r

DUURZAAM

CIRCUTAIRE BOUWVRAAGT
OM LOSSE STENEN
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De bouw

noeg

is door de economische crisis nage-

tot stitstand

gekomen.

In de weinige

tenders die er nog zijn, staat duurzaamheid
vrijwel zonder uitzondering in de top drie
van eisen. Geen beter moment dan nu dus,
om de sector structureet klaar te maken
voor de toekomst. Verschitlende bedrijven
proberen het initiatief te nemen en zijn
aan de gang gegaan met het toepassen van
circutaire economie in de bouu Tijdens het
seminar'Meer winst in de bouw door circulaire economie'van het Ptatform Duurzaam
Grondstoffenbeheer op 2 apriI van ditjaar,
passeerden een aantal proefprojecten de
revue waarbij met circulaire materiatenstromen wordt gewerkt. Het'Active Re-use
House'

in Rotterdam, waarin

materiaten

uit een stooppand in dezetfde stad worden
verwerkt, is een voorbeeld van zo'n pitotproject. Ook grote bouwbedrijven proberen
zich verder af te bewegen van de traditionete bouw. Directeur Romeo Matizia van
Battast-Nedam deed tijdens een kennissessie
over duurzaamheid op het hoofdkantoor van
Afualzorg, in december vorig jaar, uit de

26. varsLlg

AFvALT

t{R.5. JUI{t z0t3

doeken hoe zijn bedrijf inzet op modutaire
en terugneembare gebouwen. Voorbeetden
zijn herbruikbare woningen, parkeergarages,
en zetfs modulaire voetbatstadions.
De verschitlende

initiatieven ten spijt, tijkt

de circutaire bouw toch nog niet echt van
de grond te komen. "Na de stoop of renovatie van een gebouw wordt vooral gedown-

cycted", zegt Hennes de Ridder, emeritus
hoogteraar Integraal 0ntwerpen aan de TU
Detft. De Ridder heeft een lange staat van
dienst als projectteider in de bouw en was
bijvoorbeetd betrokken bij de bouw van de
stormvtoedkeringen in de Oosterschetde en
de Nieuwe Waterweg. "Het afgevoerde puin

wordt attemaal vergruizetd onder de wegen
getegd en het staal gaat naar de verbrandingsovens. De bouwetementen zijn daarmee zo goed als waardetoos."

0rganisatorische factoren
Ook votgens Remko Zuidema van stichting
Briqs wordt de uitkomende waarde van
stoopmateriaten hoogstens gezien ats bijkomstigheid die de stoop iets goedkoper kan
maken, niet ats doet. "Ten opzichte van de

investeringskosten en het rendement van
een gebouw is de waarde van de materiaten
minimaat. Er gaat veel getd om in het vastgoed. De ruimtes worden verhuurd, maar
er is geen aandacht voor wat er tussen de

zit

de materiaten."
in de bouw een
die het
wijzen,
factoren
aan
te
aantal
grondstofmet
maken
om
circulair
moeitijk
ruimtes

Volgens Zuidema zijn er

fen om te gaan. "Het begint met informatieoverdracht", teqt hij uit. "Er zijn veel
verschitlende partijen bezig met bouwen. De
grondstoffenteveranciers, die op de wereldgrondstoffenmarkten actief zijn, leveren aan
de producenten van bouwproducten. De aannemers verwerken die producten op projectbasis

in opdracht van vastgoedinvesteerders

en bijvoorbeetd woningbouwcorporaties.
Aannemers hebben na voltooiing van het
project geen verantwoordetijkheid meer' Die
opdrachtgevers, de vastgoedi nvesteerders,
witten vooral de investeringen bewaken, niet
de materialen. En dan zijn er nog de gebruikers, die in gebouwen wonen of er hun
werkplek hebben. De verdienmodetlen van a[
deze partijen verschillen te veel van elkaar
om gemakketijk tot een zinnige uitwisseling
van informatie te komen." Zuidema ziet het
ats een groot probteem dat in gebouwen
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veel verschillende materiaten samenkomen
en vervotgens vermengd raken. "Door het
storten van betonvtoeren raken de instaltaties die a[ zijn aangelegd in de vtoer ats het
ware versmolten. Instattaties zijn bij uitstek
producten waarin veel verschillende waardevotle materiaten als koper, pvc, aluminium
en rvs worden gebruikt. A[ die materialen
worden zonder aanzien van de levensloop

ervan samengestort tot een monolithisch
geheet. Bij het maken van een gebouw is er
bovendien geen enkele aandacht voor hoe
het weer uit etkaar kan worden gehaatd. Er
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In 2010 kwam er in de sector bijna 24 Mton afval vrij. Dat is ongweer 40 prccent
van het totale afvalaanbod. Recentere cijferc zijn niet voorbanden, maar indicatoren wijzen erop dat het votume sinds het begin van de crisis in 2008 met d€
hetft is afgenomen. In 2010 werd 98 procent van het afuat nuttig toegepast. Het
doet van 95 procent uit het Lap2 werd daarmee gehaald, maar h€t doet van 99
procent recycling in 2015 uit de Atsma's Atoalbrief btijft nog uit het zicht Het
recyclingpercentage daalt sinds 2007 en lag in 2010 op 94 proccnt. Van het bouwen sloopafvat werd 3,5 procent in 2010 verbnnd met energieterugwinning. Het
volume dat naar de stort gebracht wordt, daatde de afgeloper jaren forc, van 410
kton in 2009 naar 123 kton in 2011.

is maar heel weinig registratie van de toegepaste materiaten."

