“Reduceren is goedkoper dan
het uitkopen van boeren,” zei
André van Troost, CEO bij Lely,
dit voorjaar zelfverzekerd in
de pers. “Ik ben er zeker van
dat slimme toepassingen
in de landbouw een beter
antwoord zijn op de milieuzorgen dan het halveren van de
veestapel.”

De wereldbevolking stijgt tot zo’n 9 miljard mensen in 2050. Dat vraagt om 70%
meer voedsel. De melkveehouderij staat voor de uitdaging om meer en efficiënter
te produceren. Zonder kwaliteitsverlies, op een duurzame en innovatieve manier.
Uiteraard met respect voor de koe en haar natuurlijk gedrag.
Ondertussen verandert de omgeving waarin melkveehouders, onze klanten, opereren
voortdurend. Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst is daarom geen feit,
maar een continu streven.
Elke dag helpen wij hen keuzes te maken in de manier waarop zij hun bedrijf
inrichten en runnen. Dit doen we met advies en innovatieve oplossingen die
passen bij en bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Vandaag en morgen.
Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de
agrarische sector.

Het leven van veehouders aangenamer maken
met innovatieve oplossingen en gerichte services
farming innovators
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“We kunnen afvalwater steeds schoner maken”

E

en paracetamolletje
door het toilet
spoelen, kan
schadelijke gevolgen
hebben voor het milieu.
Hoogheemraadschap
Rijnland bedenkt
innovatieve oplossingen
om medicijnresten uit
afvalwater te zuiveren.
In Leiden staat nu
bijvoorbeeld de eerste
medicijnrestenverwijderaar
van Nederland: PACAS.
“Belangrijk, want schoon
water is van levensbelang
voor mens, dier en natuur.”

Het is het oudste waterschap
van Nederland. Al sinds het
midden van de dertiende eeuw
zorgt Hoogheemraadschap
Rijnland voor droge voeten en
schoon water voor al zijn inwoners. Inmiddels zijn dat er circa
1,3 miljoen, van Amsterdam tot
Wassenaar en van IJmuiden
tot Gouda. Een gebied vol met
duinen, dijken, steden, polders
en kanalen. Een gebied vol uitdagingen ook, zeker in een tijd
waar de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden. Denk alleen maar
aan de enorme overstromingen
in Limburg deze zomer.
Verontreinigd
oppervlaktewater
Een van de vele taken van
Rijnland is het zuiveren van
afvalwater van huishoudens
en bedrijven. Bij voorkomende
problemen bedenkt het oude
waterschap moderne, innovatieve en duurzame oplossingen.
Een van die problemen is de
verontreiniging van oppervlaktewater, zoals sloten, meren
en watergangen. “Onze 19
waterzuiveringen zijn in staat
om heel veel schoon te maken,
maar het lukt ons niet om álles
uit het water te halen”, vertelt
Thea Fierens, hoogheemraad
(lid van het dagelijks bestuur)
van Rijnland. “Bijvoorbeeld de
microplastics geven problemen.
Wellicht zonder dat mensen
het weten, zorgen ze ervoor
dat er kleine plasticdeeltjes in
het afvalwater terechtkomen
wanneer ze hun tandpasta in
de gootsteen uitspugen.”
Een vis met Prozac
Een ander groeiend probleem
vormen de medicijnresten die
in het oppervlaktewater komen.
Door ziekenhuizen, maar vooral

»

“Koop verantwoorde
make-up producten,
shampoos,
tandpasta’s en
waspoeder, zonder
microplastics”
door consumenten zelf. Feit:
per jaar komt er ten minste
190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater
terecht. Fierens: “Die concentraties geneesmiddelen zijn
funest voor de natuur en voor
kleine organismes.” Beleidsadviseur Paul Versteeg legt uit
wat de gevolgen kunnen zijn
wanneer bijvoorbeeld een vis
kleine deeltjes medicijnresten
binnenkrijgt. “Het gedrag van
vissen kan veranderen. Zo kan
een vis die normaliter jaagt
ineens niet meer gaan jagen.”
De oplossing voor deze problematiek ligt uiteraard voor
een deel bij de veroorzaker.
Leefstijlverandering leidt tot
minder medicatiebehoefte
en daarmee ook tot minder
verontreiniging van water met
geneesmiddelenresten. Maar
ook kleinere stapjes helpen,
zegt Fierens. “Spoel geen medicijnresten door de gootsteen of
de wc. En wat de microplastics
betreft, die zitten in heel veel

make-upproducten, shampoos,
tandpasta’s en waspoeder.
Terwijl er tegenwoordig allerlei
groene alternatieven bestaan,
zonder plastics. Ik roep consumenten op om zulke duurzame
varianten te kopen.”
De eerste medicijnrestenverwijderaar van Nederland
Ook Rijnland zelf werkt mee
aan een oplossing. Het waterschap ontwikkelt innovatieve
technieken om deze problemen het hoofd te bieden. Tot
op heden waren afvalwaterzuiveringen gericht op het
verwijderen van schadelijke
stoffen als stikstof en fosfaat
en niet op medicijnresten. Daar
is verandering in gekomen.
Op 30 september wordt op de
afvalwaterzuiveringsinstallatie
(AWZI) Leiden-Noord namelijk PACAS geopend. Dat is de
eerste medicijnrestenverwijderaar in Nederland. Versteeg
legt uit: “De installatie is in
feite een klein torentje op de
AWZI. Daarin bevindt zich een
silo met actieve koolstof. De
aanvullende zuiveringsstap is
nu het toevoegen van kool aan
het normale zuiveringsproces.
Kool bindt namelijk de meeste
medicijnresten uit het afvalwater aan zich.” Een mooie
zuiveringsstap, maar volgens

Meer informatie: www.rijnland.net/awzi-leiden-noord

THEA FIERENS
Fierens zijn we er daarmee nog
niet. “Een stroomgebied van
rivieren beperkt zich uiteraard
niet tot Rijnland alleen. En
stel dat we een paar honderd
medicijnrestenverwijderaars
in heel Nederland plaatsen,
dan nog hebben we te maken
met medicijnresten die vanuit
Duitsland en Zwitserland naar
Nederland stromen. De totale
context is dus belangrijk. Feit is
wel: afvalwater zal altijd blijven
bestaan – we blijven immers altijd plassen en wassen – maar
we kunnen dit steeds schoner
maken.”
Circulaire oplossingen
De gloednieuwe PACAS is dus
een stap op weg naar het circulair maken van de waterstroom.
Fierens: “Belangrijk, want water
is schaars en schoon water is
van levensbelang voor mens,
dier en natuur.” Zo is Rijnland

op veel fronten bezig om in
versneld tempo nieuwe duurzame en circulaire oplossingen te
bedenken. “Binnen Rijnland zijn
we bijvoorbeeld ook bezig met
het slib van afvalwater”, zegt
Esther Verhoeven, strategisch
adviseur duurzaamheid en
innovatie bij Rijnland. “Met dit
restproduct van afvalwaterzuivering kun je heel veel. Zo kun
je een deel van dit slib omzetten in bioplastics en biogas.
Biogas kan op zijn beurt weer
gebruikt worden om groene
stroom te maken.” Daarnaast
onderzoekt Rijnland ook hoe
we fosfaat kunnen terugwinnen uit het afvalwater, want
het fosfaat raakt op in de wereld. Door dergelijke innovaties
draagt hoogheemraadschap
Rijnland eraan bij dat zijn
inwoners nu en in de toekomst
kunnen leven in en genieten
van dit waterrijke gebied.
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In Groningen en Drenthe is duurzame energie
ook verduurzamen van de werkgelegenheid

A

an ambitie geen
gebrek in de twee
energieprovincies
van Nederland. Met het
einde van het tijdperk van
de fossiele industrie in
zicht zetten de provincies
vol in op groene waterstof.
Groningen en Drenthe
moeten de ‘Hydrogen
Valley’ van Europa worden.
In een tweegesprek
vertellen de gedeputeerden
IJzebrand Rijzebol van de
provincie Groningen en
Tjisse Stelpstra van de
provincie Drenthe wat hen
drijft.

