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Gooi- en
Vechtstreek
Klaske Postma
Eigenaar Regeneration Design & Vanhier

'Nu grote stappen maken, zodat we in
2050 een complete circulaire economie
hebben in Nederland', daar pleit
industrieel ontwerper Klaske Postma
voor. Dat betekent voor haar bij het
einde beginnen. 'De manier waarop we
naar afval kijken moet anders.'
Iets met duurzaamheid

'Duurzaamheid was heel lang een term waar ik als
ontwerper een beetje de kriebels van kreeg. Ik moest
plots weten waar de materialen vandaan kwamen omdat
we ‘iets met duurzaamheid moesten’. Daar had ik
helemaal geen zin in, ik wilde mooie dingen maken.' Tot
de komst van haar dochter in 2016 haar wereldbeeld doet
kantelen. 'Ik zag opeens in dat de manier waarop we nu
met de aarde omgaan niet houdbaar is. Als we willen dat
er voor onze kinderen en de generaties daarna nog wat
overblijft, moeten we de manier waarom we naar afval
kijken veranderen.' Na twaalf jaar te hebben gewerkt als
product ontwerper voor Brabantia en een bedrijf dat
plastic verpakking maakt besloot Klaske Postma voor
zichzelf te beginnen.

Regeneration Design

Postma startte Regeneration Design, met als belangrijkste
doel: herstellen. Meer focus op lokaal produceren en
consumeren, goed nadenken over kwaliteit, het
tegengaan van verspilling en het verminderen van afval.
Helemaal uit het niets kwam dit bewust zijn niet. 'Mijn
vader was biologisch dynamisch melkveehouder in

2

Friesland. Het was echt niet zo dat hij daar thuis veel over
vertelde, maar onbewust heb ik daar toch wat van
meegekregen: de melk en kaas kwam van onze eigen
koeien. Lokaler wordt het niet.'

Grondstoffen die groeien

'Met mijn bedrijf probeer ik te laten zien wat er allemaal
mogelijk is met biobased materialen.' Postma begon met
het ontwikkelen van natuurlijke materialen gemaakt van
‘afval uit de natuur’, zoals bijvoorbeeld gemaaid gras of
riet. 'Ik zag dat je van afval mooie producten en
materialen kan maken. Ik focus mij daarin volledig op
hernieuwbare grondstoffen: wat groeit er in de natuur
waar we nieuwe materialen van kunnen maken?' Om te
laten zien dat er natuurlijke alternatieven zijn van
herwinbare grondstoffen en (organisch) afval heeft ze een
aantal producten gemaakt van het biobased materiaal wat
zij ontwikkelde. Zo maakte ze van het gemaaide gras van
Schiphol lampjes met een uitsnede van de
luchtverkeertoren en urnen die biologisch afbreekbaar zijn
waardoor de as van een geliefde uiteindelijk weer in de
natuur terecht komt.

Van gemaaid riet naar Tiny house

Er moet opnieuw gekeken worden naar of afval wel écht
afval is, of dat het opnieuw kan worden ingezet. 'Dan heb
ik het niet over recyclen maar echt over hergebruiken. En
nadenken over de manier waarop deze keten wordt
ingericht.' Zo heeft Postma een samenwerking opgezet
met boer Wilko die een proef gedaan heeft met
Lisdodde, een oeverplant die weer kan worden ingezet
als grondstof voor bouwmaterialen. 'Hij is begonnen met
het telen van Lisdodde in de Veenweidegebieden omdat
zijn koeien daar weg moesten. Hij heeft het land nog
steeds in bezit, wat moet hij daarmee als zijn koeien daar
niet meer mogen grazen? Als straks zijn koeienstal ook
leegstaat kunnen we daar een hittepers neerzetten, zodat
we meteen de stengels tot materiaal kunnen persen.' De
Flevo Timmerfabriek had er wel oren naar. Zij kunnen het
materiaal weer gebruiken in de tiny houses en chalets die
zij bouwen. 'Je hebt elkaar daarin nodig, mijn technologie

Video testimonial
https://vimeo.com/645778287/cab94f7c48

'Voor mij is een circulair product gemaakt van afval, of een
natuurlijk hernieuwbaar materiaal, bijvoorbeeld een
grondstof die je kunt laten groeien. Je ontwerpt een
product dusdanig dat het voor een gebruiker makkelijk te
recyclen is én dat onderdelen makkelijk te vervangen zijn.'

Samenwerking

'Ik heb vanuit Regeneration Design meerdere
educatieprojecten voor mbo’s en hbo’s opgezet in
Noord-Holland, om circulair design het onderwijs in te
krijgen. De gemeente ziet in dat ik als circulaire
ondernemer als voorbeeld kan dienen, maar heeft nog
niet zo goed door hoe zij daaraan kunnen bijdragen.'
Door bijvoorbeeld zelf opnieuw naar de gemeentelijke
afvalstroom te kijken en daar de juiste mensen en
bedrijven bij te zoeken. Postma kan zich echt boos maken
als ze hoort dat er op gemeenteniveau nog steeds
discussie is over het scheiden van plastic, staal en
drankkarton. 'Er moet echt verder gekeken worden. Ik
ben dat station allang gepasseerd. Voor nu is
bronscheiding het beste, daar kunnen we weer prima
andere producten van maken. In de toekomst zal
nascheiden echt wel schonere afvalstromen opleveren,
maar dat duurt nog tien jaar. Kijk in de tussentijd naar
andere afvalstromen. We hebben in Hilversum
bijvoorbeeld veel wol van de schapen hier op het Goois
Natuurreservaat, dat wordt nu gewoon weggegooid. Of
bijvoorbeeld het rietafval uit hetzelfde natuurgebied. Ik
kan daar weer biobased materiaal van maken.'
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Aanbevelingen werkbezoek
Gooi en Vechtstreek
Aanwezig:
Jan Hoek		
			
Bart Heller		
Marc Maassen		
Yolanda Musson 		
Jantien van der Laan

Locatie Vonk in de Wijk

Thema:

biobased en
natuurlijke lokale
materialen voor
duurzame circulaire
producten

Wethouder Duurzaamheid Almere
Trekker programma Circulaire Economie
Wethouder Duurzaamheid Hilversum
Programmacoördinator Milieu & Duurzaamheid Regio G&V
MRA Programma manager Circulaire Economie
Projectmanager MRA werkbezoeken en testimonials

Van woningcorporatie Dudok Wonen Hilversum kreeg
Stichting LOLA de opdracht om op het terrein van de
oude Philipswinkel een duurzame broedplaats op te
zetten met een maatschappelijke uitstraling. Daarnaast
wilde Dudok experimenteren met klein wonen en Tiny
Houses om ervaring voor de toekomst op te doen. Deze
locatie wil duurzaam zijn in brede zin (groen en sociaal).
'Wij inspireren en informeren waardoor hopelijk de vonk
overslaat en leidt tot duurzame stappen.'