Daarom zijn voorbeetdprojecten zo betang-

lingen is daar atteen toeganketijk ats casco
en afbouw gescheiden zijn. "Die wetgeving
heeft veel effect op het grondstofgebruik,

rij k."

bovendien tiggen de kosten niet hoger dan

Volgens Zuidema zijn er echter wet genoeg

in

pitotprojecten geweest. 0m tot een circulaire bouw te komen, is het nu zaak om de

Ook De Ridder pteit voor een meer modu-

De opbouw van kennis is de betangrijkste

vertragende factor voor de circulaire bouw.

Vastgoed
0nno Dwars is manager duurzaamheid bij
VolkerWessets Vastgoed. Hij bestrijdt dat er
in de vastgoedwereld geen aandacht is voor
grondstofgebruik en wijst op de milieuprestatieberekening voor gebouwen, die in 2013
onderdee[ wordt van het bouwbestuit. "In de
utititeitsbouw is er grote vraag naar duurzame gebouwen, waarin naast energie ook
materiaatgebruik een betangrijk onderdeel is
geworden. In al die gebouwen zie je voorbeetden van hoe circulaire bouw vorm kan
krijgen." Votgens Dwars is het de bouwsec-

tor zelf die de circutaire handschoen moet
oppakken. Een vergetijkbaar traject loopt a[
voor de energieopgave, die de sector zich
in het kader van het Lenteakkoord met de
overheid heeft opgetegd. "We [everen nu
aI zogenoemde energienotanu[-gebouwen.
Ats we ook voor materiaten en grondstoffen

manier van denken over gebouwen wezentijk

te veranderen, vindt hij. "Circulajre bouw
vergt afstappen van monotithisch denken.
Een gebouw bestaat uit verschitlende deten
die een eigen levensduur hebben. De draagstructuur van een gebouw staat bijvoorbeetd
tweehonderd jaar, terwijl de afbouw en
inbouw veel minder lang meegaan. Die twee
weretden moeten uit etkaar gehaatd worden.
Losgemaakt van het casco, kan het gebrui-

kersdeel op een meer circulaire manier tot
stand komen." Toch zitten er aan de wetgeving nogal wat haken en ogen die deze transitie in de weg staan. Gebruikersdeten die
nagelvast verbonden zijn aan een gebouw,
zijn juridisch gezien

"De ruimtes worden verhuurd, maor er is geen aandacht
voor wat er tussen de ruimtes

zit: de materiaLen"

zo'n stip op de horizon zetten, zutten we
vanzetf de kansen ontdekken." VotkerWessels
Vastgoed werkt aan de herontwikketing van
een kantoorpand. Het bedrijf past afual
stromen uit het pand zetf opnieuw toe.
Dwars: "Afualhout wordt verwerkt tot een

attijd eigendom
van de eigenaar
van de grond en
daarmee van het
pand. Daardoor is

het juridisch moeitijk om die twee delen

te scheiden. Bovendien is het sinds 2005
niet meer mogetijk hypotheekrenteaftrek te

tjeven steeds meer gemeengoed. Aannemers

krijgen voor losse afbouwdeten, die woningcorporaties voor die tijd nog verkochten
aan bewoners. De overheid oordeetde toen
dat het risico voor de bewoner te laag is als
die alteen de afbouw koopt. Daardoor bleef
atteen nog financiering met een persoontijke

kunnen daardoor gemakkelijker tegemoetkomen aan de vraag van archjtecten en
opdrachtgevers om invutting te geven aan de
filosofie waarbij afval een grondstof wordt.

lening ats mogetijkheid over. Zuidema wijst
op wetgeving in Japan, waar de situatie
juist andersom is. Een vergetijkbaar systeem
met fiscale tegemoetkoming en vrijstel

Piet Hein Eek-achtige binnengevel. Door
pi lotprojecten worden deze ci rcu lai re i nitja-

de oude situatie."

laire bouw, via wat hij 'tegotisering' noemt.
"Legosteentjes zijn er in atle soorten en
maten, en er komen steeds meer variaties
bij. Daarmee zijn grotere en ingewikketdere
bouwwerken mogetijk, want hoevee[ verschillende steentjes er ook zijn, ze kunnen
altijd altemaal worden gecombineerd. De
bouwelementen hebben bovendien een langere levensduur dan de gebouwen zetf, en
kunnen steeds worden hergebruikt. Daarom
moeten aannemers stoppen met storten,
lassen, schuimen en purren. Door etementen

ktikbaar en monteerbaar te maken, worden
ze circulair." De R'idder hekett de top-

down denkwijze die getdt binnen de bouw.
'?rchitecten bedenken eerst hoe het huis
eruit komt te zien en tekenen de muren, de
ramen en het dak. De aannemer moet e[ementen ats sanitair, leidingen en instattaties
daar dan inpassen. Het is veel beter om vanuit kteine bouwstenen iets groots te maken.
Vanuit legoblokjes kunnen componenten
samen worden gestetd die dan samen weer
het gebouw vormen." De Ridder stimuteerde
woningbouwcorporatie Jutphaas/wonen in
Nieuwegein om met dit idee te werken aan
de transformatie van kantoorpanden naar
appartementencomplexen. "Het eerste bouwwerk dat ze met kteine etementen hebben
verbouwd was a[ 40 procent goedkoper dan
met traditionete bouw. Ook voor de belegger
is het beter. want die raakt de bouwstenen
na aftoop van de levensduur nog

kwijt."
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