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In de traditionele wereld heeft de bouwsector 
grote invloed op de economie door een groot 
beslag te leggen op energieverbruik, grond-
stoffenverbruik en afvalproductie. Dit zal in de 
biobased economy ongetwijfeld hetzelfde zijn. 
En ook daar zien we, net als in de rest van de 
maatschappij de interesse voor duurzaamheid 
groeien. Maar de vraag is of biobased kans van 
slagen heeft in die steeds duurzamere wor-
dende wereldeconomie?

Eigenlijk is het ‘verduurzamen’ van de wereld 
heel gemakkelijk te volgen geweest. De be-
kende Club van Rome was nog een beetje een 
roepende in de woestijn. Al Gore schudde met 
zijn !lm al meer los. Cradle-to-cradle knalde 
daar overheen en leek zowaar een oplossing 
te bieden voor het grondstoffenprobleem. Dat 
natuurlijk een veel groter probleem is dan het 
energievraagstuk: op=op. 

En daar sluiten de biobased materialen naad-
loos op aan! Zoals de meesten van jullie weten 
vervangen we de ‘fossil’ based materialen door 
‘bio’ based materialen: materialen op plant-
aardige basis. We gaan van een lang cyclische 
naar een kort cyclische CO2-footprint. In fossiele 
grondstoffen hebben de stoffen uit gewassen er 
miljoenen jaren over gedaan om zich om te zet-
ten; lang cyclisch. Kort cyclisch houdt dezelfde 
kringloop in, maar dan in een tijdbestek van een 
seizoen tot een tiental jaren. Die kringloop kun-
nen we wel volhouden. De biobased materialen 
kunnen bovendien uitstekend de ‘smerige’ ma-
terialen uit onze traditionele economie voor een 
groot deel vervangen. En dan kunnen Braungart 
en McDonough uiteindelijk hun technische cirkel 
van het cradle-to-cradle-principe opdoeken! 

Over een tiental jaar zullen vele biobased bouw-
materialen gewoon gangbaar zijn. Jaja, hoor ik de 
tikkeltje conservatieve bouwwereld al zeggen… 
Maar gelukkig zorgen de markt en de sociaal-

maatschappelijke ontwikkeling voor een snelle 
implementatie. Daar hoef ik zelf eigenlijk niet 
zoveel moeite voor te doen, in tegenstelling tot 
de in de woestijn roepende generatie. 

De recessie zorgt ervoor dat de bouwwereld 
gedwongen wordt anders naar de toekomst te 
gaan kijken. Zoals het altijd ging, gaat het niet 
meer en bouwers die niet meegaan met duur-
zaamheid zien de boot nog harder wegvaren. 
Bovendien zien producenten van bouwma-
terialen de kosten voor fossiele grondstoffen 
alleen maar stijgen. Eind vorig jaar was in 
verschillende media al te lezen dat duurzame 
energie nu echt de ‘fossiele’ energie uit de 
markt begint te prijzen. Duurzame materialen 
zullen die lijn ook doorzetten. Het gebruik van 
biomassa voor je producten wordt dan !nanci-
eel vele malen interessanter!

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
stuwen de omslag zo mogelijk nog veel 
meer. ‘Corporate identity’ wordt dankzij 
internet steeds belangrijker. Met een milieu-
onvriendelijk imago kan je het tegenwoordig 
wel vergeten. De nieuwe generatie is 24/7 
online en ‘share-t’, clickt, retweet en ‘like-t’ 
alles. Met de muis kunnen zij een bedrijf 
maken of breken. Je ziet dus dat bedrijven 
hun keuzes oprecht moeten maken. De 
toekomst voor biobased bouwen lijkt me 
rooskleurig: de markt vraagt er steeds meer 
om. Als je biobased wil bouwen moet je 
ook écht biobased aan de slag anders val je 
door de mand, je speelt je in de picture als je 
ermee aan de slag gaat, je komt los van dure 
fossiele grondstoffen en je hebt ook nog een 
bedrijf met toekomst!
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