Ondernemers

Regeneration Design
Ontwerpbureau dat lokale groene reststromen en
snelgroeiende gewassen maakt tot biomaterialen voor de
interieurbouw, meubels en productontwerp. Klaske: 'Met
Regeneration Design ben ik vooral actief binnen circulair
design & biobased materialen door workshops voor
bedrijven en scholen aan te bieden. Hiermee zorg ik voor
mijn inkomsten. Als ontwerper ontdekte ik dat er
nauwelijks natuurlijke materialen te verkrijgen zijn.
Daarom ben ik met VanHier gestart. Met VanHier maken
we biomaterialen van Nederlandse natuurlijke reststromen
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voor interieurbouw, meubels en productontwerp. We
ontwikkelden een recept en productiemethode zodat
lokale, groene reststromen die momenteel worden
verbrand of gecomposteerd, worden verwerkt naar
plaatmateriaal. Dit materiaal noemen we BioM. Naast
BioMaterialen ontwerpen, maken en verkopen we ook
BioDesign: designproducten met een lokaal verhaal,
gemaakt van natuurlijke en biobased materialen. Ook kun
je ons verhaal lezen op Voor de Wereld van Morgen.'
Dutch Hemp Store
De Dutch Hemp Store heeft allerlei producten zoals
superfoods, verzorgingsproducten en textiel op basis van
hennep, het meest duurzame gewas. Katoen is een alom
aanvaard textiel voor de productie van onder meer
kleding. Hennep heeft echter veel voordelen op gebied
van water, chemicaliën en land. Katoen heeft 10 á 15
duizend liter water nodig om op het land te groeien, en
hennep een paar honderd liter. Katoen heeft veel
insecticiden en pesticides nodig. Hennep is sterk, groeit
tegen alles op. De hoeveelheid vezel die je per hectare
aan hennep kan kweken is ongeveer het dubbele dan van
katoen, dus er wordt veel land bespaard. De plant is
volledig afbreekbaar dus geschikt als circulair product.

De Groene Afslag
Een multifunctionele en creatieve ontmoetingsplek voor
duurzame koplopers èn voor mensen die er nog niet zo
mee bezig zijn. Met name die laatste groep is belangrijk,
want biologische taartjes verkopen aan types die toch al
biologische taartjes eten slaat geen deuk in een pakje
boter. De Groene Afslag ligt in het hart van het Goois
Natuurreservaat waar de vijf Gooise dorpen elkaar
aantikken. Het is een café-restaurant met een hoop
bijzondere vergaderzalen, maar ook het huis voor een
aantal circulaire koplopers zoals MUD Jeans (van de lease
spijkerbroek), Madaster (van het materialenpaspoort), Sea
Shepherd, de impact investeerder XS Investments en nog
een aantal vernieuwers. Tevens is er een Raad van 100
met beslissers uit het bedrijfsleven uit het Gooi die de
opstart mogelijk maakten. Er is een programmering
gestart voor zowel burgers, instellingen en bedrijven en
de School for Change is uit de grond gestampt. Daar
krijgen professionals theorie en handelingsperspectief om
binnen hun organisatie ‘change agents' te worden. Want
veranderen moeten we!

Aanbevelingen
1.

2.

3.

4.

5.

Zorg voor ondersteuning bij het rond krijgen van een
businessplan. Meestal is het zo dat bij aanvragen
voor financiering eerst een businessplan al helemaal
rond moet zijn. In een keten van partners die
samenwerking als startup (vaak doeners) heb je niet
de tijd, kennis en middelen om eerst het
businessplan goed uit te werken zodat het voldoet
aan alle eisen.
Zorg voor ondersteuning in de R&D fase via een
business developer door een regionale
ontwikkelingsmaatschappij.
Treedt als overheden op als launching customer,
bijvoorbeeld door ruimtes te huren, catering te laten
verzorgen, bedrijfskleding aan te schaffen, kantoor in
te richten, boeketten en kerstpakketten te leveren,
opdrachtgever te zijn voor experimentele bouw.
Biedt een (fysieke) ruimte om:
•
als startende circulaire ondernemer zichtbaar te
zijn. Door daadwerkelijk circulaire producten te
zien, te proeven, te ruiken en te voelen overtuig
je de omgeving en maak je bewoners en
overheden als klant enthousiast Die
zichtbaarheid wordt vergroot door het bieden
zowel van fysieke ruimte als ruimte om het eigen
verhaal te vertellen.
•
na eerste opstartfase meer grootschalige
productie mogelijk te maken (Regeneration
Design).
•
voor start-ups een broedplaats te bieden en
subsidiëren.
Erken de maatschappelijke waarde die circulaire
economische activiteiten hebben door het te
promoten, los van sec traditioneel de economische
waarde. Erken ook de waarde die het heeft voor de
werkgelegenheid. Dat biedt legitimiteit. De Groene
Afslag en Vonk in de Wijk hebben die
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6.

7.

8.

maatschappelijke waarde bewust gekozen als
uitgangspunt: het verbindt mensen rond diverse
activiteiten zonder dat daar een verdienmodel aan
vastzit, maar wel de nodige maatschappelijke baten
oplevert. Zo gaat de Groene Afslag in de week van
de circulaire economie koplopers verbinden met
ondernemers uit het reguliere MKB. Zij kunnen
expertmeetings organiseren die van toegevoegde
waarde zijn tussen de pionier, specialist en de
ambtenaar.
Zorg voor een lobby om true pricing en vergroening
van de belasting mogelijk te maken. Op die manier
worden circulaire economische activiteiten ook in
financieel-economische zin sluitende activiteiten.
Kijk meer kritisch naar geldstromen: in plaats van
kostendekking voor afvoer van materiaalstromen bij
beheer van landschap en de openbare ruimte, zorg
ervoor dat die gelstromen beschikbaar komen voor
circulaire activiteiten om die lokale stromen te
verwerken tot lokale producten.
Zorg voor een grondstoffenregisseur zodat de
materiaalstromen waar overheden eigenaar van zijn
beschikbaar komen voor circulaire ondernemers die
dit verwerken tot nieuwe producten (local for local).
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Zuid
Kennemerland
Elise La Grouw-Bont
Business Developer Duurzaamheid Intos

Bij Intos is circulariteit onderdeel van een
groter plaatje, waarbij alles terug te
brengen is naar intrinsieke motivatie van
de mens. 'Je moet bij een gedragsverandering heel erg kijken naar wat de achterliggende motivatie is. Anders kun je
wel het hele plan in gang zetten en
zeggen ‘dit is het beste bedrijfsmodel’
maar dan heb je geen draagkracht, geen
slagvaardigheid en geen geloofwaardigheid.'
Intos

Intos maakt vast meubilair op maat voor de zakelijke
markt. Dat doen ze onder andere voor het kantoor van
Booking, het ziekenhuis Leiden UMC en de luchthaven
Schiphol. Van origine is Intos een interieurbouwer. 'Maar
we werken graag vanuit totaaloplossingen. Dat betekent
projectmanagement, turnkey, bouwkundige projecten én
maintenance. Er wordt hier altijd gegrapt ‘als we schuttingen moeten bouwen, bouwen we schuttingen.' vertelt
Elise La Grouw-Bont, Business Developer Sustainability bij
Intos.

