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Inleiding 

Er is een massale, wereldwijde migratie van bevolking naar (groot)stedelijke gebieden. Volgens de 

Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) was in 1960 nog slechts 34% van de wereldbevolking 

gehuisvest in steden terwijl dat naar verwachting in 2030 reeds 70% zal zijn1. Daarbij is de totale 

bevolking in deze periode toegenomen van 3 miljard naar bijna 9 miljard2.  Dit betekent een enorme 

concentratie van mensen, sociale interacties, van creativiteit en dus van mogelijkheden. Aan de 

andere kant betekent dit evenzo: een concentratie van lucht- en watervervuiling, van logistieke 

problemen voor energie-, voedsel en afval, kortom ook een groot aantal uitdagingen. 

Het thema is belangrijk en veelomvattend. De vraagstukken zijn per definitie transdisciplinair en 

behoeven de input van vele experts: architecten, economen, milieukundigen en vele anderen. We 

kunnen de problemen niet langer uitsluitend in de context van één gebouw of één discipline aan. De 

stad wordt het speelveld, samenwerking tussen disciplines een noodzaak, hernieuwbaarheid het 

doel. Het doel is daadwerkelijke bijdragen te leveren in onderzoek en beleid. Hoe kunnen we in 

gemeenschappelijkheid over de grenzen van onze eigen vakgebieden hieraan bijdragen.  

Vier natuurlijke hulpbronnen zijn leidend: Energie, Water, Materialen en Top Soil. Deze laatste is de 

natuurlijke hulpbron voor bijna alle voedselproductie op de wereld. Deze resources worden in relatie 

gebracht met ecologische, economische en sociale uitdagingen. Doelstelling is te onderzoeken onder 

welke randvoorwaarden deze vier resources blijvend positieve bijdragen aan onze maatschappij 

kunnen leveren. En dat binnen aanvaardbare milieu-effecten, financiële en sociale consequenties. 

 

Beyond Sustainability 

Natuurlijke hulpbronnen en uitdagingen 

De duurzaamheidsuitdagingen waarvoor wij ons in de gebouwde omgeving gesteld zien hebben alle 

te maken met de consumptie of aantasting van onze natuurlijke hulpbronnen (energie, water, 

materialen en vruchtbare bovengrond). Winning en gebruik leiden tot uitputting en schadelijke 

emissies en als zodanig tot uitdagingen op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Zoals in de matrix 

van Figuur 1 getoond, worden afname in biodiversiteit, negatieve gezondheidseffecten en 

klimaatverandering gezien als de meest relevante ecologische bedreigingen waarmee we 

geconfronteerd worden. Schaarste van materialen en natuurlijke hulpbronnen worden gezien als de 

belangrijkste economische bedreigingen, terwijl op het sociale vlak de gerechtigheid van 

bijvoorbeeld de oneerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen of het bewust dumpen van toxisch 

afval in ontwikkelingslanden speelt. 
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Figuur 1: Matrix: Hulpbronnen-Waarden (v9.7) 

 

Nearly Zero Energy ? 

Energie is de meest bestudeerde hulpbron aangezien we worden geconfronteerd met zowel de 

eindige voorraden hiervan als met de hiermee samenhangende stijging in prijzen en de directe 

invloed daarvan op onze economie en op geopolitieke belangen. Vervolgens zijn we onplezierig 

verrast door de –potentieel- door mensen geïnitieerde klimaatverandering als gevolg van onze 

grotendeels op fossiele brandstof draaiende economie. Oplossingen werden altijd gezocht in termen 

van: vermindering van de consumptie, vervanging door hernieuwbare bronnen en verbetering van de 

efficiency: stappen die we kennen als de ‘Trias Energetica’. De focus is langzaamaan veranderd van 

energiebesparing via laag-energie gebouwen tot de tegenwoordige ‘nearly zero energy buildings’. Dit 

is echter een ‘minder slecht’ benadering: in termen van ‘Beyond Sustainability’ nog immer niet 

‘goed’.  

 

Energie Transitie 

Op dit moment (oktober 2015) is de wereldbevolking ca.7,4 miljard, ofwel dik verzevenvoudigd sind 

de industriële revolutie1,2. In dezelfde tijdspanne is het primaire energiegebruik per wereldburger 

ongeveer verdrievoudigd3,4, waardoor de druk op onze, nagenoeg volledig fossiele brandstoffen, ca. 

23-voudig is toegenomen tot de huidige ca. 70 GJ/y.p. Dat is equivalent met ca 2,2 kW per persoon 

(of ouderwets 3 pk), het hele jaar door. De fossiele brandstoffen raken hiermee uitgeput, ‘peak-oil’ is 

gepasseerd5 en de aan olie verslaafde industrie en overheden proberen alles in het werk te stellen 

om hun belangen en investeringen nog net even langer te laten renderen of van de onafhankelijkheid 

van andere naties te genieten.  

Een van de meest logische alternatieven is de zon: deze is overvloedig en brengt ons 5-10,000 maal 

onze huidige energiebehoefte4, is schoon en voor aardse begrippen eeuwigdurend. De zon is gratis, 

zonder directe emissies en hernieuwbaar. In de afgelopen 10 jaar is in Duitsland een nog niet eerder 
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vertoonde golf aan PV-installaties van ca. 50 GW6 geïmplementeerd (het piek equivalent van zo’n 50 

kernreactoren), hoofdzakelijk door particulieren. Dit betekent een substantiële bijdrage van 

ongeveer een kwart van de transitie die moet leiden tot 76% hernieuwbare energie in 2030. Dit is 

een fraai voorbeeld van de democratisering van hernieuwbare energie opwekking zoals beschreven 

door Rifkin7. 

