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Voorwoord 
Ecosystemen doorgaan een groeiproces waarbij aile processen geleidelijk op elkaar worden 
afgestemd. Ais dit niet gebeurd is het ecosysteem gedoemd om ten onder te gaan. Volgens Ken 
Yeang 31 is het menselijk ecosysteem op het moment lineair, vergelijkbaar met dat van beken en 
rivieren. Net als die systemen zijn wij afhankelijk geworden van bronnen buiten de stad voor 
onze energie, voedsel en grondstoffen. 

Volwassen ecosystemen, zoals die veelvuldig in de natuur voorkomen, zijn beter in het 
verwerken van materialen en voedsel. Ze produceren niet aileen hun eigen energie en 
bouwstoffen, maar ze geven dit ook af aan hun omgeving. 

Volwassen zijn, betekend verantwoordelijkheid dragen. We beginnen steeds meer in te lien dat 
we dat op dit moment nog niet doen. Is het Cradle to Cradle concept voor de mens een manier 
om volwassen te worden, om deel te uit te gaan maken van een volgroeid ecosysteem? 

Voor u Iligt het verslag van mijn onderzoek voor de master Architecture, Building and Planning in 
de richting Bouwtechniek, Design and Lifespan aan de Bouwkunde faculteit van de Technische 
Universiteit van Eindhoven. 

Mijn generatie heeft de kans en de mogelijkheden om een goede stap in de richting van een 
duurzame samenleving te maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer 
studenten aan de slag gaan met het Cradle to Cradle concept voor hun afstudeeropdracht. 

Zo werd ook ik door dit concept, dat later in dit verslag zal worden toegelicht, ge'intrigeerd na 
het bekijken van de uitzendingen van het VPRO programma tegenlicht waarin het Cradle to 
Cradle concept in Nederland werd ge·introduceerd. 

Het concept lijkt door vele lagen van de bevolkilng als een aangename verrassing te komen en 
de grote aandacht die het krijgt doet spreken van een hype. 

Met dit afstudeeronderzoek lever ik een bijdrage aan een succesvolle toepassing van dit concept 
op de Nederlandse woningbouw. 

Dankbetuiging 
Voor de totstandkoming van dit verslag en mijn onderzoek zou ik graag mijn begeleiders prof. ir. 
J.I"1. Post, dr. ir. E.L.C. van Egmond- de Wilde de Ligny en ir. D.A.F. Anink hartelijk willen 
bedanken voor hun inzet, kennis en hulpvaardigheid. Ook gaat mijn dank uit naar de mensen 
die mij aan informatie hebben geholpen zoals ir. N. van Nunen, ir. R. Gort en ir. R. van den 
Berg, naar mijn verloofde voor haar geduld, luisterend oor en hulp, naar mijn familie voor hun 
steun, naar mijn medestudenten op vloer 5 van de faculteit bouwkunde voor hun adviezen en 
hulp en aile andere mensen die mij hebben geholpen in mijn afstudeertraject. 

Leeswijzer 
Na dit voorwoord voigt een samenvatting en een inleiding op het onderwerp, waarna de opzet 
van het onderzoek aan u word't gepresenteerd. Hierop voigt het onderzoek en de resultaten. 

Na de resultaten zullen deze en het onderzoek worden geevalueerd, waarna een conclusie zal 
worden getrokken als antwoord op de in de onderzoeksopzet geformuleerde hoofd- en 
deelvragen. 

Tot slot zal het nawoord een reflectie bieden waarna de bronnenlijst dit deel van het verslag 
afsluit. 

Het tweede dee I van het verslag bestaat uit de bijlagen waarin interviews en andere bronnen 
van actoren te vinden zijn naast een gedetailleerde uiteenzetting van de resultaten en 
tekeningen van de getoetste ontwerpen. 
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Samenvatting 
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de toepassing van het Cradle to Cradle concept op de 
nieuwbouw van eengezinswoningen in Nederland. Hiervoor is onderzocht in welke mate een 
geselecteerd bouwdeel van een referentie eengezinswoning zo kan worden ontworpen dat het 
voldoet aan de Cradle to Cradle criteria. 

Het Cradle to Cradle concept is ontwikkeld door Michael Braungart en William McDonough en 
streeft naar het transformeren van onze negatieve invloed op onszelf en het milieu in een 
positieve. 

Dit kan bereikt worden door materiaalkringlopen (biologische en technologische) oneindig te 
maken door ze volledig te sluiten, geen toxische elementen meer toe te passen in materialen en 
biologische diversiteit en menselijk welzijn niet in gevaar te brengen maar te stimuleren. Er zal 
dus ontworpen moeten worden vanuit rechtvaardigheid (ethiek), economische belangen en 
esthetiek. 

Waar de huidige concepten, zoals Industriele Ecologie, Ecologisch Ontwerpen en Integraal 
ketenbeheer, proberen om de milieubelasting te beperken om zo naar een neutrale invloed op 
het milieu te komen, probeert het Cradle to Cradle concept om de negatieve invloed niet te 
neutraliseren, maar te vervangen door een positieve invloed. Het huidige problematische 
systeem zal hierdoor niet langer in stand gehouden worden, er zal niet meer met negatieve 
boodschappen geprobeerd hoeven te worden om mensen tot actie te bewegen en er zal worden 
voorkomen dat door subtiele en opbouwende vervuiling de natuur langzaam wordt vernietigd 
waardoor herstel niet meer mogelijk is. 

Het concept besteedt weinig aandacht aan de energieproblematiek, dit kan volgens het Cradle to 
Cradle concept met behulp van de zon opgelost kan worden . Dit lijkt bevestigd te worden vanuit 
meerdere bronnen, ondermeer door een netwerk van Concentrated Solar Plants in woestijnen 
aan te leggen waarmee, in combinatie met al bestaande duurzame energiebronnen zoals 
stuwmeren en windmolens, in al onze energiebehoeftes kan worden voorzien . Het is daarom 
geen technologisch maar een politiek probleem. 

Materialen echter, zullen, als we doorgaan met de huidige exploitatie van de voorraden van de 
aarde, over enkele decennia tot eeuwen opraken. Dit is dus wei een probleem, vandaar dat dit 
onderzoek zich primair op dat aspect van het Cradle to Cradle concept richt. 

Om dit te kunnen onderzoeken zijn er een aantal principes en criteria gedestilleerd vanuit het 
boek van Braungart en McDonough, vanuit wetenschappelijke achtergronden van overige 
concepten en vanuit kritiek op het concept uit de wetenschappelijke wereld. 

Het gaat hierbij om vier principes met per principe een of meer criteria: het beperken van 
toxische elementen, dat doormiddel van LCA gegevens kan worden aangegeven, het sluiten van 
de kringlopen, waarbij moet worden aangetoond of het materiaal biologisch afbreekbaar is of in 
welke mate het terug gebracht kan worden in de technosfeer, ecologische en sociale aspecten, 
waarin biologische diversiteit en menselijk welzijn worden behandeld en toekomstgerichte 
maatregelen zoals het bezitten van een keurmerk voor het duurzaam exploiteren van 
hernieuwbare bronnen. 

Met deze principes en criteria is een instrument ontwikkeld waarmee met een relatieve score 
aangegeven kan worden, in hoeverre een bouwmateriaal voldoet aan het Cradle to Cradle 
concept. Dit instrument maakt onderscheid tussen materialen in de technosfeer, biosfeer of een 
combinatie van de twee, zodat aileen de criteria gelden die bij de juiste kringlopen horen. Er 
wordt op elk principe een deelscore in procenten behaald die vervolgens worden gemiddeld met 
weegfactoren tot een eindscore. 

Omdat sommige criteria afhankelijk zijn van andere binnen het concept kan de invloed van een 
criterium op de eindscore varieren naar gelang het materiaal tot de biosfeer, techosfeer of tot 
beide behoort. Hierbij speelt de mogelijkheid om, bij een samengesteld materiaal, de 
verschillende stoffen te kunnen scheiden, ook nog een rol. 

Dit instrument is gebruikt om te onderzoeken welke bouwdelen van een standaard nieuwbouw 
Nederlandse eengezinswoning relatief minder voldoen aan het Cradle to Cradle concept. 
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Uit deze laag scorende bouwdelen, te weten de fundering, binnenwanden, gevel en vloeren is de 
gevel gekozen om verder uit te werken. 

Vervolgens zijn de standaard bouwmaterialen die gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van 
een gevel voor een nieuwbouw Nederlandse eengezinswoning geanalyseerd met behulp van het 
instrument. Hieruit is gebleken dat er nog geen materialen zijn die 100% voldoen aan de Cradle 
to Cradle criteria, maar dat het wei goed benaderd wordt door materialen als leemstenen en 
duurzaam verduurzaamd hout met scores van respectievelijk 92% en 90%. 

Met deze resultaten zijn drie concepten uitgewerkt, te weten stapelbouw, houtskeletbouw en 
een groene gevel waar vervolgens een gemiddelde materiaalscore voor is berekend in het 
instrument. 

Het blijkt dat er uit de drie concepten geen duideJijk betere benadering is af te lei den voor de 
uitwerking van het Cradle to Cradle concept, maar dat er wei met een gemiddelde van ruim 
80% volgens het Cradle to Cradle concept kan worden gematerialiseerd, met de vandaag de dag 
verkrijgbare bouwmaterialen, wat een significante verbetering is ten opzichte van de 55% die de 
gevel van een standaard eengezinswoning in Nederland scoort in het instrument. 

Daniel Tulp BSc. 4-8-2009 4/79 



--------De mogelijkheden voor het Cradle to Cradle concept in de Nederlandse woningbouw , ... ___ t 

Inleiding 
Duurzaam bouwen staat meer en meer onder de aandacht deze dagen, dit in tegenstelling tot 
een aantal jaren geleden. Of het nu de film van AI Gore is geweest die het laatste zetje gaf 
zodat de klimaatsverandering op de agenda kwam te staan is moeilijk vast te stellen, maar er 
wordt gemakshalve meestal wei gerefereerd aan zijn "ongemakkelijke waarheid". 

Dat door de aandacht voor de opwarming van de aarde veel aandacht is ontstaan voor 
broeikasgassen als CO2 is echter maar een kleine stap in de richting naar een duurzame 
leefwijze van de mens op aarde. Door het concentreren op energie worden andere problemen 
als vervuiling en uitputting van de aarde, vermindering van de biodiversiteit en schade aan, 
vaak complexe, ecologische systemen door veel mensen over het hoofd gezien. 

Nu is er binnen de duurzame bouw al lange tijd sprake van de levenscyclus benadering die door 
de huidige populariteit van het Cradle to Cradle concept nieuw leven in is geblazen. De 'hype' 
die niet aileen de bouwsector in Nederland bezighoudt en is ontwikkeld door Michael Braungart 
en William McDonough gaat wellicht verder en zegt een bredere en betere ontwerp benadering 
te zijn. 

Voorgeschiedenis 
De club van Rome waarschuwde in de jaren 60 al voor onder andere uitputting van de aarde. De 
oliecrisis van 73 toonde dat de westerse wereld zeer afhankelijk is van materialen uit externe 
bronnen. Sinds die tijd wordt er meer en meer onderzoek gedaan naar natuurbescherming en de 
gevolgen van het menselijk handelen op het welzijn van de natuur. Dit wordt veelal als 
'geitenwollen sokken' gedachtegoed bestempeld, maar de gevolgen van het welzijn van de 
natuur op het welzijn van de mens blijkt nu meer dan ooit door de opwarming van de aarde en 
de stijgende zeespiegel. 

Maatschappelijke context 
De milieudruk van de gebouwde omgeving bestaat niet aileen uit haar energieverbruik. 
Materialem spelen ook een grote rol wat op de lange termijn gevolgen zal hebben voor 
beschikbaarheid en dus prijzen en kwaliteit van de producten, maar ook voor het millieu zelf. Dit 
is bijvoorbeeld zichtbaar door de illegale houtkap in tropische regenwouden. 

Nu al is grootschalige bouw niet meer mogelijk in bijvoorbeeld landen als China waar een steeds 
grotere vraag naar woningen ontstaat. Zoals Braungart en McDonough aanhalen zou daar 
ongeveer de helft van de klei en steenkool voorraden van China voor nodig zijn om de 
benodigde woningen in bakstenen uit te voeren. 7 

Wetenschappelijke context 
Omdat het in 2002 gepubliceerde concept vrij recent onder de aandacht is gekomen van de 
wetenschap, zijn nog niet veel wetenschappelijke studies verricht naar het functioneren en de 
toepassing van het Cradle to Cradle concept. Wei heeft het MBDC (McDonough Braungart Design 
Chemistry)81 van Braungart en McDonough, al een aantal materialen, producten en processen 
onder de loep genomen. 

Daarnaast is de verhouding tussen het Cradle to Cradle concept en andere, reeds 
wetenschappelijk onderbouwde concepten, een punt waarover veel discussie plaats vindt 
doordat het concept nieuwe perspectieven biedt maar tegelijkertijd ook veel gemeen heeft met 
de reeds bestaande concepten. 

Toekomst 
Het Cradle to Cradle concept is op het moment erg actueel in Nederland. Men is voornemens de 
Floriade van 2012 in Venlo en 60.000 nieuwbouwwoningen in Almere volgens Cradle to Cradle 
principes te realiseren. In de toekomst zal dit nog verder groeien, zo heeft VROM voornemens 
aangekondigd en zijn meer gemeentes ge"interesseerd in de toepassing van het concept. 
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Aanleiding 
Er bestaat echter nog vee I onduidelijkheid over de toepassing van het concept op de bouw en 
welke maatregelen er moeten worden genomen om een ontwerp te realiseren dat aan het 
Cradle to Cradle concept voldoet. 

Dit is dan ook de directe aanleiding voor dit onderzoek, om duidelijkheid te scheppen over de 
huidige mogelijkheden van het Cradle to Cradle concept voor de l'Jederlandse 
eengezinswoningbouw. 
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Probleemstelling 
Om de huidige mogelijkheden voor het Cradle to Cradle concept in de Nederlandse 
eengezinswoningbouw in kaart te kunnen brengen is onderstaande probleemstelling opgesteld. 

Doelstelling 

Van het onderzoek 
Uitwerkingen aandragen voor een bouwdeel met relatief minder kansen voor de toepassing van 
het Cradle to Cradle concept op de nieuwbouw van Nederlandse eengezinswoningen. 

In het onderzoek 
Het verkennen van de mogelijkheden voor de toepassing van het Cradle to Cradle concept op de 
nieuwbouw van Nederlandse eengezinswoningen. 

Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag 
In welke mate kan een geselecteerd bouwdeel van een referentie eengezinswoning zo worden 
ontworpen dat het voldoet aan de Cradle to Cradle criteria? 

Oeelvragen 
1. Wat is het Cradle to Cradle concept? 
2. Welke bouwdelen hebben relatief minder mogelijkheden voor toepassing van het Cradle 

to Cradle concept op de Nederlandse eengezinswoningen nieuwbouw? 
3. In hoeverre kan het in deelvraag 2 geselecteerde bouwdeel toch worden uitgewerkt 

volgens het Cradle to Cradle concept? 

Operationalisering onderzoeksvragen 
1. Wat is het Cradle to Cradle concept? 

a. Welke principes en doelen behoren tot het Cradle to Cradle concept? 
b. In hoeverre zijn deze doelen en principes wetenschappelijk onderbouwd? 
e. Wat zijn de ontwerpcriteria van het Cradle to Cradle concept? 

2. Welke bouwdelen hebben relatief minder mogelijkheden voor toe passing van het Cradle 
to Cradle concept op de Nederlandse eengezinswoningen nieuwbouw? 

a. Hoe kunnen materialen aan de in lc opgestelde criteria worden getoetst? 
b. Uit welke bouwdelen is een Nederlandse referentie woning opgebouwd? 
e. Welke materialen en producten worden er standaard gebruikt om die bouwdelen 

uit te voeren? 
d. Voldoen deze materialen en producten aan de in lc gedefinieerde Cradle to 

Cradle criteria? 
e. Wat zijn de bouwdelen waar toepassing van de Cradle to Cradle ontwerpcriteria 

relatief minder mogel i~ kheden heeft? 
f. Welk bouwdeel uit 2e zal worden uitgewerkt in deelvraag 3? 

3. In hoeverre kan het in deelvraag 2 genoemde bouwdeel toch worden uitgewer~t volgens 
het Cradle to Cradle concept? 

a. In hoeverre voldoen de huidige bouwmaterialen aan de Cradle to Cradle criteria? 
b. Met welke materialen, die bij 3a het beste aan de Cradle to Cradle criteria bleken 

te voldoen, is het geselecteerde bouwdeel uit 2f uit te voeren? 
e. In hoeverre is de uitvoering uit 3b een verbetering ten opzichte van de 

referentie? 
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Onderzoeksmethode 
Om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er een exploratief documentenonderzoek 
gedaan waarbij literatuur en casussen zijn geanalyseerd. 

Uit literatuur en casussen is de algemene materialisatie gedestilleerd waarvan, met behulp van 
een voor dit onderzoek ontwikkeld instrument, het voldoen aan de Cradle to Cradle criteria is 
berekend. 

Hierna is overgegaan op het uitwerken volgens de Cradle to Cradle criteria van een bouwdeel 
waarvan vervolgens met het toetsingsinstrument is gemeten in hoeverre het een verbetering is. 

Cradle to Cradle r. Cradle to Cradle 

r--
concept criteria 

.. 
Bestaande .. Aanvullende criteria Cradle to Cradle ontwerp 
concepten r- criteria 

r 4 
Kritiek 
wetenschappelijke 
wereld 

~ , 
Meetmethodes Cradle to Cradle 

m eetinstrum ent 

I 

Materialisatie Aigemene 

- referentiewoningen 
~ materialisatie I 

SenterNovem Nederlandse 
woningbouw 

, 
Mate van Cradle to 
Cradle van materialen in 
de Nederlandse 

Eisen aan 

----. materialisatie 

1 
Mogelijkheden voor 
uitwerking volgens Cradle 
to Cradle concept 

Figuur 1: Schematische onderzoeksopbouw 
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Hoofdstuk 1: Analyse van het Cradle to Cradle concept 

1.1 Het Cradle to Cradle concept 
William McDonough en Michael Braungart (zie Figuur 2) hebben 
in 2002 hun benaderingswijte van milieuproblematiek in 
boekvorm uitgebracht. Braungart is chemicus en lange tijd als 
zodanig verbonden geweest Greenpeace. McDonough is architect 
en samen hebben ze de McDonough Braungart Design 
Chemistry81 opgericht. 

Om het concept goed te kunnen doorgronden voigt een analyse 
van het boek7. 

Kernpunten Figuur 2: William McDonough 

De kern van het Cradle to Cradle concept is het sluiten van de (onder) en Michael Braungart 

materiaalkringlopen in de biosfeer en de technosfeer. Daarnaast is het volgens het Cradle to 
Cradle concept van belang om bio- en sociologische diversiteit te behouden en mogen de 
gebruikte materialen geen schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu zoals het 
verwekken van ziektes of het ontregelen van hormonen. 

Principes en doelstellingen 

Minder slecht is niet goed 
De hedendaagse ontwerpmethodieken zijn volgens Braungart en McDonough "onintelligent" en 
resulteren in "onbedoeld onethische producten". De eco-efficiente benadering tracht vanuit 
schuld gevoelens de materialen en producten minder slecht te maken. Dit zal volgens Braungart 
en McDonough echter nooit tot een duurzame samenleving leiden om een aantal redenen: 

• Het werkt binnen het systeem dat het probleem veroorzaakt en zal het dus nooit kunnen 
oplossen, het houdt het juist in stand. 

• Het is gebaseerd op morele spelregels en sancties, het is dus niet aantrekkelijk of 
plezierig, waardoor de implementatie erg moeizaam zo niet onmogelijk is. 

• Het verergert de situatie. Door de subtiele en kleinschalige vervuiling, kan net vervuilen 
langer doorgaan en zich in de loop van de tijd opstapelen, doordat de gevolgen niet 
duidelijk merkbaar zijn. Dit kan zelfs doorgaan tot het punt waarop er geen herstel meer 
mogelijk is. Ais een ecologisch systeem in een keer instort, is er meer kans op herstel. 

Ontwerpen met de juiste dingen 
Braungart en McDonough stellen de overgang naar eco-effectiviteit v~~r. Dit houdt in het 
ontwerpen met de juiste dingen - systemen, materialen, producten etc. - in plaat s van de 
verkeerde dingen minder slecht te maken. Het standpunt van de mens moet worden verplaatst 
van "de natuur als fenomeen dat beheerst moet worden" naar "een houding van betrokkenheid". 
We moeten dus weer onderdeel gaan uitmaken van de natuur. 

Hierbij hoort ook een nieuwe ontwerpopdracht: 
• Meer energie produceren dan nodig 
• Eigen afvalwater zuiveren 
• Te lozen afvalwater is van drilnkwater kwaliteit 
• Producten moeten in biologische of technologische cycli terug te brengen zijn (oneindig) 
• Materialen inzamelen voor menselijke en natuurlijke doeleinden 
• Vervoer dat de kwaliteit vanleven verbeterd en goederen en diensten levert 
• Overvloed i.p.v. grenzen, vervuiling en afva ll 

In plaats van een ecologische voedprint die schadelijk is, moeten we naar een ecologische 
voedprint gaan die voedend is. 
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Afval = voedsel 
Binnen het Cradle to Cradle concept wordt een onderscheid gemaakt tussen de biosfeer, de 
verzameling van biologische kringlopen, en de technosfeer, de verzameling van technologische 
kringlopen (zie Figuur 3). 

Om in staat te zijn om producten terug te brengen in de biologische of de technologische 
kringlopen, moet het begrip afval geleidelijk worden afgeschaft en moeten we afval als voedsel 
voor dan wei de biosfeer, dan wei de technosfeer, zien. 

Producten moeten zo ontworpen worden dat ze of geheel in een van de cycli terug gebracht 
kunnen worden, of over beide kunnen worden verdeeld. Bij dit laatste is het van groot belang 
dat de stoffen niet dusdanig met elkaar verbonden zijn dat het scheiden of hergebruik 
onmogelijk is. Ais dit zo is, dan is er sprake van een "monsterlijke hybride". 

Grordslo( 

Biosfeer 

E!jo lo~sche 
afbr3ak 

Co.ns : .... n enl 

Re-::yd lng 

Technosfeer 
GrQfodSlof 

Prot:uc.11e 

Figuur 3: Materiaalkringlopen in de biosfeer en technosfeer volgens het Cradle to Cralde concept 

Producten worden diensten 
De vorm van de producten zal, als ze met het sluiten van de kringlopen in het vooruitzicht 
worden ontworpen, niet aileen de te vervullen functie volgen, maar ook de eigenschappen van 
de materialen waaruit het is opgebouwd. 

Om er voor te zorgen dat de materialen weer terugkomen bij de producent, die de meest 
geschikte persoon is voor recycling, zullen producenten het begrip dienstproduct moeten 
implementeren. Hierbij koopt de consument niet het product, maar de dienst die het levert. 
Bijvoorbeeld 10.000 uur TV kijken. 

Het voordeel hiervan is dat het product nadat de consument het niet meer gebruiken wi I, naar 
de producent terug gaat die vervolgens de waardevolle materialen kan terugwinnen en daar 
nieuwe producten van kan maken. De producent blijft dus eigendom van zijn grondstoffen. 

Respect 
Naast de focus op materialen besteden Braungart en McDonough ook aandacht aan respect voor 
diversiteit als onderdeel van de Cradle to Cradle gedachte. De vitaliteit van een ecosysteem 
hangt af van de mate van diversiteit. Hoe hoger de diversiteit, hoe veerkrachtiger het 
ecosysteem. Om diversiteit in onze samenleving te bevorderen moet er zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van lokale grondstoffen, energie en culturele gebruiken. Er moet rekening 
gehouden worden met lokale omstandigheden. Zodra er ruimte is voor diversiteit, is er ruimte 
voor expressie en esthetische voorkeur. 

Naast respect voor diversiteit moeten ook economische (zoals werkgelegenheid), sociologisch 
(zoals de betrokkenheid van de bevolking) en ecologische aspecten worden gerespecteerd. 
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Er is volop zonne-energie beschikbaar 
Ook op het energievraagstuk proberen Braungart en McDonough een antwoord te geven. Deze is 
dat we meer gebruik moeten gaan maken van de natuurlijke en lokale energiestromen. 
Kleinschalige hybride systemen, waarbij lokaal opgewekte zonne-energie een hoofdrol speelt. 
Gebouwen moeten meer energie gaan opbrengen dan ze nodig hebben. 

