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D
e toekomst van circulariteit moet je 
zien in het licht van de toenemende 
digitalisering en robotisering. 
Vergeleken met de ontwikkelingen 
op die twee terreinen lijkt circulariteit 
achterop te raken. Maar schijn 
bedriegt. Deze drie ontwikkelingen 
versterken elkaar juist. Robotisering 
en digitalisering stimuleren het 
proces van circulariteit. Ze maken het 
rendabel en daardoor economisch 
interessant. Dat zie je weliswaar 

nog niet terug in de actuele onderzoekrapportages, maar wel in de 
praktijk. En dat stemt mij bijzonder optimistisch. 

Een voorbeeld. Hout uit een slooppand moet ‘ontspijkerd’ 
worden. Voorheen was dat handwerk, arbeidsintensief en tijdrovend. 
Niet rendabel en dus werd hout verbrand. Dankzij robotisering is er 
nu een manier om effectief spijkers uit hout te halen. Een enorme 
versnelling in het proces, die circulariteit ineens wél haalbaar maakt.  

Digitalisering heeft eenzelfde stimulerend effect. Wij hebben een 
tool ontwikkeld, die materialisatie in het ontwerpproces inzichtelijk 
maakt. Wanneer een ontwerp door onze scan gaat, geeft die 
feedback op de materiaalkeuze. Waar mogelijk biedt het circulaire 
alternatieven voor de gekozen materialen. Dat levert geen extra 
kosten op, verandert niets aan het ontwerp, maar stimuleert het 
gebruik van circulaire bouwmaterialen. Een efficiënte manier die 
aangeeft hoe het beter kan. Deze ontwikkelingen rubriceren we 
onder de noemer ‘digitalisering’ of ‘robotisering’, maar ze hebben 
een direct effect op circulariteit. Die ontwikkelt zich onder invloed 
daarvan zó snel dat het nauwelijks bij te houden is. 

Producten worden steeds schaarser. De druk op de markt is 
hoog en bouwkosten lopen op. Dat dwingt bouwproducenten tot 
maatregelen. De noodzaak tot hergebruik van materialen neemt 
toe. Dat zal uiteindelijk leiden tot een systeem waarbij we geen 
producten meer kopen, maar gebruiken. Je wordt geen eigenaar, 
maar gebruiker die daar maandelijks voor betaalt. Zo’n model 
werkt echter pas als we echt gaan beleggen in grondstoffen en dat 

We halen het:
een volledig
circulaire
economie in 2050!
Ik ben ervan
overtuigd.
De eerste tekenen 
zijn al zichtbaar.
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organisaties in ons land 
worden bestuurd op een 
manier die niet meer 
passend is bij de snel-
heid waarmee de wereld 
verandert. Ze zijn veel 
te weinig adaptief. In-
novaties genoeg, maar 
ze kunnen door verou-
derde bestuursmodellen 
niet worden geadop-
teerd en toegepast. Dat 
moet veranderen.’

Voorspelling 2020
Wat staat er op de 
agenda voor 2020?
‘Op de agenda 
voor komend jaar 
staat de verkoop 
van onze circulaire 
bouwmaterialen, 
waaronder circulair 
beton, circulaire 
gevelsteen en nog zo’n 
zestig andere materialen. 
In functie van die verkoop 

Terugblik 2019
Wat was de belangrijk-
ste les uit 2019?‘
Het is mij dit jaar heel 
duidelijk geworden dat 
niet het aantal in-
novaties bepalend zal 
zijn voor het bereiken 
van een circulaire 
economie, maar het 
adaptief vermogen van 
de overheid en het grote 
bedrijfsleven. De grote 

Welk cijfer geef je 
2019 ?
‘Ik ben tevreden over 
onze ontwikkeling 
en impact in 2019. 
Daar hoort een ‘7’ 
bij denk ik dan. We 
hebben ontzettend 
hard gewerkt aan het 
opschaalbaar maken 
van ons model en 
we maakten daarin 
grote stappen. 

