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Biobased duurzaamheid…

Daan Bruggink
ORGA architect

Nieuwe Economie

Het containerbegrip duurzaamheid heeft zijn beste tijd gehad. Niet zozeer de duur-

zaamheid, maar wel het begrip. Alles is duurzaam. Elke autoreclame is groen, al je 

boodschappen zijn puur en eerlijk en iedere architect bouwt duurzaam. Maar waar 

staan we nu met die duurzaamheid? Is het een holle frase, marketing, of zijn we 

echt goed bezig? 

De Luchtsingel is een mooi 
voorbeeld van de Nieuwe 

Economie. Op initiatief van 
een architectenbureau kan 

iedereen ter wereld door 
crowdfunding meewerken 
aan een nieuwe voetgan-
gersbrug door Rotterdam. 
Zie http://www.flickr.com/

photos/topaas/7153771269/ 
en   http://crowdfunding.

imakerotterdam.nl.

en dat zorgt voor bottom-up, ketenintegratie en 
transparant communiceren. De Nieuwe Economie 
stimuleert initiatieven, projecten en bedrijven die 
delen en geven en daarmee een positieve bijdrage 
leveren aan mens en milieu. Daarmee veranderen 
ook de verantwoordelijkheden. Naast het verdie-
nen van geld worden ook ecologische en sociale 
doelen van belang. Dus in plaats van geen cent 
voor duurzaamheid zorgt de Nieuwe Economie 
juist voor extra stimulering!

Energie
Het grootste deel van de markt en het grootste deel 
van de overheid hebben het als ze over duurzaam-
heid praten met name over energie. Energiemaatre-
gelen zijn over het algemeen relatief eenvoudig te ne-
men en het levert ook direct centen op. Dat is op zich 
uitstekend. Het energieprobleem is wel degelijk een 
vraagstuk, maar de antwoorden zijn ook weer relatief 
eenvoudig te vinden. Iedereen kent het verhaal van 
dat wat de zon op een minuut op onze aarde schijnt, 
genoeg is om de hele aarde van een jaar energie te 
voorzien. Het winnen van die energie gaat steeds 

Wat we gelukkig wel kunnen stellen, is dat duur-
zaamheid geen hype is maar een blijvertje. Gedu-
rende de recessie gingen stemmen op dat de duur-
zame ‘hype’ nu wel voorbij zou zijn omdat men er 
geen geld meer voor over zou hebben. De recessie 
bracht echter ook een andere kijk op de wereld. 
In de wereld voor 2008 ging het om top-down 
ontwikkelingen, prijsvechten en zelfverrijking. De 
Nieuwe Economie zorgt voor een groter bewust-
zijn en aspecten als: delen, sociaal en moraliteit 
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Hout is het beste 
constructieve 
bouwmateriaal met  
een kort cyclische kringloop.

sneller en steeds efficiënter. Opbrengsten stijgen en 
cellen worden ook nog goedkoper. Dat gaat voortva-
rend. Maar zonne-energie is geen energiedrager, dus 
in auto’s en vliegtuigen is het gebruik wat lastiger. 
Jeremy Rifkin beschrijft in zijn boek Waterstofecono-
mie op een bijzondere wijze hoe de toekomst van 
de energievoorziening er uit zal zien. Zo beschrijft 
hij hoe waterstof de energiedrager van de toekomst 
wordt. Waterstof is niet alleen het meest eenvoudige 
element, maar komt ook het meeste voor op aarde 
en in het heelal. Nu kost het maken van waterstof 
nog meer energie dan het opbrengt, dus schieten we 
er nog niet veel mee op. Hoewel er wel stemmen 
op gaan om het teveel aan windenergie, ’s nachts bij-
voorbeeld, te gebruiken om waterstof te maken. Ook 
verwacht Rifkin dat de huidige opzet van de ener-
gievoorziening drastisch zal wijzigen. Bedrijven en 
mensen zullen steeds meer lokaal hun energie gaan 
opwekken met zonnecollectoren, warmtepompen, 
warmtehubs en windenergie. Het energienet wordt 
dus steeds meer een aaneenschakeling van vele klei-
ne energiebronnen, waarbij de rol van de energiebe-
drijven verschuift van leverancier naar netbeheerder 