Meer ontwerp criteria 
In hun boek geven ze als ontwerp hulpmiddel een fractal (zie 
Figuur 4) die kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat in 
het ontwerpproces aandacht wordt besteed aan economische, 
ethische en ecologische parameters. 
De ontwerpcriteria voor een Cradle to Cradle product komen 
daarmee op: 

• Prestaties 
• Esthetiek 
• Kosten 
• Ecologische inteliigentie 
• Rechtvaardigheid (ethiek) 
• Plezier 

I mplementatie 

Ecology 

Equity Economy 

Figuur 4: Cradle to Cradle fractal 

Ook over de implementatie laten de auteurs zich uit door het opstelilen van een stappenplan. De 
transitie begint door te stoppen met het gebruiken van de bekende boosdoeners, waarna het via 
het opsteUen van lijsten met problematische en positieve materialen uiteindelijk naar het 
herformuleren van ontwerpopdrachten gaat. Ais we deze laatste fase hebben weten te voltooien 
zijn we volgens Braungart en McDonough weer echte aardbewoners geworden. 
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1.2 Wetenschappelijke context 
De wetenschappelijke wereld reageert zoals het haar betaamd in eerste instantie kritisch op de 
opkomst van het concept. Zo stellen41

,42 dr. P. Martens en dr. B. Amelung van het International 
Centre for Integrated assessment and Sustainable development (reIS) van de Universiteit van 
Maastricht dat er een aantal haken en ogen zitten aan het Cradle to Cradle concept. Doordat 
industriele producten en materialen (in theorie) oneindig gerecycled en er daarnaast ook nieuwe 
producten en materialen ontwikkeld zullen worden, zal de technosfeer onevenredig kunnen gaan 
groeien ten opzichte van de biosfeer. 

Ais we dit proberen te voorkomen door zoveel mogelijk producten biologisch afbreekbaar te 
maken dan zou dit volgens Martens en Amelung kunnen leiden tot toxische waarden aangezien 
elke stof in voldoende concentratie schadelijk is voor het milieu. Het volume en de concentratie 
van de biologisch afbreekbare stoffen zal dus een begrenzing gaan worden, terwijl het Cradle to 
Cradle concept juist uitgaat van grenzeloze groei. 

In aanvulling hierop stelt30 Ann Thorpe onderzoeker aan The Open University (Groot Brittannie) 
dat het vrijkomen van grote hoeveelheden biologisch afbreekbare voedingsstoffen 
infrastructureel problemen zal geven. Er zullen namelijk oplossingen moeten komen voor de 
plaatsen waar de materialen moeten composteren. Daarnaast is het de vraag of er voldoende 
vraag is naar deze compost en in hoeverre het mogelijk is om het in de natuur te storten. 

Ook de tijd waarbinnen biologisch afbreekbare grondstoffen hernieuwbaar zijn is volgens Ann 
Thorpe een punt dat niet goed genoeg door het Cradle to Cradle concept wordt belicht. 
Biologisch afbreekbare grondstoffen die binnen een seizoen hernieuwbaar zijn zullen anders 
benaderd moeten worden dan grondstoffen waarbij het meer dan 100 jaar duurt voordat ze 
weer hernieuwd zijn, zoals het geval is bij sommige boomsoorten. 

Martens en Amelung laken ook het sterke geloof in de technological-fix, waarbij eenzijdig 
oplossingen in de techniek worden gezocht voor de problemen in plaats van in de sociologie, 
economie of maatschappelijke of culturele hoek. 

Het sluiten van de kringlopen en de daarbij horende inzameling en recycling van materialen zal 
volgens Martens en Amelung zorgen voor vee I energiegebruik. Dit wordt bevestigd 40 door 
dr. Gijsbert Korevaar, coordinator van de master opleiding Industrial Ecology aan de Technische 
Universiteit Delft. Hij voegt daar echter aan toe dat het Cradle to Cradle concept uitgaat van een 
onbeperkte energievoorraad, "als je energie duurzaam is en je er dus ongebreideld gebruik van 
kunt maken is in principe de materiaalvoorraad oneindig". 

Dr.ir. AJ.D. Lambert van de Technische Universiteit Eindhoven geeft overigens aan 22 dat de 
vraag naar energie, die voortkomt uit de ongelimiteerde groei van de consumptie, nooit door 
duurzame technologieen kan worden opgevangen. Hiervoor levert hij echter niet genoeg 
bewijzen. Prof.dr.ir. R.AJ. Janssen van de Technische Universiteit Eindhoven verklaarde in zijn 
presentatie op het Cradle to Cradle symposium van 22 april 2008 op de Technische Universiteit 
Eindhoven, dat er voldoende energie vanuit de zon op de aarde terecht komt, om de hele wereld 
van energie te voorzien. Het probleem is echter dat de energie er, aldus Janssen, nog niet op 
een financieel rendabele wijze uitgehaald kan worden. 

Korevaar, die geen tegenstander van het Cradle to Cradle concept is geeft wei aan dat de 
uitwerking van het concept zeer veel kennis van chemische, sociale en technische aspecten 
vereist en dus erg moeilijk is te realiseren. Maar het is volgens Korevaar wei mogelijk, zoals 
DSM aantoont door tapijt op de markt te brengen waar het nylon uit terug weet te winnen. 

Het bedrijfsleven reageert over het algemeen positiever op het concept hoewel er ook kritiek is. 
Chris Dulith, milieu coordinator van Unilever zegt in een artikel in de voikskrant40 dat het de 
oplossing tot een duurzame samenleving in de weg staat doordat het aanzet tot "niet meer 
nadenken" en dat er problemen zullen ontstaan met producten die niet te recyclen zijn "zoals 
margarine of shampoo". Peter van Vliet, voorzitter van stichting iNSnet wijst, in hetzelfde 
artikel, net als IVlartens en Amelung op de afschuiving van de milieubelasting naar 
energieproductie en transport en net als Dulith op de bedenkingen bij volledige recycling van 
producten. 
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Bestaande concepten 
Een punt van kritiek dat vaak geuit wordt is dat het concept oude wijn in een nieuwe zakken is. 
Er zouden al meerdere duurzame concepten bestaan die erg op het Cradle to Cradle concept 
lijken. Om deze mogelijkheid te verkennen voigt een bespreking van een aantal gelijkende 
concepten en benaderingen. In het werk van Lambert21 staan concepten uiteengezet die aan de 
ontwi,kkeling van Industriele Ecologie hebben bijgedragen, waarvan er hier een aantal worden 
behandeld. Daarnaast zal ingegaan worden op IFD, Lifespan bouwen en Eco-Design. 

Duurzaam bouwen 
Er bestaan vele definities van duurzaam bouwen en ook vele methoden om het te bereiken, 
maar allemaal zijn ze gebaseerd op de in 1987 verwoorde definitie voor duurzame ontwikkeling 
door de World Commission on Environment and Development (VN) in haar Brundtland-rapport 
'Sustainable Development, a Guide to Our Common Future'. In 1990 werd het vertaald naar het 
Nederlands voor het Nationaal Beleidsplan-plus als97

: 

"Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de 
behoefte van de huidige genera tie zonder daarmee voor de toekomstige genera ties de 
mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. " 

Deze definitie is echter lastig toe te passen aangezien de behoeftes van toekomstige generaties 
moeilijk zijn in te schatten30 . In de praktijk komt het er dan ook vaak op neer dat de emissies en 
het gebruik van eindige grondstoffen wordt beperkt zonder dat het te toetsen is of de 
doelstelling wordt behaa 'd. 

Een andere definitie wordt gegeven door Ann Thorpe30
: 

"Ontwikkeling die ecologische en sociale condities cultiveert, die het menselijk welzijn 
oneindig ondersteund" 

In deze definitie valt het onderdanige karakter van de natuur en het ontbreken van de harmonie 
op wat ook doelstellingen zijn van het duurzaam bouwen. Beter is de volgende definitie : 

Ontwikkeling die ecologische en sociale condities cultiveert, die het welzijn van de mens 
en natuur oneindig ondersteunt. 

Een consensus over de definitie van het duurzaam bouwen is er niet, maar feit is wei dat het tot 
nul beperken van de negatieve invloed van de mens, de ecologische voetafdruk, een hoofdrol 
speelt. 

Ketenbeheer 
Input Output analyse is ontwikkeld in 1953 door Wassi ly Leontief en bestaat uit de interactie 
tussen de verschillende sectoren in de economie door in en uit stromen te analyseren. Deze 
methode is later aangepast om materiaalstromen te kunnen analyseren in p laats van geld, de 
fysieke 10 analyse. Hierbij wordt de interactie tussen industriele takken bevorderd door analyse 
van materialen en energie stromen. Hierdoor is het mogelijk om het afval van de ene industrie 
als grondstof voor een andere te laten zijn wat past binnen het Cradle to Cradle concept. 

Bij een LevensCyclus Analyse (Life Cycle 
Assessment, LCA) worden verschillende aspecten 
van de milieu last van een product of materiaal in 
de loop van zijn complete levenscyclus 
gekwantificeerd. GER ,is hier meestal een 
onderdeel van, (Gross Energie Rquirement) 
hiermee wordt het totale gebruik van fossiele 
grondstoffen of primaire energie, gedurende de 
complete levenscyclus van een product 
geanalyseerd. Een combinatie van LCA en 
fysieke 10 analyse wordt ook wei toegepast. 

Figuur 5 : LCA benadering, Cradle to Gate (blauw) 
en Cradle to Grave benadering96 LCA is het verst ontwikkelde en meest 

gestandaardiseerde (ISO 14040 serie) 
instrument en wordt de wetenschappelijke benadering van duurzaam materiaalgebruik genoemd 
omdat ermee op een zeer diepgaande, integrale en consistente wijze de milieulast van 
materialen bepaald kan worden. 
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De LCA methodiek kreeg zijn wetenschappelijke basis door het onderzoek van Dr. Jeroen Guinee 
en anderen in 1993. In de onder andere door hem geschreven handleiding 13 geeft hij aan dat 
het ook een aantal nadelen heeft waaronder de gevolgen van het diepgaande karakter. Het is bij 
de meeste producten niet mogelijk om voor de gehele levenscyclus aile aspecten tot in detail uit 
te werken, zoals de gevolgen voor locale omstandigheden en de factor tijd, waardoor het vaak 
wordt gesimplificeerd wordt13 . 

Instrumenten als Eco-Quantum voor woningbouw, Greencalc voor utiliteitsbouw en DuboCalc 
voor de GWW-setor zijn mede op de LCA methodiek gebaseerd. 

Industriele Ecologie 
Volgens Lambert werd de term Industriele Ecologie voor het eerst toegepast door Evans in 1974 
als methode om de vervuiling van het milieu door de industrie tegen te gaan. In 1989 werd 
hiermee verder gegaan door Frosch en Gallopoulos die recycling, een globalere aanpak en de 
vergelijking van industriele (eco)systemen met biologische incorporeerden. 

Ayres en Ayres brachten in 1996 de focus 
ook op het sluiten van materiaalkringlopen 
en de term van het industriele ecosysteem 
wordt ge·introduceerd als onderdeel van 
industriele symbiose wat gaat over het 
uitwisselen van bijproducten tussen 
verschillende fabrieken op dezelfde locatie 
(zie Figuur 6). 

Tibbs ging vervolgens in 1993 nog een 
stap verder in het vergelijken van 
biologische ecosystemen aan industriele 
systemen door ze aan elkaar gelijk te 
stellen wat volgens Lambert21 automatisch 
het uitsluiten van het concept afval inhoud. 

Figuur 6: Kulandborg in Denemarken als voorbeeld 
Hij geeft ook aan dat er geen mondiale voor Industriele Symbiose107 

consensus bestaat over de definitie van Industriele Ecologie, waardoor hij een opsomming geeft 
van eigenschappen toegekend door verscheidene auteurs. Samenvattend kan hieruit worden 
geconcludeerd dat binnen de Industriele Ecologie van de gehele levenscyclus van een product, 
de materialenstromen worden bestudeerd in het technosysteem in relatie met het ecosysteem 
waarbij wordt gestreefd naar cyclische (gesloten) systemen. 

Er bestaat in Nederland vanuit een samenwerkingsverband tussen een aantal universiteiten, een 
master opleiding Industriele Ecologie die haar onderzoeksveld beschrijft62 als het leren van de 
biosfeer om zo de maatschappij in staat te stellen om de socio-technologische processen 
duurzamer te maken wat resulteert in het versnellen van de technologische evolutie richting 
efficienter materiaalgebruik met minder onbruikbare bijproducten. De vergelijking tussen de 
natuurlijke en technische systemen en processen is de kern van het concept. Processen in de 
natuur, waar cycli gesloten zijn en afval van het ene proces, input is voor het andere, zijn 
modellen voor socio-technologische concepten. 

Industrieel metabolisme 
Het industriele metabolisme is feitel'ijk de kern van de Industriele Ecologie. Het is volgens 
Lambert21 een analytische methodologie, gebaseerd op het behoudt van massa. Een modelleer 
methode "gericht op onderzoek naar industriele systemen, de gemeenschappelijke interactie van 
fysieke stromen tussen de subsystem en en de interactie van fysieke stromen tussen het 
industriele systeem en zijn natuurlijke omgeving". Hierbij gaat het over het analyseren van aile 
materiaal- en energiestromen binnen een industrieel systeem en de gevolgen voor de natuur. 
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Lifespan 
Het ontwerpen van gebouwen met een vierde dimensie, tijd, als basis voor ontwerpcriteria stelt 
men in staat om de technische levensduur van een gebouw af te stemmen op de economische, 
zodat er niet onnodig wordt gesloopt en er materiaal verloren gaat. Hier zijn een aantal 
methodes v~~r ontwikkeld die grofweg in polyvalente, permanente doch deels aanpasbaar en 
semi-permanente gebouwen23. 

Polyvalentie is een breed begrip ontwikkeld door Herman Hertzberger. Hierbij gaat men er 
vanuit dat de functie van het gebouw moet kunnen veranderen, zonder neutrale architectuur te 
maken . Er moet dus ruimte in het ontwerp komen om functieverandering op te nemen zonder 
aanpassingen aan het gebouw. 

Permanent doch deels aanpasbaar is bijvoorbeeld het concept van John Habraken waarbij aileen 
de hoofddraagstructuur permanent is, en de woningen die daar in worden gebouwd aanpasbaar 
zijn. Het casco systeem past dit toe op rijtjeswoningen waarbij de basis, het casco, permanent 
of van lange levensduur, wordt geacht te zijn en de scheidingswanden en invulling aanpasbaar 
is. Dit wordt ook wei het scheiden van drager en inbouw genoemd. 

Semi-permanente gebouwen zijn gebouwen waarbij een beperkte levensduur in acht wordt 
genomen. Het XX-office28 van prof. ir. Jouke Post is hier een goed voorbeeld van waarbij er 
rekening wordt gehouden met een levensduur van 20 jaar waarna het gebouw als het ware 
uiteen zal vallen. 

Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen 
speelt in op het tijdgebonden bouwen. Doordat 
de elementen waaruit het gebouw is opgetrokken 
demontabel zijn, zijn aanpassingen minder 
ingrijpend en zal er minder materiaal verlies 
optreden. IFD is door de Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting (SEV) 
onderbouwd met vele voorbeeldprojecten 102

. 

Ais onderbouwing van de Lifespan stroming 
bestaat een wetenschappelijrke basis18 waarin de 
relatie tussen de milieudruk en de levensduur 
van materia l,en wordt aangetoond voor een 
trad itioneel ontworpen tussenwoning 
(referentiewoning SenterNovem). Hierbij is met 
Eco-Quantum aangetoond dat hoe langer de 
woning blijft staan hoe minder de milieubelasting 
is . Er hoeft immers minder te worden gesloopt 
en herbouwd (zie Grafiek 1). 

Ais het aspect tijd meegenomen wordt kan een 
gebouw waarvan men niet verwacht dat het lang 
mee gaat, de milieudruk aanzienlijk worden 
verlaagd door de materialisering op de 
levensduur aan te passen (zie XX-concept). 

Eco-Design 
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Grafiek 1: Jaarlijkse milieubelasting 
uitgedrukt in Eco-Quantum punten van de 
standaard tuinkamertussenwoning bij een 
aangenomen levensduur tussen 0 en 150 
jaarl8 

Ecodesign, of Ecologisch Ontwerpen, heeft volgens dr. 
Ken Yeang 31 als doel om onze gebouwde omgeving en 
manier van leven zo te ontwerpen dat het naadloos 
integreert met de natuur. IDe gezondheid van de mens 
hangt volgens deze principes af van de gezondheid van 
de natuur. 

Figuur 7: Chongqing Tower door Ken 
Yeang 74 

Om deze integratie mogelijk te maken gaat men niet uit 
van een doel of beeld dat behaald moet worden, maar 
wordt eerst een analyse gemaakt van wat er op de 
locatie voorhanden en wat daarmee mogelijk is. Hierbij 
gaat men uit van ecosystemen zoals deze aanpak is 

gedefinieerd door de Duitse bioloog Ernst Heinrich Haeckel in 1866. Hierbij houdt men zich aan 
een aantal principes. 
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Het sluiten van kringlopen binnen het ecosysteem. De organismen produceren wei afval, maar 
dit is voedsel voor anderen binnen het ecosysteem waardoor er geen netto afvalproductie is. Het 
afval van de een is het voedsel voor de ander. 

De kringlopen binnen een ecosysteem worden mogelijk gemaakt door de door fotosynthese 
vrijgemaakte energie van de z~n . 

In een ecosysteem ontstaan netwerken waarin individuen diensten en producten uitwisselen die 
nuttig zijn voor de ander. Door samen te werken staan ze sterker. 

Door de complexiteit en grootte van de ecosystemen bereiken ze hun stabiliteit en sterkte. 
Diversiteit betekent dus veerkracht. 

Een ecosysteem is een flexibel netwerk van meerdere kringlopen, die het in een constante staat 
van balans houden. Geen van de variabelen is maximaal, maar fluctueren rond hun optimum. 

Volgens Yeang is het fysiek onmogelijk om helemaal geen druk uit te oefenen op het milieu 
doordat het innemen van ruimte dit al doet. Immers, die plek zou anders door de natuur worden 
gebruikt. 

Overeenkomsten en verschillen 
De kritiek dat het Cradle to Cradle concept oude wijn in nieuwe zakken is, kan deels terecht 
worden genoemd. In concepten als Eco-Design en Industrial Ecologie komen de principes van de 
analogie tussen de industrie en ecologie ook sterk naar voren waarbij het sluiten van de 
kringlopen en dat afval, voedsel is kernpunten zijn. 

Aan de basis van Cradle to Cradle ligt echter een andere benadering dan bij de meeste gangbare 
concepten, zoals Lifespan en duurzaam bouwen, namelijk dat de ecologische voetafdruk niet 
moet worden verkleind of zelfs tot nul moet worden gereduceerd, maar dat deze van een 
negatieve invloed naar een positieve invloed moet worden getransformeerd. 

Wetenschappelijk onderzoek 
Er is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar het Cradle to Cradle concept zelf, 
los van het onderzoek naar materialen en producten dat door de MBDC wordt gedaan om 
certificatie toe te kennen . Een lijst met onderzochte materialen en de Cradle to Cradle score is 
vrijgegeven op de website van de MBDC81

, maar de lijst is beperkt, zeker wat betreft 
bouwmaterialen. 

Wei is er voor vergelijkbare onderzoeksvelden als Ketenbeheer, Eco-Design en Industriele 
Ecologie wetenschappelijk onderzoek beschikbaar6 , 13, 22, 31. 

Daarnaast is duidelijk geworden dat het Cradle to Cradle concept gestoeld is op onder andere 
bovengenoemde concepten en het wetenschappelijk onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt. 
Het is een verzameling van doelen en principes, maar met een andere insteek, namelijk het 
transformeren van de negatieve invloed van onze voetprint in een positieve in plaats van het 
beperken van onze invloed. 

Waar het nog in ontbreekt, is wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen voor de 
vraagstukken en problemen die komen kijken bij de toepassing van het Cradle to Cradle concept 
in het algemeen, maar ook specifiek voor de bouw. 

Er zijn ondertussen diverse initiatieven in het bedrijfsleven en de wetenschappelijke wereld 
ontstaan om hier een bijdrage aan te leveren. Zo heeft SenterNovem het Cradle to Cradle 
netwerk opgericht, zijn er naast verscheidene studenten bezig met het Cradle to Cradle concept 
voor hun afstuderen aan de Technische Universiteiten van Eindhoven en Delft en is de MBDC in 
samenwerking met Material Connexxion78 begonnen aan het aanleggen van een database, met 
materialen die getoetst zijn aan de Cradle to Cradle criteria. 
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1.3 Beschouwing 

Het concept 
Uit de analyse in paragraaf 1.1 en 1,2 va It te concluderen dat er een aantal zaken onvoldoende 
worden belicht in het Cradle to Cradle concept. 

Zo is er onvoldoende zicht op de gevolgen van het sluiten van de kringlopen. Wat gebeurd er als 
de biosfeer te groot wordt voor de natuur om er aileen voordeel van te hebben? Is er wei ruimte 
voor de materialen om te composteren en is er vraag naar en ruimte voor die compost? Is er 
vraag naar gere- of geUpcyclede materialen en zal door de toevoeging van nieuwe materialen en 
producten aan de technosfeer, deze niet onevenredig gaan groeien ten opzichte van de biosfeer? 

Er moeten dus een aantal grenzen worden gesteld en maatregelen worden genomen om de 
Cradle to Cradle stroming in goede banen te leiden wat tot een combinatie van beperkende 
maatregelen, eco-efficientie en eco-effectiviteit zal leiden. In het volgende hoofdstuk zal verder 
ingegaan worden op de ontwerpcriteria die om deze reden moeten worden toegevoegd aan de 
criteria die volgen uit de principes en doelen van het Cradle to Cradle concept. 

Daarnaast is er veel kennis nodig om tot oplossingen te komen. Er spelen veel factoren mee 
waaronder chemische, sociale en biologische, zodat er een integcrale aanpak in een team voor 
nodig is om goede resultaten te behalen. Het is in de praktjjk gebleken dat procesmatige 
ketenbeheer, het met de verschillende actoren aanpassen van de procesketen97 mogelijk is. Ook 
samenwerking tussen universiteiten zoals plaats vindt bij de master Industrial Ecology 
(Universiteit van Wagenicngen, Erasmus Universiteit en TU Delft) zal lei den tot integrale 
oplossingen. 

Bij het voldoen aan de kernpunten zoals deze in hoofdstuk 1.1 zijn aangegeven, moet dus ook 
rekening gehouden worden met de vraag naar en de ruimte voor het sluiten van de kringlopen 
op de beoogde manier. 

Ais laatste valt aan te merken dat een combinatie van een te lange regeneratietijd en te grote 
vraag ervoor kan zorgen dat er minder natuurlijke grondstoffen bijgroeien dan er worden 
geoogst, waardoor deze mogelijk uitgeput raken. Duurzame ontginning van hernieuwbare 
bronnen zal dan ook moeten worden toegepast. 

Energie is niet het probleem 
Het Cradle to Cradle concept kan aileen gaan werken als er oneindig in duurzame energie kan 
worden voorzien. Braungart en McDonough7 geven hiervoor de zon aan als de energiebron die 
moet worden gebruikt. Maar is het werkelijk mogelijk om meer dan voldoende stroom op te 
wekken voor onze gebouwde omgeving, ens transport en dagelijks leven? 

AI in The Hannover Principles24 gaf McDonough aan dat de zon de bron van de energie op aarde 
is, in de vorm van fossiele- of biobrandstoffen of in de vorm van directe zonne-energie. De 
laatste vorm wordt overigens als te gebruiken vorm voorgesteld . In het boek Cradle to Cradle 
wordt ook het gebruik van de zon als energiebron voorgesteld, zowel passief als actief. 

Er zijn meerdere berekeningen die laten zien dat er inderdaad genoeg zonne-energie naar de 
aarde komt zoals prof. dr. ir. R.AJ. Janssen aangaf in zijn presentatie op het Cradle to Cradle 
congres op de TU/e zoals in 1.2 besproken. De Trans mediterranean Renewable Energy 
Corporation (TREC)106, wat een initiatief is van de Club van Rome, heeft berekend dat met 
minder dan 1% van de woestijnen in de wereld, gebruikt voor het opwekken van zonne-energie, 
dat daar de he Ie wereld bevolking van energie kan worden voorzien. Dit zal met energie 
centrales van het type Concentrated Solar Power (CSP) moeten worden bereikt. 

