John Mak en David Anink van W/E adviseurs over circulariteit

‘Oogkleppen af en
kansen pakken!’
Het is een gemiste kans dat duurzaamheid nog niet breder wordt opgepakt, terwijl met
het verschijnen van de Bouw- en Transitieagenda, de tijd voor circulariteit rijp is. Dat
zeggen John Mak, directeur-bestuurder van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen
en zijn collega, senior adviseur David Anink. “Leuk en aardig dat corporaties nu massaal
aan de slag gaan met een routekaart naar CO2-neutraal in 2050. Helaas wel met
oogkleppen op, want het gaat weer alleen over energie.”
Tekst: Arno Hagemans, W/E adviseurs

“Een routekaart wordt vaak puur technisch ingestoken”,
legt John uit. “Met welke technieken bereik je welke
reductie van de CO2-uitstoot? Nou, daar word jij als
bewoner vast heel enthousiast over. Het is voor een
bewoner toch een ver-van-mijn-bed-show. Maar je krijgt
ze wel enthousiast als je duurzaamheid verbreedt en kunt
koppelen aan dingen die hen wel raken. Zoals bijvoorbeeld
schone lucht.” David: “Als je consumenten er niet bij
betrekt, blijft circulariteit iets met dikke rapporten en
ingewikkelde termen.”
Tijdens het gesprek komt het ‘Brundtland-rapport’ ter
sprake, in 1987 geschreven door de World Commission
on Environment and Development. “De definitie van
circulariteit in de Transitieagenda sluit nauw aan op het
rapport van de commissie-Brundtland”, vertelt David. “De
aarde is en blijft leefbaar voor nu en voor toekomstige
generaties. Dit kan alleen als we de uitputting voorkomen
van voorraden, zoals grondstoffen, fossiele brandstoffen,
‘schone’ lucht, water, bodem en biodiversiteit. In die zin
is circulariteit niets nieuws. Zo gaan we bij W/E al jaren te
werk. Met een brede scope. Ook toen circulariteit in de
jaren negentig nog ‘integraal ketenbeheer’ en ‘Cradle to
Cradle’ werd genoemd.”

Welbevinden van mensen
“Veel duurzaamheidsinitiatieven richten zich op het
minimaliseren van het gebruik (bijvoorbeeld energieen materiaalefficiëntie): de strategie eco-efficiëntie”,
vertelt David. “In de huidige lineaire economie is de
verbruikssnelheid hoger dan het regeneratietempo. Een
effectieve, en tot nu toe te weinig benutte, manier om
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de verbruikssnelheid te vertragen is de kringloop sluiten:
de strategie circulariteit.”
“Duurzaamheid gaat niet alleen over energie”, vervolgt
John. “Binnen duurzaamheid is energie zeker een heel
belangrijk onderdeel. Maar duurzaamheid gaat ook over
materiaalgebruik, over gezondheid en het welbevinden
van mensen. Over veiligheid, toegankelijkheid. Je moet
duurzaamheid dan ook zo integraal mogelijk benaderen.
Het ene is geen bedreiging voor het andere. Circulariteit
moet je zien als de verbreding van de energietransitie.”

‘Circulariteit moet je zien als de
verbreding van de energietransitie’

Omslagpunt
Het lijkt alsof circulariteit nu toch een omslagpunt heeft
bereikt. Circulariteit leeft meer dan ooit tevoren. “Je
ontkomt er niet meer aan”, zegt David. “Die geluiden
hoor ik vanuit de markt, van producenten, corporaties.”
John: “Vorige week had ik een aantal presentaties en
workshops in het land. Ik zie daar echt andere mensen
dan die ik daar normaal gesproken zie. Ook corporaties
lopen daar rond. Gemeenten, ontwikkelaars, bouwers
en leveranciers, bewoners en vertegenwoordigers van
huurdersverenigingen. En het onderwerp circulariteit blijkt
dan toch heel erg te leven.”
Waarom duurt het dan toch zo lang dat circulariteit in
de praktijk van de grond komt? John en David wijten
dat enerzijds aan de beperkte focus van de overheid en
anderzijds aan luiheid en gemakzucht van mensen. John:
“De overheid heeft de afgelopen twintig jaar voornamelijk

John Mak: ”Nederland moet in 2050 klimaatneutraal en circulair
zijn. Ik ben dan 90, hoop dat mee te maken. Dan moeten we nu
wel vaart gaan maken!”

ingestoken op energiebeleid. Verder doen mensen niet
meer dan moet, dan wordt voorgeschreven. Dat verandert
als je ze meer perspectieven biedt en ze meeneemt, laat
zien dat ze aan een bredere duurzaamheidsbenadering zelf
ook iets hebben.”

‘Kapotgerekend’
“Wat ook heeft tegengewerkt”, zegt David, “is dat je
bij grondstofstromen en materialen heel moeilijk kunt
aangeven wat de terugverdientijd is.” “Klopt”, zegt
John, “zo werden plannen vaak vooraf al helemaal
‘kapotgerekend’. Je hoorde dan vaak: ‘De investering in
energiebesparing moet binnen zo veel jaar terugverdiend
worden, anders doen we het niet’. Probeer dat maar
eens met materialen, of met gezondheid. Circulariteit
biedt veel kansen zoals nieuwe banen. Terugdringen van
milieubelasting hoeft niet ten koste te gaan van onze
economie, je kunt de economie juist nieuwe impulsen
geven. Dus: oogkleppen af en pak de kansen!“

‘Moeilijke materie’
John: “Circulariteit wordt ook nog gezien als moeilijke
materie. Het moet hanteerbaar zijn voor mensen, zodat ze
er iets mee kunnen en denken: ‘Hier heb ik wat aan’. Dat
levert tegelijkertijd een belangrijke taak op voor ons – en
anderen. Om de inspiratie en het enthousiasme voor de
duurzaamheidsverbreding erin te houden. Dat doe je door
successen te boeken en moeilijke materie makkelijk te
maken. Dat is nog steeds het motto van W/E.”

CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG)

David Anink: “Bruntland heeft een zeer bruikbare definitie over
duurzaamheid gelanceerd die echt gaat over houdbaarheid van
nu en voor latere generaties. Niet alleen in Nederland of Europa
maar wereldwijd.”

Om die ‘moeilijke materie’ makkelijk te maken, heeft W/E
in de software-rekentool GPR Gebouw een methode
geïntegreerd om de ‘CirculariteitsPrestatie Gebouw’ (CPG)
te meten. Een eenvoudige beoordelingsmethodiek voor
het meten van de circulariteit van een gebouw zonder extra
moeite. Gewoon door gebruik te maken van resultaten van
een GPR Gebouw-berekening. Zie www.w-e.nl/cpg/
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