(ze zijn al gescheiden). Vergelijk het met internet. De 
rol van de grote energiecentrales wordt kleiner. In 
het eerste decennium van deze eeuw ging iedere 
grote energieleverancier voortvarend aan de slag 
met het bouwen van nieuwe centrales. Zo zouden 
er twee kolencentrales verschijnen in de Eemshaven. 
De voortschrijdende vraag en aanbod naar duurzame 
energie heeft een van de twee al de nek omgedaan. 
Tenslotte heeft de ramp in Fukushima er onbedoeld 
voor gezorgd dat Duitsland een versnelde overstap 
maakt naar duurzame energie. Zo snel dat de leveran-
ciers de nieuwe windparken niet kunnen bijbenen. 
Laten we hopen dat de voortdurende stijging van de 
olieprijs en grote vraag vanuit de BRIC landen de in-
novatie stuwt en de zoektocht naar een nieuwe ener-
giedrager, als waterstof, versnelt! Dan zal het energie-
vraagstuk als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Grondstoffen
Mooi, dat is dus min of meer geregeld: we zijn straks 
met zijn allen energieleverend of in ieder geval ener-
gieneutraal. Zijn we dan duurzaam? Hebben we de 
aarde gered? Bij lange na niet lijkt me. We zitten nog 
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Piepschuim, waarbij 
de lang cyclische 

aardoliebasis wordt 
vervangen door 

een kort cyclische 
plantaardige basis.

met het grondstoffenprobleem. Dat is zo mogelijk 
een veel en veel groter probleem. Eenmaal gebruik-
te grondstoffen kunnen niet nog een keer worden 
gebruikt. Gelukkig zien we dat daar ook de eerste 
stappen worden gemaakt. Een goed voorbeeld is 
natuurlijk het Cradle-to-Cradle (C2C) concept. C2C 
schrijft een strikte scheiding tussen de natuurlijke en 
technische materialen voor, zodat die in hun eigen 
kringloop kunnen blijven. Technische materialen zo-
als metalen en plastics moeten voor de volle honderd 
procent kunnen worden hergebruikt en natuurlijke 
materialen kunnen ofwel worden hergebruikt ofwel 
gecomposteerd. 
Kringlopen, daar draait het om bij C2C. Dat hebben 
we niet zelf bedacht. De natuur heeft het immers al-
lemaal al voor ons uitgetekend. De natuur is immers 
uit zichzelf een grote kringloop, die niet anders dan 
gesloten kan zijn. Geen enkel probleem voor Moeder 
Natuur. Als we daar van leren en gebruik maken van 
materialen uit de natuurlijke kringloop, is het grond-
stoffenprobleem al een stuk kleiner, mits, en dat is 
dus een grote mits, we er voor zorgen dat de aanwas 
net zo groot is als het verbruik! De stappen in de 
kringloop moeten natuurlijk ook zo groot mogelijk 
worden gemaakt. Een grote boom omhakken voor 
brandhout is op zich geen probleem, hij blijft daar-
door immers onderdeel van de natuurlijke kringloop, 
maar daar kunnen nogal wat stappen tussen. Tot voor 
kort konden we niet alle materialen van natuurlijke 
materialen maken, maar daar brengen de biobased 
materialen verandering in. Laten we in dat kader de 
kringloop nog even in het achterhoofd houden.

Biobased materialen
Duurzaamheid is hot en de maatschappij ‘vergroent’, 
maar nog interessanter is de Biobased Economy. Bio-
based is booming. De Biobased Economy streeft naar 

een overgang van een op aardolie gebaseerde econo-
mie naar een ‘bio-based’ economie, waarbij biomassa 
gebruikt wordt voor niet-voedsel toepassingen. Dus 
geen fossiele grondstoffen maar hergroeibare stoffen, 
die niet schadelijk zijn voor het milieu. De toepassin-
gen zijn legio, denk aan chemicaliën, (bouw)materia-
len, brandstoffen, toevoeging en energie, alle volledig 
gebaseerd op biomassa. Technische materialen op 
een natuurlijke wijze gemaakt. Nederland behoort bij 
de koplopers in de Biobased Economy. Niet verkeerd 
in deze tijden en met een geschatte waarde van zo’n 
vierhonderd miljard euro in Europa. De koploper 
positie hebben we te danken aan een uitstekende 
landbouwkennis (agro-reststoffen), goede logistiek 
en een goede chemische sector.