Figuur 8 geeft hier een weergave van. Het grote rode vierkant geeft aan dat er voor de 
opwekking van de huidige energiebehoefte van de wereld 300 km bij 300 km (minder dan 1% 
dan de woestijnen in de wereld) nodig is aan CSP centrales. Aangezien 90% van de 
wereldbevolking binnen een straal van 2700km van een woestijn woo nt, is het verlies van het 
transport (met behulp van gelijkstroomkabels) tot aanvaardbare waardes te beperken (3% per 
1000km). 
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Figuur 8: CSP cetrales voor huidige energie voorziening van de wereld, de EU en het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika 106 

Ook is het op deze wijze mogelijk, in combinatie met andere duurzame energiebronnen als wind 
en water, om het financieel haalbaar te maken. CSP centrales in het Midden-Oosten en Noord
Afrika is volgens het Deutsches Zentrum fUr Luft- und Raumfahrt (DLR) waarschijnlijk de 
goedkoopste manier om in de toekomst in onze energie te voorzien, inclusief het transport en 
eventuele importheffingenll

. 

Een mogelijkheid voor de uitvoering van de combinatie van CSP centrales en andere duurzame 
bronnen van energie is op Figuur 9 weergegeven. 

Er zijn meer bronnen die de mogelijkheden 
van het voorzien in de energiebehoefte 
door middel van duurzaam opgewekte 
energie tot de mogelijkheden achten. Zo 
toont Matthias LosterlOS

, van de 
Universiteit van Californie, aan dat het 
mogelijk is met PV cellen op bepaalde 
plekken op de aarde 18TW aan vermogen 
op te wekken wat iets meer is dan de 
wereld nodig heeft voor aile huidige 
behoefte aan energie (dus ook vervangen 
van fossiele brandstoffen e.d.), rekening 
houdend met 8% verlies bij het transport. 

Er zijn dus technische mogelijkheden om te 
voldoen aan onze energiebehoefte, zelfs 
als we onze gebouwen niet zelfvoorzienend 
maken. Energie is dus geen technisch 
probleem. 

Figuur 9: De productie van duurzame energie en de 
distributie via HVDC106 

Een kanttekening bij deze redenering is 
wei dat het een politiek probleem is om een netwerk zoals lin Figuur 9 te realiseren 
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Materialen zijn het probleem 
Ais energie niet het (technische) probleem is, wat dan wei? In het 
Cradle to Cradle concept wordt ook de waterkwaliteit als belangrijke 
waarde aangemerkt. Dit moet van drinkwaterkwaliteit zijn als het 
bijvoorbeeld de fabriek verlaat. Er zijn echter al vee I voorbeelden 
van dit soort zuiveringsinstallaties in de woningbouw bijvoorbeeld 
met behulp van helofytenfilters en grijswater systemen. Hier zullen 
dus geen grote problemen optreden. 

Bij materialen is dit niet het geval. Iedereen weet dat het delven van Figuur 10: Helofytenfilter97 

grondstoffen uit de aarde gelimiteerd is aan de voorraad, omdat de 
generatie door de aarde van deze stoffen vele malen langer duurt dan de huidlige technische en 
de economische levensduur van de materialen die ervan worden gemaakt. V~~r dit probleem 
zijn nog geen duidelijke oplossingen voorhanden. 

In de NewScientist84 publiceerde David Cohen een artikel over de voorraden die de aarde nog 
heeft en hoe lang we hiermee in onze behoefte kunnen voorzien. Dit onderzoek heeft 
geresulteerd in onderstaande afbeelding (dit is een deel van de volledige afbeelding, zie bijlage 
B-6 voor de volledige afbeelding) waaruit blijkt dat we met sommige materialen niet langer dan 
40 jaar in onze huidige behoefte kunnen voorzien. Het element Indium, dat in LCD TV's wordt 
gebruikt, is zelfs nog maar voor 4 jaar voorradig. 

Naast het feit dat de grondstoffen niet tot in 
de eeuwigheid beschikbaar zullen zijn, is het 
delven van de stoffen vaak ook erg 
milieubelastend en heeft het grote gevolgen 
voor de lokale gemeenschap. Zo is de 
burgeroorlog in Congo tussen 1998 en 2002 
mede veroorzaakt door het delven van het 
element Tantalum dat wordt gebruikt in GSM 
telefoons en camera's. 

Het derde probleem met materialen is het 
belangrijkste punt in het Cradle to Cradle 
concept. Het wordt na de gebruiksperiode als 
afval gedumpt om weggestopt te worden op 
stortplaatsen of te worden verbrand bij de 
afvalverbranding, wat voor verontreiniging 
en vervuilende emissies zorgt. 

Wei worden steeds meer 
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Figuur 11 : Deel van het diagram met de tijd in jaren 
dat grondstoffen van de aarde nog voorradig zijn 82 

afvalverwerkingsbedrijven ook recyclingbedrijven die waardevolle materialen uit de afvalstroom 
halen. Maar als volgens het Cradle to Cradle concept wordt ontworpen, dan zal het mogelijk zijn 
om aile materialen, zonder schade aan de natuur, te laten composteren of te re- of upcyclen. 
Hoe dit in de bouw toegepast kan worden, zal moeten worden onderzocht, waar dit onderzoek 
een bijdrage aan levert. 
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Hoofdstuk 2: De Cradle to Cradle mogelijkheden van bouwdelen 
Om de bouwdelen met relatief minder kansen voor de toepassing van het Cradle to Cradle 
concept op de Nederlandse eengezinswoning nieuwbouw, te kunnen identificeren zal eerst de 
ontwerpcriteria voor een Nederlandse Cradle to Cradle nieuwbouw eengezinswoning helder 
geformuleerd moeten worden aan de hand van de in paragraaf 1.1 geformuleerde principes en 
doelen. Daarna zullen deze aanvult worden met criteria gevonden in de overige literatuur. 
Hierbij zal het onderzoek bepert tot de materialisatie, wat voigt uit de redenering dat er geen 
technische problemen ontstaan op het gebied van energie en water (zie paragraaf 1.3). 

2.1 Ontwerpcriteria 

Ontwerpcriteria uit de theorie 
In de theorie worden nogal populistische uitdrukkingen gebruikt. Die zijn met het oog op het 
wetenschappelijke karakter van deze scriptie aangepast. 

Transformatie ec%gische voetafdruk 
Het ontwerp zal zijn ecologische voetafdruk niet moeten beperken, maar moeten omzetten van 
een voetafdruk die schaadt, naar een voetafdruk die baadt. 

Geen toxische e/ementen 
Om de ecologische voetafdruk om te zetten zal er moeten worden ontworpen zender toxische 
e1lementen in de materialen, producten, systemen, etc.: 

• er mogen geen stoffen die schadelijk zijn voor mens of milieu ontstaan bij winning van 
de grondstoffen, productie, transport of recycling, bijvoorbeeld het afgeven van 
schadelijke emissies zoals: 

o Mutagene stoffen 
o Ziekteverwekkende stoffen 
o Kankerverwekkende stoffen 
o Moeilijk afbreekbare giften 
o Biologisch accumulerende stoffen 
o Broeikasgassen 
o Hormoonontregelaars 

• de concentratie en het volume van de voedingsstoffen mag niet te hoog worden 

S/uiten van kring/open 
Materialen moeten na gebruik terug te geven zijn aan de biosfeer of de technosfeer. 
Om terug te kunnen geven aan biosfeer moet worden voldaan aan: 

• het moet mogelijk zijn om de biologische voedingsstoffen te scheiden van de 
technologische voedingsstoffen 

• het materiaal moet biologisch afbreekbaar zijn 
• er moet ruimte zijn voor de voedingsstoffen om te composteren 

Om terug te kunnen geven aan de technosfeer moet worden voldaan aan: 
• het moet mogelijk zijn om de biologische voedingsstoffen te scheiden van de 

technologische voedingsstoffen 
• het materiaal moet te re- of upcyclen zijn (geen downcycling) 
• er moet behoefte zijn aan de vrijkomende voedingsstoffen 

Consumptieproducten worden dienstproducten 
Een goed model voor het inzamelen van technologische voedingsstoffen is het transformeren 
van het consumptie product waarvan de gebruiker eigenaar wordt bij aanschaf, naar een 
dienstproduct waarvan de producent eigenaar blijft. Men koopt dus geen product maar het recht 
om gebruik te maken van de diensten ervan. 
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Ecologische en sociologische aspecten 
Biologische diversiteit moet worden gerespecteerd en worden hersteld als dit nodig is, in stand 
worden gehouden wanneer het niet nodig is om te herstellen of te worden versterkt. 
Lokale gebruiken en andere aspecten van cultuur moeten worden gerespecteerd. 
Aile betrokkenen bij de totale levenscyclus van de woning moeten worden gerespecteerd en 
mogen niet worden uitgebuid of anderszins respectloos worden behandeld. 

Energie 
Er moet zoveel mogelijk van passieve zonenergie gebruik worden gemaakt. 
Er moet een verbinding met de lokale energiestromen worden gemaakt. 

Ontwerpaspecten 
Er moet bij het ontwerpen rekening worden gehouden met: 

• Prestaties 
• Esthetiek 
• Kosten 
• Ecologische intelligentie 
• Rechtvaardigheid (ethiek) 
• Plezier 

Implementatie 
Het stappenplan biedt een mogelijkheid voor het overgangsproces waarbij de maatschappij 
geleidelijk overgaat op een Cradle to Cradle levenswijze. 

Ais er niet genoeg informatie beschikbaar is of wordt gegeven, dan moet er worden uitgegaan 
van de beschikbare informatie. 

Overige Cradle to Cradle criteria 
De MDBC81 heeft een cerficeringsprogramma gestart voor producten en materialen. Op hun 
website is een lijst samengesteld, die in de 'loop van de tijd zal worden aangevuld, met 
producten en materialen die een Cradle to Cradl'e certificaat hebben behaald. De criteria waar de 
producten en materialen aan moeten voldoen om een certificaat te behalen zijn nog in 
ontwikkeling. 

Hieronder is een lijst te zien met de hoofdpunten uit deze criteria en aanvullingen die volgen uit 
de kritiek en wetenschappelijke onderzoeken naar gelijksoortige concepten. Er zal enige overlap 
zijn met de criteria die uit de theorie volgen. 

Cradle to Cradle certificaat criteria 
De MBDC verdeelt de certificaten onder in Basic, Silver, Gold en Platinum. Om hiervoor in 
aanmerking te komen moet men aile materialen, componenten etc. identificeren die in het 
uiteindelijke product voorkomen als ook aile elementen die er in voorkomen met daarbij vermeld 
de relatieve concentratie. 

De aanvrager moet het product toekennen aan de biosfeer of technosfeer en aangeven van aile 
materialen, componenten etc. ofze biologische of technologische voedingstoffen zijn. Ais in het 
product zowel technologische en biologische voedingsstoffen voorkomen moet dit expliciet 
worden aangeven en worden aangetoond dat de voedingsstoffen te scheiden zijn . 

Het effect van de materialen op de gezondheid van mens en natuur moet worden aangegeven 
als zijnde groen (A-B, weinig tot geen risico, minimaal 25% voor Platinum certificaat), geel (C, 
weinig tot gemiddeld risico, wordt geaccepteerd tenzij een groen alternatief bestaat), rood (x, 
hoog risico) of grijs (onvolledige data). 

Producten met materialen van de PVC polymeer familrie komen niet voor certificering in 
aanmerking. Het gebruik van zware metalen als lood, mercurie, cadmium en chroom VI 
limiteren het certificaat tot Basic, tenzij het materiaal nodig is voor het functioneren van het 
product en het in een gesloten kringloop blijft voortbestaan. 

Het product moet voldoen aan de Cradle to Cradle emissie standaarden zoals die staan vermeld 
in het document van de MBDC81

• 
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Het energiegebruik (kwantitatief en kwalitatief) moet worden gedefinieerd voor het 
productieproces. 

De kwaliteit van het water moet worden gewaarborgd, voor een Gold of Platinum certificaat 
moet dit doormiddel van onafhankelijke controle worden aangetoond. 

De sociale en ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden van de werknemers moet worden 
aangetoond. 

Additionele Cradle to Cradle criteria 
Er moet zarg voor worden gedragen dat er ruimte is voor hernieuwbare stoffen om te 
composteren en dat er is vraag naar of ruimte is voor de gecomposteerde voedingsstoffen. Dit 
zal in de start van de toepassing van het Cradle to Cradle concept geen probleem zijn, maar in 
de toekomst zou dit kunnen leiden tot problemen, zoals concentraties die toxische waardes 
bereiken. 

De regeneratietijd van, in combinatie met de vraag naar, de biologisch afbreekbare materialen 
mag er niet voor zorgen dat er minder aangroeit dan er wordt geoogst om uitputting van de 
aarde te voorkomen. 

Om het re- en upcyclen mogelijk te maken zal er veel energie voorradig moeten zijn zander dat 
daarbij het milieu nadelig wordt be'lnvloed. Zonne-energie lijkt daar de beste oplossing voor (zie 
1.3), maar hier bestaat nog geen consensus over. Daarnaast mag het opwekken van energie en 
het produceren van materialen niet nade'lig zijn voor de voedselvoorraad. 

Om de overgang van eco-efficientie naar eco-effectiviteit te kunnen bewerkstelligen zal het 
nodig zijn om niet van ongebreidelde groei uit te gaan om onherstelbare schade aan het milieu 
te voorkomen . Het beperken van de voetafdruk zal door moeten gaan in de overgangsperiode 
en ook daarna, om de concentratie en volume het van biologische voedingsstoffen te kunnen 
controleren en het afstemmen op de vraag van nieuwe technologische voedingsstoffen. 
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2.2 Het instrument 
Om de bouwdelen te kunnen identificeren die minder mogelijkheden hebben voor toepassing 
van het Cradle to Cradle concept, zal het nodig zijn om te berekenen in hoeverre de standaard 
bouwmaterialen voldoen aan de Cradle to Cradle criteria . 

Uit deze gegevens zullen de bouwdelen volgen die de minste mogelijkheden hebben voor de 
toepassing van het Cradle to Cradle concept. 

Het berekenen van de Cradle to Cradle score van de bouwmaterialen is gedaan aan de hand van 
de in 2.1 genoemde criteria. Uit die criteria is een selectie gemaakt die van toepassing is op het 
schaalniveau van het bouwelement waar vervolgens definities en meetmethodes bij zijn 
opgesteld . Met die criteria is een instrument ontwikkeld in het softwarepakket Microsoft Excel. 

Opbouw instrument 
Het instrument is uit twee delen opgebouwd (zie Figuur 12), aan de linker kant van het scherm 
kunnen de algemene materiaalgegevens worden ingevoerd en is het resultaat per principe en in 
totaal weergeven. 
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De ingevulde algemene materiaal gegevens hebben op twee na, geen invloed op de berekening. 

Ais wordt aangegeven dat er een MDBC 5-dot (zie "5-dot systeem" op pagina 37) beoordeling 
voorhanden is, dan overschrijft dit het resultaat op basis van de opgestelde criteria en hoeft er 
dus geen berekening uit gevoerd te worden. 

Daarnaast heeft wat wordt geselecteerd bij "Deel van ecosfeer" zijn uitwerking op de criteria die 
mee deel uitmaken van de berekening en op de invloed van die criteria op het eindresultaat (zie 
"Weegfactoren" op pagina 35 voor verdere uitleg) . 

Onderaan links is grafisch weergegeven hoe het materiaal op de 4 principes scoort (zie 
"Indicatoren Cradle to Cradle" op pagina 25). Daarboven staat de berekening van het 
eindresultaat. 

Aan de rechterkant van het scherm zijn de principes met de daarbij behorende criteria 
weergegeven. Bij elke indicator is een meetwaarde in te vullen die de score op dat principe 
beinvloed. 

In de kolom max. is de maximale score per indicator aangegeven en het totaal aantal punten 
dat behaald kan worden per principe, zodat het aandeel van die indicator duidelijk is. 
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Definiering en meetmethode 
Uit het Cradle to Cradle concept zijn 3 principes gedestilleerd die van toepassing zijn op 
bouwmaterialen, de afwezigheid van toxiciteit, het sluiten van materiaal kringlopen en 
ecologische en sociologische aspecten. In de beschouwing van het concept is een vierde 
principe, de toekomstwaarde, aangedragen. De vier principes zijn in Figuur 13 weergegeven. 

~dl;to~C~adle I 
~-----~-
I Beschouwing van 

~i~d~ I 
concept 

I ...--- V"" 1______ ............ • 
Afwezigheid Sluiten van Ecologische en Toekomstwaarde 
toxiciteit kringlopen sociologische aspecten 

rcrit;r~-l 
1 _____ -

Geen Voedings- I Behoud van biodiversiteit I Behoefte/ruimte 
schadelijke stoffen te : I Menselijk we'lzijn I 

voor voedins-
elementen scheiden stoffen 

Opneembaar Behoud 
in de bio-sfeer natuurlijke 

voorraden 

Opneembaar Behoud voedsel-

I 

in techno- voorziening 
sfeer 

Figuur 13: Schematische weergave van relaties Concept, Principes en Criteria in Cradle to Cradle instrument 

Indicatoren Cradle to Cradle criteria 
Om de criteria uit Figuur 13 meetbaar te maken zijn er indicatoren geselecteerd. In 
onderstaande schema's staan deze uiteengezet met een tekstuele toelichting erbij. 

Principe 1: Afwezigheid toxiciteit 
'I-d-:--t---

' I_~~~~r~~ 

NIBE emissiemilieu-

J profiel 

-f:~~~~~~ / 
Geen 
schadelijke GPR Gebouw 4.0 
elementen -+ emissies 

~. Upcycling 

~ Eigen beoordeling 

Figuur 14: Schematische weergave indicatoren van criterium van principe Afwezigheid toxiciteit 
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Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Geen schadelijke elementen 
NIBE: emissies 
Voor een bouwkundige is het niet mogelijk materialen in detail op hun 
chemische samenstelling te controleren aan de hand van lijsten met schade'lijke 
stoffen. Het is echter wei mogelijk om bestaande data te interpreteren en toe te 
passen, vandaar dat voor dit laatste is gekozen. 

Uit een aantal mogelijkheden is gekozen om NIBE's basiswerk milieuclassificaties 
bouwproducten 25 , 26, 27 te gebruiken. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie 
en Ecologie heeft een groot aantal bouwmaterialen geclassificeerd op milieudruk 
op basis van de CLM-2 methode (een LCA methode), waaraan de 
milieucategorieen (uit Eco-indicatoren '99 en de TWIN methode) landgebruik, 
uitputting en hinder zijn toegevoegd. Deze methode is door het NIBE de TWIN-
2002 genoemd. 85 

In het emissie milieuprofiel worden een emissies meegenomen die voortkomen 
uit een LCA analyse van de materialen. Dit emissie milieuprofiel zal dienst doen 
als indicator voor dit criterium . 

Het is uiteraard geen sluitende meetwaarde voor aile schadelijke elementen die 
in materialen zitten. Maar er is op het moment te weinig informatie beschikbaar 
over de elementen die zich in bouwmaterialen bevinden. 

De gehanteerde schaal loopt van 100% tot 0% van respectievelijk een emissie 
milieuprofiel van minder dan 1 tot een emissie milieuprofiel hoger dan 10. In 
principe is er bij het emissie milieuprofiel geen 'bovengrens, maar na bestudering 
van het emissie milieuprofiel van een aantal standaard in de Nederlandse bouw 
gebruikte materialen, is deze schaal opgesteld. 

Voor het niet toepassen van schadelijke stoffen is de waarde van het emissie 
milieuprofiel genomen uit de hiervoor besproken publicatie van het NIBE. Dit 
profiel is samengesteld aan de hand van meetwaardes aangaande de effecten 
van het materiaal op het broeikaseffect, de ozonlaagaantasting, humane 
toxiciteit, aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit, fotochemische toxiciteit, 
verzuring en eutrofier ~ng (overbemesting). 

Deze waardes worden bij elkaar opgeteld nadat ze vermenigvuldigd zijn door 
een representatieve waarde voor de milieukosten. Deze waarde wordt bepaald 
uit de laagste kosten die gemaakt moeten worden om het schadelijke effect te 
herstellen per kg van een equivalente stof27. Deze kosten zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. 

Milleueffectcategone Millcukosten 
[C / kg equivalent) 

broeikaseffect € 0,091 
ozonlaagaantasting € 5724,691089 
humane toxiciteit € 0,048 
aquatische toxiciteit € 0,048 
terrestrische toxiciteit € 0,048 
fotochemische toxiciteit € 4,402 
verzuring € 2,723 
eutrofiering € 54,454 

.. 
Tabel 1 : Mlheukosten volgens NIBE27 
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Criterium: 
Indicator: 
Omsch rijvi ng: 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Geen schadelijke elementen 
GPR Gebouw emissies 
Niet aile materialen staan in de publicatie van het NIBE2S, 26, 27, daarom is er een 
extrapolatie gemaakt van het emissiemilieuprofiel uit de NIBE publicatie en de 
database van GPR Gebouw 4 .0 7°. 
De gehanteerde schaal loopt van 100% tot 0% van respectievelijk een emissie 
profiel van minder dan 1 tot een emissie milieuprofiel hoger dan 12. Dit is 
vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de emissieprofielen van GPR 
Gebouw 4 .0 en de NIBE publicatie. 

In GPR Gebouw wordt met andere milieukosten (hier schaduwprijzen genoemd) 
gewerkt. Er is een harmonisatietraject gestart tussen een aantal partijen 
waaronder NIBE en de makers van GPR Gebouw (W/E adviseurs) om de 
berekening van de milieueffecten van de volgens gelijke methoden uit te voeren. 
Oe meetmethode en gegevens van het NIBE in de gebruikte publicatie zijn hier 
nog niet op aangepast. 

Milleueffectcategone 

Klimaatsverandering - GWP 100 i. 
Aantasting ozonlaag - ODP 
Humane toxiciteit - http 
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit - FAETP 
Terrestrische ecotoxiciteit - TETP 
Fotochemische oxydantvorming - POCP 
Verzuring - AP 
Vermesting - EP 

.. 
Tabel 2: SchaduwprlJzen volgens TNO en CE 14 

Geen schadelijke elementen 
Upcycling 

SchaduwpnJs 
L C Lkg equivalent] 

(005 
(3000 
(009 
(003 
(006 
(200 
(400 
(900 

Er kan sprake van zijn dat het materiaal of product door upcycling minder 
toxisch zal zijn in een volgende kringloop. Daarom zal als bij het criterium 
"Sluiten van krinlopen" de kwaliteit van het materiaal in de volgende kringloop 
als "beter" staat aangegeven, op deze indicator 10% worden gescoord. Er moet 
echter in die gevallen op worden gelet dat het bij het upcyclen daadwerkelijk om 
het verwijderen van toxische elementen gaat. 

10% als de kwaliteit van het materiaal in de volgende kringloop "beter" is. 

Criterium "Opneembaar in de technosfeer". 

Geen schadelijke elementen 
Eigen beoordeling 
Omdat het milieuprofiel van het NIBE en de GPR Gebouw database geen 
uitsluitsel geven over de schadelijke elementen in materialen die geen emissies 
hebben, is er een mogelijkheid opgenomen om tot maximaal 25% van de 
maximale score op dit aspect af te trekken of erbij op te tellen. Ais er bij deze 
maatregel een extra beoordeling wordt ingevuld, moet dit aannemelijk worden 
gemaakt. 

Voor de duur van dit onderzoek was het niet mogelijk om actief achter deze 
informatie aan te gaan. 

Er kan tot maximaal 25% van de maximale score op dit principe in mindering of 
meerdering gebracht worden. 

Uit verscheidene bronnen kan blijken dat er toch schadelijke elementen in het 
materiaal zitten. 
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Principe 2: S/uiten van kring/open 
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stoffen te 

-+ 
Eigen beoordeling 
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\ 
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Figuur 15: Schematische weergaven van indicatoren van de criteria uit principe Sluiten van kringlopen 

Criterium: 
Indicator: 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Voedingsstoffen te scheiden 
Eigen beoordeling 
Omschrijving: Het is noodzakelijk dat de voedingsstoffen, als ze tot de bio- en 
technosfeer behoren, van elkaar te scheiden zijn. Voor de technosfeer is dit 
minder bel1angrijk en voor de biosfeer doet het er niet toe. 
Er kan gekozen worden tussen n.v.t., Ja en Nee. Ais hier met Ja wordt 
geantwoord is het aannemelijk dat het gaat om mechanische of oplosbare 
fysische verbindingen. 

Ais het materiaal tot de biosfeer en de technosfeer behoort, zullen n.v.t. en Nee 
voor een score van 0% op dit principe zorgen, Ja voor 25%. 
Ais het materiaal tot de technosfeer behoord dan zal de Ikeuze voor n.v.t. geen 
invloed hebben op de score (de volgende kringloop zal dan voor 100% de score 
bepalen), voor Nee zal resulteren in 0% op het principe en Ja is maximaal 40% 
waard. 

Ais het nodig is kunnen er bronnen aangaande de sloop en recycling van 
materialen worden geraadpleegd (Hendriks, Bijen, Felix, e.a. 16

, Hendriks, Nijkerk 
en Koppen 17 of producenten van bouwmaterialen). 