De provincies Groningen en
Drenthe zijn klaar om de
transitie van fossiel naar
duurzaam vorm te geven, met
windenergie vanaf de Noordzee die aan de Groningse kust
wordt opgeslagen in batterijen en (straks) groene waterstof. “Groningen is de energieprovincie van Nederland,”
vertelt IJzebrand Rijzebol. Hetzelfde gaat in zekere zin ook
op voor Drenthe, vult Tjisse
Stelpstra aan. “We zijn al heel
lang energieleverancier, eerst
met turf, later met aardgas en
aardolie. Energie hoort heel
erg bij ons. Waterstof is een
logische volgende stap, het
is een betrouwbare energiebron.” De seinen staan op
groen: de EU ziet Noord-Nederland als de ‘Hydrogen
Valley’ van Europa. De provincies Groningen en Drenthe
hebben vanuit Europa twintig

miljoen euro subsidie ontvangen om uit te groeien tot het
groene energie- en waterstofknooppunt van Nederland en
Noordwest-Europa.
Werkgelegenheid
“In de energietransitie kunnen we een belangrijke rol
spelen. We willen de gaskraan
dichtdraaien. Dat zorgt voor
rust in de omgeving. Maar dat
gaat ook werkgelegenheid
kosten. Veel mensen werken
in de energie.” Gevraagd naar
hoe het komt dat de Noordelijke provincies vooroplopen
bij de transitie naar duurzame
energie en groene waterstof,
noemt Stelpstra eveneens
de werkgelegenheidsopgave.
“Fossiel gaat minder worden, en daarmee verdwijnen
banen. “Het is keiharde
noodzaak dat daar nieuwe
hoogwaardige werkgelegenheid terugkomt. Elke baan die
verdwijnt heeft gevolgen voor
de slager, de bakker etc.”
Groene waterstof
Energieopslag is erg belangrijk om vraag en aanbod in
balans te houden. Als zo
meteen duurzame energie op
grotere schaal wordt opgewekt – vooral na 2030 – kan
dat niet alleen met batterijen en is ook andere opslag
nodig, constateert Stelpstra.
“Groene waterstof is daarin
heel belangrijk. In de industrie en het transport ben je
afhankelijk van waterstof.
Al in 2014 is er een advies

IJZEBRAND RIJZEBOL

“De bedrijven
in de regio zien
goede kansen. Dat
stimuleert enorm.”
uitgebracht over de industrie in de Eemshaven, vertelt
Rijzebol. “Het advies luidde,
wil je toekomst hebben, dan
moet je vergroenen. Overstappen van fossiel naar groene
waterstof is daar één van. We
zijn bezig grote stappen te
zetten. De industrie in Emmen en Delfzijl wil en moet
vergroenen. Dat is een wens
die wij hen niet hoeven aan
te praten.” Dat betekent dat
er een afzetmarkt is. “Het is
een kip-ei-verhaal. Ik kom uit
het bedrijfsleven. Daar zeggen
ze ‘massa is kassa’. Dat is bij

TSJISSE STELPSTRA
groene energie niet anders.
Hoe groter de vraag is, des te
lager de prijs.”
Waterstoffabriek
In beide provincies krijgt
waterstof al de eerste toepassingen. In Delfzijl ligt een waterstofpijpleiding, in Veendam
en Groningen staan elektrolysers, de eerste waterstofvulpunten zijn geopend, de
eerste waterstofbussen rijden
al en particulieren en bedrijven kunnen bij Green Planet
waterstofauto’s en -vrachtwagens leasen. Drenthe is in de
laatste onderhandelingsfase
met Shell over de bouw van
een waterstoffabriek in Emmen, aldus Stelpstra. “Grote
bedrijven zien de noodzaak
om over te stappen op duurzame brandstof. Dat heeft een

impuls nodig om de vraag te
ontwikkelen. Je moet massa
ontwikkelen. Dat hebben we
met windenergie gedaan en
ook met zonne-energie. Alleen al als provincie Drenthe
investeren we 13 miljoen euro
extra.”
Er is een intrinsieke motivatie bij de industrie om groen
te gaan, constateren beide
gedeputeerden. Gasunie heeft
groen licht om de backbone aan te leggen voor het
landelijk waterstofnetwerk.
“In Emmen wil de industrie
die boot niet missen. Er zijn
verschillende initiatieven om
een pijpleiding aan te leggen.” Beiden zijn optimistisch.
Stelpstra: “De bedrijven in de
regio zien goede kansen. Dat
stimuleert enorm.”

IN SAMENWERKING MET RESATO

Op naar een zero-emissie toekomst
Het verhaal van waterstof
heeft overeenkomsten
met het kip-ei dilemma;
de dekkingsgraad van
waterstof tankstations is
momenteel nog aan de
lage kant in Nederland en
in Europa door het geringe
aantal waterstofauto’s en
andersom.
Om dit te doorbreken heeft
Resato International, hogedruk specialist uit Noord-Nederland, twee concepten
bedacht om de fundering te
leggen voor waterstofvoertuigen om door heel Nederland
te kunnen tanken. Een transitiemodel om de spreiding

van waterstof tankstations
te bevorderen en een groot,
openbaar tankstation.
Het transitiemodel, het zogenaamde Fleet Owner Station,
is geschikt voor bedrijven met
wagenparken. Een waterstof
supercharger, waarbij een
auto in drie kwartier tijd gevuld wordt. Tegen een fractie
van de investeringskosten
ten opzichte van een groot
tankstation kan er worden
begonnen met het rijden op
waterstof. Een eerste stap om
de energietransitie op het gebied van waterstof mobiliteit
te bevorderen.
In provincie Drenthe worden
de eerste stappen al gezet

om een echte waterstofregio
te worden waar rijden op
groene waterstof wordt gestimuleerd. Provincie Drenthe,
OrangeGas en Resato International hebben de handen
ineengeslagen om waterstof
tanken in de provincie mogelijk te maken aan de hand van

openbare fleet owner stations
op strategische plekken. De
eerste is in aanbouw en zal in
Assen komen te staan.
Bij een groot waterstof tankstation staat de vultijd gelijk
aan het tanken van benzine
of diesel. Hierdoor kunnen

vrachtwagens, bussen en
personenauto’s snel gevuld
worden en weer vele schone
kilometers rijden op een volle
tank. Naast het opgeleverde,
openbare waterstoftankstation in Den Haag bij BP Kerkhof
& Zn., levert Resato ook twee
waterstof tankstations op aan
Holthausen. Deze twee grote
tankstations worden gerealiseerd in Groningen en in
Amsterdam. Waterstof komt
eraan!