Circulariteit en duurzaamheid
'In onze verduurzaming zitten twee richtingen: het
product en de bedrijfsvoering. Circulariteit is echt
wel een aandachtspunt binnen ons bedrijf, maar
nog makkelijker gezegd dan gedaan. We maken
maatwerk en uiteindelijk zijn we voor een deel
afhankelijk van de wensen van de klant.' La Grouw-
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Bont spreekt dan ook liever over duurzaamheid en
ziet circulariteit als een middel om dat na te streven.
'Voor ons is het de kunst om de klantvraag zo om te
buigen dat we de opdracht zoveel mogelijk circulair
kunnen voldoen, met behoud van grondstoffen
maar het liefst met behoud van producten.'
Van origine werkt het bedrijf lokaal: de werkplaats
zit in het hoofdkantoor in de Waarderpolder en
Intos werkt met leveranciers die veelal letterlijk om
de hoek zitten. 'Daarbij doen we van origine al aan
hergebruik. Bijvoorbeeld de loodwanden uit ziekenhuizen, hoogwaardige producten. Zonde om weg te
gooien en ze hebben vaak direct een nieuwe
toepassing op een andere plek in het gebouw of in
een ander ziekenhuis. Maar dan moet er direct een
nieuwe toepassing zijn van het materiaal. Zo niet,
wordt het verhaal ingewikkelder. Ingebouwd meubilair bestaat uit tientallen onderdelen. Als je alle
onderdelen los wil halen en terugsturen naar
verschillende leveranciers is dat tijdrovend en
kostbaar. En niet heel duurzaam als daar allemaal
verschillende vrachtwagens voor moeten rijden. Dus
daar moeten we een andere oplossing voor bedenken.' vertelt La Grouw-Bont.
Mens, bedrijf, klant
Intos gebruikt drie pijlers als het aankomt op
duurzaamheid: duurzame energie, verantwoord
grondstofgebruik en duurzame relaties. 'Dat betekent zowel naar je product kijken, als naar je bedrijf
én de mensen met wie je samenwerkt.' vertelt La
Grouw-Bont. 'Met veel van onze leveranciers werken
we al 30 jaar samen. Dan moet je dus samen kijken
naar hoe het duurzamer kan. Hoe mooi je verhaal
ook is, als jij zegt dat je het helemaal intern oplost,
fantastisch, maar hoe dan?!' Daarnaast is het bedrijf
nu aan het onderzoeken hoe ze de inbouwmeubels
die ze uit een gebouw slopen kunnen hergebruiken.
'Die samenwerkingen zijn we nu heel erg aan het
verkennen. Aan de ene kant werken we nu steeds
meer met kleine social return bedrijfjes als Level 5
en Opnieuw. Zij geven de inbouwmeubels weer een
nieuw leven, door te renoveren of refurbishen. Dat
zijn niet alleen onze eigen interieurs, maar ook de
interieurs die we eruit slopen bij nieuwe klanten.'

verschil in maken. Door zelf vooral circulair in te
gaan kopen en hogere eisen te stellen.'
Daarnaast moeten er samenwerkingen gefaciliteerd
worden. 'Die cirkel sluiten kan niet alleen. Maar het
is best wel een stap om te gaan samenwerken, want
je moet als commerciële partij je kaarten een beetje
open leggen en af en toe een kaart laten zien om
een samenwerking aan te gaan. In principe is dat
onze verantwoordelijkheid om die samenwerkingen
op te zoeken binnen een brancheorganisatie, maar
ik denk wel dat je daar als gemeente een stok
achter de deur kan zijn door die samenwerkingen te
faciliteren.' Praktisch betekent dat met nieuwe
partijen aan tafel gaan zitten voordat er gebouwd
wordt en samen bespreken hoe het eruit gaat zien.
'Huur niet eerst een architect in en dan een interieurbouwer en als laatste een meubelbedrijf; nodig
ze samen uit.' zegt La Grouw-Bont. Toch gelooft zij
niet dat dit ervoor gaat zorgen dat het bedrijf
binnen vijf jaar circulair bouwt. 'Maar ik hoop wel
dat we binnen vijf jaar bijna alles biobased of van
gerecycled materiaal kunnen doen, in samenwerking met andere bedrijven. Dat vind ik een leuke
uitdaging.'
Video testimonial
https://vimeo.com/651591914/7200244d0a

Faciliteren en samenbrengen
Er zijn nog een hoop dingen die er beter moeten
voordat de cirkel helemaal gesloten kan worden.
'Wij moeten daar een pro-actievere houding in
krijgen. Ik zou graag tegen een klant willen zeggen:
we kunnen het alleen maar circulair aanbieden.' legt
La Grouw-Bont uit. 'Maar de overheid mag ons ook
wel iets meer uitdagen. We vallen nu in een gat
tussen bouw en los meubilair qua aanbestedingseisen en BREEAM-certificering. Onze meubels hoeven
aan veel minder eisen te voldoen. Als je kijkt naar
die andere markten: daar zijn die eisen echt de
versneller. Daar kunnen gemeenten direct het
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Aanbevelingen werkbezoek
Zuid Kennemerland

Thema:

circulaire hubs
Aanwezig:
Elise La Grouw-Bont
Gerard Koelewijn
		
Yolanda Musson 		
Michael Braam		
Jantien van der Laan

Business Developer Duurzaamheid Intos
Eigenaar Easypers
Projectleider Verduurzaming Waarderpolder
MRA Programma manager Circulaire Economie
Beleidsadviseur Circulaire Economie
Projectmanager MRA werkbezoeken en testimonials

Locatie

Waarderpolder, Haarlem
https://www.waarderpolder.nl/circulair-ondernemen

Ondernemers

Easypers
Easypers beplakt MDF, spaanplaat, multiplex en vele
andere dragers aan beide zijden en/of tussen liggend met
o.a. HPL, lood, rubber, spijkerstof etc. Leveren aan Intos.
Easypers werd in 2012 overgenomen door de heer
Koelewijn en ontwikkelde zich succesvol verder. Er werden

nieuwe machines aangekocht die door Easypers zelf
waren ontwikkeld en door derden werden gebouwd. Met
name de ontwikkeling van een kalibreermachine voor de
renovatie van vlakke HPL deuren droeg bij aan het succes
van Easypers. Buiten het voordeel van de besparing in
materiaalkosten konden de vernieuwde deuren ook weer
snel worden geïnstalleerd in de al bestaande deurposten
waarmee ook aan die kant een besparing kon worden
bereikt. Het proces van oud naar nieuw zorgt ervoor dat
een oude binnendeur binnen 3 minuten is gestript en
enkele uren later is voorzien van een nieuwe laag HPL.
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In 2015 kwamen de eerste grote projecten los (met name
hotels).
'Circulaire economie is ons overkomen en is gewoon
handel geworden'.
In de circulaire economie wordt de vraag naar verantwoord hergebruik steeds groter en dat is waar Easypers
uitstekend op aansluit. Door de kern van de deuren te
hergebruiken kunnen bedrijven op een positieve en
milieuvriendelijke manier een groene footprint achterlaten. Daarmee is een grote stap gezet tot het cradle to
cradle recyclingssysteem. Op dit moment zijn op deze
wijze vanaf de oprichting 6000 deuren van de sloop
gered. Easypers levert aan de interieurbouw industrie,
meubelindustrie, standbouw, hout- en bouwhandel.