Opneembaar in de biosfeer 
Voldoet aan EN 13432, EN 14995 of ISO 17088 
Deze normen behandelen de biologische afbreekbaarheid van stoffen. Ais niet 
aan te tonen is dat er aan deze normen wordt voldaan, zullen de 
hoofdkenmerken van deze normen met aannames worden gespecificeerd in de 
volgende indicatoren van dit criterium. 

Ais het materiaal voldoet aan de eisen in een van de normen, zal het op dit 
principe 100% scoren als het materiaal al teen tot de biosfeer behoort. 
Ais het materiaal ook tot de technosfeer behoord, heeft het een aandeel van 
38% of 50%, als van de keus bij 'Voedingsstoffen te scheiden', respectievelijk Ja 
of n.v .t. is. Ais het antwoord daar Nee is, dan maakt de score op dit onderdeel 
niet uit voor het eindresultaat op het principe 'Sluiten van kringlopen'. 

Bij producenten van bouwmaterialen kan worden gecontroleerd of het materiaal 
voldoet aan een van de normen. 
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Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator : 
Omschrijving : 

Score : 

Bron : 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bran: 

Opneembaar in de biosfeer 
Biologisch afbreekbaar 
De officiele meetmethode is "In een waterig medium moet worden aangetoond 
dat ten minste 90% van het organische materiaal is omgezet in CO2 binnen 6 
maanden"64. Aangezien deze meetmethode niet werkbaar is voor de tijdspanne 
van deze scriptie zal een aanname gemaakt moeten worden. 

Ais het materiaal tot aileen de biosfeer behoort kan hier 33% worden gescoord 
als deze indicator positief is . 
Ais het materiaal tot zowel de bio- als de technosfeer behoort, kan hier 13% of 
17% worden behaald, als van de keus bij 'Voedingsstoffen te scheiden', 
respectievelijk Ja of n. v .t. is. Ais het antwoord daar Nee is, dan maakt de score 
op dit onderdeel niet uit v~~r het eindresultaat op het principe 'Sluiten van 
kringlopen'. 

De aannames kunnen worden onderbouwd uit literatuur, persoonlijke ervaring, 
eventueel in combinatie met een scenariostudie. Er zijn geen duidelijke bronnen 
hiervoor voorhanden. Aannames aangaande organische producten kunnen 
echter vrij betrouwbaar worden gemaakt. 
Producenten van biologisch afbreekbare producten zullen hier gegevens over 
voorhanden hebben over hun producten. 

Opneembaar in de biosfeer 
Voldoende desintegratie mogelijk 
De officiele meetmethode is "Na 3 maanden composteren en daarna zeven 
(2mm) is er niet meer dan 10% over van de originele massa"64. Aangezien deze 
meetmethode niet werkbaar is voor de tijdspanne van deze scriptie zal een 
aanname gemaakt moeten worden. 

Ais het materiaal tot aileen de biosfeer behoort kan hier 33% worden gescoord 
als deze indicator positief is. 
Ais het materiaal tot zowel de bio- als de technosfeer behoort, kan hier 13% of 
17% worden behaald, als van de keus bij 'Voedingsstoffen te scheiden', 
respectievelijk Ja of n.v.t. is. Ais het antwoord daar Nee is, dan maakt de score 
op dit onderdeel niet uit voor het eindresultaat op het principe 'Sluiten van 
kringlopen'. 

De aannames kunnen worden onderbouwd uit literatuur, persoonlijke ervaring, 
eventueel in combinatie met een scenariostudie. Er zijn geen duidelijke bronnen 
hiervoor voorhanden . Aannames aangaande organische producten kunnen 
echter vrij betrouwbaar worden gemaakt. 
Producenten van biologisch afbreekbare producten zullen hier gegevens over 
voorhanden hebben over hun producten. 

Opneembaar in de biosfeer 
Niet (eco)toxisch 
De kwaliteit van de uiteindelijk verkregen compost mag niet nadelig worden 
be"invloed en het materiaal mag geen negatieve effecten hebben op het 
composteerproces . Van dit criterium is het niet mogelijk voor de gebruiker van 
het formulier om een waarde in te vullen. Deze voigt automatisch uit het 
principe "Geen schadelijke elementen". 

Ais het materiaal tot aileen de biosfeer behoort kan hier 33% worden gescoord 
als deze indicator positief is. 
Ais het materiaal tot zowel de bio- als de technosfeer behoort, kan hier 13% of 
17% worden behaald, als van de keus bij 'Voedingsstoffen te scheiden', 
respectievelijk Ja of n.v.t. is. Ais het antwoord daar Nee is, dan maakt de score 
op dit onderdeel niet uit voor het eindresultaat op het principe 'Sluiten van 
kringlopen'. 

Het resultaat van principe 'Afwezigheid toxiciteit' is automatisch de meetwaarde 
voor deze indicator. 
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Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Opneembaar in de technosfeer 
Kwaliteit van het materiaal in volgende kringloop 
De kwaliteit van het materiaa l, in de volgende kr ingloop is te kwalificeren ten 
opzichte van de kwaliteit in de huidige kringloop . 
De definities die in dit onderzoek daarvoor worden gehanteerd zijn : 

• N. v. t.: er worden geen producten of materialen gemaakt uit het 
materiaal dat na de eerste kringloop vrijkomt 

• Minderwaardig: het is niet mogelijk om een gelijkwaardig of gelijk 
product of materiaal te maken van het materiaal dat na de eerste 
kringloop vrijkomt 

• Ongelijkwaardig: het product of materiaal dat gemaakt kan worden van 
materiaal dat vrijkomt aan het einde van elke kringloop is 
ongelijkwaardig als er, aileen met toevoeging van primaire grondstoffen, 
een functie 12 uitgeoefend kan worden waarvoor geldt: 

o De economische waarde is vergelijkbaar 
o De functionele eisen zijn vergelijkbaar 
o De esthetische/geometrische eisen zijn vergelijkbaar 
o De fysiek technische prestatie is vergelijkbaar 
o De complexiteit is vergelijkbaar 

• Gelijkwaardig: het product of materiaal dat gemaakt kan worden van het 
materiaal dat vrijkomt aan het einde van elke kring'loop is gelijkwaardig 
als er, zonder bijvoegen van primaire grondstoffen, een functie 
uitgeoefend kan worden waarvoor dezelfde eisen gelden als voor de 
functie van een ongelijkwaardig product of materiaal 

• Gelijk: het product of materiaal dat gemaakt kan worden van het 
materiaal dat vrijkomt aan het einde van elke kringloop is gelijk aan het 
originele product of materiaal zonder er primaire grondstoffen aan toe te 
voegen 

• Beter: het product dat gemaakt kan worden van het materiaal aan het 
einde van elke kringloop, is beter als er daarna een functie uitgeoefend 
kan worden met meer eisen op het gebied van functie uitoefening, 
geometrie/esthetiek, fysiek technische prestatie en/of complexiteit 

Volgens het Cradle to Cradle concept is er sprake van downcycling als het 
materiaal minderwaardig en ongelijkwaardig is, recycling als het gelijk of 
gelijkwaardig is en upcycling als het beter is. 

Er is een verschil tussen de scores van materialen die aileen tot de 
technologische kringloop behoren en materialen die tot beide kringlopen 
behoren. Daarnaast maakt het uit of het wei of niet te scheiden zijn van de 
materialen van toepassing is of niet. 

Samenvattend kan een verhouding worden aangegeven van: 
• N.v .t. = 0 
• Minderwaardig = 1 
• Ongelijkwaardig = 2 
• Gelijkwaardig = 3 
• Gelijk en Beter = 4 

De scores zijn weergegeven in tabellen 3 tim 6. 

Tabel 3: Score op indicator "Opneembaar in de 
technosfeer" voor materiaal in de technosfeer 
waarbij scheidbaarheid niet van toepassing is 
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Bronnen : 

Tabel 4: Score op indicator "Opneembaar in de 
technosfeer" voor materiaal in de technosfeer 
waarbij scheidbaarheid wei van toepassing is 

Biologische en technologische kringloop, weI of niet scheiden is niet van 

Tabel 5: Score op indicator "Opneembaar in de 
technosfeer" voor materiaal in de bio- en 
technosfeer waarbij scheidbaarheid niet van 
toepassina is 

Tabel 6: Score op indicator "Opneembaar in de 
technosfeer" voor materiaal in de bio- en 
technosfeer waarbij scheidbaarheid wei van 
toepassina is 

Hendriks, Nijkerk en Koppen 1
? is een goede informatiebron, maar de gegevens 

zijn gebaseerd op informatie uit 1995. 
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Principe 3: Sociologische en ecologische aspecten 
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Figuur 16: Schematische weergaven van indicatoren van criteria uit principe Sociologische en ecologische 
aspecten 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Biodiversiteit 
Landgebruik volgens NIBE 
Biodiversiteit komt volgens Greenfacts67 in het gedrang als een aantal 
aandrijvers negatief worden be·invloed. Vanuit bouwmaterialen is er sprake van 3 
belangrijke aandrijvers, het Ilandgebruik is er daar een van. 
Het NIBE heeft in haar milieuclassificatie in het milieuprofiel ook het landgebruik 
gespecificeerd "Landgebruik wordt uitgedrukt als product van de moge/ijke 
soortafname van hogere planten (Potential Depletion Factor), het gebruikte 
oppervlak en het aantal jaren dat het land in gebruik is en dat het hersteld 
(regeneratietijd)." De eenheid is dan ook PDF*m 2*jr .. 

Net als bij de emissies is hier na bestudering van een aantal standaard in 
Nederland gebruikte bouwmaterialen een schaal opgesteld, waarbij landgebruik 
lager dan 1 PDF*m 2 *jr. de volle 17% tot resultaat heeft, terwijl' meer dan 10 
PDF*m 2 *jr. 0% als score geeft. 

De NIBE milieuclassificatie bouwmaterialen 25 , 26, 27 geeft het landgebruik in 
PDF*m2*jr. 

Biodiversiteit 
Introductie invasieve flora en fauna 
De tweede belangrijke aandrijver die negatief be'invloed kan worden is het 
verdringen van lokale flora en fauna door het introduceren van flora en fauna 
van elders die sterker zijn. Dit kan bewust of onbewust voor komen, 
bijvoorbeeld bij plantages of transport van aarde. 
Ais er een sterke mogelijkheid bestaat dat zaden, kiemen, eieren of volledige 
organismen meegenomen kunnen worden tijdens transport in of aan de 
materialen lis er sprake in de introductie van invasieve flora of fauna. 

Ais er geen introductie van invasieve flora en fauna plaats vindt, zal er 17% 
worden gescoord op dit criterium. 

Er zijn hier geen eenduidige bronnen voor beschikbaar, maar vanuit literatuur 
over groeisnelheid en de sterkte van flora en fauna kan informatie worden 
gehaald. 
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Criterium: 
Indicator: 
Omschriljving: 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijvin9': 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Biodiversiteit 
Stoot eco-toxische emissies uit 
De waarde hiervan wordt automatisch gegenereerd uit het principe afwezigheid 
toxiteit, als dit lager dan 75% ligt is het aannemelijk dat er eco-toxische 
emissies vrijkomen. 

Ais er geen eco-toxische emissies plaatsvinden, zal er 17% worden gescoord op 
dit criterium. 

Het principe afwezigheid toxiciteit. 

Menselijk welzijn 
NIBE: Schadelijke emissies in werkmilieu 
In het Cradle to Cradle concept is het sociale aspect ook belangrijk. In aile fasen 
van het materiaal in elke kringloop mogen de actoren niet benadeeld worden. In 
de Cradle to Cradle criteria voor certificatie, opgesteld door de MIBDC8l is vooral 
voor de werkomstandigheden aandacht. 

Zulke indicatoren zijn echter niet op een generieke basis meetbaar waardoor de 
gegevens uit de NIBE publicatie25 , 26, 27, 76 ook voor deze indicator worden 
gebruikt als benadering. 

In de gezondheidsinformatie is weergegeven wat voor nadelige en positieve 
effecten het materiaal, onder andere schade door emissies, tijdens de 
grondstof-, productie-, constructie- en sloop-/afvalfase heeft. Het totaal van 
deze waarden wordt bij dit criterium gebruikt. 

-- = 0%, - = 8% en 0 en hoger is 17% 

De gezondheidsinformatie uit NIBE milieuclassificatie bouwmaterialen25, 26, 27 

Menselijk welzijn 
NIBE: Veiligheid werkmilieu 
In de gezondheidsinformatie25 , 26, 27 is ook weergegeven wat voor nadelige en 
positieve effecten het materiaal op onder andere de veiligheid in de grondstof-, 
productie-, constructie- en sloop-/afvalfase heeft. Het totaal van deze waarden 
wordt bij dit criterium gebruikt. 

-- = 0%, - = 8% en 0 en hoger is 17% 

Menselijk welzijn 
NIBE: Ergonomie 
In de gezondheidsinformatie25 , 26, 27, 76 is ook weergegeven wat voor nadelige en 
positieve effecten het materiaal op onder andere de ergonomie (worden er 
zware materialen getild, moet men veel bukken etc.) in de grondstof-, 
productie-, constructie- en sloop-/afvalfase heeft. Het totaal van deze waarden 
wordt bij dit criterium gebruikt. 

-- = 0%, - = 8% en 0 en hoger is 17% 

De gezondheidsinformatie uit NIBE milieuclassificatie bouwmaterialen25 , 26, 27 
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Principe 4: Toekomstwaarde 
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Figuur 17: Schematische weergaven van indicatoren van criteria uit principe Toekomstwaarde 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score: 

Bron: 

Criterium: 
Indicator: 
Omschrijving: 

Score : 

Bron: 

Criterium: 
Indicator : 
Omschrijving : 

Score: 

Bron : 

Behoefte/ruimte voor voedingsstoffen 
Vraag in technosfeer 
Dit criterium is aileen geldig als het materiaal deels of in zijn geheel tot de 
technosfeer behoort. Ais er geen vraag in de technosfeer is voor de vrijkomende 
materialen, dan zal de eventuele eigenschap van het slu lten van de kringloop, 
niet plaats vinden. 

Ais het materiaal behoort tot de biologische en technologische kringlopen, da n 
kan er 33% op dit criterium worden gescoord. Ais het aileen tot de 
technologische kringloop behoord , zijn er geen andere criteria die de scores van 
dit principe bepalen, dus kan er 100% worden behaald als er vraag in de 
technosfeer aannemelij k kan worden gemaakt. 

Het afvalscenario uit NIBE milieuclassificatie bouwmaterialen 2S , 26, 27 en bronnen 
aangaande de huidige recycletechnieken zoals de boeken van Hendriks16

, 17 en 
interviews met actoren (zie bijlagen B-1.1, B-1.2 en B-1.3). 

Behoud natuurlijke voorraden 
Aigemeen erkend keurmerk 
Het materiaal moet voldoen aan een algemeen erkend keurmerk voor 
verantwoordelijk voorraadbeheer, zoals het FSC keurmerk, om het uitputten 
door een te grote vraag naar het materiaal te voorkomen. Er zijn echter maar 
weinig goed onderbouwde en dus algemeen erkende keurmerken als het FSC 
keurmerk. 

Ais het materiaal behoort tot de biologische en technologische kringlopen, dan 
kan er 33% op dit criterium worden gescoord . Ais het aileen tot de 
technologische kringloop behoord, kan er 50% worden behaald als het materiaall 
een algemeen erkend keurmerk bezit. 

Keurmerken als FSC en producenten kunnen hier informatie over verschaffen. 

Behoud voedselvoorziening 
Geen product landbouw, veeteelt of visserij 
De voedselvoorziening kan door het gebruik van gewassen of dierlijke 
materialen in het geding komen, waardoor voedselprijzen zullen stijgen als het 
materiaal op grote schaal wordt toegepast. 

Ais het materiaa l behoort tot de biologische en technologische kringlopen, dan 
kan er 33% op dit criterium worden gescoord . Ais het aileen tot de 
technologische kringloop behoord, kan er 50% worden behaald als het materiaal 
een algemeen erkend keurmerk bezit. 

Eigen beoordeling 
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Weegfactoren 
Niet elk principe telt even zwaar mee in het eindresultaat. Er is per principe een weegfactor 
ingesteld die ervoor zorg draagt dat de resultaten naar verwachting voldoen aan het door de 
MDBC opgestelde 5-dot systeem 81 (zie "5-dot systeem" op pagina 37) en de prioriteiten binnen 
het Cradle to Cradle concept. 

Principe 1: Afwezigheid toxiciteit 
Aangezien in het 5-dot systeem, de MBDC certificeringmethode en het boek vee I aandacht wordt 
besteed aan de potentiele toxiciteit van materialen, is hieraan, na principe 2, de hoogste 
weegfactor toegekend van 3, wat neerkomt op een invloed op het eindresultaat van 25%. 

De indicatoren in dit principe hebben echter ook invloed op indicatoren in de andere principes 
(biologische afbreekbaarheid, arbeidsomstandigheden en biodiversiteit), waardoor de invloed op 
het eindresultaat hoger kan uitvallen. 

Ais het materiaal aileen tot de technologische kringloop behoort, gaat het bij elkaar om een 
aandeel van 17% van principe 3 en stijgt de invloed op het eindresultaat dus met 
(0,167*0,17=0,028) 2,8%. Hierdoor komt de totale invloed van principe 1 op 27,8%. 

Ais het materiaal aileen behoort tot de biologische kringloop dan komt bij die 2,8% nag eens 
33% van principe 2 (0,417 * 0,33 = 0,138) 13,8% wat de invloed op het totaal brengt op 
41,6%. 

Ais het materiaal zowel tot de biologische als de technische kringloop dan gaat het van 
toepassing zijn van de scheidbaarheid ook meespelen. 

Ais de scheidbaarheid van toepassing is, komt er, bij de 27,8%, 13% van principe 2 bij (0,13 * 
0,417 = 0,054), wat het totaal op 33,2% brengt. 

Ais scheidbaarheid niet van toepassing is, komt er 16,7% van principe 2 bij (0,167 * 0,417 = 
0,07), wat het totaal op 34,8% brengt. 

Principe 2: S/uiten van kring/open 
De prioriteiten van het Crad~e to Cradle concept lijken bij dit principe in tegenspraak te zijn met 
het 5-dot systeem. In dit laatste is het sluiten van de kringlopen pas aanwezig bij de hoogste 
twee waarderingen terwijl binnen het Cradle to Cradle concept de nadruk juist op het sluiten van 
de kringlopen ligt. De aanwezigheid van toxische elementen heeft daar zeker een invloed op, als 
oak op de sociologische en ecologische aspecten, maar dit heeft binnen het Cradle to Cradle 
concept een lagere de prioriteit. 

Uitgaande van het streven naar 100% eco-effectiviteit is er daarom het aandeel van principe 2 
aangenomen op 41,7% van het geheel, wat voortkomt uit een weegfactor van 5. De invloed op 
het eindresultaat verschilt naar gelang het materiaal behoord tot de bio- of de technosfeer. 

Ais het materiaal aileen tot de technosfeer behoort, dan blijft het aandeel onveranderd op 
41,7%. 

A'is het materiaal behoort tot de biosfeer dan neemt het met 33% van prinQipe 2 af (0,33 * 
0,417 = 0,138), wat het totaal op 41,7% - 13,8% = 27,9% brengt. 

Ais het materiaal tot de biologische en de technologische kringloop behoort, gaat de 
scheidbaarheid wederom een rol spelen op de invloed op het eindresultaat. 

Ais de scheidbaarheid van toepassing is, dan wordt er 13% van principe 2 door principe 1 
veroorzaakt (0,13 * 0,417 = 0,054), wat de invloed op het eindresultaat op 41,7% - 5,4% = 
36,3% brengt. 

Ais de scheidbaarheid niet van toepassing is, dan wordt er 17% van principe 2 door principe 1 
veroorzaakt (0,17 * 0,417 = 0,070), wat de invloed op het eindresultaat op 41,7% - 7,0% = 
34,7% brengt. 
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Principe 3: Sociologische en ecologische aspecten 
De criteria in dit principe zijn zeker een deel van het Cradle to Cradle concept, maar hebben 
minder prioriteit dan het sluiten van de kringlopen vanuit een materialisatie perspectief. In het 
5-dot systeem komen deze criteria pas in de hoogste waardering aanbod, als het product 
volledig eco-effectief is. 

Vandaar dat een aandeel van 16,7% in het eindresultaat is aangenomen, wat afkomstig is van 
weegfactor 2. Deze criteria worden echter ook be'lnvloed door de toxiciteit uit principe 1. Voor 
aile gevallen geldt dat er 16,7% van principe 3 naar principe 1 gaat (0,167 * 0,167 = 0,28), dit 
is 2,8%, de uiteindelijke invloed is op het eindresultaat is dus 13,9%. 

Principe 4: Toekomstwaarde 
Deze criteria zijn geen origineel onderdeel van het Cradle to Cradle concept, maar zijn 
voortgekomen uit de literatuurstudie van hoofdstuk 1. 

Het criterium "Behoefte/ ruimte voor de voedingsstof" is alileen meetbaar door de huidige vraag 
in de technosfeer als indicator te nemen. Dit is echter een zeer beperkte weergave van de 
toekomst. Daarnaast zijn er nog maar weinig erkende keurmerken voor biologische producten 
met het oog op de toekomst. Door deze afwegingen is dit principe met een weegfactor van 2 
mee te rekenen in het eindresultaat, wat een aandeel van 16,7% is. 

Invloed Op het eindresultaat 
Doordat er verschillende opties zijn waardoor de inv,loed op het eindresultaat van de principes 
wisselt, is hieronder een overzicht daarvan gegeven. 

Kringloop Scheldbaarheld PnnClpe Weegfactor Invloed 

Biologische - Afwezigheid Toxiciteit 3 41,6% 
- Sluiten van kringlopen 5 27,9% 
- Sociale en eco l'ogische aspecten 2 13,9% 

- Toekomstwaarde 1 16,7% 
Tabel 7: Overzlcht van de mvloed op het emdresultaat per pnnclpe als het matenaal of product tot de 
biosfeer behoort 

Knngloop Scheldbaarheld Pnnclpe Weegfactor Invloed 

Technologische -
I Afwezigheid Toxiciteit 3 27,8% 

- Sluiten van kringlopen 5 41,7% 
- Sociale en ecologische aspecten 2 13,9% 
- Toekomstwaarde 1 16,7% 

Tabel 8: Overzlcht van de mvloed op het emdresultaat per pnnclpe als het matenaal of product tot de 
technosfeer behoort 

Knngloop Scheidbaarheid Pnncipe Weegfactor Invloed 

Beide W.V.t. Afwezigheid Toxiciteit 3 33,2% 

W.V.t. Sluiten van kringlopen 5 
I 

36,3% 

W.V.t. Sociale en ecologische aspecten 2 
I 

13,9% 
W.V.t. Toekomstwaarde 1 16,7% , 

Tabel 9: Overzlcht van de mvloed op het emdresultaat per pnnclpe als het matenaal of product tot de blo
en technosfeer behoort en de scheidbaarheid wei van toepassing (w.v.t.) is 

Knngloop Scheldbaarheld Pnnclpe Weegfactor Invloed 

Beide n.v.t. Afwezigheid Toxiciteit 3 34,8% 

n.v.t. Sluiten van kringlopen 5 34,7% 

n.v.t. Socia Ie en ecologische aspecten 2 13,9% 

n.v.t. Toekomstwaarde 
:11 

1 16,7% 
Tabel 10: Overzlcht van de mvloed op het emdresultaat per pnnclpe als het matenaal of product tot de blo
en technosfeer behoort en de scheidbaarheid niet van toepassing is 
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5-dot systeem 
Om de resultaten te kunnen valideren is gekeken naar het 5-dot systeem dat door de MDBC is 
opgesteld. Het 5-dot systeem bestaat uit het toekennen van een certificaat aan materialen die 
stappen hebben ondernomen in de richting van eco-effectiviteit en is dus ook van toepassing op 
materialen die niet zijn ontworpen vanuit de Cradle to Cradle gedac'hte. 

Vrij van ... 
Door de markt opgedrongen afwezigheid van de schadelijkste elementen. Dit certificaat wordt 
niet verleend. 
Dit is in het ontwikkelde instrument gelijk gesteld aan een score van 0 tot 50%. 

• .0'0 0 
Bij voorkeur 
Een milieubewust materiaal, maar zonder complete uiteenzetting van humane en ecologisch 
toxische en andere elementen in het materiaal. Er mag nog enige milieuschade optreden, maar 
er moet een significante stap gezet zijn in de richting van eco-effectiviteit. 
Dit is in het ontwikkelde instrument gelijk aan een score van 50 tot 65%. 

