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“Dankzij biobased materialen komen we 
los van langcyclische fossiele grondstoffen 

en kunnen we kortcyclische natuurlijke 
grondstoffen toepassen” - P 082



82 | de Architect, juni 2016 de Architect, juni 2016 | 83

Helden

Daan Bruggink Thema: Circulair bouwen

1
“Iedereen wil hetzelfde.  

Je hoeft dus niet tegenover elkaar te staan”

Interview met Daan Bruggink

Waar de circulaire economie voor sommigen 
nog een vaag begrip is of de jongste kreet in 
een almaar uitdijende reeks sociale verplich-
tingen, is het voor Daan Bruggink (orga 
Architect) een manier van leven. Vanaf zijn 
jeugd was het Brugginks droom om te bou-
wen als de natuur. En nu die droom door een 
groeiende  groep mensen wordt gedeeld, 
vormt hij steeds minder een uitzondering en 
wordt hij steeds meer een voortrekker.

Tekst

Maartje Henket 

Portret

Maarten Kools

geen zin om te beweren dat het beter is voor het 
milieu of toekomstige generaties. Je kunt beter 
voorrekenen dat er winst te behalen valt, zorgen 
dat een bedrijf zich er positief mee kan profileren 
of maken dat de overheid het voorschrijft.
 Mede daarom is Bruggink sinds kort voorzitter 
van de adviesgroep nieuwbouw en renovatie van 
breeam nl. “Ik streef ernaar dat breeam materia-
len hoger gaat waarderen, zodat de grote bouwers 
en ontwikkelaars duurzamere materialen gaan 
gebruiken. Want dat is hard nodig. The Edge  
bijvoorbeeld, dat volgens de normen hét state of 
the art duurzaamste gebouw van dit moment is, 
herbergt nauwelijks natuurlijke of biobased mate-
rialen. Want dat helpt nu niet om goed te scoren 
op het puntenlijstje waarmee je in de branche 
indruk maakt.”
 Bruggink verwacht dat als duurzame materialen 
beter worden gewaardeerd, ontwikkelaars vanzelf 
naar boeren op Texel zullen bellen met de vraag of 
die nog voldoende schapenwol op voorraad heb-
ben voor hun isolatie, met als gevolg dat de bio-
based productleveranciers gaan upgraden en het 
gebruik van biobased materialen normaal wordt.
 “Nu is het vaak nog een probleem dat biobased 
producten slecht leverbaar zijn, dat de kwaliteit 
niet constant is en dat ze niet zijn gecertificeerd. 
Maar als de markt naar grote hoeveelheden gaat 
vragen, dan komt de financiering op gang, dan 
kunnen de bedenkers gaan werken aan een hoog-
waardig, constant product, en dan wordt het  
verwerkbaar voor iedereen die dat wil.” 
 Een probleem daarbij is overigens dat je in Life 
Cycle Analysis alles kunt doodrekenen. “Hout 
komt er nu slechter uit dan beton. Dan is er in 
mijn ogen toch iets mis met de berekening. Of 
beter gezegd: met de aannamen die aan de bereke-
ning ten grondslag liggen. Want hoe objectief een 
berekening misschien ook lijkt, de uitkomst wordt 
geheel gestuurd door aannamen vooraf. Een 
bekend voorbeeld is de melkfles-melkpakdis-