Intos
Intos maakt vast meubilair op maat voor de zakelijke
markt. Dat doen ze onder andere voor het kantoor van
Booking, het ziekenhuis Leiden UMC en de luchthaven
Schiphol. Van origine is Intos een interieurbouwer. In de
verduurzaming van Intos zitten twee richtingen: het
product en de bedrijfsvoering. Circulariteit is een

aandachtspunt binnen het bedrijf, maar nog makkelijker
gezegd dan gedaan. 'We maken maatwerk en uiteindelijk
zijn we voor een deel afhankelijk van de wensen van de
klant.' La Grouw-Bont spreekt dan ook liever over
duurzaamheid en ziet circulariteit als een middel om dat
na te streven. 'Voor ons is het de kunst om de klantvraag
zo om te buigen dat we de opdracht zoveel mogelijk
circulair kunnen voldoen, met behoud van grondstoffen
maar het liefst met behoud van producten.'
Easypers doet hun perswerk, maar niet met circulair
materiaal.

Aanbevelingen

Tijdens dit bezoek treffen we ondernemers in de branche
van interieurbouw. Deze branche loopt wat achter
vergeleken bij de bouw en los meubilair als het gaat om
het maken van de slag naar duurzaamheid waaronder
circulair.
CBM is de branchevereniging voor de interieurbouw en
meubelindustrie. Deze branchevereniging stimuleert het
voorkomen van verbranding en het duurzaam recyclen,
hergebruik en terugwinnen van grondstoffen aan het
einde van de gebruiksfase van interieur en meubels.
1.

2.

Intos: wat nodig is zijn vooral launching customers
met voldoende volume die echt de keuze willen
maken (intrinsiek gemotiveerd) van duurzame en
circulaire interieurbouw, waarmee zowel een financieel haalbaar als duurzaam aanbod te realiseren is.
Deze launching customers bestaan uit zowel opdrachtgevers als hun architecten op dit moment
vooral bij ziekenhuizen, kantoren, luchthavens.
Productinnovatie bestaat uit het vinden van schonere
alternatieven voor alle materialen en losmaakbaarheid (met alternatieven voor lijm). Het helpt wanneer
het gaat om prestatiegerichte uitvragen die uitgaan
van fasegewijs opvoeren van het vereiste percentage
biobased. Overheden vormen potentieel een enorme
aanjager om dit verder te brengen.
Easypers: op dit moment ondersteunt de
rijksoverheid onderzoek voor het verantwoord
terugwinnen van grondstoffen uit de deklagen die
worden gestript van deuren en andere interieurbouw.
Om uit dit residu grondstoffen terug te winnen is een
reactor nodig die zorgt voor een chemisch proces
waarmee ontbinding naar die oorspronkelijke
grondstoffen mogelijk is. Het onderzoek richt zich
onder meer op de volumes die hiervoor nodig zijn,
beschikbaar zijn (ook in de toekomst) en de wijze
waarop dat veilig en gezond kan. De provincie kan
een belangrijke rol spelen door ruimte te bieden
liefst aan het water voor circulaire hubs om de aanen afvoer van voldoende volumes op duurzame wijze
via het water mogelijk te maken. Lokale overheden
kunnen hierbij aansluiten door plaatmateriaal en
meubels te leveren uit de eigen afvalinzameling. 		
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'Op deze wijze wordt ‘omgekeerd meubel maken’
mogelijk gemaakt: leverancier van grondstoffen
gebaseerd op ’urban mining’. Op deze wijze kan
spaanplaat zevenmaal worden hergebruikt, daarna de
houtvezels tot negenmaal en grondstoffen worden
teruggewonnen uit het residu van deklagen.
Tegelijkertijd begrijpen we nog niet alles en is
samenwerking binnen een keten een must.'
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Amsterdam
Erik van Roekel
Eigenaar GBN-AGR

GBN begon ooit als de Grondbank van
Nederland. Nu zet deze organisatie zich
in om materiaalstromen één voor één
circulair te maken. Naast het recyclen van
beton, spoorballast en circulaire grond
en grondstoffen is GBN ook begonnen
aan het oplossen van een probleem dat
tot nu toe verstopt lag in grote loodsen
door het hele land: kunstgrasmatten.
GBN

onderdeel van de NS en vooral bezig met het geschikt
maken van grondstromen voor hergebruik. '12 jaar
geleden begon de transitie naar een circulaire economie,
toen zijn we ons ook gaan specialiseren in het circulair
maken van beton, spoorballast, bouwstoffen, circulaire
grond en grondstoffen en circulaire sloop en advies.' legt
Eric van Roekel uit, directeur van GBN. Het bedrijf heeft
als doel om de Earth Overshoot Day de wereld uit te
helpen. Dit is de dag – vanaf 1 januari geteld- dat de
mensheid wereldwijd de grondstoffen heeft opgebruikt
als wat de aarde in één jaar tijd kan opbrengen. Dit jaar
was dat 29 juli.

Van trein naar grasmat
Het concern waar GBN tot behoord was al eigenaar
van een kunstgrasfabriek toen ZEMBLA in 2018 een
uitzending wijdde aan kunstgrasmatten. Daaruit
bleek dat het recyclen van kunstgras echt helemaal
niet goed ging. 'Afgedankte grasmatten werden
opgekocht door kleine recyclingbedrijven, opgestapeld tot grote bulten en vervolgens niet gerecycled.
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De matten lagen torenhoog op bedrijfsterreinen
zonder de juiste vergunningen, werden doorverkocht aan particulieren en gedumpt in het buitenland.

ingekocht wordt door partijen die niet gehandhaafd
worden: 'Simpelweg omdat zij zeggen: het is geen
afval. En zich dus niet aan de afvalwetgeving
houden. Daar wordt niets tegen gedaan.'

Die ene aflevering van ZEMBLA zette de markt op
slot. Daarna belde de kunstgrasfabriek, of wij niet
konden meedenken over een oplossing. Daar waren
we gelukkig al een beetje mee begonnen. Hoe zit
dat met het transport naar Amsterdam? Het opslaan
van die matten? Het verwerken? En hoe vinden die
reststromen zich een weg terug in nieuwe producten? Van de gemeente Amsterdam kregen we de
kans om hier in het Westelijk Havengebied een
fabriek te bouwen en die matten écht te recyclen.
Er werd vrijwel meteen duidelijk dat het alleen zou
lukken als er veel werd samengewerkt met andere
partijen. We zijn meteen gaan zitten met kunstgras-leveranciers en -aannemers. Als we dit goed
willen doen, moet het aan de voorkant anders'.