• • • 0 0 Volledig geanalyseerd 
Het materiaal is compleet volglens de Cradle to Cradle ontwerp criteria, zoals door de MBDC 
opgesteld, getest en de gehele chemische opbouw van het materiaal is bekend. Minimaal 
moeten elementen met de grootste schadelijk gevolgen zijn vervangen door onschadelijke of 
minder schadelijke elementen. 
Dit is in het ontwikkelde instrument gelijk aan een score van 65 tot 80%. 

• • • • 0 Geoptimaliseerd 
Volledig geanalyseerd en voor zover mogelijk geoptimaliseerd op het gebied van humane en 
ecologische toxiciteit. Daarnaast is het materiaal geoptimaliseerd voor een gesloten kringloop. 
Ditis in het ontwikkelde instrument gelijk aan een score van 80 tot 90%. 

• • • • • Volledigl eco-effectief 
Aile Cradle to Cradle criteria zijn zo volledig mogelijk van toepassing voor dit materiaal. 
Dit is in het ontwikkelde instrument gelijk aan een score van 90 tot 100%. 

Naast het 5-dot systeem heeft de MBDC een Cradle to Cradle ceriicatie methode opgesteld, 
maar de diepgang en de afscherming van de meetmethodes en achtergrond informatie daarvan 
maken het niet bruikbaar voor deze scriptie. 

Daarnaast is die certificering bedoeld voor materialen en producten die ontworpen zjjn volgens 
de Cradle to Cradle criteria en dit is in ieder geval niet van toepassing op de traditioneel 
gangbare materialen. Er zijn nog maar enkele bouwmaterialen die volgens de Cradle to Cradle 
principes zijn ontworpen. Vandaar dat voor het 5-dot systeem is gekozen. 
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2.3 Analyse van standaard bouwmaterialen 

De bouwdelen 
Om de standaard bouwmaterialen voor Nederlandse eengezinswoningen te kunnen analyseren 
en zo met behulp van de ontwerpcriteria de bouwdelen te identificeren die minder 
mogelijkheden hebben om uitgevoerd te worden volgens de Cradle to Cradle criteria, is onder 
andere gebruik gemaakt van de referentiewoningen van SenterNovem. 

SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en is op 1 mei 2004 
ontstaan uit de fusie tussen Senter en Novem, twee agentschappen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Deze nieuwe organisatie bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, 
milieu en leefomgeving97

. 

In 2007 heeft SenterNovem een nieuwe uitgave van de referentiewoningen nieuwbouw 
uitgeven 10 met als peildatum de voorschriften en waarden zoals deze op 1 januari 2006 golden. 
Hierin wordt een referentie gegeven voor een tussen -, hoek -, twee-onder-een-kap -, 

rrn-tJl Jjl 
~Lwrl~, 

[J El 

Fiquur 18: Hoekwoninq uit de Referentiewoninqen nieuwbouw10 

vrijstaande woning, galerij 
- en appartementen 
complex. Hier blijken 
echter na navraag geen 
gegevens over de 
materialisatie beschikbaar 
te zijn, dus dit onderzoek 
zal gebruik maken van de 
referentiewoningen uit 
1998 en 1999. 
Aangenomen wordt dat 
sinds die periode niet veel 
aan de standaard 
bouwmethode is gewijzigd. 

Uit de Monitor Nieuwe 
Woningen80 blijkt dat hoek-
, tussen- en twee-onder
een-kap woningen een 
aandeel in de Nederlandse 

woning nieuwbouw vertegenwoordigen van 50% rijwoningen en 13% twee-onder-een-kap 
waarbij deze referentiewoningen representatief zijn wat betreft mogelijke probleemgebieden 
voor 63% van de Nederlandse nieuwbouw woningen. 

Voor detaillering van de referentiewoningen, zie bijlagen B-4. 

De analyse van de materialen in de woningen zal geschieden aan de hand van de bouwdelen die 
in de Nederlandse woningbouw voorkomen19

: 

1. Fundering 
2. Gevels 
3. Binnenwanden 
4. Vloeren 
5. Daken 
6. Transport 
7. Installaties 
8. Inrichting 

De bouwdelen 6 tot en met 8 zijn niet geanalyseerd. Dit enerzijds om de data te beperken en 
anderzijds omdat de beschikbare data van deze bouwdelen van andere eenheden gebruik maakt 
wat de analyse zou hebben bemoeilijkt of onmogelijk zou hebben gemaakt. De gegevens van de 
bouwdelen transport, installaties en inrichting is vooral in stuks en strekkende meters 
voorhanden, terwijl de data van de overige bouwdelen in oppervlaktes is gegeven. 
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Berekeningen en resultaten 
Hieronder voigt een verantwoording van de ingevulde gegevens en de resultaten die uit de 
berekening volgen. Ais er gegevens direct uit de NIBE publicaties zijn gehaald, wordt er verder 
niet op deze gegevens in gegaan. 

De materialen zijn gegroepeerd in mineralen, metalen en kunststoffen. 

Mine ra len 

Gewapend beton 51,4% 

I 
Terugbrengen in de volgende kringloop kan aileen in een ongelijkwaardige toepassing, maar er 
is een markt voor. 

NIBE afvalscenario25
: 

1 % stort, 99% recycling 

Hendriks, Nijkerk en Koppen 17
: 

Meer dan 5 ton betonpuin (40% constructie- en sloopafval (CSA» wordt ieder jaar geproduceerd 
door de bouw en sloop van gebouwen. Het wordt gebruikt als puin voor de betonproductie (20% 
maximaal om normale sterkte eigenschappen te behouden) als vervanger van grind en als 
onderlaag voor de wegenbouw. 

Dit zijn ongelijkwaardige toepassingen, omdat er nog steeds nieuwe grondstoffen nodig zijn om 
hetzelfde of een ander product te vervaardigen. 

Baksteen 

I 
Terugbrengen in de volgende kringloop kan aileen in een minderwaardige toepassing, maar er 
is een markt voor. 

NIBE afvalscenario25
: 

1 % stort, 99% recycling 

Hendriks, Nijkerk en Koppen17: 
Ieder jaar komt er 3,2 miljoen ton baksteen puin vrij in Nederland (26% CSA). Het hergebruik 
van de bakstenen is echter door de harde binding met de cement mortel te arbeidsintensief om 
economisch rendabel te zijn. Daarom wordt het gebruikt voor grindvervanger in de 
betonproductie en als onderlaag voor de wegenbouw. 

Dit zijn minderwaardige toepassingen omdat er nog steeds nieuwe grondstoffen nodig zijn om 
hetzelfde of een ander product te vervaardigen en het ook niet als grondstof kan dienen voor 
nieuwe bakstenen. Dit is inherent aan de eigenschappen van een onscheidbaar fysiek mengsel. 

Dit wordt bevestigd door ir. van Nunen. B-1.2 

Steenwol isolatie 

Het is nog niet mogelijk om van aileen secundair materiaal, nieuwe steenwol isolatie te 
maken, maar het kan weI als grondstof ervoor dienen . Daarom wordt het als ongelijkwaardige 
recycling gekenmerkt. 

NIBE afvalscenario25
: 

85% stort, 5% verbranding, 10% recycling 

Rockwool94 
: 

De fabrikanten Rockwool 94 en Isover74 hebben een inzamelings- en recyclingsysteem opgezet 
voor steenwol. Hiermee besparen ze ongeveer 40% op hun grondstoffen verbruik. Er zijn dus 
nog steeds nieuwe grondstoffen nodig, wat het tot een ongelijkwaardige toepassing maakt. Dat 
steenwol wordt geproduceerd uit onder andere secundair steenwol wordt bevestigd door 
MilieuCentraal 79 • 
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Hendriks, Nijkerk en Koppen 17
: 

Het kan worden hergebruikt en na reductie kan het als toeslagstof (aggregaat) worden gebruikt 
bij de productie van nieuw steenwol. 

Uit het gesprek met ir. van Nunen is gebleken dat recycling van spouwmaterialen zoals 
steenwol, lastig is omdat het materiaal bU het slopen meestal niet onvervuild kan worden 
gescheiden van de rest van het sloopafval, aangezien het buitenspouwblad eerst moet worden 
weg gehaald, wat doorgaans met onnauwkeurige middelen gebeurd. 6 -1.2 Het is dus afhankelijk 
van de detailiering of het materiaal vrij kan komen bij de sloop. 

Kalkzandsteen 

I 
Terugbrengen in de vo/gende kring/oop kan aileen in een mindelWaardige toepassing, maar er 
is een markt voor. 

NIBE afva/scenario25
: 

1 % stort, 99% recycling 

Hendriks, Nijkerk en Koppen17
: 

De auteurs geven een schatting van de toekomstige productie van meer dan 1 miljoen ton 
kalkzandsteen sloop en constructie afval (7% van CSA) . Het wordt tot puingranulaat verwerkt 
en gebruikt in de wegenbouw. Dit is een minderwaardige toepassing. 

Gipsblokken 

Het is bijna niet moge/ijk om zuiver gips uit een bouwwerk te ha/en door menging met 
morte/s, /eidingen, stuc/agen etc .. Gips kan s/echt tegen water (ondermeer door uizettingen), 
dus kan zelfs niet gebruikt worden voor de meeste mindelWaardige toepassingen. 

A/s er een detaillering kan worden ontwikke/d waarbij de b/okken zonder vervuiling kunnen 
vrijkomen, dan is recycling op ge/ijke basis moge/ijk. In dit onderzoek is echter met 
bovenstaande indica tie gewerkt. 

NIBE afva/scenario25
: 

95% stort, 5% recycling 

Hendriks, Nijkerk en Koppen17: 
Gipsblokken zijn in principe 100% recyclebaar in nieuwe gipsblokken of producten als 
gipskartonplaten, maar er ontstaan problemen door vervuiling bij het slopen van de wanden. 

van NunenB-1.2 : 

Er wordt op het moment nog niet veel gipsafval uit de bouw gerecycled . Dit komt omdat het 
meeste gips sterk vervuild is. 

(HR)Glas 85,4% 

I 
G/as kan tot een ge/ijk product worden gerecyc/ed mits er geen folies of metaa/-coatings in zijn 
vermengd. . 

In de NIBE publicatie25 wordt glas niet als apart materiaal beoordeeld. De enige aanwijzing die 
wordt gegeven is een buitendeur van HR ++ glas in een aluminium frame, waarbij de stijlen en 
dorpels ook meegerekend zijn. Daarom is voor de Afwezigheid toxiciteit het emissieprofiel uit de 
database van GPR Gebouw gebruikt. 

Berge1
: 

Zuiver glas kan worden gerecycled, maar glas met metaal-coatings, folie of versteviging zal 
moeten worden gestort of verbrand. 
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Keramische tegels 

I Er is een markt voor de recycling in minderwaardige toepassingen. 

NIBE afvalscenario25
; 

1 % stort, 99% recycling 

Keramische producten zijn niet geschikt voor recycling in gelijke of ongelijkwaardige 
toepassingen in de volgende Ikringloop door de chemische verandering in de grondstoffen die 
niet terug te draaien zijn. Het is geschikt als puingranulaat. Daarnaast is het lastig om ze los te 
maken van de ondergrond, de grondstoffen zijn dus niet te scheiden (de functionele eenheid is 
tegelwerk bevestigd met cement). 

Dit wordt bevestigd door van NunenB
-1.2 

Meta/en 

Aluminium 

Aluminium is een van de metalen waarbij het technisch mogelijk is om een gelijk product in de 
volgende kringloop te produceren waar ook nog eens minder energie voor nodig is tijdens die 
productie. 

NIBE afvalscenario25
; 

5% stort, 5% verbranding, 90% recycling 

De eigenschappen van aluminium (homogeen, mono-materiaa'i (geen legering), lage smelt 
temperatuur) maken het uiterst geschikt v~~r recycling zonder verlies van kwaliteit. Het kan 
goed voor gelijke of gelijkwaardige toepassingen worden gebruikt. 17 

Bij het anodiseren van aluminium wordt met behulp van elektrolyse een beschermende 
oxidelaag op het aluminium aangebracht. Uit het antwoord van dhr. PolsB

-1.
4 blijkt dat er voor de 

recycling geen verschi'l zit tussen geanodiseerd aluminium en normaal aluminium. 

Het produceren van primair aluminium kost vee I energie (ongeveer 140 GJ/ton) en de 
landschapsaantasting is significant door het dagbouwproces voor de grondstof bauxiet. De 
recycling van aluminium kost echter slechts 7% van de benodigde energie voor primair 
aluminium.1S 

Lood 

I Lood is uitstekend te recye/en in gelijke producten. 

Hendriks, Nijkerk en Koppen 17 ; 

Lood wordt al op grote schaal gerecycled, waarbij het schroot wordt gesmolten en daarna 
gereinigd waarbij een puurheid van 99,9% behaald kan worden. 

Omdat lood niet voorkomt in de NIBE milieukwalificatie, is de toxiciteit gebaseerd op de 
database van GPR Gebouw. 

Verzinkt staal 

I 
Staal en zink zijn goed te scheiden. Verderop is te lezen dat staal ongelijkwaardig te recyclen 
is, daarom geldt voor verzinkt staal deze indica tie ook. 

NIBE afvalscenario25
; 

5% stort, 6% verbranding, 89% recycling 

Hendriks, Nijkerk en Koppen 17
; 

Het scheiden van zink van staal wordt al jaren gedaan bij Nedstaal bij de productie van staal 
met schrootstaal. Het zink dat verdampt door de hoge temperaturen en condenseert in de 
vliegas, waar het uit onttrokken kan worden in gespecial'iseerde installaties. 

Dit wordt bevestigd door van Nunen. B-1.2 
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Staal 49.3% 

Het is zowel door technologische redenen als door het verschil in vraag naar staal en het 
aanbod van schroot, nog niet mogelijk om staal te produceren uit schroot zonder er primaire 
grondstoffen aan toe te voegen. Het is dus een ongelijkwaardige recycling. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 95% recycling 

Hendriks, Nijkerk en Koppen 17
: 

Doel voor het jaar 2000 was 90% hergebruik van het staal, in 1990 zat men op 70%. Dit gaat 
echter over hergebruik, wat significant verschilt van recycling. 

Hendriks, Bijen, Felix, e.a. 16
: 

Na de eerste kringloop kan het staal volledig in zijn eigen kringloop worden hergebruikt zonder 
kwaliteitsverlies voor maar 40% van de energie per ton staal nodig, die voor ,primair staal nodig 
is. 

Dit wordt bevestigd door van Nunen, maar hij geeft ook aan dat het nog niet mogelijk is om 
staal aileen vanuit schroot te produceren. Er zijn nog altijd primaire grondstoffen nodig om staal 
te produceren. Enerzijds omdat er niet genoeg schroot aanbod is om aan de vraag naar staal te 
voldoen, anderzijds omdat de techniek het nog niet toe laat. Volgens ir. van Nunen bestaat deze 
mogelijk potentieel wei voor de toekomst. B-1.2 

Zink 

I Zink kan voor 100% worden gerecycled voor gelijkwaardige, niet constructieve functies. 

NIBE afvalscenario25
: 

2% stort, 98% recycling 

Hendriks, Nijkerk en Koppen17
: 

Zink wordt voor 45% van de jaarlijkse productie gebruikt om de levensduur van staal te 
verlengen. Sinds het gebruik van zink wordt het gerecycled, waarbij 100% recycling zonder 
verlies van kwaliteit mogelijk is. Dit geld echter niet voor toepassingen als constructief zink 
waarbij de kwaliteit van het zink 99,995% moet benaderen. Dit is eigenlijk aileen mogelijk met 
elektrolyse. Recycling van zink in een thermisch proces kan maximaal een kwaliteit van 99,5% 
halen. Daarom gebruiken producenten van constructief zink, slechts incidenteel secundair zink 
als grondstof. 

Naast deze materiaaleigenschap speelt ook een economische factor mee. De prijs van primair 
zink constructie- en sloopafval is vrij hoog waardoor het voor extra behandeling, om het de 
kwaliteit te geven die nodig is voor primair zink, economisch niet in aanmerking komt. 

Door corrosie kan in de levensloop van een zinken product, verlies van materiaal optreden met 
een gemiddelde snelheid van ongeveer 11 % per jaar (functionele eenheid : dikte 0,8mm, 60% 
van oppervlakte blootgesteld aan corrosieve elementen, een gemiddelde levensduur 40 jaar en 
een corrosie snelheid van 13 g/m 2 per jaar). 

Het is door van Nunen bevestigd dat zink in ruime mate wordt gerecycled en dat dit voor 100% 
uit secundair materiaal mogelijk is. B·1.2 
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Kunststoffen 

CGeexpandeerd) Polystyreen UE}PS) 

I 
PolyStyreen kan, zeker in folievorm, op gelijke basis worden gerecycled, terwijl dit bijna niet 
gebeurd. Er is dus blijkbaar (nog) geen markt voor beschikbaar. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 90% verbranding, 5% recycling 

Meerdere bronnen op het internet geven aan dat recycling van EPS mogelijk is .66• 100 Er is zelfs 
een proces ontwikkeld (in pilot fase) dat de grondstof styreen weet terug te winnen 91

. 

Maar de cijfers van de NIBE geven aan dat er nog geen goede markt is voor secundair (E)PS. 
Het terugwinsysteem van styreen heeft daarom potentie, maar dat is nog niet uitontwikkeld. 

Daarnaast bleek in een gesprek met dhr. Van den Berg van DSM en werkzaam brj de TU/e dat 
het recycleproces van EPS door de statische lading van het schuim lastig te verwerken is. PS in 
folies heeft dit problemen ecl1ter niet. 8-1.3 

Ais laatste moet aangemerkt worden dat EPS een brandgevaarlijk product is, waarbij bij brand 
schadelijke gassen vrij komen. 8-1.3 

CLD/HDlPE 

Alhoewel LOPE en HOPE weer te maken zijn uit LOPE en HOPE afval, zullen door deze recycling 
de polymeerketens korter worden, waardoor het recyclingniveau als ongelijkwaardig 
gekarakteriseerd moet worden. 

Lage Densiteit PolyEtheen is een thermoplast en heeft een lagere dichtheid 
dan hoge densiteit polyetheen (HOPE). Het flexibele folie is waterafstotend 
en kan gebruikt worden als waterkering. 

In principe is aile PE recyclebaar doordat het omgesmolten kan worden PE-LD 
(het is tenslotte een thermoplast en geen thermoharder). Maar de 
recycling van LOPE is economisch minder aantrekkelijk dan dat van Figuur 19: LDPE 
HDPE. 111 Bij de recycling worden de polymeer ketens verkort. Voor zover materiaalkenmerk 
bekend zijn er geen ketenverlengers voor PE beschikbaar. Hierdoor kan de recycling niet tot een 
ge!ijkwaardig of gelijk product leiden. 

Het nadeel van PE is dat het een product is op basis van aardolie. 
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NlBE Afvalscenario's 
De NIBE afvalscenario's geven een beeld van de huidige recyclepraktijk, maar hebben niet de 
potentie die de materialen in de toekomst hebben op het gebied van recycling. Daarom zijn ze 
een belangrijke indicator, maar zullen moeten worden ondersteund door andere gegevens. Ze 
zijn afkomstig van de afdankscenario's uit Eco-quantum (zie bijlage B-5). 
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Grafiek 2 : NIBE afvalscenario's van materialen uit de referentiewoningen van SenterNovem uit 
1998-1999 
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Eindresultaten referentiewoningen 

Standaard bouwmaterialen 
De standaard gebruikte bouwmaterialen, met als referentie de referentiewoningen van 
SenterNovem uit 1998-1999, zijn beoordeeld door de gegevens daarvan in te voeren in het 
instrument. De resultaten zijn volledig te vinden in bijlagen B-2.1 en B-2.2. 

Hieruit is naar voren gekomen dat de resultaten voor de twee-onder-een kap en de tuinkamer 
woning voor de geanalyseerde bouwdelen niet veel verschillen. Dit valt te begrijpen doordat de 
resultaten relatief zijn en de meeste verschillen tussen de twee woningtypes in absolute 
aantallen, zoals oppervlakte, te vinden zijn. Er blijken in de binnenwanden van de tuinkamer 
minder gipsblokken en aftimmerwerk voor te komen, wat de score daarvoor positief be"fnvloed 
ten opzichte van de twee-onder-een kap woning. 

Bijna aile bouwdelen scoren boven de 50%, de daken scoren zelfs bijna 80% wat gelijk is aan 3 
stippen in het 5-dot systeem. Deze resultaten wordt vooral veroorzaakt door de biologische 
afbreekbaarheid van de houten balken, spanten en beschot in de dakopbouw. 

De andere bouwdelen, fundering, gevel, binnenwanden en vloeren scoren door het grote 
aandeel steenachtige, en allen downcyclebare materialen, relatief laag, zie Grafiek 3. 

Eengezins referentiewoningen SenterNovem 1998-1999 
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Grafiek 3: Eindresultaat van metingen referentiewoningen SenterNovem 1998-1999 

Bouwdeel keuze 

D Twee·onder·een kap 

• Tuinkamer 

De keuze voor het bouwdeel is gebaseerd op het eindresultaat van de berekening van de 
referentiewoningen van SenterNovem, de representatieve waarde van het bouwdeel ten opzichte 
van de andere en een persoonHjke voorkeur. 

De binnenwanden komen in het eindresultaat van de referentiewoningen van SenterNovem als 
slechtst scorende naar voren, zeker voor de twee-onder-een kap woning. Maar voor de gevel 
komen verreweg de meest verschillende materialen voor die daarnaast voorkomen in de andere 
bouwdelen. Daarnaast ligt mijn persoonlijke voorkeur bij de gevel, omdat dit bouwdeel voor het 
grootste deel bepalend is voor het beeld van de woning. 

De gevel zal daarom verder worden uitgewerkt in dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 3: Uitwerking vo/gens het concept 
In hoofdstuk twee zijn aileen de materialen die standaard voorkomen in een Nederlandse 
eengezinswoning berekend. Om een beeld te krijgen van de alternatieven die vandaag de dag te 
gebruiken zijn in de materialisatie van een gevel, voigt hier de verantwoording en de resultaten 
van een aantal materialen die geselecteerd zijn op basis van de materialen die voorkomen in de 
NIBE milieuclassificatie bouwmaterialen 2S , 26, 27 en in GPR Gebouw 4.07°. 

3.1 Materialen 
De materialen zijn geordend in de groepen mineralen, houtachtigen, kunststoffen en organisch. 

Mineralen 

ClickBrici< 43,8% 

De recyclemethoden zijn voor de ClickBrick niet anders dan dat van baksteen, hoewel 
hergebruik nu weI een mogelijkheid is. Aan het einde van de levensfase zal de ClickBrick 
echter vermalen worden tot puin. 

Figuur 20: ClickBrick57 

Daas BakstenenS7 heeft een systeem ontwikkeld 
waarmee bakstenen zonder mortel, op een 
mechanische wijze, met elkaar verbonden kunnen 
worden. Dit ClickBrick systeem heeft geen voeg en kan 
na gebruik weer afgebroken worden. De kim-Iaag moet 
echter nog wei in specie gesteld worden, daar een 
correcte maatvoering cruciaal is voor het slagen van 
een wand met dit product. 

De afsluitende lagen (3 lagen bakstenen onder 
gevelopeningen of de dakrand) moeten met een 0,5 
mm dikke lijmmortel worden verlijmd om de stabiliteit 
te kunnen garanderen. 

TNO heeft een onderzoek naar de constructieve eigenschappen van ClickBrick uitgevoerd. Met 4 
ankers per m 2 kan het ook op hoogbouw worden toegepast. Het is niet geschikt voor 
normaalkrachtbelasting buiten het eigengewicht van het materiaal. 

Betonsteen 45,1% 

I 
Betonsteen kan aileen op minderwaardig niveau worden gerecycled, maar er is een markt 
voor. 

NIBE afvalscenario25
: 

1 % stort en 99% recycling 

Voor betonsteen gel1dt in grote lijnen hetzelfde als voor beton zelf, maar het puin dat hieruit 
vrijkomt wordt niet gebruikt in de productie van nieuwe betonstenen, waardoor er sprake is van 
minderwaardige recycling in plaats van ongelijkwaardige. 

Pierre de roches 

Dit product is tot de grondstof terug te brengen en dus is het 
produceren van de gelijk product in de volgende kringloop 
mogelijk. Omdat het een nieuw product is en niet op grote 
schaal vrij komt uit de bouw is er nog geen markt voor het rest 
materiaal. 

Het franse bedrijf SerraStone heeft een proces ontwikkeld 
waarbij puinafval Ulit kUlnststeengroeves, onder druk kristalliseert 
tot een massieve steen (zie Figuur 21). Na het slopen van de 
muur kan het puin van de steen weer tot steen worden gemaakt 
door hetzelfde proces. Problemen die hierbij op kunnen treden 

78,5% 

zijn onzuiverheden in het puin bij het slopen door het gebruik Figuur 21: Pierre de Roches van 
van lijm- of kalkmortel. SerraStone99 
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Dit product heeft het zilveren Cradle to Cradle certificaat gekregen van de MBDC, maar dit 
certificaat was geldig tot 29 augustus 2008. Daarnaast is de website niet meer online en 
reageert het bedrijf niet op e-mail. Het is dus goed mogelijk dat het product niet meer wordt 
geproduceerd. 