HYDROGEN TECHNOLOGY
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Noord-Nederland moet uitgroeien tot
hét waterstofecosysteem

I

n Nederland moet zich de
komende jaren de groene
waterstofrevolutie
voltrekken. Dit is nodig
om de industrie te
verduurzamen en de
klimaatdoelen te halen. Om
een kickstart te geven aan
deze nationale revolutie
zet Noord-Nederland volop
in op waterstof. Deze
regio heeft namelijk alle
benodigde elementen in
huis om Nederland naar het
volgende niveau te trekken.
Voor het Noorden is nu
vooral zaak om de lopende
en nieuwe initiatieven,
projecten en kennis met
elkaar te verbinden. Precies
voor die rol is waar HyNorth
voor klaarstaat.

HyNorth komt voort uit het
Investeringsplan Waterstof
Noord-Nederland dat in 2020
door 31 partners is gepresenteerd aan de overheid. “Er ligt
een sterke transport- & kennisinfrastructuur in het Noorden.
Al die ingrediënten zijn noodza-

kelijk voor het ontwikkelen van
een waterstofecosysteem.” Een
van de acties om de waterstofexpertise te bundelen, is het
oprichten van een transformatie- en coördinatiekantoor,”
stelt HyNorth-directeur René
Schutte. “Er is veel potentie en
ambitie in Noord-Nederland.
Het Investeringsplan omvat
ruim 50 projecten over de hele
waterstofketen, van productie,
transport en opslag, tot het
gebruik van waterstof. Kortom,
alle ingrediënten voor een
waterstofecosysteem zijn hier
aanwezig.”
Krachten bundelen
“De hele keten moet min of
meer tegelijkertijd vorm krijgen
om het kip en ei probleem te
doorbreken. Daarnaast moeten we ook de opschaling
realiseren om de kosten te
reduceren,” vat Schutte samen.
Projecten sluiten niet altijd
goed op elkaar aan. “We willen
kijken waar de afhankelijkheden tussen projecten zitten
en signaleren waar projecten

uitdagingen leert begrijpen om
zo samen tot een oplossing te
komen. Het zijn deze knelpunten die we aanpakken om een
slag te slaan.”

Sterke
uitgangspositie
Het Noorden van Nederland heeft

René Schutte (foto: Patrick Siemons)

missen die nodig zijn voor het
waterstofecosysteem. Vanuit
HyNorth willen we de krachten in het Noorden bundelen
door overheden, bedrijfsleven
en kenniscentra bij elkaar te
brengen. We willen vraag en
aanbod verbinden door de samenwerking op te zoeken.” De
basis ligt er. Diverse projecten
zijn al gerealiseerd of in ontwikkeling, zoals HyStock, een
project waarbij zonne-energie
wordt omgezet in groene waterstof. “Het is de eerste stap
van de keten. De uitdaging is
om dit uit te laten groeien tot
gigawattschaal.”

een uitstekende uitgangspositie

Opschaling
Een voorbeeld van een eerste stap om te komen tot de
waterstof gigawattschaal is
het initiatief NortH2. Gasunie,
Groningen Seaports, Shell, RWE
en Equinor zijn bezig met de
aanleg van een megawindpark
op zee bij de Eemshaven in
Groningen. Stroom wordt hier
opgewekt en gelijk omgezet in
waterstof. “We zijn tevreden
als het ons lukt om rond 2025
een groot waterstofecosysteem te hebben. De opgave
is heel groot. De kracht van
de benodigde regie is hierbij
dat je elkaars perspectief en

om uit te groeien tot het centrum
van groene waterstof voor
Nederland en Noordwest-Europa.
Op de Noordzee is ruimte voor
grootschalige windenergie, de
Eemshaven is de schakel tussen
offshore windenergie en onshore
productie van waterstof. De
bestaande aardgasinfrastructuur
biedt de kans om versneld met
waterstof de klimaatdoelstellingen
te realiseren. Het is geschikt voor
waterstofopslag en grootschalig
transport van waterstof door
Nederland en Noordwest-Europa.

EINDELOOS

ontdekken
WAT GA JIJ DOEN
VOLGEND KAMPEERSEIZOEN?
Je volgende kampeertrip plan je tot in de puntjes.

kampeerencaravanjaarbeurs.nl
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Duurzaam ondernemen: Wat VELUX doet
om 100% CO2 neutraal te zijn in 2030

D

e United Nations
hebben het komende
decennia uitgeroepen
tot Decennia of Action om
de klimaatverandering
en de 1,5 graad
temperatuurstijging te
voorkomen. Iedereen
zal haar steentje
moeten bijdragen en
de wijze waarop VELUX
haar doelstellingen
(qua duurzaamheid en
circulariteit) vertaalt
in concreet beleid, kan
tot voorbeeld zijn voor
andere maakbedrijven. De
organisatie kijkt niet alleen
naar de toekomst, maar
ook naar de historische
CO2-footprint. De nieuwe
Duurzaamheidstrategie
heeft als doel een 100%
CO2-neutrale onderneming
te voeren in 2030 en
Levenslang CO2 Neutraal te
zijn in 2041.
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) maakt al
vanaf het begin deel uit van
het DNA van VELUX.
“De oprichter van VELUX, Villum Kann Rasmussen, stelde
in de beginjaren een document op met de vraag: ‘wat
is er nodig om een ‘modelbedrijf’ te zijn en welke ‘VELUX
values’ passen hierbij?’ Hij gaf
ieder topic een plek, en behandelde zelfs duurzaamheid
terwijl dat nog geen actueel
onderwerp was. Met de jaren

kreeg duurzaamheid een
prominentere rol en bredere
betekenis in het bedrijf. Anno
2021 wil VELUX voor iedereen
een betere leefomgeving
creëren. Een omgeving met
minder CO2, zero-waste en
behoud van waarde en social
return.
Op dit moment recyclet
VELUX maar liefst 97% van
alle grondstoffen. Om dit naar
100% te brengen, heeft het
bedrijf eind vorig jaar een
nieuwe duurzaamheidsstrategie geïntroduceerd. “We
willen de CO2-uitstoot van
zowel ons bedrijf als van de
waardeketen verminderen. In
samenwerking met Schneider
Electric versnellen we investeringen in energie-efficiëntie
en schakelen we over op hernieuwbare energie, kopen we
alleen nog 100% hernieuwbare elektriciteit in en passen
we de wijze van materiaalinkoop-specificaties aan. Dit
is in lijn met onze ‘Lifetime
Carbon Neutral’ belofte en
onze CO2-neutrale doelstelling tegen 2030. Het doel is
om met terugwerkende kracht
alle 5,6 miljoen ton door
VELUX (sinds de oprichting in
1941) gegenereerde CO2-emissies te vast te leggen met
behulp van bosbehoudprojecten in samenwerking met het
WWF International (het World
Wide Fund for Nature),” zegt
Proemstra.
Biodiversiteit
Proemstra benadrukt dat de

sen die je in eigen beheer
hebt, maar daarmee ben je er
nog niet. We willen onze leveranciers inspireren om ons
voorbeeld te volgen en vragen
om de CO2-uistoot in hun
processen met minimaal 50%
te reduceren. Dat is minstens
zo belangrijk als de financiële
kant van de samenwerking.”