De wet met betrekking tot afvalverwerking is
duidelijk, maar de vraag is: is een kunstgrasmat die
wordt weggehaald bij een voetbalclub afval of niet?
'Daar wordt nu nog mee gesjoemeld en dat moet
stoppen.' aldus Van Roekel. 'Als het geen afval is,
ook prima, maar dan zet ik hier tussen de poorten
van de fabriek een kraampje op en ga ik het ook
verkopen aan particulieren. Leuk voor in de voortent'.

Van grasmat naar picknicktafel
In 2020 gingen de deuren van de fabriek open.
Inmiddels recyclet GBN-AGR kunstgrasmatten tot
circulaire grondstoffen, waar onder andere technische onderlagen voor voetbalvelden, kantplanken
en picknicktafels van gemaakt kunnen worden van
gemaakt worden. 'Dat is een belangrijk onderdeel
van die circulariteit. Leuk dat wij die matten nu
kunnen uitkloppen, wassen en uit elkaar halen
zonder het milieu daarbij te belasten, maar als
vervolgens niemand die circulaire grondstoffen wil
hebben, dan is het niet circulair. Wil je als gemeente
kunstgrasneutraal zijn, moet je niet alleen je matten
hier laten recyclen, maar eigenlijk ook de producten
terugkopen die gemaakt zijn van je eigen afval. We
zien dat een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht hier al bewust mee bezig zijn. Zij
verwerken het circulaire zand -dat vervaardigd is
tijdens de recycling van de oude kunstgrasmattenin de nieuwe kunstgrasvelden die worden aangelegd'. De gemeente Horst aan de Maas in Limburg
is een goed voorbeeld van een gemeente die
helemaal kunstgrasneutraal is. 'Die gemeente heeft
zijn oude velden laten recyclen en daarna teruggekocht als hemelwaterretentiepanelen, waar weer
groene daken mee gemaakt kunnen worden'.

Toekomstbeelden
Het enige wat gaat helpen om te voorkomen dat er
weer een wildgroei aan recyclingbedrijven komt die
de kunstgrasmatten ergens opslaan bij een boer is
het aanpassen van die aanbestedingen. 'Die fictieve
korting moet echte korting worden. Waarom
hebben gemeenten nog niet door dat ze de rekening twee keer betalen, door het nu goedkoop aan
te besteden en over een paar jaar dan die grasmatten in een keer moeten laten opruimen?'

Afval of geen afval?
GBN-AGR is nu ook een fabriek in Duitsland aan het
bouwen en ze zijn bezig met plannen voor Frankrijk
en Engeland. Daar hebben ze tenslotte ook
kunst-grasmatten. Zaken gaan goed, maar dat wil
niet zeggen dat Van Roekel geen beren op de weg
ziet. 'We hebben drie jaar geleden gezegd: we
hebben een probleem en dat gaan we oplossen.
Toch zie ik precies hetzelfde gebeuren als toen,
onder toeziend oog van de gemeente. Grasmatten
worden weer opgekocht en opgeslagen.' Van
Roekel gokt dat een derde van de matten weer
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Daarnaast moet er vraag komen naar circulaire
producten en gemeentes kunnen hier het voortouw
in nemen. 'Als we niets gaan bouwen met circulaire
producten, als we niet produceren met circulaire
materialen, als die vraag er niet ligt, dan hebben we
een ontwikkeling die halverwege de cirkel stopt.'
Daarnaast moet er vraag komen naar circulaire
producten en gemeentes kunnen hier het voortouw
in nemen. 'Als we niets gaan bouwen met circulaire
producten, als we niet produceren met circulaire
materialen, als die vraag er niet ligt, dan hebben we
een ontwikkeling die halverwege de cirkel stopt.'
Naast heldere wet- en regelgeving én een grotere
vraag naar circulaire producten hoopt Van Roekel
zijn bedrijf te kunnen uitbreiden, ieder jaar een
beetje mooiere producten te maken én producenten te helpen met het maken van de mat van de
toekomst: 'Zodat het recyclen straks tien keer
makkelijker gaat. Het liefst een mat die gemaakt is
van één kunststof in plaats van drie, zonder korrels
of zand.'
Video testimonial
MRA - Circulaire Ondernemers G 29-11-2021_SUB_NL_V3
on Vimeo

18

19

Aanbevelingen werkbezoek
Amsterdam

Thema:

materiaalstromen
kunststofgras
Aanwezig:
Victor Everhardt
Wethouder Economische Zaken Amsterdam
Huub Saris 		
Adviseur Duurzaamheid en Energietransitie 		
			gemeente Amsterdam
Yolanda Musson 		
MRA Programma manager Circulaire Economie
Jantien van der Laan
Projectmanager MRA werkbezoeken en 		
			testimonials
Anne Dijkstra 		
Creative Bros, videoploeg
Rychard Boerman
Creative Bros, videoploeg

Locatie

GBN, Amsterdam

Ondernemers

GBN-AGR
'Beton, spoorballast, grond, bouwstof én kunstgras wordt
door ons niet als afval gezien. Met diverse technologieën
zetten wij deze stromen weer als nieuwe producten in de
markt óf worden het hoogwaardige circulaire grondstoffen
voor diverse andere producten. In Nederland was er de
afgelopen jaren een groot probleem met de juiste
verwerking van end-of-life kunstgrasmatten. Zowel de

opdrachtgevers, leveranciers en afnemers ondervonden
hier grote hinder van. En waarom kon het nou niet op een
verantwoorde manier verwerkt worden? GBN heeft hier
uitvoerig onderzoek naar gedaan en we kwamen tot de
conclusie. Wij kunnen dit wel op een verantwoorde en
vooral circulaire manier! Bij GBN Groep geloven wij in
samenwerken, dus om de value case van kunstgrasrecycling optimaal te laten slagen hebben wij onze
handen in één geslagen met diverse partners in een
alliantie: GBN Artificial Grass Recycling (AGR). Deze
alliantie bestaat uit zowel producenten als leveranciers.
Het is een unieke samenwerking omdat verschillende
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producenten die tijdens de aanbesteding elkaars
concurrenten zijn wel samenwerken aan het oplossing van
het kustgras probleem'.
Greenmatter
'Wij hebben sinds 2020 met ons initiatief GreenMatter
een aanzet gegeven tot een circulaire grondstofstroom
door het afval van versleten kunstgrasvelden te verwerken
tot nieuwe circulaire producten. Van het materiaal van
GNB-AGR maken wij producten, zoals buitenmeubilair,
oeverbeschoeiing en overige producten van gerecycled
kunstgras. GreenMatter is een joint venture tussen
Lankhorst Engineered Products en W&H Sports. Hiermee
spelen wij in op de stijgende vraag naar gerecyclede
producten en worden onze kennis, kunde en
investeringen in vernieuwing gebundeld. Door deze
samenwerking zijn er meer mogelijkheden om op te
schalen en ons naast circulaire oplossingen voor de sport
ook te richten op gerecyclede kunstgras producten buiten
de sport. Hierbij valt te denken aan onder andere
oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw'.