 

Positieve Footprint 

Als we gebouwen zouden realiseren/renoveren die meer duurzame energie opwekken dan 

gebruiken, inclusief wat ze aan energie gekost hebben qua productie, transport en realisatie – de 

‘embodied’ energie – dan is sprake van een positieve energetische footprint. Dit is echt een 

paradigmaverschuiving. Een gebouw – of groep van gebouwen – zou, vanuit energetisch oogpunt, 

niet groot genoeg kunnen zijn: zij zou een positieve energetische bijdrage leveren aan de 

maatschappij. 

 

Verbeterpotentieel door gebruik van Exergie 

Om energetisch een positieve footprint te kunnen genereren moeten we de potentie van de 
beschikbare energiebronnen maximaal benutten. Op dit moment is dat nog niet het geval; het 
verbeterpotentieel van de huidige energievoorziening voor gebouwen is zeer groot.  

Tot nu toe is er met name gekeken naar de besparing op het gebruik en de verduurzaming van de 

opwekking. Op systeemniveau is er met name naar energie-efficiënties gekeken, die slechts de eerste 

hoofdwet van de thermodynamica in ogenschouw nemen. Deze benadering houdt geen rekening 

met de kwaliteit van verschillende vormen van energie en is daardoor niet in staat de effectiviteit van 

het gebruik van de betreffende energiedrager door de betreffende energiesystemen en de eventuele 

verbeteringspotentie te kunnen beoordelen. Exergie daarentegen is gebaseerd op de tweede 

hoofdwet van de thermodynamica en neemt de ideale conversie van de ene in de andere 

energievorm in ogenschouw. Op deze wijze wordt de echte thermodynamische prestatie en de 

eventuele verbeteringspotentie bepaald. Het verbranden van aardgas om lage 

temperatuurverwarming toe te passen, bijvoorbeeld, is energetisch hoog-efficiënt maar exergetisch 

rampzalig.  

 

Uitputting natuurlijke hulpbronnen  

Eerder is beschreven dat de druk op onze fossiele energiebronnen sinds de industriële revolutie ca. 

23-voudig is toegenomen. Ook andere natuurlijke hulpbronnen zoals water, materialen en top soil 

ervaren een dergelijke druk. Fossiele brandstoffen veroorzaken potentieel klimaatverandering, water 

wordt gecontamineerd tot het punt dat het niet of nauwelijks nog te zuiveren is, van alle beschikbare 

top soil is ca. 50% verloren gegaan in de laatste 150 jaar8 en vele materialen worden naar 

verwachting de komende decennia uitgeput9.  Hier is een lineair proces actief: ‘Take, Make, Waste’, 

zoals Michael Braungart het noemt in zijn boek over Cradle to Cradle®10. Zo’n lineaire economie 

verhoudt zich niet tot een eindige planeet, zoals beeldend wordt toegelicht door Annie Leonard in 
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haar video-animatie ‘The Story of Stuff’11. Dat is de reden waarom circulariteit essentieel is, we 

moeten onze natuurlijke hulpbronnen blijvend kunnen hernieuwen. Energie, water, materialen en 

top soil, ze moeten alle hernieuwbaar zijn. 

Duurzame energie is overvloedig beschikbaar in de vorm van zonne-energie. Sommige materialen 

zijn hernieuwbaar, maar in de industrie en de gebouwde omgeving zijn de meeste dat niet. De 

beschikbare hoeveelheid is gelimiteerd en we verbruiken het net zoals we dat met de fossiele 

brandstoffen hebben gedaan. Met de huidige productie van koper, met een jaarlijkse stijging van 

3,1%, zullen de huidig economisch winbare voorraden rond 2035 uitgeput raken12. Gebaseerd op 

geactualiseerde achterliggende bronnen9,26 kan met een algehele groei van 2% per jaar berekend 

worden dat er binnen nu en 20 jaar zo’n 12 mineralen uitgeput raken, waaronder hele gewone 

elementen zoals het genoemde koper, en verder: lood, tin, chroom, zink, zilver, etc. 

 

 

Figuur 2: Aantal jaren tot uitputting economisch winbare voorraden (Luscuere naar USGS9 en 

Diederen26) 

 

Bij een groeiende economie, of eigenlijk een groeiende productie van goederen, zullen er altijd 

materialen gewonnen moeten worden om de groeiende vraag op te vangen. Omdat veel 

technologische materialen eindig zijn of in extreem lange cycli hernieuwbaar zijn, is het naast het 

terugwinnen van materiaal uit ons afval zaak om naar hernieuwbare alternatieven te zoeken die 

veelvuldig voorkomen. Daarbij is het tevens van belang erop te letten dat de regeneratieve capaciteit 

van de aarde voldoende blijft om voedselproductie te garanderen, ofwel dat hernieuwbare 

materialenproductie de voedselproductie niet in het nauw brengt. In zekere zin kunnen 

technologische materialen die veelvuldig op aarde voorkomen, die volledig recyclebaar zijn en in een 

sluitende kringloop gebracht kunnen worden ook als hernieuwbaar beschouwd worden; 

hernieuwbaar in een technologische kringloop. Daarnaast zullen de zeldzame technologische 

materialen alleen voor de essentiële processen moeten worden gebruikt waarvoor geen 

alternatieven beschikbaar zijn en moeten toxische materialen, toxische recyclingprocessen en 

‘monstrous hybrids’ – zoals Braungart en McDonough deze noemen – worden voorkomen. 
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De relatie tussen hulpbronnen 

Daarbij is het verder van belang om te bedenken dat alle hulpbronnen met elkaar in verband staan. 

Voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen zijn ook materialen nodig. Veel van die 

materialen hebben een eindige bron. Bekende voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde zeldzame 

aardmetalen. Daarnaast geldt bovendien dat water ook drager van materialen kan zijn. Dit kunnen  

verontreinigingen in het water zijn of bijvoorbeeld zout . Al deze materialen in het water kunnen 

weer voedsel zijn voor een materialenkringloop. Voor de biologische kringloop van materialen geldt 

bijvoorbeeld dat er een relatie is met top soil: de hoeveelheid te produceren hernieuwbare 

materialen hangt af van de ecologische capaciteit van de aarde om top soil te genereren. Daarom is 

het van belang om de stromen van energie, water, materialen en top soil altijd in samenhang te 

bekijken. 

 

 

Figuur 3: Biologische en technologische materiaalkringlopen in onze maatschappij  

 

Van Recycling naar Upcycling 

In onze traditioneel lineaire economie worden mineralen gewonnen, verwerkt in producten en 

uiteindelijk gestort op stortplaatsen of verbrand in verbrandingsovens. Om nu en in de toekomst 

voor ons nageslacht de beschikking te blijven houden over deze materialen zullen we deze met 

andere technologieën moeten recyclen en zelfs upcyclen. En er is voldoende beschikbaar, niet in 

onze mijnen, maar in ons huidige en historische afval. 

De term upcycling geeft af en toe verwarring, zo denken mensen dat dit ingaat tegen de tweede 

hoofdwet van de thermodynamica, waarin de entropie immer toeneemt. Men vergeet dat het niet 

verboden is energie aan een systeem toe te voeren. Het is daardoor bijvoorbeeld mogelijk om CO2, 
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wat nu gezien wordt als een kwalijk afvalproduct, tezamen met – middels duurzame energie 

gewonnen – waterstof uit elektrolyse, over een katalysator te leiden en op deze wijze CH4 te 

produceren. CH4 is beter bekend als het hoofdingrediënt van ons aller aardgas, maar nu verkregen 

via een uiterst kortcyclisch proces in plaats van de eerdere fossiele versie. 

Zoals gezegd moet niet alleen de energievoorziening hernieuwbaar worden, maar alle hulpbronnen, 

inclusief water, materialen en top soil.  

 

 

Figuur 4: Duurzame energie als motor van circulair gebruik natuurlijke hulpbronnen 

 

Afval als hulpbron 

In de natuur bestaat geen afval. Net als het concept Afval=Voedsel10, eindigen alle biologische 

materialen als input voor andere biologische processen. Het is een uitdaging CO2 te zien als resource 

in plaats van een probleemgas: vele toepassingen in voedsel en gewone industrie zijn hier bruikbaar 

voor, zoals de OCAP-lijn, waar rookgassen uit industrie en elektriciteitsopwekking worden gebruikt 

als meststof voor de glastuinbouw in Zuid-Holland. Het concept van afval als hulpbron kan echter 

eveneens worden toegepast op technische materialen. 

 

De waarde van ons afval 

Het woord afval is in feite verfoeilijk. Het veronachtzaamt de waarde van de samenstellende 

elementen en componenten. Om de intrinsieke waarde hiervan te begrijpen moeten we het zien als 

hulpbron. Een kilogram goud wordt gewonnen uit 200-1,000 ton erts, afhankelijk van hoe rijk de 

betreffende ader is. In 2009 bevond zich in 3,3 ton aan gebruikte mobiele telefoons eveneens 1 kg 

aan goud plus 471 kg koper, 10 kg zilver, 0,4 kg paladium en 10 gram platina13. Deze intrinsieke 

rijkdom van ons afval kan het beste beschreven worden met een analogie met Exergie, de Exergie 

van afval of: ‘Ex Waste’. De te ontwikkelen methode omvat een set aan parameters die deze 

intrinsieke waarde het best weergeven, onder meer qua ‘toegankelijkheid’: met welke efficiency 

kunnen de waardevolle stoffen worden geoogst. Deze efficiënties kunnen toenemen bij beter 

wordende processen waardoor er meer materialen kunnen worden teruggewonnen. 
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De verschillende materiaalstromen in onze maatschappij moeten worden omgevormd in cyclische 

stromen. Daarvoor zullen nieuwe technieken/technologieën moeten worden ontwikkeld waarmee 

een virtueel oneindige hernieuwbaarheid ook voor deze kostbare hulpbronnen mogelijk wordt. 

Producten en processen zullen moeten worden herontworpen waardoor eenvoudige scheiding in de 

initiële samenstellende materialen en hulpbronnen mogelijk wordt. 

 

Uitbreiding van het concept van de positieve footprint 

De positieve footprint kan worden toegepast op alle vier de natuurlijke hulpbronnen in de gebouwde 

omgeving. 

1. Energie: Produceer meer duurzame energie dan het gebouw gebruikt, inclusief de 

‘embodied’ energie. 

2. Water: Installeer lokale waterzuivering die een betere waterkwaliteit uit dan in realiseert. 

3. Top Soil: Neem maatregelen die gedurende de beoogde levensduur van het gebouw meer 

top soil vormen dan door de bouw wordt vernietigd. 

4. Materialen: Breng materialen in een biologische of technologische kringloop zodanig dat ze 

eeuwigdurend hergebruikt kunnen worden. 