De CO2-opname
van de nieuw
aangeplante bomen
komt overeen met
de historische CO2uitstoot van VELUX
sinds de oprichting.
bosbehoudprojecten met het
WWF concreet en science
based zijn: “Vastleggen van
CO2 is een technisch begrip.
Je kunt CO2 bijvoorbeeld
vastleggen door een boom
te planten. De bomen absorberen CO2 en houden dat
vast. VELUX heeft de keuze
gemaakt om de komende 20
jaar met het WWF te samenwerken om biodiversiteit te

bevorderen in gebieden die
anders verloren zouden gaan.
Dat start met het planten van
bomen. De CO2-opname van
het aantal bomen dat uiteindelijk wordt geplant, komt
overeen met de historische
CO2-uitstoot van VELUX sinds
de oprichting.”
“We hebben gekeken waar
de carbon footprint in het
produceren van de dakramen
zit en waar in het gebruik?
Daaruit blijkt dat 94% van
onze CO2-uitstoot afkomstig
is van de toeleveranciers, 6%
hebben we in eigen hand. Een
dakraam bestaat uit hout,
glas, aluminium en staal,
waarbij de laatste drie voor
de grootste CO2-footprint zorgen”, doceert Proemstra. “Je
kunt aan de knoppen draaien
van de operationele proces-

Terugdringen verspilling
Naast de CO2-reductie van
de supply chain, staat het
terugdringen van het bouwafval en de verspilling van
bouwmaterialen als tweede
duurzaamheidsthema hoog
op de bouwagenda. VELUX
zoekt onder andere winst in
procesefficiency en samenwerking met de verwerkende
industrie. Proemstra neemt
als voorbeeld daken voor
nieuwbouwhuizen: “Die worden in Nederland voor meer
dan 80% al in een fabriek
gemaakt. Om die reden heeft
VELUX de logistiek onder handen genomen en leveren we
de dakramen tegenwoordig
rechtstreeks aan de fabriek
en zonder verpakking. Hierdoor kan de fabriek ze sneller
verwerken.” Hij voegt eraan
toe: “We hebben een sterke
marktpositie. Door de duurzaamheid aan de kracht van
onze merknaam te koppelen,
denk ik dat de eindklant
bereid is om een klein beetje
meer te betalen.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET VELUX

Een nieuw leven dankzij de VELUX take-back service
VELUX Nederland en hergebruikspecialist PreZero (voorheen
SUEZ) hebben een samenwerking opgezet waarbij oude
VELUX-dakramen gescheiden worden ingezameld en
gedemonteerd. De vrijgekomen grondstoffen worden
daarbij voor hergebruik geschikt gemaakt. Onlangs won
VELUX Nederland voor de take-back service de publieksprijs
tijdens de Hibin Fabrikant van de Toekomst verkiezingen.
De take-back service is
ontstaan vanuit het besef
dat er jaarlijks in Nederland
alleen al zo’n 23 miljoen ton
aan bouwafval wordt geproduceerd. Via de dienst neemt
VELUX Nederland dakramen
in en transformeert deze
in (nieuwe) grondstoffen
zoals glas, hout, aluminium en kunststoffen. Het

»

take-back-programma levert
daarmee vanuit een andere
invalshoek een bijdrage aan
de afvaluitdaging en het
terugdringen van de CO2-uitstoot. En door de grondstoffen te scheiden en te hergebruiken als grondstof voor
andere producten, verwachten
we over de totale levenscyclus van een VELUX-dakraam

de CO2-uitstoot met naar
schatting 28% te reduceren. Inmiddels zijn er al veel
aannemers en bouwmaterialenhandels aan de take-back
service verbonden.
Om grondstoffen herbruikbaar te maken, worden de
VELUX-dakramen op een
speciale manier ontmanteld.
Meestal gebeurt dat door
bedrijven die vallen onder
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of bedrijven
die werken aan re-integratie
van gedetineerden. Hiermee creëert het programma
indirect gelijke kansen. En dat
doet VELUX met één groter,

overkoepelend doel: allerlei
verstoringen in het leven
op aarde tegengaan en een
betere leefomgeving creëren.
Een omgeving met minder
CO2, zero-waste, behoud van
waarde én social return. Voor

iedereen. Vervolgens zoeken we voor de grondstoffen
nieuwe afzetkanalen, op een
duurzame manier. We zoeken
toepassingen waarbij het materiaal in zo’n oorspronkelijk
mogelijke staat kan worden
hergebruikt, zonder nieuwe
verwerking. Hout kun je bijvoorbeeld verpulveren om er
MDF van te maken, maar dat
is niet wat we willen. Hout is
hoogwaardig materiaal dat
het liefst in oorspronkelijke
staat kan worden verwerkt in
een nieuw product. En dat is
hoe we verschuiven van een
lineaire naar een meer duurzame circulaire economie.

Aannemers kunnen zich aansluiten bij de VELUX take-back service. Kijk voor meer informatie op: www.velux.nl/doorlink
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CIRCULAIRE ECONOMIE: WATERTECHNOLOGIE

Grutsk op het wereldwijde succes
van watertechnologie van Friese bodem

S

Johannesburg. Daar is in het
begin van de zomer het water
al op. Dichterbij geldt dat ook
voor Spaanse steden.”

“We willen graag meewerken aan werelduitdagingen
en de global development
goals, zoals het toegankelijk
houden van drinkbaar water,” vat Douwstra het belang
van de WaterCampus en de
daar gevestigde onderwijsen kennisinstituten samen.
“Water is van levensbelang
voor de hele wereld. Onze
hbo-studenten zijn op stage
bezig met het vraagstuk hoe
je drinkbaar water houdt in