Gemeente Amsterdam, directie Sport en Bos De directie
sport bij de gemeente Amsterdam gaat over al het
beheer van de sportaccommodaties in Amsterdam,
waaronder de aanleg en beheer van sportparken en de
kunstgrasvelden. Bij het vernieuwen van sportvelden
worden de oude kunstgrasvelden naar GBN-AGR
gebracht, waar ze op locatie worden gerecycled.
GBNAGR maakt er vervolgens circulaire grondstoffen van,
zoals bijvoorbeeld het circulaire infillzand. Dit circulaire
infillzand wordt dan weer opnieuw door gemeente
Amsterdam ingekocht en toegepast bij de aanleg van de
nieuwe velden. Ook koopt gemeente Amsterdam diverse
producten in van gerecycled kunstgras, zoals
beschoeiingsdelen, kantplanken en brugdekken.
Amsterdam is continue op zoek naar innovatieve en
duurzame oplossingen voor sportvelden om de milieu
impact zo klein mogelijk te maken.

Aanbevelingen
1.

2.

3.

4.

Zet bedrijven in, die een rol spelen bij verwerking van
materiaalstromen, om zicht te houden op welke
volumes van welke materiaalstromen beschikbaar
komen, beschikbaar zijn en waar ze opnieuw in te
zetten zijn (denk aan de openbare ruimte,
sportvelden e.d.). Op deze manier helpen
ondernemers en overheden elkaar bij de transitie
naar een circulaire economie.
Maak het als overheden mogelijk om bij de aanleg en
onderhoud van sportvelden en -accommodaties, dit
zo duurzaam mogelijk te doen en laat kleine
gemeenten hierin leren van grote gemeenten. Help
sportbonden daarbij om duurzame eisen te stellen.
Neem als een van de eisen op het meer langdurig
gebruik na de eerste aanleg en het voortgezet
hergebruik van de niet milieubelastende stromen die
vrijkomen bij onderhoud en beheer (denk aan
kunstgras). Gemeente Amsterdam werkt op dit
moment aan een innovatieve methode van
aanbesteden om de sportvelden te verduurzamen.
https://innovatiepartners.nl/project/
toekomstbestendige-sportvelden#top
Draag bij aan de markvraag naar producten waarin
secundaire materialen zijn verwerkt (van bijvoorbeeld
sportvelden en -accommodaties) via circulaire inkoop
en aanbesteding (denk aan diverse toepassingen in
de openbare ruimte). Voldoende schaal en het
hanteren van MKI als gunningscriterium draagt bij
aan een level playing field en betaalbaarheid.
Onderzoek samen met producenten, leveranciers en
sportbonden, wat er mogelijk is wanneer wordt
uitgegaan van de functies die je wilt realiseren bij
sportvelden en -accommodaties. Denkend aan de
vraag naar de functie van speelvelden ‘as a service’:
kan dit ook voor bijvoorbeeld kunstgrasmatten. Zorg
vervolgens voor wet- en regelgeving (incl. certificaten
en keurmerken) die gegeven de dynamiek van
nieuwe inzichten stimulerend werken in plaats van
belemmerend.
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AmstellandMeerlanden
Marije Kamphuis
Manager Circulariteit Van Wijnen

Een ‘ontwikkelende bouwer’ noemt
manager circulariteit Marije Kamphuis
van Nederlands bouwconcern Van
Wijnen. Het bouwconcern is actief in
projectontwikkeling, woningbouw,
renovatie en transformatie, gebiedsontwikkeling en vastgoedbeheer en doet
dit al sinds 1907. 'We zijn op dit moment
een fabriek aan het bouwen waar we
volledig uitontwikkeld, geïndustrialiseerd, gerobotiseerd woningen kunnen
maken. Straks kan de fabriek een
capaciteit aan van 4000 woningen per
jaar.'
Van Wijnen

Van Wijnen is één van de grootste bouwconcerns van
Nederland en bouwt onder andere woningen, ziekenhuizen, kantoren en scholen. 'Bouwen heeft een hele grote
footprint. We moeten dat dus op een andere manier gaan
doen. Fijn Wonen is vanuit die gedachte ontstaan: dat zijn
de woningen die straks uit de fabriek komen.' legt
Kamphuis uit. Met Fijn Wonen, het geïndustrialiseerde
woonproduct van Wijnen, biedt het bouwconcern
betaalbare, comfortabele en toekomstbestendige
woningen aan voor woningcorporaties, beleggers en
projectontwikkelaars voor de huur- en de koopmarkt.
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Van Wijnen heeft de ambitie om in 2025 volledig afvalvrij
zijn en in 2030 volledig CO2-neutraal. 'Een onderdeel
daarvan is circulariteit. We zijn begonnen met de vraag:
wat is de impact van onze processen op verleden, heden
en toekomst? Wat doet het nu met mensen? Gooien we
zomaar iets weg dat ooit door mensen is gemaakt en heel
veel waarde heeft? En wat doet het in de toekomst?'

Circulariteit

Kamphuis is zich ervan bewust dat nog niet alles 100%
circulair kan, maar dat juist de kleine stapjes bij elkaar het
verschil gaat maken. Dat betekent op dagelijkse basis
bezig zijn met circulariteit in het bedrijf en mensen
enthousiast te maken in plaats van op de doemscenario’s
hameren. 'Ik doe dit nu vier jaar, met als doel: circulariteit
in het DNA van al onze mensen te krijgen. Dat bestaat
vooral uit opleidingstrajecten, maar ook door langs te
gaan op de bouwplaats, met projectteams in gesprek te
gaan en door er een soort competitie van te maken: wie
heeft er het minste afval op de bouwplaats? Wie gebruikt
de meest duurzame energie?' vertelt Kamphuis.
'Kijk, dat we iets moeten doen aan de klimaatcrisis, zoveel
is duidelijk. Maar dat is zo groot. Wij proberen het heel
praktisch en klein te maken, zowel in onze kantoren als op
onze bouwplaatsen.' De resultaten liegen er niet om, zo
liet van Wijnen al zien met de herbestemming van het
oude Hudson Bay pand in het centrum Amsterdam en het
Zandkasteel in Amsterdam Zuidoost.

Samenwerkingen

'Je ziet dat we nu op een andere manier samenwerken
met leveranciers. We zijn met Circuloco, de gemeente
Almere en Praktijk- en Innovatiecentrum circulaire
economie (PRICE) gezamenlijk een paviljoen aan het
bouwen van hergebruikte materialen, waarbij een online
oproepje ervoor zorgde dat slopers en andere bouwbedrijven willen meedenken over waar we dat materiaal
vandaan kunnen halen. Dat zijn hele nieuwe relaties -heel
anders dan wanneer je ergens gewoon iets inkoopt- omdat je een gezamenlijk doel hebt'.