Er zijn reeds meerdere gebouwen met een positieve energetische footprint gerealiseerd14, maar die 

compenseren de totale embodied energie nog niet volledig. Op het gebied van waterzuivering zijn 

reeds indrukwekkende resultaten geboekt waarbij decentrale zuiveringstechnieken op plaatsen met 

hoge concentraties verontreinigingen, zoals in ziekenhuizen, werden toegepast15. Ook wordt 

biologische waterzuivering succesvol toegepast in moderne utiliteitsbouw16. Stedelijke 

groenvoorzieningen kunnen bijdragen aan de vorming van top soil terwijl grootschalige eco-

hersteloperaties op meerdere continenten succesvol plaatsvinden17. De vraag is echter of dit genoeg 

is. Biologische materialen zijn per definitie hernieuwbaar: ze groeien.  De efficiënties kunnen echter 

dramatisch beter door de keuze van andere gewassen18 en oogsttechnieken. Technologische 

materialen stellen ons voor grotere problemen. Sommige materialen raken de komende twee 

decennia door hun economisch winbare reserves. Dit zal onherroepelijk op de langere termijn de 

prijs doen stijgen, met flinke fluctuaties in verband met  onzekerheden. De enige manier om dit tij  te 

keren is door de ontwikkeling van betere re- en upcycling technieken. 

Het is de vraag of ieder van de beoogde positieve footprints ook daadwerkelijk kan worden bereikt, 

maar dat brengt ons tot uitdagende onderzoeksvragen. De verderop genoemde onderzoeksprojecten 

trachten hier een aantal van te adresseren. 

 

Nieuwe businessmodellen 

Hier ontstaat nieuwe business: ontwerp en ontwikkeling van nieuwe materialen, componenten en 

producten die weer in hun oorspronkelijke samenstellende delen kunnen worden teruggebracht in 

nieuwe processen die deze hernieuwbaarheid mogelijk maken. De investeringen hierin brengen 

nieuwe businessmodellen met zich mee waarin het eigendom van de hernieuwbare materialen 

behouden zal blijven en deze slechts een gedefinieerde periode aan een andere organisatie wordt 
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geleased. Om de waarde nu en in de toekomst goed vast te leggen worden er momenteel ‘circularity 

passports’ ontwikkeld, o.a. door EPEA binnen een Horizon 2020 project: ‘Buildings as Material Banks’.  

Circulariteit is hierbij een middel om een ander doel te bereiken: hernieuwbaarheid of het nu water 

top soil, materialen of energie betreft. 

Dit is een tweede paradigmaverschuiving, aangezien de uitputting van technologische materialen 

sneller en potentieel meer ontwrichtend op onze businessmodellen werkt dan de uitputting van olie 

en gas op zichzelf. 

 

Sociale waarden en gezondheidseffecten 

De positieve footprint, gekoppeld aan energie, water, materialen en top soil, heeft aan de basis 

uiteraard betrekking op de gebruikers van die hulpbronnen: wij allen, hier en daar, nu en straks. 

Daarmee gaat het hier eerst en vooral om een transitie op sociaal gebied. Maar wat dat precies 

behelst en hoe hier goed op te anticiperen is niet eenduidig. In ieder geval zullen sociale aspecten 

beter geïntegreerd moeten worden in (verdien)modellen met betrekking tot de bouw. Een 

instrument als ‘social return on investment’ kan bijvoorbeeld helpen bij het inbrengen van principes 

die borgen dat proposities en ingrepen een zekere sociale toegevoegde waarde hebben. Dit kan 

uiteenlopen van stakeholder betrokkenheid, inkoopbeleid en transparantie, tot gezondheid, comfort 

en omgevingseffecten. Traditionele marktmechanismen en verdienmodellen schieten dan hopeloos 

tekort.  

Je ziet veel beweging op dit vlak, op verschillende niveaus en met een mix aan belangen en krachten. 

De enorme toename van decentrale opwekking van duurzame energie bijvoorbeeld, zoals 

beschreven door Rifkin7 is in feite een democratisering van de energieopwekking. Daar waar de 

bestaande structuren geënt waren op centrale opwekking en decentrale consumptie ontwikkelt zich 

snel een omkering waarbij een substantieel deel decentraal wordt opgewekt. Dit gebeurt ook in 

toenemende mate in de vorm van lokale energie coöperaties, die tegelijkertijd de sociale cohesie in 

een buurt kunnen bevorderen.  De fossiele brandstof industrie ondervindt hiervan problemen in 

termen van overcapaciteit, netproblemen en reservestelling. De kritiek vanuit deze industrie die zich 

soms uit in een vermeende aanklacht in de zin van ‘subsidie’ die de hernieuwbare bronnen ten deel 

zou vallen gaat echter voorbij aan de ‘verborgen kosten’ die de fossiele brandstofindustrie 

gedurende haar hele bestaan ten laste van de maatschapppij heeft laten komen. Deze kosten 

werden onlangs becijferd in het rapport van het International Monetary Fund19,20,27 en bedragen 5,3 

E12 $/y. Omgerekend is dat meer dan 9 Miljoen € per minuut. 

Verder bevatten vele materialen in onze maatschappij gezondheid-schadende elementen. Emissies in 

ons binnenmilieu en blootstelling aan fijnstof door industrie, bouw en verkeer verkorten onze 

statistische levensverwachting. Een dergelijke constatering klinkt alweer vrij technisch, maar gaat 

natuurlijk gepaard met werkelijke, dagelijks ervaren, negatieve effecten (gezondheidsproblemen, 

overlast in de vorm van stank, lawaai, visueel ongemak, etc). Vermindering van deze schadelijke 

elementen in materialen is een belangrijk aspect in de richting van een duurzame samenleving. 