Kansen voor bevolking
Voor Leeuwarden en Friesland
ligt het belang van de WaterCampus in het versterken
van de werkgelegenheid en
het onderwijs. “We hebben
een regionale samenleving
die relatief laag is opgeleid
en we hebben van origine
geen universitaire opleiding.
Die is er nu wel. En omdat
we zoveel kennis hebben op
het gebied van voedsel en
water, proberen we dat zo
veel mogelijk te koppelen aan
die twee uitdagingen. We
beginnen al op de basisschool
met leuke proefjes. Met het
doel onze bevolking beter en
hoger op te leiden en kansen
te creëren op de arbeidsmarkt
om hun gaven en talenten
te ontplooien. Mensen die
het risico hebben dat ze in
de toekomst niet meekomen,
kun je nú al helpen met een
opleiding.” Dat doen we
door de wereldwijde uitdagingen tegemoet te treden
met passende opleidingen,
goed ondernemerschap en
een actieve overheid. En ook
door onderwijsfaciliteiten te
koppelen, samen te werken
met Wetterskip Fryslân, de
provincie en de gemeenten
om op die manier launching
customer te kunnen zijn voor
de innovaties die hier plaats-

teeds meer
gerenommeerde
buitenlandse
onderwijsinstellingen en
bedrijven vinden de weg
naar samenwerking met de
WaterCampus Leeuwarden.
Bijna ongemerkt heeft
Leeuwarden zich
ontwikkeld tot een
hotspot op wereldniveau
op het terrein van
watertechnologie. Daarbij
kan gedacht worden
aan slimme manieren
om water te reinigen én
te hergebruiken. Voor
waterbedrijven, maar ook
voor de food-industrie
liggen daar de komende
jaren dan ook enorme
uitdagingen. Wethouder
Friso Douwstra van
Leeuwarden is vooral blij
met de aantrekkingskracht
voor werkgelegenheid en
goed onderwijs.

vinden.”
Die innovaties zijn niet de
minste. Als voorbeeld noemt
Douwstra de Hydroloop, een
toepassing dat gebruikt water
zuivert en hergebruikt in je
huis. Het zorgt voor tot 70%
waterreductie. “Die techniek
is ontwikkeld op de Watercampus en getest in woonwijken in Leeuwarden.” Het is
gepatenteerd en een wereldwijd succes. “Het mooie is dat
de productie plaatsvindt in
Noord-Nederland.”
Het tweede voorbeeld is Wafilin Systems, een membraamtechnologie waarmee water
en andere vloeistoffen worden gefilterd. “Oorspronkelijk
is de technologie afkomstig
uit de zuivelindustrie, maar
het wordt nu steeds breder
toegepast.” Acquaint, een
andere startup, heeft een systeem ontwikkeld waarbij met
sensoren en camera’s oevers,
vaarwegen en riolen worden
gecontroleerd. Douwstra: “De
komende twintig jaar moet
heel veel onderhoud plaatsvinden en dit soort techniek
helpt om dat veel gerichter
in te zetten.” Hij kan zo wel

“Wat ik nog mooier
vind, is dat we
de uitvindingen
koppelen aan de
mensen die hier
wonen.”

WETHOUDER FRISO DOUWSTRA VAN LEEUWARDEN
doorgaan, vertelt hij vol enthousiasme. “Ik ben een geboren en getogen Fries. We zijn
hier niet van borstklopperij,
maar als je ziet wat we hier
neerzetten, dan ben ik grutsk,
en dat betekent meer dan
trots. Wat ik nog mooier vind,
is dat we de uitvindingen
koppelen aan de mensen die
hier wonen. Wat we bedenken
wordt lokaal geproduceerd.
Allemaal voortkomend uit de
gedachte van circulair, duurzaam en sociaal. Toen ik hier
als wethouder begon hadden we 6300 mensen in de
bijstand. Nu duiken we onder

de 5600. Dat is de drijfveer.
Het gaat om de mensen. De
watertechnologie heeft daar
een enorme impact in gehad.”
Het is belangrijk geweest om
Culturele Hoofdstad durven
te zijn, besluit Douwstra. “Dat
heeft ons geholpen om trots
te durven zijn. Dat hadden we
nodig. Het heeft ons zelfbewustzijn opgeleverd en op
de kaart gezet. We mogen er
best voor uitkomen dat we
het goed doen. Op het laatste
World Water Forum waren
we een van de World Water
Forum Cities. We doen echt
mee.”

IN SAMENWERKING MET HOLLAND WATER

Holland Water, hofleverancier van veilig drinkwater

H

olland Water levert
hoogwaardige waterbehandelingssystemen om drinkwater te
vrijwaren van legionella en
andere schadelijke bacterien. Het watertechnologiebedrijf timmert hard aan de
weg, met twee overnames
in het afgelopen jaar. Het
zelfvertrouwen is groot:
Holland Water is marktleider in de landen waar het
bedrijf acteert.
Bedrijven in de watertechnologie zijn relatief klein omdat je
steeds specifieke technologie
moet hebben voor een stukje
in de waterketen. “Je bent

»

vrij niche bezig,” vertelt CEO
Rogier van den Brink. “Holland
Water heeft daar een andere
visie op. We zien wel degelijk
mogelijkheden om verschillende waterbehandelingstechnieken onder één dak onder
te brengen.” Holland Water is
gespecialiseerd in systemen
voor veilig water in drink- en
koelwaterinstallaties. “Koperen zilverionisatie is perfect
voor bestrijding van legionellabesmettingen. Het is eigenlijk
de enige manier om structurele
problemen op te lossen. Maar
je hebt ook een techniek nodig
voor preventie. Daar is ultraviolet licht goed voor. Daarom
hebben we UV-C leverancier

Meer informatie? www.hollandwater.com

omvang is verdubbeld. “Door
ons portfolio te verbreden en
onze operatie op te schalen,
kunnen wij oplossingen bieden
voor de hele waterketen van
onze klanten.”

CEO ROGIER VAN DEN BRINK
Uvidis overgenomen.” Om
verdere schaalvergroting te
realiseren heeft Holland Water
onlangs branchegenoot Ateca
overgenomen, waardoor het
bedrijf binnen een jaar tijd in

Schouder aan schouder
Holland Water is gevestigd in
Driebergen-Rijsenburg en is lid
van de WaterCampus in Leeuwarden. “Je moet als watersector samenwerken. Schouder
aan schouder. Individueel is
heel veel kennis aanwezig. Als
je dat samenbrengt, wordt een
plus een drie,” stelt Van den
Brink. Hij noemt ook netwerkorganisatie Water Alliance. “Ze
helpen bedrijven zoals Holland

Water met kennis en met voet
aan de grond te krijgen in het
buitenland.”
Dubai Expo 2020
Holland Water is hofleverancier van de Dubai Expo 2020.
De wereldtentoonstelling is het
perfecte platform voor Holland
Water om zich te positioneren
als problem-solver met een
focus op grensverleggende
watertechnologieën. “Met onze
oplossing kunnen we echt het
verschil maken voor ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en
andere gebouwen die prioriteit
geven aan waterkwaliteit. Over
de hele wereld hebben ze onze
technologie nodig.”
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Nederlandse watertechnologie verovert
de wereld vanaf de WaterCampus in Leeuwarden

I

n Leeuwarden gebeurt
iets uitzonderlijks. In
alle rust is de Friese
hoofdstad uitgegroeid
tot het episch centrum
van innovatieve
watertechnologie. De
WaterCampus Leeuwarden
is de kraamkamer van
tal van technologische
innovaties en succesvolle
waterstartups.
Stad, provincie, de
watertechnologiesector
en onderwijsinstellingen
werken intensief samen.
De Water Alliance helpt
innovaties van bedrijven
sneller naar de markt te
brengen.