Leem 

Leem is een natuurproduct dat bestaat uit klei, silt en zand. 
Het verschilt van klei in korrelgrote en samenstellen. Leem 
mag maximaal 50% zand en 25% lutum (plaatvormige 
deeltjes kleiner dan 0,002 mm). Dit is op veel plaatsen in 
Nederland in de bodem te vinden (zie oranje gebieden op 
Figuur 22)83. 

Leem (als er geen vervuilingen in terecht zijn gekomen) kan 
na gebruik, zonder schade aan het milieu, terug gegeven 
worden aan de bodem. 

Leem kan ook door vocht toe te voegen weer opnieuw als 
bouwmateriaal worden gebruikt. Ook hierbij geldt de 
voorwaarde van de zuiverheid. Deze eigenschap wordt 
bevestigd door van Nunen. 6

·1.2 

Figuur 22: Voorkomen van klei 
op geringe diepte op het 
Nederlandse vasteland 

Van leem zal altijd de zuiverheid en eventuele toxiciteit moeten worden gecontroleerd, 
aangezien het een natuurproduct is. 

Leemsteen metselwerk 91,7% 

I 
Leem is voor de volle 100% terug te brengen tot de basisbestanddelen en voldoet daarmee 
aan de eisen voor een gelijk product in de volgende kringloop. 

Figuur 23: Een gemetselde 
leemstenen buitenwand46 

Producten van leem zijn lastig om onder te brengen in de juiste 
kringloop. Enerzijds is het een natuurlijk product, maar toch is het 
niet organisch. Daarom behoord het tot de technologische 
kringloop, maar omdat leem weer tot de grondstoffen terug te 
brengen is, hoeft recycling niet plaats te vinden om de kringloop te 
sluiten. Het storten van de bestanddelen op plekken waar deze 
vandaan zijn gekomen, zeker bij kleinschalige producten, zal 
hetzelfde resultaat tot gevolg hebben. Het zal uiteraard wei 
landschapsaantasting en energie schelen bij de grootschalige 
productie van leemstenen. 

NIBE afvalscenario25
: 

1 % stort, 99% recycling 

Toe te passen als binnenspouwblad met leemmortel afgewerkt met 
leemstuc, of als bUitenspouwblad met leemmortel en cementstuc. Bij 

deze laatste combinatie is het mogelijk om de leem te scheiden van de cementstuc aan het 
einde van de levensfase door de leem op te laten lossen in water. De stenen worden verkregen 
door het persen van leem in mallen, eventueel met toevoegingen als stro of vias, of doormiddel 
van een strengpers procede. 46 

Leemstuc 81,9% 

Leemstuc is, als het zonder chemische bindmiddelen is toegepast, net als leemsteen 
metselwerk terug te brengen tot de originele bestanddelen waardoor in de volgende een gelijk 
product verkregen kan worden. 

NIBE afvalscenario25
: 

1 % stort en 99% recycling 

Leemstuc bestaat uit een basislaag van klei, zilt en zand en een decoratieve laag waar 
pigmenten aan zijn toegevoegd. Afhankelijk van de leverancier zijn er wei of niet bindmiddelen 
aan toegevoegd, maar het is zeker mogelijk om het geheel, inclusief de kleur, zonder toxische 
bestanddelen uit te werken. 
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Anhydriet aiet dekvloer (RO-anhydrietl 

Het materiaal wordt vervuild door toeslagstoffen en door de fysische menging met deze 
stoffen en eventueel de raakvlakken met andere producten of materialen ervoor zorgt dat 
aileen minderwaardige recycling mogelijk is. Hier is echter weI een markt v~~r. 

Alhoewel anhydriet niet direct als gevelmateriaal bekend staat is 
deze wei in dit onderzoek mee genomen als mogelijk gietbouw of 
voeg materiaal. 

NIBE afvalscenario: 
5% stort en 95% recycling 

Anhydriet is gedehydrateerd gips (CaS04) dat al bij de bouw van 
de Egyptische piramides werd gebruikt als bindmiddel. Het wordt 
gemengd met zand, eventueel grind en hulpstoffen en water 
waarna een reactie optreedt die voor verharding zorgt. 

Figuur 24: Het gieten van een 
Ro-anhydriet is net als Ro-gips afkomstig van de anhydriet dekvloe,-35 
rookgasontzwaveling van kolengestookte energiecentrales en is dus een hoogwaardige 
toepassing van een afvalstof. 

Doordat het materiaal ook gegoten kan worden door de toepassingen van een relatief hoge 
water/anhydriet factor (zie Figuur 24) is er minder nabehandeling in de vorm van bijvoorbeeld 
vlinderen nodig. 35 

Vervuilingen en de fysische vermenging met andere stoffen en de hechting met de ondergrond 
zorgt er echter voor dat recycling niet mogelijk is. De hechting aan de ondergrond kan 
voorkomen worden door het storten van de vloer op een water- en gasdichte folie of een 
ondergrond die is behandeld met een compound spray. 

Dit wordt bevestigd in het gesprek met van Nunen. B
·1.2 

Natuursteen 

Door de hoge financiele waarde worden natuurstenen 
producten zoveel moge/ijk hergebruikt, maar recycling op meer 
dan minderwaardig niveau is niet mogelijk. 

NIBE afvalscenario25: 

1 % stort, 99% recycling 

Natuursteen zoals blauw (Belgische en Iers) hardsteen wordt het 
meeste gebruikt in Nederland, als materiaal voor vensterbanken 
en dorpels. Hardsteen is een kalksteensoort die zich kenmerkt 
door een grijze tint en witte vlekjes. Dit zijn kalkafzettingen van 
organismes als slakken en zeelelies (kleine organismen op de 
bodem van ondiepe zeeen) die in sommige hardsteensoorten 
sterk aanwezig zijn (zie Figuur 25). Figuur 25 : Blauw hardsteen 

De delvilng van in de natuur voorkomende steensoorten zorgt voor uitputting van de voorraad. 
Daarnaast is het aan het einde van de levensfase, niet terug te brengen tot grondstoffen voor 
nieuw hardsteen, of een gelijkwaardig of hoogwaardiger product. 
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Keramische elementen 

I Er is een markt voor de recycling in minderwaardige toepassingen. 

NIBE afvalscenario25
.-

1 % stort, 99% recycling 

Holle keramische elementen kunnen op een aluminium profiel worden geklikt. Zo vormen ze een 
gevelbekleding die vervangbaar is ontworpen en waarvan de elementen, als ze nog niet aan het 
einde van hun technologische levensduur zijn, hergebruikt kunnen worden. 

Keramische producten zijn niet geschikt voor recycling in gelijke of ongelijkwaardige 
toepassingen in de volgende kringloop door de chemische verandering in de grondstoffen die 
niet terug te draaien zijn. Het is geschikt als puingranulaat. 

Dit wordt bevestigd door van NunenB
-1.2 

Ka I kstucwerk 

I Er is een markt voor de recycling op minderwaardig niveau die met kalkstuc mogeJijk is. 

NIBE afvalscenario25
.-

5% stort, 95% recycling 

De kalkstuc maakt een verbinding met de ondergrond waardoor deze aan het einde van de 
levensduur niet meer te scheid en is. Daarnaast is het bindingsproces niet omkeerbaar. Dit alles 
zorgt ervoor dat aileen minderwaardige recycling mogelijk is. 

Cementstuc 

I Er is een markt voor de recycling op minderwaardig niveau die met cementstuc mogeJijk is. 

NIBE afvalscenario25
: 

1 % stort, 99% recycling 

Voor cementstucwerk geldt hetzelfde als voor kalkstucwerk waardoor het aileen op 
minderwaardige wijze een nieuwe kringloop kan beginnen. 

Glaswol 34.7% 

I 
Hoewel er nog geen grate markt is voor glaswol recycling, is het al weI mogelijk om het als 
grandstof te gebruiken voor nieuw glaswol. 

NIBE afvalscenario25
: 

85% stort, 5% verbranding, 10% recycling 

Glaswol wordt gemaakt van gerecycled glas (40% tot 70%) en calciumcarbonaat, siliciumdioxide 
en natriumcarbonaat. De vezels die uit de verhitting van dit mengsel ontstaan, worden met een 
bindmiddel tot een plaat gemaakt .76 

Isover geeft in haar brochure over Isover glaswol aan dat het een recycle installatie heeft voor 
glaswol 74. In een publicatie over het milieubeleid van Isover geven ze aan dat ze in 2006 al het 
binnenkomende glaswol voor de productie van nieuw glaswol wilden gebruiken met behulp van 
een schreddermachine en vlokkengebouw. 38 Aangezien hier geen aanvullende informatie over te 
vinden is wordt aangenomen dat het hier net als bij steenwol gaat om het gebruik van secundair 
glaswol als grondstof voor nieuw glaswol, en dus ongelijkwaardige recycling. 
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Gipsvezelplaat 36,8% 

Recycling van gipsvezelplaten wordt nog niet veel toegepast, daardoor bestaat er nog geen 
grote markt. Sloopafval van gipsvezelplaten is veelal niet zuiver genoeg voor recycling, toch 
wordt er in dit onderzoek met de mogelijkheid gerekend dat er een ongelijkwaardige recycling 
kan worden uitgevoerd doordat het met een goede detaillering mogelijk is om dit toe te 
passen. 

NIBE afvalscenario25
: 

95% stort, 5% recycling 

Gipsvezelplaten worden gemaakt van gips vermengd met een vezel, bijvoorbeeld cellulose 
afkomstig van papier. Het is mogelijk om in het productieproces oude platen op te nemen. Dit 
wordt toegepast door Fermacell 113 : 

"De twee 'ingredienten' oud-papiervezels en gips kunnen na recycling weer worden opgenomen in het 
productieproces. Zaagresten kunnen bij de fabriek in een speciaal daarvoor bestemde stortkoker worden 
gedeponeerd. " 

Het is aanneembaar dat het net zo moeilijk is om gipsvezelplaten zuiver uit de sloop te halen als 
bij gipskantonplaten wat door van NunenB-1.2 wordt aangegeven. Er kan echter niet met 
zekerheid worden aangenomen dat er een stuclaag op de platen is aangebracht. 

Gipskartonplaat 44,4% 

I 
Uit meerdere bronnen blijkt dat gipsproducten vaak vervuild zijn. Als hier in de detaillering op 
wordt gelet, zal er ongelijkwaardige recycling mogelijk zijn. 

NIBE afvalscenario25: 

95% stort, 5% recycling 

AI eerder in dit onderzoek is geconcludeerd dat gips in principe goed te recyclen is . De 
combinatie van gips en karton zorgt echter voor vervuiling van het gips, daarnaast worden 
wanden van gipskarton vaak gestuukt of geverfd. Dit samen met leidingen en de 
schroeven/nieten zorgt ervoor dat gelijke of gelijkwaardige recycling niet mogelijk is. 

Dit wordt bevestigd door van NunenB
-1.2. Volgens hem is het erg moeilijk om gipskartonplaten 

zuiver uit het sloopproces te laten komen . Dit door de stuclaag die er vaak tegenaan zit. Maar 
zoals bij gipsvezelplaat is uitgelegd, zal deze mogelijkheid niet als uitgangspositie worden 
genomen. 

Volgens de afvalwijzer van Milieucentraa ~ wordt in sommige gemeentes het gipsafval afzonderlijk 
ingezameld voor de productie van nieuw gips en zijn kleine vervuilingen zoals behang, 
schroeven, sp jjkers en behang geen probleem. 49 Dit betekend dat ongelijkwaardige recycling 
mogelijk is . 

Houtvezel-cement plaat 25,7% 

I 
Er blijkt weI recycling plaats te vinden, maar door de vermenging van meerdere bestanddelen 
die gefixeerd worden door cement, is aileen een minderwaardige recycling mogelijk. 

NIBE afvalscenario25
: 

20% stort, 3% verbranding, 78% recycling 

Deze combinatie van het hernieuwbare hout en cement zorgt voor een weervaste plaat die 
geschikt is voor gevelbekleding. De in de NIBE als functionele eenheid genomen plaat heeft een 
samensteliing van 64% houtspanen, 25% cement, 10% water en 1,5% toeslagmaterialen. 

Door de vermenging van het organische hout dat tot de biosfeer behoort en cement dat tot de 
technosfeer behoord, gaat voor beide kringlopen het materiaal verloren, omdat het niet meer 
van elkaar te scheiden is. 
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Houtachtigen 
Uit het onderzoek van de standaard Nederlandse eengezinswoning in hoofdstuk 2 is gebleken 
dat onbewerkt hout goed scoort op de Cradle to Cradle criteria. Het is dus goed mogelijk dat een 
woning opgetrokken uit hout een goede toepassing van het Cradle to Cradle concept zal zijn. 

Het gebruik van hout, een hernieuwbare grondstof, voor woningbouw blijft in Nederland meestal 
beperkt tot kozijnen, ramen en deuren, afwerkingen en de constructie van het dak, inclusief 
beschot. Het hout wordt echter nooit aan het einde van de levensduur tot compost verwerkt. Er 
volgen nog een aantal downcycle stappen, bijvoorbeeld naar multiplex, spaanplaat, MDF en 
chipboard waarna het wordt verbrand om energie uit op te wekken. 

Deze kanttekening is een sterke bij de toepassing van hout als Cradle to Cradle materiaal 
aangezien het betekend dat het nooit als voedsel terug zal keren in de keten. AI bij de eerste 
downcycle stap waar het hout wordt verwerkt met een niet biologisch afbreekbare kunststof of 
lijm, wordt de biologische kringloop van het hout onderbroken. In de paragraaf over gelijmd 
hout wordt verder in gegaan op de mogelijkheden van biologisch afbreekbare lijmen. 

Duurzaam verduurzaamd hout 

P/atowood en accoyawood komen niet a/s zodanige producten voor in de NIBE 
milieukwalificatie. Daarom zijn in de berekening a/s basis de gegevens over Europees 
zachthout gebruikt, waarna een extra aandee/ bij de toxiciteit is aangebracht in verband met 
de verbruikte energie, respectieve/ijk 25% en 15%. Deze waardes zijn ont/eend aan het 
productie proces en zijn een inschatting. Beide materia/en zijn bi%gisch afbreekbaar. 

Er zijn verschillende hout verduurzamingtechnieken, maar verscheidene, bijvoorbeeld met 
wolmanzouten, bevatten eco- en humaantoxische elementen die door afspoeling in de bodem en 
het grondwater terecht kunnen komen. Er zijn echter twee methodes die minder negatieve 
effecten hebben op de mens en de natuur. 

Platowood 88,8% 

Platoniseren is een methode waarbij het hout wordt gekookt (temperatuur 150°C - 180°C) 

Alumin um 

100 

Pine Meranti 

- P oloc lCm ':::OlI '1ttccr 

Plato Steel 

Aluminium o 

Figuur 26: LeA studie van raamkozijnen uit verschillende 
materialen , door IVAM Environmental Studies gecontroleerd 39 

Accoyawood 

waarna het wordt gedroogd en onder 
droge omstandigheden weer wordt 
verhit (temperatuur 170°C - 190°C). 
Het resultaat is een vernetting van 
het lignine complex waardoor 
zachthout uit Nederland of 
Scandinavie een 
duurzaamheidsklasse van 1 kan 
krijgen en dus voor onbewerkte 
buiten toepassing in aanmerking 
komt. 

De energie die ervoor nodig is om 
het hout op deze wijze te 
verduurzamen is vergeleken met 
andere materialen (zie Figuur 26) en 
is als zeer gering te bestempelen. Er 
wordt echter niet beweerd dat 
platowood onbehandeld in een 
buitenklimaat kan worden toegepast. 
39 

89,9% 

Titanwood heeft een verduurzamingmethode ontwikkeld waarbij azijnzuuranhydride wordt 
gebruikt om het hout op moleculair niveau dusdanig aan te passen dat het niet meer vatbaar is 
voor schimmels en insecten, het een duurzaamheidklasse 1 kan verkrijgen, het 75% minder 
thermische uitzetting of krimp vertoont en de thermische isolatiewaarde wordt vergroot. 

De azijnzuuranhydride wordt onder druk in het hout gebracht waardoor het doordringt tot in 
elke cel. Het veranderd vervolgens de hydroxiel groepen (OH-) in acetyl groepen (CH30 2) 
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waardoor het vermogen van het hout om water op te nemen sterk wordt gereduceerd, wat 
bovenstaande eigenschappen tot gevolg heeft.48 

Uit een LCA onderzoek van de EMPA9 blijkt dat de ecologische voordelen van het verduurzamen 
van sparren hout met deze methode opweegt tegen de nadelen van het proces (energieverbruik 
en eventueel verbruik van azijnzuur). Er is echter geen vergelijking gemaakt met hardhout, wei 
met aluminium en PVC en hierbij scoort het materiaal ook beter. Een kanttekening bij dit 
onderzoek is dat er uitgegaan is van beschilderd hout, inclusief het verduurzaamde hout. Er 
wordt niet aangegeven dat accoyawood onbehandeld in een bUlitenklimaat gebruikt kan worden. 

Verlijmd hout: multiplex, OSB en Gelamineerde ligger 41 .0% 

Samengesteld hout behoord tot de biologische en technologische kringloop. De organische en 
chemische componenten zijn sterk met elkaar verbonden en niet van elkaar te scheiden. 
Er is geen vraag in de markt naar een eventueel gerecycled product. 

NIBE afvalscenario25
; (multiplex van vurenhout, OSB en vuren gelamineerde balk) 

5% stort, 95% verbranding 

Om grotere lasten te kunnen dragen worden houten liggers door gelamineerde liggers 
vervangen. Ook wordt hout verl1ijmd v~~r het maken van plaatmateriaal zoals multiplex, OSB en 
underlayment. De biologisch afbreekbaarheid hiervan is afhankelijk van de lijm die wordt 
gebruikt. Meestal wordt hier, voor buiten toepassingen, fenol-, ureumformaldehyde- of 
polyurethaanlijm voor gebruikt welke humaan- en ecotoxisch zijn. Vlamvertragers die in dit 
soort producten worden toegepast versterken deze negatieve invloed . 

Verlijmd hout is daarom een voorbeeld van een "monsterlijke hybride" waar Braungart en 
McDonough het in hun boek over hebben7. De biologische en technologische componenten zijn 
niet meer van elkaar te scheiden waardoor de voedingsstoffen voor beide ketens verloren gaat, 

Er zijn ontwikkelingen gaande op het gebied van biologisch afbreekbare lijmen op basis van 
zetmeel, polyesters en sojabonen43 en er is een bacterie ontdekt, Caulobacter crescentus, die 
zich zelf bevestigd aan de bodem of wanden van stroompjes of aan de binnenkant van 
pijpleidingen met een op basis van suikerketens geproduceerde 'Iijm' met een kracht die vele 
malen groter is dan de vandaag de dag beschikbare industriele superlijmen (68 N/mm2 ),29 Er is 
echter nog geen toepassing voor in de bouw beschikbaar, 

HolzlOO 81,9% 

Het Holzl00 concept is een samenstelling van hout zonder bindmiddel, maar doordat het uit 
Oostenrijk moet komen valt de toxiciteit slechter uit dan het Europees zachthout uit duurzaam 
beheerde bossen. 

D·it is een samenstel methode waarbij geen 
lijm of bindmiddel wordt gebruikt. Er wordt een 
hele wand samengesteld uit planken 
gecertificeerd Europees zachthout (herkomst 
Oostenrijk). Hier worden per rij planken in een 
andere richting groeven aangebracht om door 
de stilstaande lucht de warmteweerstand 
(ongeveer 5 m2K/W) te vergroten. 104 

De planken worden vervolgens met elkaar 
verbonden met gedroogde pennen/ deuvels die 
door opname van vocht uitzetten waardoor een 
vaste verbinding tot stand komt. In theorie is 
deze verbinding weer te niet te doen door het 
uitboren van de pennen, maar zoa'ls Figuur 27 
toont is dit door het aantal pennen een 
arbeidsintensief proces. 

Nadeel van drit product is dat de wanden 

st.nisch tragene 
s nkrechl 

Figuur 27: Het HolzlOO systeem van Thoma 104 

geprefabriceerd worden en vervolgens moeten worden getransporteerd naar de bouwplaats 
(25% extra beoordeling) . Door het grote gewicht van deze massieve wanden en eventuele 
complexe of grootte vormen, zal het transport (vanuit Oostenrijk) voor aanzienlijke milieudruk 
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zorgen, maar door de afwezigheid van lijmen of bindmiddelen, blijft het materiaal wei behoren 
tot de biologische kringloop. 

De berekening voor het Holz100 systeem is gebaseerd op vuren schroten. Er is een 
overschrijving gedaan van de eco-toxiciteit bij het principe van het sluiten van de kringlopen 
omdat de toxiciteit voornamelijk gevolgen heeft op het broeikaseffect (47%) en vermesting 
(37%). Het materiaal zelf is niet eco-toxisch . 

Robinia delen (db) 87,5% 

Hout is, als het onbehandeld is met chemische middelen, biologisch afbreekbaar. Oat het hout 
uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, zorgt voor het hebben van een erkend keurmerk 
in de berekening. Het is geen product van landbouw grond. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 85% verbranding, 10% recycling 

Nadeel van hardhout is de transportafstand, hoewel die voor Robinia door plantages in Europa 
zijn verkort. Voordelen zijn uiteraard de betere materiaaleigenschappen lOals de 
duurzaamheidsfactor waardoor het niet behandeld of geschil'derd hoeft te worden . 

Omdat in het emissiemilieuprofiel het transport voor 73% bepalend is, is de eco-toxiciteit bij de 
biologische afbreekbaarheid overschreven naar niet eco-toxisch. Het hout is biologisch 
afbreekbaar. 

Het is mogelijk dat plantages landbouwgrond gaan innemen in de toekomst, maar tot dusver 
wordt voldaan aan de vraag van een grote markt, zonder deze bedreiging van de voedsel 
voorziening. 

Lariks delen (db) 86,8% 

Hout is, als het onbehandeld is met chemische middelen, biologisch afbreekbaar. Oat het hout 
uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, zorgt voor het hebben van een erkend keurmerk 
in de berekening. Het is geen product van landbouw grond. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 95% verbranding 

Er zijn een aantal grote verschiUen tussen zacht- en hardhout. Zachthout hoeft minder ver te 
worden getransporteerd, maar daar tegenover staat dat het minder lang mee gaat. Dit laatste 
weegt zelfs zo zwaar voor de milieubelasting dat in de NIBE milieukwalificatie bouwmaterialen 25

, 

26,27, met CC zouten verduurzaamd Larikshout, beter scoort, dan de onverduurzaamde variant. 

Andere verschillen zijn uiteraard groeisnelheid en hardheid die bij hardhout hoger liggen. 

Het is mogel ijk dat plantages landbouwgrond gaan innemen in de toekomst, maar tot dusver 
wordt voldaan aan de vraag van een grote markt, zonder deze bedreiging van de voedsel 
voorziening. 

Eikenhouten delen 93,8% 

Hout is, als het onbehandeld is met chemische middelen, biologisch afbreekbaar. Oat het hout 
uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, zorgt voor het hebben van een erkend keurmerk 
in de berekening. Het is geen product van landbouw grond. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 85% verbranding, 10% recycling 

Europees eikenhout is een zeer harde zachthout soort die door zijn lange levensduur en doordat 
hij onbehandeld als gevelbekleding gebruikt kan worden, een zeer gunstige score heeft in het 
instrument, maar door de schaarste en prijs bijna niet meer als gevel materiaal wordt gebruikt. 

Eikenhout wordt geoogst in bossen en niet in plantages. 
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Bamboe plaat 32.6% 

I Bamboe platen zijn verlijmd en dus niet te scheiden of biologiseh volledig af te breken. 

Bamboe is een grassensoort die wordt gekenmerkt door een zeer snelle groei (sommige soorten 
groeien een meter per dag) en komt voor in verschillende diameters tot zo'n 350mm. Cultivatie 
in Europa is mogelijk en wordt toegepast, maar bamboe kan door zijn snelle groei en wortel 
stelsel invasieve eigenschappen gaan vertonen . 

Doordat het materiaal snel splijt is het niet geschikt voor mechanische toepassingen zonder dat 
het verwerkt wordt, bijvoorbeeld in laminaat of gelamineerde balken. Hierin worden 
bindmiddelen en lijmen toegepast, waardoor het materiaal verloren zal gaan voor de biologische 
kringloopY 

Bamboe kan ook als pijp, koker of kolom worden toegepast, dan zal de berekening heel wat 
gunstiger uitvallen. Hier is door een gebrek aan gegevens geen berekening van gemaakt. 