Daarnaast lenen functies en toepassingen in de bouw en de gebouwde omgeving zich vaak zeer goed 

voor positieve bijdragen aan ons leefmilieu. Zo kunnen planten, bomen en mossoorten fijnstof 
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metaboliseren, zijn er luchtzuiverende coatings aan te brengen en kan ziekmakende vervuiling door 

positieve micro-organismen bestreden worden21. 

Ook zal moeten worden voorkomen dat de cycli voor energie en materialen gaan concurreren met de 

voedselproductie. Een bekend voorbeeld hier is de productie van eerste generatie biobrandstoffen, 

zoals maïs. In 2007 braken in Mexico hevige protesten uit omdat de prijs van tortilla’s met 400% was 

gestegen, vermoedelijk ten gevolge van een toenemende vraag vanuit de Verenigde Staten naar maïs 

voor biobrandstof22. Dergelijke prijsstijgingen zullen allereerst de allerarmsten der aarde treffen 

waardoor hongersnood en toenemende armoede ontstaat. Circulair denken kan ervoor zorgen dat 

de vraag naar biobrandstoffen niet verder toeneemt en dat er voldoende vruchtbare grond 

beschikbaar blijft voor de voedselproductie.  

Andere aspecten, die samenhangen met het hanteren van circulaire, hernieuwbare principes rondom 

materiaalgebruik, zijn de mogelijke positieve effecten op werkgelegenheid en 

arbeidsomstandigheden aan de ene kant en flexibiliteit en besluitvorming voor de gebouweigenaren 

en -gebruikers aan de andere kant. 

  

Beyond Sustainability en Cradle to Cradle® 

Enkele van de ideeën uit dit stuk zijn consistent met of geïnspireerd door ideeën uit Cradle to 

Cradle®. Tot nu toe kan geen enkel gebouw een C2C-status claimen, maar een gebouw dat voor alle 

vier de hulpbronnen een positieve footprint heeft en gelijktijdig de ecologische-, economische- en 

sociale uitdagingen vervult zal aardig op weg zijn. 

 

Benodigd onderzoek 

Uitgangspunten 

1. Hernieuwbaarheid van alle vier de natuurlijke hulpbronnen staat centraal.  

2. De effecten rond ecologie, economie en de sociale paragraaf vormen de afwegingskaders 

waarlangs de gewenste ontwikkelingen getoetst kunnen worden.  

3. Het speelveld is de zich ontwikkelende stad. 

4. Samenwerking van alle benodigde disciplines is noodzakelijk. 

 

Onderzoeksthema’s / -vragen 

1. Energie, materialen en ruimtegebruik 

De opwekking, conversie, transport en opslag van hernieuwbare energie in de vorm van warmte, 

elektriciteit of specifieke energiedragers kan niet los gezien worden van benodigde materialen, de 



10 
 

geïnvesteerde (embodied) energie hierin, het gewenste circulaire gebruik ervan, alsmede eventueel 

benodigde grond hiervoor. Verschillende schaalniveaus dienen elkaar te versterken. 

 Wat is de relatie tussen energie op gebouw- en wijkniveau? 

 Wat is de relatie met circulair gebruik materialen? 

 Is ruimtegebruik hier een beperkende factor? 

 Wat is de toegevoegde waarde van de exergie benadering? 

 

Zie Bijlage 1, 2 en 3 voor drie reeds basaal beschreven onderzoeksvoorstellen in dit kader. 

 

2. Water, vruchtbare grond en voedselproductie 

Er is een duidelijke samenhang tussen watergebruik, -kwaliteit en voedselproduktie. Toenemende 

vormen van gebouw geïntegreerde glastuinbouw (BIG’s of: Building Integrated Greenhouses), soms 

in combinatie met de kweek van vissen, vinden plaats. Wederzijds synergetische cycli worden 

gebruikt en versterken businesscases.   

 Wat is de mogelijke bijdrage van stadslandbouw? 

 Wat kunnen lokale waterreinigingen bijdragen? 

 Wat is de invloed op biodiversiteit en vruchtbare grond? 

 Kunnen we hier positieve bijdragen aan onze luchtkwaliteit ontlenen?  

3.  Circulaire economie 

Circulariteit is geen doel op zich, hernieuwbaarheid van natuurlijke hulpbronnen wel. Om dit te 

bereiken dienen de verschillende stromen zoals: energie, water, voedsel en afval niet als 

verbruiksstromen gezien te worden, maar steeds in cycli te worden beschouwd waarin ze uiteindelijk 

hernieuwbaar zijn. Hiertoe moeten sterk waarde verminderende stappen worden vermeden en 

zullen processtappen moeten worden toegevoegd die energie- en waarde toevoegen.   

Hoe kunnen energie-, water-, voedsel- en afvalstromen in een circulaire economie 

samenwerken en elkaar versterken? 

Hoe kunnen businessmodellen helpen toekomstige schaarste aan materialen te voorkomen? 

Welke technieken/innovaties en business modellen zijn hier het best bruikbaar? (Zie ook23 ). 

 Hoe kunnen we hier internationaal het voortouw nemen? 