Eigenlijk wilde Daan bioloog worden, maar dat zat 
er niet in wegens gebrek aan scheikundig talent. 
Maar goed ook, want negentig procent van de bio-
logen slijt hun dagen in laboratoria en Bruggink 
loopt juist graag buiten, tussen schitterende 
bomen, ingenieuze torren en andere onnavolgbare 
systemen. 
 Tenminste, onnavolgbaar? Says who, eigenlijk?
In zijn eigen praktijk ontwerpt Bruggink ecolo-
gisch, met een hang naar biofiel, oftewel (in het 
Engels) biophylic. “Biophylic design is bouwen als 
de natuur”, legt hij uit, “en dat heeft vier aspecten. 
Je kunt de vorm kopiëren, zoals Santiago Calatrava 
doet; de techniek, zoals het zwart van de ijsbeer-
huid of het materiaal. Als vierde vind ik dat bio-
philyc design moet zijn gericht op mensen. We 
zijn nu bezig om met een gezond-bouwen-club 
vast te leggen waar de winst van mensvriendelijke 
gebouwen in zit. De utiliteit staart zich blind op 
energiekosten, maar die maken slechts één procent 
uit van de operationele kosten van een bedrijf. 
Terwijl negentig procent opgaat aan personeel. Als 
wij kunnen aantonen dat een prettig gebouw tot 
minder ziekteverzuim leidt en daarmee geld ople-
vert, is dat een belangrijke motivator voor inves-
teerders om het over een andere boeg te gooien.”

Grote kansen in labelling
Bruggink maakt zich geen illusies: de economie 
draait op geld en prestige en als je wilt dat inves-
teerders een vernieuwing doorvoeren, heeft het 

cussie. De industrie onderzocht wat duurzamer 
was, een melkfles of een melkpak. Eerst ging men 
er vanuit dat de melkfles twintig keer kon worden 
hergebruikt voordat hij brak en was dit de duur-
zaamste optie. Maar toen zei de vertegenwoordiger 
van de supermarkten dat de klanten geen melk-
flessen willen die een beetje oud ogen en werd de 
aanname over het aantal keren dat een fles kan 
worden hergebruikt teruggeschroefd naar vijf. 
Toen won het melkpak. Zo arbitrair zijn al die 
berekeningen.”
 Een andere belangrijke trekkracht kan volgens 
Bruggink komen van de overheid. “Als die bepaalt 
dat een opdracht niet naar de goedkoopste aan-
bieder gaat, maar naar de aanbieder die de meeste 
biobased materialen toepast, kan een kleine revo-
lutie ontstaan. De overheid probeert nu te sturen 
met stimuleringsmaatregelen, maar dat is moeilijk. 
Ik denk persoonlijk dat het meer effect heeft om 
harder te trekken.”

Wat is circulair eigenlijk?
De term ‘circulair’ hangt boven begrippen als 
duurzaam en ecologisch, in de vorm van twee 
gesloten cirkels, bekend van Cradle to Cradle. Het 
gaan over veel meer dan over materiaal en energie 
alleen. De technische cirkel bevat de technische, 
niet-composteerbare materialen, zoals kunst- 
stoffen en metalen. De biologische is bekend van 
termen als biobased, biodegradable en renewable. 
“Soms kun je dingen uit de technische cirkel ver-
plaatsen naar de biologische. Biofoam is een  
goed voorbeeld. Deze schuimisolatie uit honderd  
procent hernieuwbaar materiaal is volledig 
afbreekbaar, terwijl je het schuim toch op dezelfde 
manier kunt verwerken als het chemische voor-
beeld waarnaar het is gemaakt. Dat is een mooie 
ontwikkeling, omdat het voor bouwers vele malen 
gemakkelijker is om een biobased product toe te 
passen, als ze het op dezelfde wijze kunnen ver-
werken als het standaard product.” 
 Een voorwaarde voor het biobased label is niet 
alleen dat het product biologisch afbreekbaar is, 
maar ook dat het kan hergroeien. “Wij hanteren  
de standaard dat de grondstof voor een product  
hergroeibaar moet zijn gedurende de levensduur 
van datzelfde product.” 
 “Biobased materialen gaan ervoor zorgen dat we 
het fossiele tijdperk achter ons gaan laten. De 
bouwsector is verantwoordelijk voor de helft van 
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“De grondstof voor een product  
moet hergroeibaar zijn in de 
levensduur van dat product”
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Daan Bruggink