Behoefte Overheid

Over de rol van de overheid in het ondersteunen in het
circulair bouwen is Kamphuis resoluut. 'Geef iets meer
ruimte in het realiseren van het gezamenlijk doel. Kijk je
moet nooit concessies doen aan veiligheid of aan
prestaties van zo’n gebouw. Maar al die voorwaarden en
regels werken innovatie vaak niet in de hand. Er moet
ruimte zijn om gezamenlijk te werken aan het optimaliseren van plannen, met de opdrachtgever en alle partijen
die betrokken zijn. En als je circulair wil bouwen, moet je
de omgeving erbij betrekken. Dan gaat het niet alleen om
het gebouw zelf, maar ook over flora en fauna, water en
infrastructuur en gebiedsinrichting. Nu zie je vaak dat al
die dingen apart worden aanbesteed, waardoor je
eigenlijk niet meer een goed integraal plan kunt maken.
Terwijl we samen tot een veel beter plan komen. Geef ons
die stimulans en die ruimte. Los van het opdrachtgeverschap hebben nieuwe bestuurders straks een flinke kluif
aan de circulaire transitie. Eigenlijk is dit een onderwerp
waarbij je niet elke vier jaar van koers moet wijzigen. Dit
zijn lange trajecten, wat eigenlijk overstijgend moet zijn
aan korte termijn denken. Kijk wat er is, borduur daarop
voort en versnel het.'

Hoop voor de volgende vijf jaar

'Ik hoop dat circulariteit niet alleen in het DNA van alle
Van Wijnen collega’s zit straks, maar ook in de rest van de
bouwkolom. Dat is wat er nodig is. De technische
oplossingen zijn er al, nu moet het een standaard manier
van denken en werken worden, en dat zal je samen
moeten doen. Ik hoop dat we daar grote stappen in
kunnen gaan maken de komende vijf jaar.'

Toch zorgt juist dat samenwerken wel eens voor zorgen.
'Alle technische oplossingen zijn er al. Heel veel dingen
kunnen al, maar nu gaat het erom bereid te zijn om op
een andere manier samen te werken en een gezamenlijk
doel te hebben, in plaats van allemaal aan een andere
kant van de tafel te zitten en voor je eigen winst en doel
gaan. Dat is de grootste uitdaging van die hele circulaire
transitie.' vertelt Kamphuis. 'Ik zie ook dat juist nu er meer
ambities liggen op het gebied van circulariteit, de
contracten alleen maar dikker worden. Waar er vroeger
nog weleens in het bestek stond ‘materiaal x of een
gelijkwaardig alternatief’ wordt dat laatste nu doorgestreept.'
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Flevoland
Erik Kijlstra
Eigenaar Reimert Bouw

Circulair cement, daar begon het mee.
Erik Kijlstra van de Reimert Groep wil
samen met de Van Werven Infra &
Recycling en de Theo Pouw Groep van
Almere een circulaire stad maken.
De Reimert Groep

Reimert Bouw werd in 1968 opgericht door de gebroeders Reimert. Zij vertrokken op de graafmachine vanuit
Raalte naar Almere. De polder was net drooggevallen,
dus werk genoeg. Nu bestaat het grootste bouwbedrijf
van Flevoland uit zeven verschillende werkmaatschappijen
en zijn er inmiddels 170 mensen vast in dienst en dagelijks tussen de 400 en 500 mensen aan het werk.

Cirwinn

'Daar omheen proberen we allerlei duurzaamheidsactiviteiten te ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met ons
dochterbedrijf Cirwinn.' steekt Kijlstra van wal. Cirwinn is
de recyclingmaatschappij die Kijlstra oprichtte samen met
de Theo Pouw Groep en Van Werven Infra & Recycling.
Dat begon met het maken van circulair beton. 'Beton is
een vies woord geworden in de bouw. Wij laten zien dat
het ook anders kan. We maken hoogwaardig, circulair
beton van materialen uit de stad Almere: oude stoeptegels, trottoirbanden en ander puin. Zo zijn we niet meer
afhankelijk van zand- en grindgroeves in Duitsland. We
ruimen onze eigen rotzooi op en maken er weer iets
nieuws van: vanuit de stad weer terug in de stad.'
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Circulair = business

Waarom? Daar is Kijlstra duidelijk in. 'Omdat we denken
dat dit een businessmodel gaat worden op de lange
termijn.' aldus Kijlstra. 'Dat is zo gegroeid. We hebben
een machine aangeschaft -dat ding kost 3 miljoen - die
dat puin kan scheiden, breken en wassen, allemaal
elektrisch. Bij Cirwinn maken we daar onder andere de
bouwmaterialen voor beton van, dat leveren we aan de
betonfabriek en Pouw die zet dat weer de markt in. Wij
denken dat dit het duurzaamheidsmodel van de toekomst
is. Met de gemeente Almere heeft Cirwinn de afspraak
dat alle materialen uit het openbaar gebied naar Cirwinn
worden gebracht. We willen dat het spul niet de polder
uitgaat, maar dat het bij ons terecht komt. En dat wil de
gemeente ook graag. Voor die aannemer maakt het niet
uit of hij naar Amsterdam rijdt om het onder een weg te
stoppen of naar Cirwinn. Wij kunnen de garantie geven
dat de materialen in de stad blijven. Daar bouwen we
weer nieuwe bruggen van, of wegen. Dan blijft het lokaal
en circulair.' vertelt Kijlstra.

Klant is koning

Toch gaan de ontwikkelingen volgens Kijlstra nog niet
hard genoeg. 'Het voorschrijven en stimuleren van
duurzaamheidsambities mag scherper en stelliger. De
gemeente en de provincie zijn onze klanten. En wij
conformeren ons als aannemersbedrijf aan de vraag die
gesteld wordt. Zij kunnen daarin sturen, sterker nog: zij
bepalen wat er gebeurt. Klant is koning.' aldus Kijlstra.
'Als jij eisen stelt die hoger zijn dan wat de markt vraagt
dan krijg je hele rare situaties, maar dan prikkel je wel
allemaal ondernemers. Je wil toch graag de eerste zijn?
Die prikkel moet gegeven worden.' Daarbij heb je als
overheid een voorbeeldfunctie en moet je daarnaar
handelen, vindt Kijlstra. 'De ambities zijn allemaal
duidelijk, nu moeten we gaan doen wat we uitspreken.
Overigens heb ik er vertrouwen in dat het gaat gebeuren
hoor, er is geen weg meer terug.'