 Hoe past The Internet of Things en BIM hierin? 
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4. Maatschappij 

De maatschappij verandert en duuzame ontwikkelingen beïnvloeden dit. Duurzame energie wordt 

meer en meer opgewekt door individuele burgers, 3D-printing zal dat in de nabije toekomst 

uitbreiden naar productie. Er vindt een verschuiving plaats van bezit naar gebruik, hetgeen een ruil-

economie bevordert. Het systeem van kapitalisme/socialisme verandert wellicht in een van 

gemeenschappelijkheid24, waarin minder plaats  is voor marktwerking en overheden en waar succes 

meer wordt afgemeten aan sociaal kapitaal. 

 Wat zijn mogelijkheden om negatieve gezondheidseffecten te verminderen? 

 Hoe kunnen deze ontwikkelingen bijdragen aan het leefbaar houden van de stad? 

 Hoe kunnen we dit gebruiken om creativiteit te stimuleren? 

 Hoe brengen we kennis in van andere disciplines: psychologen, sociologen, marketeers? 

Hoe gebruiken we Big Data in ons voordeel en beschermen we gelijktijdig onze privacy? (zie 

ook25). 
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Bijlage 1. Beneficial Energy Plus Buildings in a Circular Economy   

Het onderzoek ‘beneficial energy plus gebouwen in een circulaire economie’ verkent hoe energie-plus 

gebouwen optimaal kunnen functioneren en bijdragen aan een circulaire economie. Terwijl ‘energie-plus 

gebouwen’ gebaseerd op een netto jaarlijkse balans (d.w.z. per jaar wordt meer energie opgewekt dan 

verbruikt) al mogelijk is, kijkt dit onderzoek verder dan dat. Het doel is energiesystemen van gebouwen in 

te passen in een bredere context van het grotere energiesysteem en in een circulaire economie. 

De focus van dit onderzoek ligt op het energiesysteem zelf. Daarnaast wordt dit systeem beoordeeld in de 

bredere context: ten eerste van circulariteit, met name met betrekking tot materiaalgebruik, ten tweede 

met betrekking tot de relatie met andere bronnen en stromen zoals afval, water, ruimtegebruik. Tenslotte 

zal er ook aandacht zijn voor businessmodellen die energiesystemen in een circulaire economie mogelijk 

kunnen maken. Deze breder blik zorgt ervoor dat kansen en bedreigingen van energie-plus gebouwen 

binnen de bredere duurzaamheidsproblematiek kunnen worden geïdentificeerd, uitgaande van de 

noodzaak voor een circulaire benadering van onze hulpbronnen. 

❶ Energy plus+ 

Het energiesysteem is de focus van het onderzoek, waarbij op energiegebied drie aspecten verder gaan 

dan energie-plus: (1) Het eerste doel is een vergaande match tussen vraag (energiebehoefte) en aanbod 

(duurzame opwekking) van energie te realiseren, zowel wat energiekwaliteit (’exergie’) betreft als wat tijd 

betreft (middels energie-opslag). In principe kan een gebouw een energie-plus gebouw worden indien de 

vraag (sterk) wordt gereduceerd en de duurzame opwekking wordt gemaximaliseerd. Echter, een 

minimaal benodigde input van hoogwaardige energie is het resultaat van een optimale match tussen 

energie- vraag en aanbod. De exergie benadering zal worden gebruikt om deze match te optimaliseren. 

Daarnaast zal relevant lopend onderzoek in dit voorstel worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld het 

AC/DC project1  en onderzoek naar nieuwe energie-opslag en conversietechnieken. (2) Het tweede doel 

van ‘beyond energy plus’ is also gerelateerd aan de match tussen vraag en aanbod, maar gaat in op de 

relatie met het energie systeem op grotere schaal. Om een positieve voetafdruk te hebben kunnen geen 

nadelige gevolgen op het netwerk worden afgewenteld, maar kan een gebouw mogelijk zelfs het grotere 

energiesysteem ontlasten, door het realiseren van een flexibel vraagprofiel of energie-opslag. (3) Als 

derde heeft ook de embodied energy van de gebruikte materialen invloed op de energie prestatie van een 

gebouw. Door dit mee te nemen (waarbij de embodied energie gebaseerd dient te zijn op circulair 

gebruik), kan de juiste afweking worden gemaakt tussen besparen van operationele energie tegen 

embodied, ofwel ‘investerings & life cycle’ energy.  

❷ plus materialen ❸ plus verbondenheid   ❹ plus circulair business model  

Voor circulariteit is een positieve voetprint voor energie nog niet genoeg. Het energiesysteem wordt 

daarom bekeken binnen de context van circulariteit, met focus op de volgende drie punten: 

materiaalgebruik; verbondenheid met overige (duurzaamheid) doelen in de omgeving en circulaire 

business modellen. Materialen zullen worden geëvalueerd aan de hand van een circulaire levelscyclus, 

ofwel in een biologische ofwel in een technologische cyclus, zoals beschreven in de C2C gedachte. 

Verbondenheid betreft het gebouw in zijn omgeving: de mogelijke interacties of verstrengelde belangen 

met andere (duurzaamheids) doelen in de omgeving wordt in kaart gebracht. Te denken valt hierbij aan 

afvalstromen, water, mobiliteit, top soil, voedselproductie en urban farming. Veel zaken zullen te maken 

hebben met ruimtegebruik. Tenslotte zal worden gekeken naar welke business modellen een circular 

                                                           
1
 AC/DC Climace Kic project related to inter connectability of all low voltage appliances in households and 

offices as well as the direct integration of renewable solar energy systems in these distributed grids 
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energiesysteem mogelijk kunnen maken. Deze aspecten kunnen binnen de scope van een energie-

onderzoek waarschijnlijk niet in detail worden uitgewerkt, maar zullen worden bekeken op het niveau van 

een SWOT2 analyse. Hierdoor is een holistische benadering mogelijk zonder dat alle details worden 

onderzocht. Dit kan tot andere afwegingen leiden dan wanneer een meer gefocuste en nauwe benadering 

van het energiesysteem op zichtzelf wordt gehanteerd. De SWOT analyses kunnen gewenste en 

ongewenste ontwikkelingen aan het voetlicht brengen,  waardoor waardevol inzicht kan worden 

verkregen in hoe de energiesystemen van  een  – duurzame en circulaire – toekomst er uit kunnen zien. 