Turntoo

Thomas Rau startte het bedrijf Turntoo dat een product beschouwt als een grondstoffendepot  
dat terugkeert naar de fabrikant aan het einde van zijn levenscyclus. Op deze manier blijven  

componenten en materialen beschikbaar voor toekomstig gebruik en worden fabrikanten  
gestimuleerd om te kiezen voor betere ontwerp- en materiaalkeuzen.

waarde te winnen. Chinezen kopen Europees 
schroot op per container, om het te verwerken tot 
nieuw staal. En in Duitsland worden afvalbergen 
alweer afgegraven. “Ze worden ontgonnen, als waren 
het mijnen. Men zoekt naar hoogwaardige metalen 
en hergebruikt die in bijvoorbeeld televisies.”

Samenwerken met aannemers
Samenwerking en horizontaliteit zijn volgens 
Bruggink kernbegrippen in de circulaire econo-
mie. Want alleen door samen te werken, kun je 
elkaar begrijpen en onderkennen dat je hetzelfde 
doel nastreeft. En dan lijkt een doel ineens haal-
baar. Ook ontstaan innovaties vaak uit samen- 
werking.
 Een van de mooiste uitspraken die Bruggink 
doet tijdens het interview dat tot dit artikel heeft 
geleid luidt: “Iedereen wil hetzelfde. Je hoeft dus 
niet tegenover elkaar te staan.” Kijk. Dat zijn nog 
eens inzichten. Waar veel mensen het gevoel  
hebben ten strijde te moeten trekken tegen  
autoriteiten en instanties, betrekt Bruggink 
Monumentenzorg, Welstand en andere organi-
saties zo vroeg mogelijk bij zijn opgave, zodat ze 
samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 Min of meer volgens hetzelfde principe heeft hij 
een aannemer in huis gehaald. “Ik ontwerp al  
vanaf het begin van mijn praktijk ecologisch. Maar 
daarbij liep ik steeds tegen dezelfde problemen 
aan: aanbestedingen worden gewonnen door de 
goedkoopste aanbieder, per definitie vaak de 
slechtste. Degene die niet doordenkt over de 
gevolgen op langere termijn, die geen ver- 
nieuwende ideeën aandraagt bij zijn opdracht-
gever. En ik moest elke keer de basisbeginselen 
van het ecologisch bouwen verdedigen. Want elke 
keer had ik te maken met een nieuwe ploeg die het 
niet begreep en die onwillig stond tegenover mijn 
manier van bouwen.”
 “Toen hebben we het omgedraaid en de aan-
nemerij naar ons toe gehaald. Ik had een aantal 
projecten gedaan met Patrick Schreven en die 
samenwerking verliep goed. Hij heeft min of meer 
dezelfde ideeën en dromen als ik. Toen heb ik 
gevraagd of hij zich wat vaster aan mij wilde ver-
binden. Daarmee ben ik van een hoop gezeur af. 
We bieden ons namelijk samen aan. Dus als de 
opdracht binnenkomt, zit hij meteen in het bouw-
team.” Bruggink heeft zo geen gesteggel meer over 
materiaalkeuzen, maar Schreven wel. Die probeert 