Wat maakt Biobased Economy nu zo aantrekkelijk? 
En wat zijn biobased materialen? Laten we eerst 
eens kijken hoe we de biobased materialen kunnen 
indelen. Op ons architectenbureau hanteren we de 
indeling in twee soorten. Net zoals bij het woord 
‘duurzaam’ (bedoel je ‘durable’; gaat lang mee, of 
sustainable; goed voor het milieu?) dekken Engels 
termen de lading altijd beter. De twee soorten bio-
based materialen:
- ‘biodegradable’ materialen: dan hebben we het 
over natuurlijk composteerbare materialen. Zoals 
hout, maar ook riet, vlas, wol, enz. Andere biodegra-
dable materialen zijn materialen die volledig com-
posteerbaar blijven, zoals plaatmateriaal van geperste 
kokosbolster, kurk, of hennep, tenslotte ook de na-
tuurlijke oliën en verven.

Sandra Krautwaschl 
besloot om al het plastic 
dat ze in huis had, eruit te 
halen: een leven zonder 
plastic. Kijk op http://www.
keinheimfuerplastik.at/
familie-krautwaschl/.
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- ‘biorenewable’ materialen zijn hernieuwbaar. Ma-
terialen waarvan de grondstof op chemische wijze is 
gewonnen of geproduceerd van materialen met een 
natuurlijke oorsprong. Deze materialen zullen dus 
niet composteren. Kenmerkend voor biorenewable 
materialen is dat ze gewonnen zijn uit bioraffinage. 
Aan het materiaal zelf is niets biologisch te zien, 
maar door chemische processen is het product ont-
staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Biofoam, een 
expanded polystyrene (piepschuim) waarbij de aard-
olie basis vervangen is door een plantaardige basis.  

In de Biobased Economy hebben we het met name 
over de biorenewable materialen, uit de bioraffinage. 
Hier betreft het innovatieve nieuwe materialen. Dat 
is niet vreemd. Immers zijn de biodegradable mate-
rialen zijn niet nieuw, sterker nog, sommige zijn al 
eeuwenoud. 
De grote kans van slagen voor de biorenewable ma-
terialen ligt in het feit, dat deze materialen heel een-
voudig de materialen die ‘fossil based’ zijn, kunnen 
vervangen. Men is in staat om de materialen zo te 
maken dat ze op dezelfde wijze kunnen worden ver-
handeld, gebruikt en toegepast. Immers, kan het, ge-
neraliserend, de gemiddelde uitvoerende partij niet 
zoveel schelen wat voor materiaal het is, als ze het 
maar op dezelfde wijze kunnen verwerken. 

Toekomst
Tenslotte rest nog de vraag of we nu goed bezig 
zijn als we technische materialen en producten ge-
baseerd op aardolie vervangen door producten en 
materialen gemaakt van een biomassa. Een van de 
vaak gehoorde, niet onterechte, opmerkingen is de 
in potentie aanwezige concurrentie met voedings-
gewassen. Straks leveren de boer de agro-resten 
van de maïsgewassen meer op dan het maïs zelf. 
Dan hebben we de aarde gered, maar zijn we er 
zelf niet meer.
Vooralsnog zijn de voordelen groter dan de nade-
len. Een van de grote milieuwinsten is dat we van 
een lang cyclische naar een kort cyclische CO2 
footprint gaan. Lang cyclisch houdt in dat de kool-
stoffen uit gewassen er miljoenen jaren overdoen 
om zich door fotosynthese op te laten nemen door 
planten en zich te laten vergisten tot olie. Daar kun-
nen we dus niet op wachten. Kort cyclisch houdt 
dezelfde kringloop in, maar dan in een tijdbestek 
van een seizoen tot een tiental jaren. Die kringloop 
kunnen we wel volhouden. Voor bedrijven levert 
dat ook het grote voordeel op niet meer afhanke-
lijk te zijn van duurder wordende fossiele grond-
stoffen. Die onafhankelijkheid biedt in deze Nieu-
we Economie ook nog een positief bedrijfsimago 
op. Pure win-win!

In het InformatieCentrum 
Duurzaam Bouwen op 
de Heijplaat in Rotterdam 
is een paviljoen 
samengesteld met alle 
biobased materialen.