Initiators: Prof. Peter Luscuere, dr. Sabine Jansen (TU Delft | Faculty of Architecture | Climate Design 

Beneficial Energy Plus Buildings in a Circular Economy      

Keywords: 

 

Voorbij energie-plus 

| vergaande match tussen energie-vraag en aanbod  

| match van energie kwaliteit & exergie benadering | match in tijd: energie-opslag | 

| verkennen van nieuwe technologische ontwikkelingen in het licht van hun mogelijk rol 

in energie-plus gebouwen van de toekomst. | solid state heat pump* | AC/DC direct 

integration of solar energy* 

| beneficial voor het grotere energiesysteem  

 | smart grids | energie-opslag op wijkniveau| nog grotere schaal 

| embodied energy 

 

Plus materialen: circulair gebruik van materialen 
 

Plus verbondenheid: het gebouw in zijn omgeving met overige (duurzaamheids)doelen 
 

Plus business modellen: hoe kunnen energiesystemen functioneren in een circulaire economie 

 

 
Figuur: de energieketen en de relatie met de andere hulpbronnen materialen, water en sop soil: voor het invullen van ozne 

energiebehoefte hebben we niet alleen energiebronnen nodig, maar ook componenten die de energie kunnen omzetten, 

distribueren en opslaan. Hiervoor zijn materialen nodig, die circulair gebruikt doenen te worden. Daarnaast is voor het 

‘produceren’ van bio-based energiedragers ook top soil en water nodig. 

                                                           
2
 SWOT =  Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.   
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Bijlage 2. Onderzoeksvoorstel ‘Ex Waste’  
Peter Luscuere, Professor Building Services, Faculteit Bouwkunde, TU Delft  
Bob Geldermans, Industrieel Ecoloog en onderzoeker Klimaatontwerp & Duurzaamheid, TU Delft 

Naar een nieuwe meetmethodiek 
Onze samenleving produceert grote hoeveelheden afval. Recycling niveaus zijn in de meeste gevallen 

suboptimaal: aanzienlijke fracties worden verbrand of gestort, waarbij veel van de embodied value3 

van deze materialen verloren gaat. Terugwinnen van calorische waarde van bijvoorbeeld gebruikte 

mobieltjes is dagelijkse praktijk, maar veelal zonder de waardevolle metalen te scheiden, hetzij 

vooraf hetzij vanuit de bodem-as: 1 ton mobieltjes staat gelijk aan 0,30 kg goud, 141,6 kg koper, 3,1 

kg zilver, 0,13 kg palladium en 3 g of platina [1]. Vergelijkbare beargumentering kan worden 

toegepast op andere afvalstromen, zoals bouw en sloopafval. Meerdere fracties hierin bevatten een 

groter potentieel dan momenteel wordt aangewend. 

In de opkomende circulaire economie zal energiewinning uit afval alleen een acceptabel verdien-

model zijn voor non-recyclables. Materialen, primair of secundair gewonnen, zijn niet oneindig en 

moeten zorgvuldig behandeld worden. Verdienmodellen worden daarbij niet langer gebaseerd op 

lineaire – take/make/waste – concepten, maar op goed rentmeesterschap ten einde hernieuwbare 

gebruikscycli op te zetten en in stand te houden. Gebouwen worden dan materiaalbuffers waarbij 

eigendom en verantwoordelijkheid van toegepaste materialen verschuift naar de partij die investeert 

in het terugwinnen ervan. Dit impliceert wel een grote omslag in het ontwerp van producten en 

processen. Om de potentiele waarde van afgedankte materialen in de gebouwde omgeving te 

kunnen inschatten dienen we ‘waardering’ te baseren op een vooruitstrevende en geïntegreerde 

wijze in plaats van op eenzijdige parameters, zoals calorische waarde. 

Het onderzoeksvoorstel richt zich op de ontwikkeling van een meetmethode waarbij de intrinsieke 

waarde van afzonderlijke componenten en materialen afgezet wordt tegen de extrinsieke – 

contextuele – karakteristieken. Dit kan op basis van verschillende parameters, zoals: kostprijs, 

energiegebruik, toegevoegde waarde, gezondheidseffecten etc. Dergelijke parameters zouden in 

samenhang de werkelijke waarde kunnen bepalen van specifieke materialen of substanties. Dit 

betekent dat het onderzoek zicht ook richt op identificatie van recycling technologieën. Deze 

technologieën worden continue aangepast en verbeterd, waardoor hogere graden intrinsieke 

waardes ‘bevrijd’ kunnen worden dan huidige efficiëntie niveaus mogelijk maken.  

Kortom: het Ex Waste onderzoek beoogt een methodiek voor de beste – tijd, plaats en context 

gerelateerde – waardebepaling van residu materialen.  

Probleemstellingen 
 In onze gebouwde omgeving worden grote hoeveelheden afval geproduceerd: een 

fenomeen dat omschreven kan worden als een systeemfout.  

 Dit afval betreft vaak heterogene stromen van onzuivere fracties 

 Recycling niveaus van afvalstromen zijn suboptimaal: grote volumes worden verbrand of 

gestort,  waarbij – waarde van – grondstoffen verloren gaat.  