het energieverbruik, de helft van de co2-uitstoot, 
een kwart van de afvalproductie en een kwart van 
het weggebruik. Daardoor is de sector sterk afhan-
kelijk van fossiele grondstoffen voor materialen en 
energie in bouw, exploitatie en vervoer. Dat is niet 
vol te houden. Biobased materialen maken dat we 
loskomen van langcyclische fossiele grondstoffen 
en daarvoor kortcyclische natuurlijke grondstoffen 
gaan toepassen.”
 Bruggink verwacht dat we in de toekomst de 
materialen die niet te vervangen zijn door materi-
alen die we kunnen maken van restproducten uit 
de landbouw, zoals hoogwaardige metalen, steeds 
vaker zullen hergebruiken in hoogwaardige toe-
passingen. De rest maken we dan van natuurlijke 
grondstoffen. 
 Voor dat hergebruik is het belangrijk dat de 
producten waar deze materialen in zijn verwerkt, 
demontabel zijn. Dus geen kit en pur. Bovendien 
moeten de bouwstenen zo klein mogelijk zijn. Je 
kunt eenvoudig niet weten wat we over honderd 
jaar nodig hebben. “Je moet verder denken dan de 
zogenoemde legolisering van de bouw. De bouw-
delen moet je prefab in de fabriek monteren tot 
grotere delen, die op de bouwplaats weer worden 
samengesteld tot het gebouw. Dat gebouw moet zo 
gebruiksvriendelijk zijn als de auto, inclusief de 
afstandsbediening voor het slot. Bij sloop is het 
gebouw demontabel tot op het kleinste niveau. Je 
kunt toekomstige generaties namelijk niet op-
zadelen met complete bouwdelen waar ze geen  
behoefte aan hebben. De eisen veranderen, dus je 
weet niet welke eisen er straks aan bijvoorbeeld 
een venster worden gesteld. Het heeft in  mijn 
ogen geen zin om te proberen dingen toekomst-
bestendig te maken. Wel is het belangrijk om goed 
te documenteren welke materialen er precies in 
het gebouw zitten, zoals bij het gebouwenpaspoort 
van Thomas Rau.”
 Overigens begint afval op dit moment snel aan 

daarom op zijn beurt een netwerk op te bouwen 
met gelijkgestemde onderaannemers.
 Een uitdaging bij deze samenwerking is dat 
opdrachtgevers bang worden dat ze de hoofdprijs 
betalen. “Dat hebben we opgelost door transparant 
te zijn. Als we een offerte maken, tonen we de per-
centages die we verdienen en leggen we de offertes 
van de onderaannemers op tafel. Ook hebben we 
een oplossing bedacht voor meerwerk: we maken 
een pot waar het geld van de meevallers ingaat en 
dat bewaren we voor de tegenvallers. Als aan het 
einde van een traject geld over is, wordt dat  
verdeeld tussen opdrachtgever en aannemer.” 
 Professionele partners vinden het volgens 
Bruggink geweldig, maar de particulier heeft er 
meer moeite mee. “Die zit op elk dubbeltje en 
snapt niet hoe lijntjes lopen.”

Het ultieme gebouw
Samenwerkingen zijn volgens Bruggink een voor-
waarde voor innovatie. “Je hebt de kennis van ande-
ren nodig om op een innovatieve manier te leren 
bouwen. Daarom ben ik net weer een nieuwe 
samenwerking aangegaan, met Daniël Vlasveld, een 
oud-studiegenoot van me die zich heeft gespeciali-
seerd in passiefbouwen. Wij zijn gefocust op mate-
rialen en de passiefbouwers zijn dat op energie. Nu 
willen we kijken of we beide passies kunnen vereni-
gen tot ecologische passiefbouw. Het mooie is dat 
we meteen al een groot project hebben binnen-
gehaald waar we dit kunnen uitproberen.”
 Vlasveld werkt met het PassiefHuis Projecten-
rekenPakket (phppsysteem). Dit is een computer-
programma waarin je alle waarden van een 
gebouw invoert. “Letterlijk alles, inclusief de appa-
raten en bomen in de omgeving. Je moet het zien 
als een designtool: vanaf het begin weet je wat je 
gebouw energetisch doet en kun je daarop ont-
werpen. En als het ons dan lukt om dat passieve 
gebouw de vier natuurlijke uitgangspunten van 
biophilic design mee te geven én dat allemaal als 
een mooi architectonisch geheel, dan hebben we 
wat mij betreft het ultieme gebouw ontworpen.”
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“Je hebt de kennis van  
anderen nodig om op een  
innovatieve manier te leren 
bouwen”