De berekening is gebaseerd op triplex van duurzaam verbouwd vurenhout. 

Houtvezelplaat 86,8% 

I 
Dit product wordt gemaakt zonder toevoeging van bindmiddelen en is dus volledig biologiseh 
afbreekbaar. 

Houtvezelplaten (in dit onderzoek is het product van Pavatex87 als richtlijn genomen) zijn platen 
van afvalhout die door een proces van vervezeling onder vochtige omstandigheden en zonder 
toegevoegde bindmiddelen of lijmen tot isolatieplaten worden gemaakt, waardoor het materiaal 
geschikt is voor compostering. 

Het Nature Plus keurmerk is toegekend aan dit product wat een zekere garantie biedt voor de 
geringe milieube,lasting. Nadere studie van dit Duitse keurmerk zou meer inzicht hierin kunnen 
geven, maar is niet meegenomen in dit onderzoek. 

De berekening is gebaseerd op die van vias, met uitzondering van het landgebruik (MDF) en de 
schadelijke emissies in het werkmilieu, omdat er geen bestreidingsmiddelen worden gebruikt 
voor de productie van de grondstof (hout). 

Het is niet duideUjk of het hout dat als grondstof voor deze platen dient, uit duurzaam beheerde 
bossen komt. 

Volkern 47,2% 

I Volkern platen zijn op ongelijkwaardig niveau te reeyelen, er is geen markt voor sloopafval. 

Vol kern platen worden gemaakt van vezels op basis van hout (maximaal 70%) die door 
thermohardende harsen worden gebonden. Ze kunnen tot 10% vervaardigd worden uit 
gerecycled materiaal en aan het einde van de levensduur voor dat doeleinde worden 
verwerkt.108 Dit is een ongelijkwaardige vorm van recycling. 

Omdat volkernplaten niet zijn onderzocht door het NIBE, is er gebruik gemaakt van de GPR 
Gebouw database voor de emissies en is de rest van de ingevulde gegevens gebaseerd op 
multiplex van vurenhout uit duurzaam beheerde bossen. 
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Organisch 

Strobalen 714% 

I 
De stalen pinnen en spanbanden zorgen voor de lagere score die niet negatief wordt beinvloed 
door het gebruik van de strobalen die volle dig biologisch afbreekbaar zijn. 

NIBE afvalscenario25 (rieten dak) 
51 % stort, 49% verbranding 

Stro is een afvalproduct van de landbouwindustrie. Het gebruik ervan als bouwmateriaal in 
plaats van als bodembedekking in stallen is een hoogwaardigere toepassing (upcycling). 

Stro kan op twee manieren als bouwmateriaal worden ingezet, door het aan te stampen in een 
holte of in de vorm van strobalen. Bij de eerste bouwwijze doet het stro aileen dienst als 
isolatiemateriaal, bij de tweede bouwwijze kan het stro ook een constructieve functie Ihebben 
(Nebraska methode).8 

In de Nebraska methode wordt ook staal gebruikt om de balen bij elkaar te houden. Dit is in de 
berekening als gegeven meegenomen. Staal kan op ongelijkwaardig niveau worden gerecycled 
omdat er nog steeds nieuwe grondstoffen aan moeten worden toegevoegd. 

Het stro kan aan het einde van de levensduur voor het grootste deel worden gescheiden van de 
leemstuc (volledige scheiding is niet nodig doordat leem ook een niet toxisch, in de natuur 
voorkomend, product is) en andere onderdelen bij deze bouwmethode, waardoor het kan 
composteren en weer als voedsel kan dienen voor de biologische kringloop. 

Het milieuprofiel van een rieten dakbed is gebruikt als indicatie voor die van strobalen, waarbij 
de eco-toxische waarde wordt overschreven omdat de toxiciteit voornamelijk wordt veroorzaakt 
door de korte levensduur van 40 jaar. Ook het landgebruik voor een rietendak is meegenomen 
als inschatting voor strobalen. 

Bij menselijk welzijn is gekozen voor -, 0 en -, respectievelijk omdat er stofdeeltjes in het 
werkmilieu vrijkomen door het verslepen en bewerken van de balen en de balen behoorlijk 
zwaar zijn, dus minder goed voor de ergonomie op de bouwplaats. 

Hennep 322% 

I 
Hennep isola tie is een materiaal dat ervoor zorgt dat de technologische en biologische 
bestanddelen voor beide kringlopen verloren gaan. 

NIBE afvalscenario25 (vIas): 
5% stort, 95% verbranding 

Dit isolatiemateriaal bestaat volgens dhr. Reinders van HempFlax uit hennepvezels die 
versmolten zijn met polyestervezels als bindmiddel. Dit zorgt er wei voor dat de twee 
bestanddelen niet meer van elkaar te scheiden zijn. B·1.5 

De berekening is gebaseerd op gegevens over vias, waarbij 10% extra beoordeling is 
opgenomen om de aanwezigheid van het polyester in de toxiciteit naar voren te laten komen en 
er is aangegeven dat het gaat om een niet te scheiden materiaal in de biologische en 
technologische kringloop wat automatisch leidt tot 0% op het principe "Sluiten van kringlopen". 

Cellulose-isolatie 41.7% 

I 
Cellulose-isola tie behoord tot de technologische kringloop, maar kan aileen op ongelijkwaardig 
niveau worden gerecyc/ed. Er bestaat hier echter geen markt voor. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 95% verbranding 

De cellulose is afkomstig van oud-papier en kan dus verontreinigingen door inkt bevatten (zware 
metalen) . Het verduurzamen met borax tegen schimmels en voor brandvertraging zal het 
composteringsproces niet nadelig befnV'loeden (bron: ir. D. Anink). 

Daniel Tulp BSe. 4-8-2009 56/79 



De mogelijkheden voor het Cradle to Cradle concept in de Nederlandse woningbouw 

Dit wordt deels tegengesproken door de International Chemistry and Safety Carts van het 
Amerikaanse Center for Desease ControlS3, waar wordt aangegeven dat het schade l'ijk is v~~r 
waterdieren. In principe zou cellulose dus kunnen voortbestaan in de biologische kringloop, als 
de inkt niet voor verontreiniging zou zorgen. 

Er kan vanuit het productieproces geredeneerd aangenomen worden dat recycling op basis van 
gelijke toepassing mogelijk moet zijn, maar volgens van Nunen B

·1.2 is de kwaliteit van de 
cellulose aan het einde van de levensfase dusdanig gedegradeerd, dat recycling op een 
gelijkwaardig niveau, niet mogelijk is, vandaar dat hier ongelijkwaardige recycling wordt 
aangenomen. 

Schapenwol isolatie 63,2% 

I 
Door het gebruik van pesticiden bij het hoeden van schapen, is de biologische afbreekbaarheid 
mogelijk in het geding. Daarom wordt aangenomen dat dit het geval is. 

NIBE afvalscenaricl5 : 

5% stort, 95% verbranding 

De isolatiedekens van schapenwol hebben volgens de NIBE de laagste milieubelasting van aile 
(door hun gemeten) isolatiematerialen. Het heeft een warmtegeleidingscoefficient van 0,0412 
W/mK waardoor een dilkte van ongeveer 105 mm (niet leverbaar, wei in 120mm) nodig is v~~r 
een Rc waarde van 3 m2K/W. 

De schapen of het isolatiemateriaal worden echter vaak behandeld met pesticiden tegen 
schimmelvorming. Dit staat echter de biologische afbreekbaarheid in de weg en heeft invloed op 
de sociale en ecologische aspecten. 

Geexpandeerd kurk isolatie 77,8% 

I Geexpandeerde kurk isolatie is biologisch afbreekbaar en er worden geen kunstmatige 
middelen toegevoegd voor de brandveiligheid en schimmel wering. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 95% verbranding 

De kurk, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, kan rond de 10 jaar lang van een boom 
worden geoogst, waarna de kurk in een autoclaaf wordt verh it en de hars (suberine) die in de 
kurk voorkomt vervloeit en uit het materiaal wordt gehaald. Hierdoor wordt de weerstand tegen 
biologische aantasting vergroot en hoeven er geen extra middelen aan worden toegevoegd 112. 

Het product is op de lange termijn nog steeds vatbaar v~~r rot112, dus wordt aangenomen dat 
het biologisch afbreekbaar is, wat wordt bevestigd door een Belgische producent77

, 

milieucentraal79 en ecodesign.be (wenk samen met de Katholieke Hogeschool Mechelen).62 

Kurk wordt op plantages geproduceerd en neemt dus landbouwgrond in beslag waardoor het als 
een product van de landbouw moet worden gekarakteriseerd. 

Vlasisolatie 76,4% 

I 
VIas isola tie is biologisch afbreekbaar als er bindmiddelen op basis van organische producten 
worden toegepast. 

NIBE afvalscenario25: 

5% stort, 95% verbranding 

Bij het telen van vias is het mogelijk dat bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om de oogst te 
beschermen. Deze middelen zijn nadelig voor de biologische afbreekbaarheid en sociale en 
ecologische aspecten. Het kweken van het gewas in monoculturen is niet bevorderlijk v~~r de 
biodiversiteit en kan bij opschaling zorgen v~~r het benadelen van de voedselvoorziening. 

Biologische teelt maakt geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zal de biologische 
afbreekbaarheid en sociale en ecologische aspecten dus minder tot niet be·invl'oeden. 

Er worden kunstharsen als bindmiddel gebruikt, maar ook op basis van een organisch product. 2S 
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Kokosvezelplaat 79,9% 

De kokosvezels worden over een grote afstand getransporteerd, wat een grote bijdrage in de 
emissies heeft. Er wordt aangenomen dat het materiaal ondanks de aanwezigheid van borax 
en natuurrubber, toch biologisch afbreekbaar is. 
Het is geen landbouwproduct aangezien het een afvalproduct uit de kokosproductie is. 

NIBE afvalscenario25
: 

5% stort, 95% verbranding 

De kokosvezelplaat wordt gemaakt van afvalmateriaal uit de kokosproductie. D@ 
transportafstand heeft een significante bijdrage in de milieubelasting. De kokosvezel is van 
zichzelf redelijk brandwerend, maar moeten toch met borax worden behandeld. Ze zijn met 
natuurrubber gebonden om de uiteindelijke plaat te vormen. 25 Bi) cellulose is al uiteen gezet dat 
de toxiciteit van borax niet zeker is. Aangezien in kokosvezelplaten aileen nog natuurrubber 
voorkomt, wordt aangenomen dat het materiaal toch biologisch afbreekbaar is, in industriele 
composteringsinstallaties. 

Doordat het emissiemilieuprofiel voornamelijk door het broeikaseffect (41%) en vermesting 
(27%) wordt bepaald, is de automatisch bepaalde eco-toxiciteit in het principe "Sluiten van de 
kringlopen" overschreven naar een bevestiging van niet eco-toxisch. 

Groene qevel 91,0% 

I Groene gevelbekleding zorgt voor extra habitat en luchtzuivering 

In de SBR publicatie Gevels in 't groen 15 worden een aantal mogelijkheden voor een groene 
gevel gegeven. Grofweg kunnen ze ingedeeld worden in grondgebonden en niet-grondgebonden 
systemen. 

Bij de eerste staat de vegetatie in de grond wat als voordeel heeft dat er geen irrigatie systeem 
aangebracht hoeft te worden, maar het duurt een aantal jaren, voordat het gewenste 
eindresultaat bereikt is. Een grondgebonden systeem kan met en zonder groeihulp worden 
uitgevoerd. 

Een niet-grondgebonden systeem heeft irrigatie nodig, maar het eindresultaat kan al vrij snel 
worden bereikt en er is meer diversiteit in de gebruikte planten mogelijk. 

V~~r de beoordeling is uitgegaan van een grondgebonden systeem met een houten frame als 
groei begeleider (de meest gunstige uitgangspositie). 

Daniel Tulp BSc. 4-8-2009 58/79 



De mogelijkheden voor het Cradle to Cradle concept in de Nederlandse woningbouw 

Kunststoffen 

SBR 41.7~/o 

I 
De kwaliteit van het rubber is aan het einde van de levensduur niet meer zodanig dat er 
mogelijkheden zijn voor recycling boven een minderwaardig niveau. 

De elastomeer Styreen-Butadieen Rubber, bestaande uit 25% styreen en 75% butadieen, wordt 
onder andere gebruikt als alternatief voor natuurrubber voor trillingsvrij opleggen van 
constructies, voor veren voor het toelaten van dimensieveranderingen (dilataties) en voor 
centreerstrips voor dakbedekking. 55 

Rubbers worden al op vrij grote schaal gerecycled wat zelfs tot betere en financieel 
aantrekkelijkere eigenschappen kan leiden . Dit is ook zo in het geval van SBR54. 90 . Het nadeel 
van het materiaal is echter dat het onder invloed van UV-licht in kwaliteit afneemt. Aan het 
einde van de levensduur is de kwaliteit dus niet meer zodanig dat gelijke of gelijkwaardige 
recycling mogelijk is. 6 -1.2 

Bitumen (APP) shingles 29.2% 

I 
Er is ongelijkwaardige recycling mogelijk, maar er is nog geen goede markt beschikbaar 
ontstaan. 

NIBE afvalscenario25
; 

6% stort, 89% verbranding, 5% recycling 

Deze bitumeuze dakbedekking met een kunststof toevoeging (atactisch polipropyleen) om 
aantasting door UV stralen te voorkomen58 kan ook in de vorm van shingles worden toegepast 
als gevelmateriaal. 

Er is een recycle programma opgezet (Bitumen Balans) door het Earth Recovery Open Platform 
(EROP)63: 

"De Bitumen Balans maakt het mogelijk verouderde bitumen van daken voor 100% te regenereren 
(recycling) in nieuwe producten zoals dakbedekking, bindmiddelen voor wegen en water- en milieukerende 
constructies. " 

Er wordt hier gesproken over 100% recycling, maar er staat nergens in de beschikbaar gestelde 
informatie dat er geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn. Daarom wordt aangenomen dat 
hier sprake is van ongelijkwaardige recycling. 

Resolschuim 

I Er is minderwaardige recycling mogelijk, maar het wordt nog bijna niet toegepast. 

NIBE afvalscenario25
; 

5% stort, 90% verbranding, 5% recycling 

Resolschuim (phenol-formaldehyde) wordt verkregen uit resolhars, oftewel bakelietll2 en heeft 
een zeer hoge isolatiewaarde (de warmtegeleidingscoefficient is ongeveer 0,02 W/mK). Deze 
thermoharder heeft een volledig gesloten celstructuur en is voor 97% (in het geval van de 
Kingspan platen) te recyclen doormiddel van het verma len van het materiaal tot nieuwe 
producten, maar niet tot resolschuim isolatie platen 6

-1.
6. 

Polyurethaanschuim (PURl 28.5% 

I PUR-schuim kan tot een ongelijkwaardig product worden gerecycled. 

NIBE afvalscenario25
; 

5% stort, 90% verbranding, 5% recycling 

PUR schuim wordt naast voor het 0pvullen van kieren en naden, ook gebruikt in plaatvorm als 
isolatiemateriaal, maar er zijn meer mogelijkheden met deze kunsthars, zoals lijmen en 
implantaten. Het materiaal heeft echter behoorlijke toxische eigenschappen die dan ook in de 
berekening naar voren komen vanuit het NIBE emissie milieuprofiel25, 26, 27. 
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Hoewel de website van Renkens Autorecycling93, vooral met materialen in de automobielsector 
te maken heeft, wordt hier ook informatie gegeven over onder andere PUR-schuim dat in auto's 
vooral als vulling voor de stoelen en banken voorkomt. 

Dit PUR-schuim gaat uiteindelijk door de shredder en wordt vervolgens of gebonden met niet 
nader bepaalde middelen tot rebonded foam of het wordt vermengd met textielvezels om het als 
isolatievlies te gebruiken in de auto-industrie. Het rebonded foam kan gebruikt worden voor 
dezelfde toepassingen als het PUR-schuim, maar is minder zuiver en homogeen en er moeten 
primaire grondstoffen (binders) aan worden toegevoegd) waardoor het een ongelijkwaardig 
product is. 

PVC 43.1~o 

I 
Doordat het economisch en uitvoeringstechnisch niet mogelijk is om PVC in voldoende mate te 
recyclen, is er sprake van ongelijkwaardige recycling. 

NIBE afvalscenario25
: 

10% stort, 85% verbranding, 5% recycling 

Polyvinylchloride wordt in het boek van Braungart en McDonough 7 gegeven als een voorbeeld 
van een ongewenst materiaal in het kader van het Cradle to Cradle concept door de toxische 
elementen. In dat kader is een berekening in het instrument interessant. 

De reden voor het ongewenste karakter van PVC binnen het Cradle to Cradle concept zou liggen 
in de aanwezigheid van de Chloriden die erg toxische gevolgen zouden hebben. Nu is het NIBE 
emissie milieuprofiel25 met bijna een 6 aan de hoge kant, maar het profiel van bijvoorbeeld 
aluminium gaat daar overheen. Wat overigens komt door de hoge energievraag en dus CO2 
uitstoot voor de productie van aluminium. 

Uit de berekening komt dus niet duidelijk naar voren dat het hier om een zeer ongewenst 
materiaal gaat wat betreft toxiciteit hoewel dit wei wordt beweerd door milieuorganisaties als 
Greenpeace68, die zelfs naar het compleet verbieden van PVC streven. Daar Braungart bij 
Greenpeace heeft gewerkt, is het niet vreemd dat dit ook in het Cradle to Cradle concept naar 
voren komt. 

De PVC industrie claimt bezig te zijn met het opschonen van haar product door het opstarten 
van inzameling programma's92, samenwerkingsinitiatieven llO en het uitdragen van de 
mogelijkheid tot het recyclen van PVc. Er worden hierbij 2 vormen van recycling genoemd. 

De eerste is de mechanische bewerking waarbij het materiaal eerst wordt vermalen en daarna 
wordt omgesmolten. De tweede is een chemische bewerking waarbij het materiaal tot zijn 
basiscomponenten wordt teruggebracht. Het materiaal komt echter maar zelden onvervuild 
binnen bij de recycle instaliatie, wat het afvalscenario van het NIBE en de negatieve uitlatingen 
van de milieuorganisaties verklaard (bij verbranding en stort komen er schadelijke elementen 
vrij).103 

Er kan dus worden gesteld dat, alhoewel het technisch mogelijk is om PVC te recyclen 
(informatie over het eventueel verkorten van polymeer ketens kon niet worden achterhaald) is 
het economisch en uitvoeringstechnisch te lastig om van gelijkwaardige of gelijke recycling te 
spreken, waardoor hier sprake is van ongelijkwaardige recycling. 

EPDM 43.8~o 

I 
Er zijn ontwikkelingen op het gebied van EPDM recycling, maar er kunnen aileen nog 
minderwaardige producten mee worden vervaardigd. 

NIBE afvalscenario25
: 

10% stort, 85% verbranding, 5% recycling 

Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer is een synthetisch rubber dat vooral gebruikt wordt voor 
bedekkingen van platte daken en waterkeringen. Het is een copolymeer van Ethyleen en 
Propyleen met een Dieen als comonomeer en een Methyleen-ruggengraat. 95 Er zijn onderzoeken 
gedaan naar de recyclebaarheid van EPDM95 en er is vanuit de marktpartijen een programma 
opgestart om dit ten uitvoer te brengen. 65 Maar vooralsnog is men aileen geslaagd in 
minderwaardige recycling. 
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3.2 Resultaten 
De resultaten zijn in detail te vinden i,n bijlagen B-2.3 en B-2.4. In deze paragraaf worden de 
resultaten per toepassingsgebied in grafieken weergegeven. 
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Grafiek 4: De resultaten van materialen die geschikt zijn voor constructieve toepassingen. 
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Grafiek 5: De resultaten van materialen die geschikt zijn voor toepassing als warmte isolatie. 
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Grafiek 6: De resultaten van materialen die geschikt zijn voor toepassing als waterkering. 
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Grafiek 7: De resultaten van materialen die geschikt zijn voor toepassing als binnenafwerking. 
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Grafiek 8: De resultaten van materialen die geschikt zijn voor toepassing als buitenafwerking. 

Het gemiddelde, de maximale en minima Ie waarde van de materialen op toepassingsgebied 
staat in onderstaande tabel uiteengezet. 

Tabel 11: Overzicht resultaten van materialen op toepassingsgebied . 

Het gemiddelde, de maximale en minimale waarde van de materialen op soort staat in 
onderstaande tabel uiteengezet. 

Tabel 12 : Overzicht van resultaten van materialen op soort. 

Het blijkt dat er geen materialen zijn die 100% aan de criteria voldoen. Daarnaast kan worden 
geconcludeerd dat voor de waterkering er geen materiaal is dat boven de 75% uit komt, wat 
voor problemen zorgt in de keuze voor het materiaal. 

Hout blijkt, zelang het niet met toxische stoffen is verduurzaamd of beschilderd, goed te scoren 
evenals de leem- en sommige organische producten. De meest gebruikte constructieve 
materialen in de huidige bouwpraktijk (zeals baksteen en beton) scoren relatief slecht. 
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3.3 Detailleringsconcepten 
De resultaten uit het instrument zijn geen garantie voor een goed ontwerp. Aan een ontwerp 
van een Nederlandse eengezinswoning worden bepaalde eisen gesteld vanuit het bouwbesluit en 
de bruikbaarheid en acceptatie (zie bijlagen B-3), maar ook additionele ontwerpkundige 
aspecten als demontabiliteit en het voorkomen van het vrijkomen van toxische elementen 
tijdens de bouw-, gebruiks- en sloopfase, moeten hierbij worden meegenomen. 

Om een aanzet te geven op welke manier de resultaten uit hoofdstuk 2 en 3 gebruikt kunnen 
worden en om aan te tonen in hoeverre met de getoetste materialen een verbetering behaald 
kan worden ten opzichte van de referentiewoning van SenterNovem97

, zijn er een drietal 
detailleringconcepten opgesteld en uitgewerkt. 

Bij het opstelien van de detaillering wordt uitgegaan van de referentie woning van 
SenterNovem97 (zie bijlagen B-4 voor de tekeneningen). 

Om de warmteweerstanden te berekenen is gebruik gemaakt van onderstaande vergelijkingen 
en waardes. 112 

LRm+Rsi+Rse 
R = -----;,------ - R . - R 

c l+a s/ se 

R = d 
m A 

Rsi = 0.13 

Rse = 0.04 

Concepten 
De uitwerkingen van deze detailleringsconcepten kunnen gevonden worden in bijlage B-7. 

Stapelbouw 
Opbouw 

Gekozen is voor een op druk belaste leemmetselsteen van Oskam86 met de dimensies 
295x140x70. 

Kleine Nederlandse gestrengperste leemstenen hebben een druksterkte van ongeveer 4,2 
1\J/mm2, een wand van deze stenen kan daarom 588 kN/m dragen (4,2 N/mm2 = 4200 kN/m2, 
4200 * 0,140 = 588 kN/m).46 

Volgens de berekening in bijlage B-3 komt er ongeveer 62 kN/m aan belasting van vloeren en 
dak. Hierbij komt de normaalbelasting van het materiaal zelf van het het soortelijk gewicht, 
vermenigvuldigd met de hoogte en de dikte van de wand: 1800/9,8 * 5,2m * 0,140 = 134 
kN/m. Dit blijft zelfs met veiligheidsfactoren binnen de draagkracht van de steen. 

De afwerking aan de binnenkant geschiedt met Ileemstuc en aan de buitenkant met leem- en 
cementstuc om de waterbestendigheid te garanderen. 

Ais isolatiemateriaal is gekozen voor houtvezelplaten en als dampremmende laag is PE folie 
aangebracht. 

Het montagekozijn bestaat uit Accoyawood48 en is naar het voorbeeld van het KAPLA kozijn 
ontworpen 101

. 

Warmteweerstand 

De warmtegeleidingscoefficient van Pavatherm is 0,038 W/mK. De warmteweerstand van een 
laag van 1x 100mm en 1x 60mm van het materiaal is dan: 

0.160 2 

Rm = 0.038 = 4.2m K / W 
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De warmtegeleidingscoefficient van leem is 0,91 W/mK, waarbij is gerekend met een soortelijk 
gewicht van 1800 kg/m 3

. Dit is gebaseerd op gemeten waarden van niet gestabiliseerde klei46
• 

Het binnen- en buitenspouwblad hebben beide een dikte van 140mm. 

0.280 2 
Rm = ~ = 0.31m K / W 

De warmteweerstand van de stuclagen wordt verwaarloosd. 