De Water Alliance is ruim tien
jaar geleden opgericht als
een netwerkorganisatie voor
het watertechnologiebedrijfsleven. De organisatie, oorspronkelijk begonnen als een
noordelijk initiatief, vervult
inmiddels een nationaal brede rol, met wereldwijde verbindingen, vertelt managing
director Hein Molenkamp. Als
vestigingslocatie is gekozen
voor de WaterCampus Leeuwarden, vanwege de aanwezigheid van Wetsus, het
grootste onderzoekscentrum
op het gebied van duurzame
watertechnologie. “Wetsus is
een onderzoeksinstituut van
wereldfaam. Dat is het wetenschappelijke fundament van
de WaterCampus. Universiteiten uit heel Europa verrichten
research in samenwerking
met het bedrijfsleven in het
Wetsus-laboratorium. “Je
komt hier zo’n 65 PhD’s van
23 Europese universiteiten
tegen.” Een aantal met ondernemerschapsambitie begint
zelf een bedrijf, stelt hij.
Nichekarakter
Gevraagd naar de kern van
het succes van de WaterCampus antwoordt Molenkamp:
“We zijn op een nuchtere manier in staat om ingewikkeld
universitair onderzoek aan te
vullen met toegepast onderzoek, met onder andere het
CEW (Centre of Expertise Water Technology). Waarbij ook
mbo en hbo intensief betrokken worden, waarna bedrijven
uiteindelijk met de technologie de wereldwijde markt
in gaan. De filosofie achter
de WaterCampus is de vraag

»

hoe we door intensief samen
te werken een rol kunnen
spelen in de versnelling van
het ontwikkelen en opschalen van ideeën via research
en toegepast onderzoek tot
verkoopbare technologie. Het
verkopen en exporteren van
nieuwe technologie is heel
mooi, maar de weg er naartoe is vaak lang. Er zijn heel
veel voorbeelden van nieuwe
watertechnologieën die zeker
tien tot vijftien jaar onderweg
zijn geweest voordat het commercieel een succes is.” Kenmerkend voor de Nederlandse
watertechnologie is dat het
vooral mkb-bedrijven zijn, verklaart Molenkamp. “Sommige
bedrijven zijn net iets doorgegroeid boven mkb-niveau,
maar het gros zit meer tussen
de 5 en 60 werknemers. Veel
van deze bedrijven zijn erg
export-gericht. De Nederlandse markt voor hun specifieke
technologie is klein, door het
nichekarakter, dus zoek je als
ondernemer al gauw over de
grens. De markt voor nieuwe
oplossingen voor de wereldwijd steeds groeiende watervraag is enorm.”
Afvalwater
Op de WaterCampus werken
wetenschap en bedrijfsleven
gezamenlijk aan tal van uitdagingen, zoals nieuwe processen voor schoon drinkwater,
het zuiveren van afvalwater,
terugwinnen uit water van
nuttige stoffen tot industriële
toepassingen en zelfs duurzame energieproductie zoals
Blue Energy op de Afsluitdijk.
Er zijn meerdere voorbeelden
van succesvolle innovaties
en startups die illustratief
zijn voor de WaterCampus.
Een voorbeeld is het bedrijf
Hydraloop. Het idee is begonnen bij een inwoner van
Muiderberg, die in zijn garage
een apparaat heeft ontwikkeld dat afvalwater in de
woning hergebruikt, waardoor
je de helft minder afvalwater hoeft af te voeren. “Hij
is een aantal jaren geleden
met ons in contact gekomen.
Dat product was redelijk
uitontwikkeld, maar er zijn
veel stappen nodig voordat
je met je technologie de
markt in kunt. Zij hebben zich
gevestigd op WaterCampus
Leeuwarden en wij hebben
het bedrijf meegenomen

Meer informatie? Kijk op www.wateralliance.nl

naar diverse grote beurzen in
onder andere Amsterdam, Abu
Dhabi en Chicago. Ook deden
ze mee aan diverse innovatiewedstrijden. Hoogtepunt was
de CES in Las Vegas in 2020
waar ze de hoogste innovatieprijs kregen. Dan krijg je
veel aandacht. We hebben
hen in contact gebracht met
een bevriende netwerkorganisatie van ons in de VS, waar
ze uiteindelijk hun eerste
kantoor hebben geopend, om
voet aan de grond te krijgen
in Noord-Amerika. Dat is de
rol van Water Alliance. Wij
verbinden partijen.”
Tegelijkertijd moest Hydraloop de productie op gang
brengen. “Via onze relatie
met de NOM zijn ze in contact
gebracht met het bedrijf Technologies Added in Emmen,
een kant-en-klare fabriek
waar ze hun eigen productielijn konden inrichten. Voor

Wetsus,
een onderzoeksinstituut van
wereldfaam, is het
wetenschappelijke
fundament van de
WaterCampus.

zo’n startende onderneming
is dat een welkome aanvulling.”
Podium
Ook de overheid steunt de
innovaties, stelt Molenkamp.
Zo is de gemeente Leeuwarden de eerste in Nederland
die een subsidie beschikbaar
stelt voor het aanleggen van
een water-recycling-systeem
in huizen. In een wijk in de
Friese hoofdstad is al in
tientallen woningen een dergelijke installatie geplaatst.
Molenkamp: “Dat is heel
belangrijk voor een startende ondernemer, dat je een
podium in de buurt hebt om
je product te lanceren, zodat
je kunt bewijzen dat je idee
werkt. De regio is heel erg gecommitteerd om nieuwe technologie een dergelijk podium
te bieden. Daar is Hydraloop
een mooi voorbeeld van.”
Een ander bedrijf dat Molenkamp graag noemt, is Wafilin
Systems. Het bedrijf is gespecialiseerd in het zuiveren van
water van industrieën door
middel van membranen. Een
van haar klanten is Avebe,
dat aardappelzetmeel produceert. “Dat proces wordt
steeds meer circulair. Samen
met Wafilin Systems hebben
ze bijvoorbeeld een technolo-

Knooppunt
WaterCampus Leeuwarden
is het knooppunt
van de Nederlandse
watertechnologiesector. Het
heeft de ambitie deze rol te
vervullen voor heel Europa,
om daarmee de positie van
Europese watertechnologie te
versterken.
www.watercampus.nl

gie ontwikkeld waarbij eiwit
uit het proceswater wordt
onttrokken door middel van
een speciale membraantechnologie. Als relatief klein
mkb-bedrijf zijn ze toch in
staat om een project te doen
van zo’n 6 miljoen euro door
intensieve samenwerking met
tal van toeleverende bedrijven. Persoonlijk vind ik dat
een van de boeiende dingen
van mijn werk. Je ziet dat bedrijven die een hoogwaardige
watertechnologie ontwikkelen
in de uitvoering met tal van
toeleverende maakbedrijven
samenwerken om projecten
uit te voeren. Als dat lukt
in Nederland staat de deur
naar wereldwijde uitbreiding
open. En dat is goed voor het
Nederlands bedrijfsleven. ”
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CIRCULAIRE ECONOMIE: CIRCULAIR BOUWEN