Uit de stad, in de stad

Ambities om heel Nederland te bedienen heeft hij op dit
moment niet. Een kleine cirkel houden: vanuit de stad,
weer terug de stad in. Dat is het doel. 'Prima als anderen
hetzelfde kunstje gaan uitvoeren elders in het land. We
willen graag lokaal ondernemen. Dat is voor ons het
model dat qua transportafstand en qua werkgelegenheid
het logisch klinkt.' Dat kunstje heeft een aanzuigende
werking. Zo werkt Cirwinn nu samen met de Groene
Plasticfabriek (waar producten gemaakt worden van
moeilijk verwerkbare plastics), doen zij projecten samen
met From Roof to Road (zij maken asfalt van gebruikt
dakleer) en hebben ze een pilot lopen met de biovergistingscentrale in Almere.
'Ik was vijf jaar geleden nog gewoon bezig met mijn
bedrijf overeind houden. We waren net uit de crisis. Nu
zijn we ineens duurzaamheidsondernemers geworden en
lopen we voor op de rest.' Die voorsprong is deels een
vooruitziende blik, maar komt ook doordat de provincie
vijf jaar geleden een prijsvraag uitschreef. 'Ik weet niet of
wij deze ontwikkelingen gemaakt hadden zonder de
stimulans van die prijsvraag. Ik zat daar vijf jaar geleden
bij als eigenaar en directeur van Reimert en vond het
eigenlijk gedoe. Ik was blij dat de boel nog stond. Maar
we zijn er toch mee aan de slag gegaan, omdat we het
een leuke uitdaging vonden. De Gemeente Almere
organiseerde samen met de Floriade de 'Competitie
Upcycle City', een prijsvraag waar je een cofinanciering
van 3 miljoen kon winnen voor het beste plan om de
reststromen van de stad om te zetten naar grondstoffen,
die weer gebruikt konden worden voor producten. Dit
was een heel nieuw doel, een prachtig doel. En we
mochten het gaan waarmaken. In plaats van verwijten
naar ons hoofd geslingerd krijgen over hoe wij de
schuldig zijn aan de klimaatvervuiling, zijn we nu deel van
de oplossing.'
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ZaanstreekWaterland
Hans Bon
Eigenaar Wieland Textiles

Hans Bon is eigenaar van Wieland
Textiles, een textiel sorteerbedrijf in
Wormerveer. Samen met zijn zoon
werkte hij jarenlang aan een machine die
het mogelijk maakt om kleding te
sorteren op materiaal, structuur en kleur,
zonder dat daar mensenhanden aan te
pas komen. In 2020 was de machine af.
Wieland Textiles begon in de jaren ’60 als een klein
familiebedrijf in de lompenhandel, om door de jaren heen
uit te groeien tot een sorteerfabriek. Nu sorteert het
bedrijf bijna 9 miljoen kilo kleding per jaar. 'Ik zeg altijd:
dat is twee keer de arena vol met zakjes. Geen idee of dat
zo is, maar het is wel een goed beeld' lacht Hans Bon,
CEO van Wieland Textiles. Maar hoewel de enorme groei
van textielafval eerst nog gezien werd als een zegen,
maakt hij zich nu zorgen. 'Je moet niet te veel nadenken
over die enorme berg afval, dan word je gek. We proberen hier aan een klein deel van de oplossing te werken,
meer kun je niet doen.'

Textiles 2 Textiles

Samen met softwareontwikkelaar Peter van Rijken van
Retail Experts werkt Bon aan het proces achter de
Fibersort. 'Je moet je voorstellen: er is een sorteer proces,
dat is een traditioneel proces, daar komt iets uit dat is niet
herdraagbaar. Dat is tot op heden altijd een materiaal-stroom geweest die naar het verre oosten ging.
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Laagwaardige recycling. In 2008 was ik in India en ik
schrok wat we daar teweegbrengen. De hoeveelheid afval
die daar gedumpt wordt vanuit de westerse kledingmarkt
is schrikbarend. Fast fashion creëert zoveel troep. Onze
hele branche kraakt, piept en zeurt omdat we die troep
allemaal moet verwerken. Het wordt tijd dat we lokaal ons
eigen afval gaan opruimen.' Met de nieuwe machine die
hij ontwikkelde, zet hij een kleine stap in de goede
richting. De Fibersort maakt het mogelijk om afgedankte
kleding te sorteren op materiaal en kleur, zodat deze
truien, broeken en T-shirts weer gebruikt kunnen worden
als grondstof voor nieuwe kledingstukken.

Van lompen naar lappen

'De industrie vraagt niet naar kledingstukken. De industrie
vraagt naar grondstoffen.' Samen met de gemeente
Zaanstad is Bon dus nu nog een stapje verder aan het
gaan. 'Na de Fibersort zijn we nu een machine aan het
ontwikkelen die van dat kledingstuk weer een ‘schone
grondstof’ maakt: de stof zonder knopen, labels of ritsen.
Die schone grondstof wordt vervolgens in stukjes van 10
bij 10 gehakt. Andere bedrijven kunnen van die stukjes
weer vezels maken en die vezel wordt dan opnieuw
gebruikt voor kleding.' Bon zette al eerder een samenwerking op met Bright Loops, die nu afgedankte truien van
Wieland Textiles gebruiken als vezels voor nieuwe truien.

nieuwe broek maken, hoeven we aan de andere kant van
de wereld dat katoen niet te groeien. En dan maken we
impact.'

Kledingbak

Op Europees niveau worden grote stappen gemaakt aan
het begin van de keten, maar aan het einde valt er op
lokaal niveau nog een hoop te winnen. 'Als we met zijn
allen willen dat afgedankte kleding op een verantwoorde
manier wordt verwerkt, dan moeten gemeenten ophouden geld te vragen voor hun afvalproducten en textiel.
Dat staat haaks op wat we met zijn allen willen bereiken.'
pleit Bon. 'Mensen geven hun textiel weg door het in zo’n
bak te gooien, met het idee dat er iets goeds mee
gebeurt. Laten we dat dan ook doen.'

Circulariteit

'Circulariteit is voor mij iets dat geen waarde meer heeft
opnieuw gebruiken, dáár waar het voor gemaakt is. Als je
een spijkerbroek neemt die in de kledingbak wordt
gegooid, daar haal je de ritsen, knopen en labels uit, je
snijdt ‘m in stukken. Daar maakt de industrie nu een
fleece van en die fleece belandt in het dak van je auto.
Dat noem ik downcycling.' vertelt Bon gepassioneerd.
'Op het moment dat je die spijkerbroek uit elkaar weet te
halen, je vervezelt hem en je weet diezelfde vezel weer in
te zetten in de volgende spijkerbroek, dat is voor mij
circulair.'

Footprint van een spijkerbroek

Voormalig staatsecretaris Stientje van Velthoven heeft een
beleidsprogramma geschreven waarin is vastgelegd dat in
2025 de kleding die de EU binnenkomt voor de 25%
moet bestaan uit gerecycled of duurzaam materiaal. Voor
Bon is dit een grote stap in de goede richting. 'Ik hoop
dat we straks tegen kledingmerken zeggen, 'wij importeren nu uw kleding, maar er zit geen post-consumer
content in dus u betaalt een gigantische berg invoerrechten, want dat betekent dat u afval brengt in onze samenleving. Dat zou een behoorlijke stap voorwaarts zijn, ook
voor het klimaat.' Bon heeft een duidelijk beeld voor
ogen hoe de mode-industrie zichzelf kan verbeteren,
maar wel met hulp en strenge richtlijnen vanuit de
overheid. 'Als we afgedankt katoen opnieuw gebruiken,
hoeven we aan het begin van het proces minder katoen
te laten groeien en dat betekent dat je daar je footprint
reduceert. Een spijkerbroek kost 8000 liter water om te
maken. Als die broek af is en we die broek uit elkaar
weten te halen tot vezels en van die vezels weer een
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