 Afvalverbranding met terugwinning van energie wordt soms gezien als duurzame energie 

bron, waaromheen verdienmodellen ontstaan.  

                                                           
3
 Embodied value is te definiëren als de som van intrinsieke en extrinsieke capaciteit in- of geassocieerd met de afvalstroom  
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 Er ontbreken integrale methoden om de waarde van afvalstromen te meten en keuzes in 

afval- of grondstoffenmanagement te vergelijken.   

Hypothese 
Het meten van de embodied value van afval is een onvermijdelijke stap voor het bereiken van een 

effectieve circulaire samenleving. Een integrale, kwantitatieve tool helpt bij het valideren van 

maatregelen om te kunnen verschuiven van laagwaardige afvalverwerking naar hoogwaardiger 

grondstoffenmanagement. Afvalverbranding met energie terugwinning, bijvoorbeeld, kan zo 

vergeleken worden met alternatieve strategieën, waarbij de scope verbreed wordt van enkel 

calorische en economische waarde naar een geavanceerde set van indicatoren.  

Doelstellingen  
1. Het analyseren van een selectie afvalstromen en scenario’s schetsen waarin materialen die 

nu als afval behandeld worden gaan functioneren in circulaire modellen. 

2. Multi-criteria vergelijkingen maken tussen circulaire modellen aan de ene kant en 

conventionele lineaire modellen aan de andere, kijkende naar toegevoegde en/of verloren 

waarde. Bestaande en nieuwe data, instrumenten en principes worden daarbij toegepast, 

zoals: Exergy om een indicatie te krijgen van de arbeidscapaciteit van afval- en 

grondstofstromen, LCA om de milieu- en gezondheidsimpact te beoordelen gedurende de 

gebruikscyclus, Natural Capital Accounting om de consumptie van natuurlijke grondstoffen 

te berekenen en Price determination gebaseerd op vraag en aanbod.  

3. Een geïntegreerde methode die inspeelt op verdienmodellen en MVO beleid van bedrijven 

en organisaties, bijvoorbeeld door perspectieven te bieden met betrekking tot schaarste, 

leveringszekerheid, fair trade, ecosysteemdiensten etc.  
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Bijlage 3. Smart Grids als wegbereider voor  een hernieuwbare Energie Transitie 

In de transitie van de bestaande, op fossiele brandstoffen gebaseerde, lineaire economie naar een op 

hernieuwbare energie gestoelde, circulaire economie, waarin materialen oneindig kunnen worden 

gerecycled, zullen een groot aantal deeloplossingen moeten samenwerken. De definitieve oplossing 

mag zeer wel een op hernieuwbare energie gebaseerde waterstof economie zijn, het proces ernaar 

toe zal eerder een lappendeken van verschillende kleine en middelgrote tussenliggende stappen zijn, 

sterk afhankelijk van behoeften, bronnen, opslag en distributie parameters. 

Enegiestromen moeten worden gekoppeld aan: korte, middellange en lange termijn opslag waarbij 

de kwaliteit van deze stromen door de intelligente netwerken in acht genomen dient te worden. Op 

deze manier kunnen we stromen van water, energie, materialen en afval met het minste 

kwaliteitsverlies distribueren naar plaatsen waar deze benodigd of verwerkt kunnen worden. Een 

variëteit van disciplines zullen hiertoe moeten samenwerken zoals: electra, thermodynamica, chemie 

en biologie. 

Dit onderzoek dient een roadmap te bepalen die de mogelijkheid biedt om de inpassing van 

hernieuwbare bronnen in ons huidige op fossiele brandstoffen gebaseerde energie systeem mogelijk 

te maken. Voorbeelden van deze in te passen hernieuwbare bronnen zijn: zonne energie (PV en 

thermisch), wind, geothermie en blue energy. Opslagtechnieken kunnen thermisch van aard zijn 

(korte, middellange en lange termijn) of electrisch (accu’s, electrisch auto’s, vliegwielen) of chemisch 

(power to gas: H2 or CH4) of biologisch (vergisting). Het transport zal geschieden door  heet-, warm- 

en koudwater-netwerken voor de relatief korte afstanden, wissel- en gelijkstroomnetwerken, 

aardgasnetten gevoed door de power to gas systemen, CO2-leidingen ten behoeve van kassen, afval 

stromen inclusief water en vele anderen. 

Een aantal typologisch kenmerkende woonomgevings-scenario’s zullen worden gedefinieerd in 

termen van: (hulp)bronnn, argrische en/of industriële activiteiten, bevolkingsdichtheden etc., 

gebaseerd op bestaande typologisch passende gebieden. Een op de Energie Potentie Mapping 

techniek [1] gebaseerde inventarisatie biedt een visuele representatie van beschikbare bronnen en 

behoeftes. Exergie benaderingen [2] worden gebruikt om vraag en aanbod op het best mogelijke 

kwaliteitsniveau bij elkaar te brengen. Thermodynamische berekeningen worden gebruikt om 

economisch haalbare transportafstanden te berekenen. 

Op deze wijze is het mogelijk de aanzet tot een benodigde energietransitie uitgaande van de 

bestaande infrastructuur te onderzoeken. Het ‘grand design’ van een ultieme hernieuwbare 

energievoorziening is niet het doel, maar de inspiratiebron om te onderzoeken hoe we het beste 

gebruik kunnen maken van de huidige infrastructuur en waar deze als eerste zal moeten worden 

aangepast. 
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