Dat maakt dat we 
komend jaar opnieuw 
zullen verdubbelen 
als het gaat om het 
ontmantelen van 
gebouwen, zodat we 
voldoende materialen 
en grondstoffen 
terugwinnen om 
ons assortiment 
aan circulaire 
bouwmaterialen te 
kunnen blijven leveren.’ 

en verdere ontwikkeling 
zullen we opnieuw op 
grote schaal gebouwen 
ontmantelen door 
middel van onze Urban 
Mining technieken. 
Voorts lanceren we 
komend jaar ons nieuwe 
datahuis, waarmee 
we voorspellingen 
kunnen doen over 
grondstof-waarden in 
vastgoedportefeuilles.’

Wat is je droom voor de 
toekomst?
‘De ultieme droom is en 
blijft natuurlijk het tot 
stand brengen van een 
circulair economisch 
model. Omdat het in 
alle opzichten beter is. 
We lossen er tal van 
grote maatschappelijke 
problemen mee op en 
behouden bovendien 
onze welvaart en 

koploperspositie in de 
wereld.’ 

Beste zakenlunch of 
diner
Dat was een door ons 
georganiseerde lunch 
op de internationale 
vastgoedbeurs MIPIM 
met ontwikkelaars en 
beleggers 
Mooiste deal
Het leveren van het 

eerste circulaire beton 
aan Heembouw 
Beste beurs
Provada (by far!)
Grootste verlies
Ik verlies nooit, ik win of 
ik leer! 
Opvallendste nieuws
We zijn uitgeroepen tot 
FD Gazelle en behoren 
dus tot de snelst 
groeiende bedrijven van 
Nederland 

Vooruitblik 202o
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken
We hebben een enorme 
lijst van innovaties waar 
ik graag aan werk 
Grootste uitdaging
Zorgen dat de 
opdrachtgevers kaf van 
koren kunnen blijven 
scheiden. 
Waar kijk je naar uit
Eerste projecten 

met onze circulaire 
Baksteen (Q1 2020) 
Wat ga je anders 
aanpakken
Ik ga me echt niet meer 
ergeren, alleen nog 
verwonderen

wordt pas mogelijk als we al die grondstoffen goed documenteren 
in een digitale databank. De TU Delft heeft voor ons een database 
gebouwd waarin onze informatie van vier jaar circulair bouwen zijn 
verwerkt. Zo’n database maakt het mogelijk de grondstofwaarde te 
bepalen van de gehele portefeuille van een woningcorporatie. Zo 
kunnen we heel nauwkeurig bepalen wat daar in de toekomst uit ‘te 
oogsten’ is!

Circulaire economie beoogt een heel nieuw economisch model. 
Het is meer dan hergebruik van ‘oude troep’, maar draait om 
nieuwe waarde, nieuwe technologie en nieuwe samenwerking. Ik 
ben optimistisch gestemd en weet zeker dat we de norm die de 
overheid nu stelt voor 2030 makkelijk halen. Eerder ‘ondanks’ dan 
‘dankzij’ het overheidsbeleid. Want met een norm voor 2030 die 
we nu al bijna halen, stimuleert zij de bouwsector niet tot circulaire 
maatregelen. Een goede zaak dus, dat beleggers, gemeenten en 
ontwikkelaars zelf de lat wat hoger leggen.

Circulariteit staat niet op zichzelf, maar gaat hand in hand 
met digitalisering en robotisering. Wie die relatie niet ziet en zich 
blindstaart op de huidige onderzoeksrapporten zou teleurgesteld 
kunnen raken; de kansen die er liggen niet benutten. Voor 
pessimisme – ‘we halen het toch nooit’ – is absoluut geen reden. 
Circulariteit moet niet uitsluitend belicht worden vanuit de ‘groene’ 
kant. Juist vanuit economisch perspectief liggen er enorme kansen. 
Daarom halen we het. Met gemak!
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New Horizon Urban Mining