De circulaire wederopbouwjaren zijn aangebroken

N

et als bouwplannen
als een schets op de
tekentafel beginnen
en steeds verder tot in
detail worden uitgewerkt,
krijgen de afspraken
van de Klimaattafels uit
2019 steeds concretere
contouren. Datzelfde geldt
voor de doelstellingen
om Nederland zo snel
mogelijk circulair te
maken. Het gevoel van
urgentie is een belangrijke
motor voor innovatie in de
bouw en in de grond- en
afvalstoffenketen.
Het roer is om. De vrijblijvendheid is ervan af, als het om
circulariteit gaat. Vier jaar
geleden is het Grondstoffenakkoord gesloten. De eerste stip
aan de horizon ligt in 2030.
Dat jaar moet Nederland 50%
minder primaire grondstoffen
gebruiken (mineralen, metalen
en fossiel). In 2050 is het doel
een afvalvrije economie die
draait op herbruikbare grondstoffen. De weg naar circulariteit is al ingezet met concrete
acties en projecten richting
2023.
De ambitie
De bouw speelt een belangrijke rol in de ambitie richting circulaire economie. De
bouwsector neemt 50% van
het grondstoffenverbruik in
Nederland voor zijn rekening. Veel afval is sloopafval.
Daarnaast is 35 procent van

de CO2-uitstoot te danken
aan de gebouwde omgeving.
Het is een ongemakkelijke
uitgangspositie die de bouw
zich terdege bewust is. Om de
leefomgeving duurzaam in te
richten vinden tal van innovaties (circulair en modulair
bouwen) binnen de bouwsector plaats. Een eerste focus
ligt op de materialenstromen.
Dat begint aan de voorkant.
Door met een materialenpaspoort te (gaan) werken, is het
makkelijker om een nieuwe
bestemming te geven voor
bouwmaterialen en -installaties. Opdrachtgeverschap
speelt een belangrijke rol bij
de versnelling van innovaties. Zonder massa is er geen
markt. En dit geldt zowel aan
de voorkant, qua opdrachtgeverschap, als achterkant van
de keten, bij de verwerker die
meedenkt over hoogwaardig
hergebruik van en een nieuwe
functie voor oude materialen.
De wil is er steeds meer. Zo
hebben het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de
ambitie om bij nieuwbouw en
herontwikkeling van vastgoed
zoveel mogelijk hergebruikte
of herbruikbare materialen en
grondstoffen te gebruiken. Het
is een voorbeeld hoe circulariteit bij steeds meer opdrachtgevers een belangrijke (gun)
factor is bij de aanbesteding.
Urgentie
De voorhoedespelers hebben
het tij mee. De urgentie wordt
op allerlei manieren gevoed.

In 2050 is het doel een afvalvrije economie die
draait op herbruikbare grondstoffen.

Snel stijgende grondstof- en
materiaalprijzen, de klimaatverandering en de enorme
bouwopgave van de komende
jaren (één miljoen woningen
tot 2030) vergroten de markt
voor circulair en modulair
bouwen. Steden zetten in op
klimaatadaptieve, aardgasvrije
wijken en circulaire stedenbouw. De gemeente Amsterdam heeft berekend dat het
bouwen van circulaire 70.000
nieuwbouwwoningen tot 2040
een bijdrage aan de economie
van 85 miljoen euro per jaar,
700 extra arbeidsplaatsen en
een half miljoen ton CO2-afna-

me per jaar oplevert.
De ontwikkelingen en het
grondstofakkoord zorgen voor
een enorme impuls aan de
sector om slimmer te bouwen. De wil is er, overal in de
sector wordt geïnvesteerd,
geïnnoveerd en samengewerkt. De bouw is zichzelf
opnieuw aan het uitvinden.
Schoner, slimmer en met oog
op nieuwe toepassingen voor
materialen. Er moet veel en
duurzaam worden gebouwd.
Met de opdracht die er ligt
– circulair bouwen én veel
nieuwe woningen bouwen
– kan het zomaar zij dat we

aan de vooravond staan van
de circulaire wederopbouwjaren. Het zorgt voor een enorme impuls voor de vernieuwers. Op de tekentafel van
stedenbouwkundigen wordt
de stad van de toekomst
ingekleurd: groen, biodiversiteit en demontabel. Een
mooi voorbeeld is Almere,
waar in het stadshart een demontabele parkeergarage is
gepland, met een openbaar
groen dak. Als de vraag naar
parkeerruimte verandert,
wordt de garage afgebroken
en worden de materialen hergebruikt.

Hoe duurzaam is
100% groene stroom?
Kijk voor het antwoord op www.groendus.nl/gelijktijdigheid
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Renewi vindt zich opnieuw uit als
grondstoffenleverancier

H

et toonaangevende
internationale
waste-toproductbedrijf Renewi wil
en kan een substantiële
bijdrage leveren aan de
circulaire economie, door
afgedankte materialen te
verwerken tot secundaire
grondstoffen. Het bedrijf
zet momenteel al 65%
van het teruggewonnen
afval om in secundaire
grondstoffen, en heeft
zichzelf tot doel gesteld
om dit tegen 2025 met
10% te verhogen tot 75%.
Dat het Renewi menens
is, blijkt uit de diverse
state-of-the-art innovaties
en investeringen, zoals
bijvoorbeeld in de nieuwe
Bio-lng-installatie in de
haven van Amsterdam.
De dienstverlening van Renewi bestaat uit opslag, vervoer,
verwerking en advies. “Advies
is een belangrijke rol. Je hebt
te maken met heel veel complexe wet- en regelgeving, als
ook complexe afvalstromen
waar je nieuwe producten van
wilt maken,” vertelt Bert-Jan
Westerik, commercieel directeur van Renewi. Klaas van
den Berg, directeur Organics
vult aan: “Daar zou ik ook
partnerships aan willen toevoegen. Innoveren doe je immers niet alleen. Je werkt aan
de innovatiekant samen met
kennisinstituten en wetenschap. Bij de uitvoering heb je
ketenpartners nodig. Daar is
de bio-LNG-installatie die nu
in Amsterdam is gebouwd een
goed voorbeeld van. Het gaat
niet alleen om de technologie
die je niet altijd zelf in huis

hebt, maar ook om dat je
een afzetmarkt hebt voor de
nieuwe producten die je gaat
produceren. De ketenpartners
vinden elkaar in een gezamenlijk belang. De ene keer
heb je de regie, de volgende
keer ben je een schakel.”
Westerik haakt weer aan:
“Het gaat erom dat je zorgt
de producten die je aan het
begin van de keten erin stopt,
aan het einde van de keten
weer kunt hergebruiken. Dan
maak je de cirkel rond. Dat
is een van de belangrijkste
pijlers van onze aanpak.”
Primaire grondstoffen
Naast de doelen van het
Klimaatakkoord ligt voor het
bedrijfsleven ook de opgave
uit het Grondstoffenakkoord.
In 2030 moet Nederland 50%
minder primaire grondstoffen
gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Het Circularity
Gap Report (2021) geeft weer
dat 70% van de wereldwijde
uitstoot van broeikasgassen
verband houdt met materiaalbeheer, winning en
fabricage van vaak uit de
natuur gewonnen primaire
grondstoffen. Momenteel
zijn we in Nederland rond de
25% circulair. De Nationale en
Europese doelstelling is om
in 2030 50% en in 2050 100%
circulair te zijn.
Afval wordt vooralsnog nog te
veel gezien als afval. Uiteindelijk draait het hele proces
van verduurzamen en circulariteit om een nieuwe kijk op
afval. Renewi onderzoekt wat
het is, ontdoet het van vervuiling en scheidt, bewerkt en
sorteert het naar opnieuw te
gebruiken materiaal. “Renewi

Glass bottle detection: AI camera op de sorteerlocatie die
gevaarlijke materialen zoals gasflessen herkend.