De totale warmteweerstand van de constructie komt dan op: 

( 4.2+0.31 )+0.13+0.04 2 
----:-1 +-::0:-:.0=2:---- - O. 13 - 0.04 = 4.4m K / W R 

c 

Groene gevel 
Opbouw 

De g.roene gevel bestaat uit een grondgebonden groeihulp constructie15 van Accoyawood48 dat is 
geplaatst voor een leemsteenmetselwerk wand met buitengevelisolatie van houtvezelplaten. De 
isolatieplaten zijn met nagels aan het metselwerk bevestigd87

• 

Aan de buitenkant zijn de Diffutherm isolatieplaten van Pavatex87 afgewerkt met een laag 
leemstuc en daarop cementstuc, om ervoor te zorgen dat de kalk later te scheiden is (m.b.v. 
water) van de houtvezelplaten . De binnenkant van de constructie is afgewerkt met leemstuc. 

Ter plekke van de constructie is de houtvezelplaat vervangen door geexpandeerde kurk om zo 
vochtproblemen te voorkomen. 

Warmteweerstand 

De warmtegeleidingcoefficient van de 60mm dikke Diffutherm plaat is 0,044 W/mK waardoor het 
een warmteweerstand heeft van: 

0.060 2 
Rm = 0.044 = 1.36m K / W 

De Pavatherm isolatie heeft een warmtegeleidingcoefficient van 0,038 W/mK, waardoor de 
100mm dikke plaat een warmteweerstand heeft van: 

0.100 2 
Rm = 0.038 = 2.63m K / W 

Het metselwerk heeft een warmtegeleidingcoefficient 0,91 W/mK. Hierdoor heeft het een 
warmteweerstand van : 

0.140 2 
Rm = ~ = 0.15m K / W 

De warmteweerstand van de stuclagen wordt verwaarloosd. 

De totale warmteweerstand van de constructie komt dan op: 

(1.36+ 2.63+0.15)+0.13+0.04 2 
-----:-1+-::0'""'.0:;-;:;2---- - 0.13 - 0.04 = 4.lm K / W R 

c 
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Houtskeletbouw 
Opbouw 

V~~r de opbouw is gekozen voor een standaard houtskeletbouw constructie met stijlen 
vervaardigd uit Accoyawood omdat hierdoor de uitzettingen met 70% zullen worden 
verminderd48

• 

Ais plaatmateriaal is normaal multiplex gebruikt en als isolatiemateriaal zijn wederom 
Pavatherm houtvezelplaten toegepast. 

Ais gevel bekleding zijn voor binnen en buiten rabatdelen gekozen om de houtconstructie ook 
als esthetisch element naar voren te laten komen. Aan de buitenzijde is het duurzaam 
verduurzaamd volgens het platoniseer principe. 

Warmteweerstand 

De warmtegeleidingscoefficient van Pavatherm is 0,038 W/mK. De warmteweerstand van een 
laag van Ix 100mm en Ix 60mm van het materiaal is dan: 

0.160 2 

Rm = 0.038 = 4.2m K / W 

De warmtegeleidingscoefficient van het multiplex is 0,15 W/mK. De warmteweerstand van de 
twee platen is daardoor: 

0.020 2 

Rm = 0.150 = 0.13m K / W 

Hierdoor komt de totale warmteweerstand van deze constructie op: 

(4.2+0.13)+0.13+0.04 2 
Rc = ------,-1+--==0,.....,.0=2--- - 0.13 - 0.04 = 4.0m K / W 

Scores in het instrument 
V~~r het berekenen van de scores van deze constructies in het instrument en om die onderling 
en met de SenterNovem referentie materialisering te kunnen vergelijken zijn de berekeningen 
gebaseerd op de op Figuur 28 afgbeelde afmetingen. 

D 868 1000 1080 2600 

. - .-- -~~----' 

II 
-----

I II [ II 868 I 
I - - 1000-J 

I. 1080-

2800 

Figuur 28: Afmetingen die gebruikt zijn bij de berekeningen 
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Globaal kan gesteld worden dat de totale oppervlakte boven het maaiveld 7,28 m2 is waarvan 
O,75m2 uit glas bestaat en 0,04 m2 wordt ingenomen door het kozijn. 

De dikte van de wand en de daadwerkelijke maten van bijvoorbeeld het kozijnhout zijn 
afhankelijk van het materialiseringsconcept. 

Voor de waardes van de referentiewoning is detaillering van de tuinkamer woning genomen (zie 
bijlage B-4.1). 

Voor de lengtes van de lateien boven het venster wordt 1200mm aangenomen. 

De resuftaten van deze berekeningen zijn in bijlage B-2.5 te vinden en in Grafiek 9. 

Vergelijking materialisatie detailleringsconcepten 

100% r-------------------~-~-~----__, 

90%+----------------------------~ 

8~k+_--------------- • • • 
7~k+_---------------

6~k+_--------------

50% +----1 • • • • • • 
40% +----1 

30% +----1 

20%+---1 

l~/o+---I • • II • 0% -'-_-o.L ____ -'-_ 

Grafiek 9: Vergelijking van de 3 detailieringsconcepten met de referentie. 

D Referentie 

. Stapelbouw 

D Groene gevel 

o Houtskeletbouw 

Uit Grafiek 9 komt duidelijk naar voren dat de detailieringsconcepten beter scoren op de Cradle 
to Cradle criteria dan de referentie, maar dat er geen groot verschil zit tussen de scores van de 
concepten. 
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3.6 Evaluatie 

Instrument 
Tijdens het maken van het instrument en het invullen van de gegevens zijn een aantal zaken 
gebleken die achteraf gezien beter uitgewerkt had den kunnen worden. 

Positieve percentages 
Zo is bij de ontwikkeling van de criteria en indicatoren uitgegaan van punten verlies: een 
materiaal start met 100% en naar gelang het slecht scoort op de verschillende criteria gaat dit 
omlaag. Ais de volle 100% gehaald zou worden, betekent dit dat het materiaal een neutrale 
voetafdruk heeft: het is oneindig en niet schadelijk voor mens en milieu. 

Deze schaal is ontstaan vanuit het gebruik van de NIBE miHeuclassificatie bouwmaterialen 25
, 26, 

27 waarin men de gangbare eco-efficiente benadering toepast, wat achteraf gezien niet 
toereikend voor de toepassing van het Cradle to Cradle concept is, omdat die er juist vanuit gaat 
dat de voetafdruk voedend wordt . Daarnaast impliceert het rekenen in percentages, dat het niet 
mogelijk is om het beter te doen dan de neutraliteit. Er moeten dus criteria komen die het 
mogelijk maken om een positieve voetprint te behalen, zoals door het gebruik van vegetabie op 
het dak of gevel (toevoegen van habitat), systemen die de lucht of het water zuiveren 
(detoxische werking) of materialen die voedingsstoffen aan de bodem toevoegen (biologisch 
afbreekbaar hoeft niet te betekenen dat het ook voedsel is voor nieuwe grondstoffen). 

Hierbij moet wei worden aangemerkt dat de meeste huidige bouwmaterialen geen positieve 
voetprint zullen veroorzaken, dus het belang voor dit onderzoek is niet significant. 

Energie 
In het Cradle to Cradle concept wordt de verbruikte energie voor transport en recycling niet in 
ogenschouw wordt genomen. Totdat er een volledig hernieuwbaar transport en energie netwerk 
beschikbaar is, blijft dit echter een knelpunt. Dit is in het instrument meegenomen in de uitstoot 
van broeikasgassen, die in het NIBE emissie milieuprofiel is verwerkt. 

Meetbaarheid 
Sommige criteria die in het vooronderzoek als belangrijk waren aangemerkt, zijn niet (direct), of 
erg moeilijk te meten . 

Tijdspanne 

Biologische afbreekbaarheid wordt goed omschreven in EN 13432, EN 14995 en ISO 17088. 
Hieraan zijn keurmerken als het Seedling logo (Figuur 29) verbonden. 
Maar zoals in Indicatoren Cradle to Cradle (zie pagina 25) is omschreven, 
zijn deze meetmethodes niet werkbaar voor deze scriptie door een te 
lange meetperiode. Er moeten dus aannames worden gedaan om tot 
resultaten te komen. 

De belangrijkste aanname hierbij is dat hout, als het maar klein genoeg 
wordt gemaakt en er voldoende vocht bij komt, zal composteren. Ook is 
de aanname gemaakt dat organische producten, zoals stro, biologisch 
afbreekbaar zijn tenzij er anorganische producten in zijn verwerkt 
waarvoor dit niet geldt. 

Element niveau 

Figuur 29: 
Seedling logo 

Biologische accumulatie is een van de maatregelen die volgden uit het vooronderzoek, die, met 
het doel van dit onderzoek voor ogen, niet meetbaar is. Het is een voorwaarde voor het laten 
composteren van materialen in de natuur. De officiele meetmethode is "Aile elementen die 
overblijven moeten in de natuurlijke koolstofkringloop kunnen worden opgenomen" 57. De 
criteria voor opname in de natuurlijke koolstofkringloop zijn divers en er moet op element 
niveau gekeken worden of het materiaal wei of niet voor biologische accumulatie zou kunnen 
zorgen . Er is geen indirecte methode om de schadelijke invloed te bepalen, daarom is de 
maatregel buiten het instrument gelaten. 
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Dit elementniveau speelt ook mee in de meetmethode van de schadelijke elementen in de 
materialen, oftewel de toxiciteit van de bouwmaterialen, zoals aan is gegeven bij de 
omschrijving van de meetmethode. Om zorgvuldig een antwoord te geven op de vraag of een 
materiaal schadelijke elementen bevat, moet er op het niveau van de elementen in het 
materiaal gekeken worden of deze mogelijke schadelijke gevolgen hebben voor de mens of het 
milieu . Vanuit NIBE's basiswerk milieuclassificaties bouwproducten 25, 26, 27 is indirect de 
schadelijke invloed te bepalen, maar de daadwerkelijke elementen waaruit de materialen zijn 
opgebouwd, kunnen niet worden onderzocht. 

Generaliserinq 

Er zijn een aantal criteria van het Cradle to Cradle concept die niet of moeilijk toe te passen zijn 
op een gegeneraliseerde situatie, zoals dit onderzoek beoogd. Werkomstandigheden zijn 
bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de keuzes van de producent. 

Daarom is bij het bepalen van de werkomstandigheden van de werknemers in de gehele 
levenscycli van het materiaal, eenzelfde soort oplossing toegepast als bij de toxiciteit. Daar het 
instrument op een algemeen niveau de materialen test, waardoor er geen duidelijke fabrikant is 
te beoordelen, is het aspect van de lokale bevolking uit het instrument gelaten en worden de 
werkomstandigheden aan de hand van de gezondheidsinformatle in het NIBE basiswerk 
milieuclassificaties bouwproducten 25, 26, 27 bepaald. 

Natuurlijke onafbreekbaarheid 

Er zijn bouwmaterialen zoals zand en grind, die niet biologisch afbreekbaar zijn, maar wei 
voorkomen in de natuur. Hier houdt het instrument geen rekening mee. Deze materialen zijn 
dan ook als niet biologisch afbreekbare materialen uit de biosfeer behandeld, wat mogelijk tot 
andere resultaten heeft geleid. Daarnaast is er bij deze materialen eigenlijk geen sprake van 
recycling, maar van oneindig hergebruik, maar dit is niet verwerkt in het instrument. 

Toekomst 

Ais laatste is het criterium "voldoende ruimte voor biologische afbraak" vervallen. In het 
vooronderzoek is naar voren gekomen dat er de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst als er 
teveel biologisch afbreekbaar materiaal ontstaat, er toxische waarden zouden kunnen 
voorkomen als er teveel van bepaalde stoffen, die anders een voedingsstof zijn, terecht komen 
in de natuur. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in vermesting of sterke algengroei lin rivieren en 
meren. Dit is echter een mogeli)k toekomst scenario waar op dit moment te weinig over valt 
vast te stellen om wetenschappelijke conclusies uit te kunnen trekken . 

Onafhankelijkheid 
Het instrument zal pas levensvatbaar voor algemene toepassing zijn als het niet vrijwel geheel 
afhankelijk is van de NIBE milieukwalificatie bouwmaterialen 25, 26, 27 . Op dit moment wordt deze 
publicatie gebruikt voor de toxiciteit, indicatie voor het wei of niet bestaan van een markt voor 
het gerecyclede product, werkomstandigheden en landgebruik. Ais een materiaal niet in de 
publicatie aanwezig is, wordt het maken van de berekening bemoeilijkt. 

De beste methode zou zijn om het mogelijk te maken om de gegevens uit een LCA berekening 
in te voeren zodat daaruit een waarde voor de toxiciteit naar voren komt. Hier is een begin mee 
gemaakt (in het instrument kan men bij de toxiciteit op een knop "Bereken" klikken waar men 
vervolgens de milieukosten kan uitrekenen), maar dit is niet voldoende uitgewerkt. 

Doorwerken van toxische gegevens 
In het instrument is de waarde die ingevuld wordt bij de toxiciteit, de indicator voor de eco
toxiciteit bij het criterium van biologische afbreekbaarheid. Maar als een materiaal zowel tot de 
bio- en technosfeer behoord en technologische elementen zijn verantwoordelijk voor de 
toxiciteit, dan hoeft dit niet per definitie invloed te hebben op de biologische afbreekbaarheid, dit 
is niet in het instrument meegenomen. 

Weegfactoren 
Er is getracht om vanuit het concept de criteria een onderbouwde weging aan te brengen, maar 
een objectievere methode zou het gebruik van een expert panel zijn geweest. Er is geprobeerd 
om een panel bij elkaar te krijgen, maar helaas werd hier maar moeizaam en ook nog zonder 
significante bijdrage op gereageerd. Een onverkende mogelijkheid hierbij zou het voorleggen 
van deze subjectiviteit aan een workshop groep zijn. 
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Resultaten 
De resultaten komen redelijk overeen met de verwachtingen die voorafgaand aan dit onderzoek 
bestonden. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat er nog niet volledig Cradle to Cradle kan worden 
gebouwd en materialen die vanuit het ecologische bouwen zijn ontwikkeld scoren relatief goed in 
het instrument. 

Factoren die in de materiaalkeus wei een rol spelen, maar die niet in het instrument zijn 
meegenomen, kunnen sommige resultaten vreemd doen overkomen. Zo is de vrij hoge score 
van lood (73,6%) merkwaardig als men bedenkt dat het door uitloging voor veel problemen 
zorgt. 

Het instrument berekent echter aileen in hoeverre het materiaal voldoet aan de Cradle to Cradle 
criteria en maakt geen onderscheid op basis van toepassing. Lood zou bjjvoorbeeld op een plek 
toegepast kunnen worden waar er geen vocht bij kan komen. 

De scores van de detailleringsconcepten zijn niet onderscheidend waardoor er geen duidelijke 
voorkeur voor een concept kan worden geformuleerd. Dit is deels veroorzaakt doordat de 
stapelbouw en de groene gevel variant vee I met elkaar gemeen hebben en deels omdat de 
concepten zijn gematerialiseerd met de best scorende materialen. Dit heeft op een aantal 
punten tot overeenkomstige materiaalkeuzes geleid. 

V~~r een beter inzicht in de betere materiaalkeuze zou het dus goed zijn om meer concepten op 
te stellen of de concepten anders te benaderen zodat er meer diversiteit in zal ontstaan . 

Proces 
Gaandeweg het onderzoeksproces werd duidelijk dat er weinig informatie direct voorhanden is. 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is hierom van vee I bronnen gebruik 
gemaakt. Pas tegen het einde van het proces bleek dat het interviewen van actoren zeer directe 
en nuttige informatie verschafte. Dit zal' in een mogelijk vervolg onderzoek een grotere rol 
moeten spelen om zo tot actuele resultaten te komen. 
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Conclusie 
Eenduidig definieren wat het Cradle to Cradle concept inhoud, is lastig omdat het veelomvattend 
is. De hoofdkenmerken zijn het sluiten van de materiaalkringlopen in de biosfeer en de 
technosfeer. Daarnaast is het volgens het Cradle to Cradle concept van belang om bio- en 
sociologische diversiteit te behouden en mogen de gebruikte materialen geen schade'lijke 
gevolgen hebben voor mens en milieu. 

De doelen en principes van het Cradle to Cradle concept zijn afgeleidi van bestaande concepten 
zoals Eco-Design en Industrial Ecology, maar de grondslag is veelal anders dan de huidige 
benadering. De bestaande concepten willen vooral de menselijke invloed beperken, het liefst 
elimineren, maar het Cradle to Cradle concept wil onze invloed juist ten goede aanwenden. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de uitwerking van het concept is niet in significante mate 
voorhanden, maar vanuit de bestaande concepten waarop het Cradle to Cradle concept is 
gebaseerd kan wetenschappelijke informatie worden gehaald. 

Uit de doe len en principes van het Cradle to Cradle concept en de eisen voor het verkrijgen van 
een Cradle to Cradle certificaat, gecombineerd met doelen en principes uit huidige duurzame 
concepten en de terechte kritiek vanuit de wetenschappelijke wereld, zijn er eisen op te stellen 
voor een Nederlandse eengezinswoning, waarin de hoofdkenmerken van het Cradle to Cradle 
concept zijn uitgewerkt : Er mogen geen schadelijke elementen voorkomen i'n de materialen, het 
materiaal moet Ibiologisch afbreekbaar zijn of weer op te nemen zijn in de technosfeer, de 
biodiversiteit en het menselijk welzijn mogen niet in gevaar komen en ,in de toekomst mogen 
geen problemen ontstaan doordat er geen behoefte is aan het gerecyclede product, er geen 
keLlrmerk voor het duurzaam ontginnen van hernieuwbare grondstoffen is gebruikt of dat de 
voedselproductie in het gedrang komt door teelt van hernieuwbare grondstoffen. 

Het blijkt dat de materialen die gebruikt worden in de standaard Nederlandse 
eengezinswoningbouw vrijwel niet voldoen aan de Cradle to Cradle criteria. Houten balken in 
bijvoorbeeld daken scoren het beste van de getoetste materialen. Hierdoor scoort het dak dan 
ook relatief goed ten opzichte van de andere bouwdelen, fundering, gevel, binnenwanden en 
vloeren. 

Omdat de gevel een van de laag scorende bouwdelen is, het een bouwdeel is met de meeste 
verschillende materialen die ook gebruikt worden in andere bouwdelen en omdat het een 
esthetisch element is van de woning, is gekozen om de gevel verder uit te gaan werken. 

Ook de overige huidige bouwmaterialen voldoen niet volledig aan de Cradle to Cradle criteria, 
maar leemsteen komt met een score van bijna 92% wei in de buurt. 

Het gekozen bouwdeel, de gevel, is volgens meerdere concepten uit te werken. Daarvan zijn er 
drie in dit onderzoek uitgewerkt waaruit blijkt dat een bouwdeel gematerialiseerd kan worden 
zodanig dat het gemiddeld rond de 80% scoort in het instrument. De referentie voldoet 
gemiddeld voor 55% aan de criteria wat de verbetering van het bouwdeel op 25% brengt. 

Het is dus mogelijk om, met de bouwmaterialen die vandaag de dag gebruikt worden, een 
significante verbetering aan te brengen in de materialisatie van de gevel van een nieuwbouw 
Nederlandse eengezinswoning, zodanig dat deze 25% beter voldoet aan de Cradle to Cradle 
criteria dan een gevel van een referentiewoning. 
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Aanbevelingen 

Materiaa londerzoek 
Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de toepassing van materialen in de bouwsector 
die volledig voldoen aan de Cradle to Cradle criteria zodat een volledige waning gematerialiseerd 
kan worden. 

Er zijn een aantal richtingen waarin dit kan plaats vinden die tijdens het maken van dit 
onderzoek naar voren zijn gekomen . 

Bi%gische afbreekbaarheid 
Hout wordt na het primaire gebruik vaak verwerkt tot houtproducten met elementen uit de 
technosfeer er in verwerkt. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar mogelijkheden am de 
voedingsstoffen van de biologische en technologische kringloop aan het einde van de levensduur 
te scheiden waarna de technologische voedingsstoffen opnieuw gebruikt of volledig gerecycled 
kunnen worden. 

Een andere benadering is de ontwikkeling van biocomposieten zodat er geen materialen meer uit 
te technologische kringloop aan toe gevoegd hoeven te worden of dat deze materialen voedend 
zijn voor of geen schade berokkenen aan mens en milieu. 

Een ander onderzoeksveld binnen de biologische afbreekbaarheid is het gebruik van biologisch 
afbreekbare kunststoffen zoals PolyLactic Acid (PLA) en polyhydroxyalkanoic acid (PHA) . De 
laatste is vooral interessant omdat deze gemaakt kan worden uit CO2 wat een probleem in een 
kans zou kunnen omvormen. PLA is een thermoplastische polymeer die gewonnen wordt uit 
melkzuur dat afkomstig is uit vergisting van suikers uit ma"is of suikerriet . 

Recyc/ebaarheid 
Er moet gedetailleerd onderzoek gedaan worden naar de actuele stand van zaken en de 
technische ontwikkelingen rand het recyclen van bouwmaterialen waarbij wordt onderzocht in 
hoeverre de bouwmaterialen kunnen worden gerecycled en in hoeverre daar primaire 
grondstoffen aan toegevoegd moeten worden am een nieuw of hetzelfde product te maken. 

Hiernaast moet gedetailleerd onderzoek gedaan worden naar de recycletechnieken van staal, 
omdat deze metaalsoort wei de potentie lijkt te hebben voor 100% gelijke recycling . 
Kunststoffen moeten oak verder worden onderzocht (in het bijzonder PS en PE), in verband met 
het verkorten van ketens . 

Toxische e/ementen 
Het belangrijkste en lastigste onderzoek naar een 100% Cradle to Cradle gebouwde omgeving is 
het in kaart brengen van toxische elementen in bouwmaterialen. Er is geen goede database 
voorhanden die gebruikt kan worden bij toetsing en/of onderzoek. Tot nu toe richtten de studies 
zich aileen op de emissies van materialen. 

Nieuwe materia/en 
De beste manier am tot een volledig Cradle to Cradle materiaal te komen zal waarschijnlijk zijn 
door nieuwe materialen te gaan ontwikkelen vanuit het Cradle to Cradle concept. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan am naar processen en oplossingen in de natuur te kijken 
(biomimicry) of door te denken van het product als een dienst in plaats van een eigendom. 

Instrument 
Het instrument heeft potentie am ingezet te worden bij de toetsing van meer bouwmaterialen, 
maar zal daarvoor doorontwikkeld moeten worden. Het zal onder andere minder afhankelijk 
gemaakt moeten worden van de gegevens uit de NIBE publicaties25 • 26 . 27 wat mogelijk kan zijn 
door het gebruik van LCA gegevens zoals bijvoorbeeld beschikbaar zijn bij producenten en 
databases. Hierdoor zou het instrument voor ieder denkbaar materiaal inzetbaar zijn. 

Ais laatste zou een uitbreiding op dit onderzoek mogelijk zijn door meerdere 
detailleringsconcepten op te stellen, uit te werken en daar de score van te berekenen. 
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Nawoord 
Het Cradle to Cradle concept heeft vee I teweeg gebracht, vooral in Nederland. Misschien komt 
dat door onze sterke relatie met de natuur of wellicht door een gebrek aan goede brede 
oplossingen in het verleden. 

De onzekerheid over deze oorzaak neemt niet weg dat het concept een katalysator is geworden 
voor vele duurzame initiatieven en het Nederlanders bewuster heeft gemaakt. Vervolgens zal 
onderzoek het concept tot een hoger niveau moeten brengen zodat de transitie naar een 
maatschappij die haar omgeving baadt in plaats van schaadt, kan worden bewerkstelligd. 

In mijn ogen is een volledige Cradle to Cradle samenleving, inclusief de gebouwde omgeving 
zeker een mogelijkheid. Er zullen nog wei grote stappen moeten worden genomen, zoals de 
energieproblematiek. Gelukkig zijn er ontwikkelingen 34 gaande onder andere in de richting van 
het Desertec concept61

, 106. We gaan dus op dit punt de goede richting uit en aileen de toekomst 
zal uitwijzen of het doel ook daadwerkelijk gehaald zal worden. 

Los van deze problemen zal er ook een oplossing gezocht moeten worden voor botsing tussen 
de commerciele belangen van de bedenkers van het concept en de ontwikkelaars van kennis en 
de maatschappelijke noodzaak voor het toegankelijk zijn van informatie voor de ontwikkeling 
van nieuwe kennis. De commercie kan een goede bron zijn van innovatie, maar het kan ook 
beschermend zijn in verband met concurrentie waardoor doorontwikkeling zou kunnen 
stagneren. 

Het Cradle to Cradle concept is een goede benadering van onze transitie naar een duurzame 
samenleving, maar is nog niet volledig uitgewerkt zodat het niet volledig toepasbaar is op onze 
huidige samenleving. 
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