»

Onze elektrische truck in het centrum van Amsterdam

“Innoveren doe
je niet alleen. Bij
de uitvoering heb
je ketenpartners
nodig.”
is een toonaangevend Europees waste-to-product bedrijf.
Dat betekent dat we bedrijven
helpen bij hun duurzaamheidstransitie op het gebied
van circulariteit,” benadrukt
Westerik. “Ons werk begint
op de plekken waar het afval
ontstaat door het bieden van
de juiste services (opslag,
vervoer, verwerking, advies).”
Bioplastics
Van den Berg verwijst naar
de landbouw en biologische
kringloop. “Daar is de circulaire economie echt een
thema, te proberen om de
keten zo kort mogelijk te
houden.” Bedrijfsonderdeel
Renewi-Organics heeft een
eigen team van specialisten,
dat samenwerkt met technologieconcerns om nieuwe
grondstoffen te maken uit
onze bestaande afvalstromen.
Uit GFT maken we bijvoorbeeld biogas en compost.” De
volgende opstap is bioplastics
of vetzuren uit GFT. “Dat is
een grote stap voorwaarts.
Bioplastics is niet een technologie die al op de plank
ligt en je kunt toepassen. Die
ontwikkelen we samen met
partners totdat die volwassen
genoeg is om een fabriek
neer te zetten.”
Fijnmazige grondstoffen
Renewi helpt zijn klanten bij
het realiseren van de circulai-

Een nieuw leven voor gebruikte materialen. Lees ons verhaal op www.renewi.com

re doelstellingen. Dat gebeurt
door te sturen op scheidingspercentages, het bieden van
in-house diensten en het
vinden van nieuwe bestemmingen voor teruggewonnen/
gerecycled materiaal. “Door
zelf afval zoveel mogelijk te
voorkomen, waar mogelijk een
tweede leven te bieden en
zo goed mogelijk te scheiden kan iedereen bijdragen
aan de circulaire economie,”
benadrukt Westerik. Schoon
gescheiden stromen bieden
namelijk meer mogelijkheden tot recycling. Renewi zet
daarbij innovatieve verwerkingsinstallaties in die zorgen
voor een nog hogere kwaliteit fijnmazige grondstoffen.
Binnen de State-of-the-art
scheidingslijnen spelen onder
andere innovaties op het
gebied van artificiële intelligentie en machine learning
een belangrijke rol.
Circulaire bouw
De bouw is een kritische bedrijfstak en verantwoordelijk
voor 35% van alle binnenlandse CO2-uitstoot. Voor Renewi
is de bouw een belangrijke
markt. “Niet alleen omdat we
verantwoordelijk zijn voor de
inzameling van gebruikte en
afgedankte materialen, maar
ook voor de recycling en het
opnieuw inzetten van oude
materialen binnen bouwprojecten. Circulaire bouwen
start met onze grondstoffen.
We bieden mineralen en
gerecyclede materialen aan.
We zijn bezig met uitrol van
duurzaam beton en willen de
CO2-impact van houtbouw
verlagen door bewerkt hout
op moleculaire schaal te ontbinden tot de oorspronkelijke

Bio LNG
Renewi is met Nordsol en Shell
een samenwerking aangegaan
voor de bouw van een bioLNG-installatie in de haven
van Amsterdam. Bio-LNG is
een duurzaam alternatief voor
diesel en fossiele LNG. Het
wordt gemaakt van biogas op
basis van organische afval- en
reststoffen, en is daarmee een
zeer duurzame brandstof,” vertelt
directeur Organics Klaas van
den Berg. Hij is verantwoordelijk
voor de nieuwe installatie.
“Bio-LNG speelt een belangrijke
rol in de energietransitie, met
name voor de zogenaamde
langeafstandstransporten over de
weg en het water. Hiervoor zijn op
dit moment nog geen elektrische
mogelijkheden, waardoor bio-LNG
een goede ‘transitiebrandstof’ is,
met 80% minder CO2 uitstoot dan
diesel.”

bouwstenen van het materiaal.” De ambitie is hoog:
“We willen bij het bestek van
een bouw betrokken zijn om
in elke fase mee te kunnen
denken en de gehele keten
op elkaar te laten aansluiten.
Van circulair ontwerp naar
logistieke oplossingen tot het
sturen op rapportages tijdens
de daadwerkelijke bouw. Vervolgens kunnen de materialen
die vrijkomen en door Renewi
worden ingezameld weer
terug de economie in.”

Wil jij comfortabel, energiezuinig
én gezond wonen?
Aangenamere temperatuur thuis
Ben je op zoek naar een uiterst effectieve manier van energie besparen en heb
je wooncomfort hoog op je wensenlijst staan? Kies dan voor comfortverbetering
en een aangenamere temperatuur thuis met TONZON Vloerisolatie. Veel begane
grondvloeren in Nederland zijn niet of slecht geïsoleerd. De warmte die de vloer aan
de onderkant uitstraalt, zorgt voor een koude zone onderin de woning. De koude
vloer genereert in de winter een gevoel van optrekkende kou waardoor mensen ongemerkt de thermostaat hoger zetten. TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens
is gebaseerd op andere natuurkundige principes en isoleert daardoor effectiever dan
andere vloerisolaties.
“TONZON Vloerisolatie zorgt ook bij
nieuwere woningen nog voor een stijging van het
wooncomfort en een lagere gasrekening.”

Thermoskussens
Thermoskussens

Bodemfolie
Bodemfolie

Inventieve oplossingen
Woningisolatie is goed voor het klimaat.
Volgens Milieu Centraal wordt de energie
om isolatiemateriaal te maken, tijdens de
levensduur 40 tot 400 keer terugverdiend.
Bij de Thermoskussens bedraagt deze factor
maar liefst 6.500. Zo gering is de energieinhoud van deze Nederlandse uitvinding.
Scan de QR-code voor meer informatie over
TONZON Vloerisolatie.

sinds 1980
tonzon.nl
+31 (0)53-433 23 91

De vloer wordt met Thermoskussens zelfs warmer dan de luchtlaag
vlak boven de vloer. Het beter isolerend effect levert een veel hogere
energiebesparing en bij vloeren met vloerverwarming kan nog meer
worden bespaard. Meneer Veerkamp uit Geeste merkte al gauw
verschil na het aanbrengen van TONZON. Niet alleen hij, maar ook
zijn zachte huisgenoot geniet van het verbeterde wooncomfort in
huis. De vloerisolatie bevalt zelfs zo goed dat de kat des huizes zijn
favoriete plek heeft verruild voor de comfortabele
warmte van de geïsoleerde vloer.

