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Voorwoord

Let’s go! 

tegen hun leveranciers te zeggen: als je 
over vijf jaar geen circulaire producten 
levert, dan nemen wij niet meer bij je af. 
Als er iets is dat duurzame innovatie een 
zwiep geeft dan is dat het wel. 

Met die energie voor het realiseren van 
een circulaire economie ben ik met veel 
trots aan de slag gegaan met de coalitie 
Leiding op Circulariteit. Een samenwer
kingstraject van twintig bedrijven die 
met elkaar leren en experimenteren, en 
de circulaire economie in hun keten in de 
praktijk brengen. 

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking 
hebben zij veel geleerd over circulariteit 
in de ondergrondse infrastructuur. Door 
het opzetten van drie innovatieprojecten 
hebben zij geëxperimenteerd en gecon
cretiseerd. In deze publicatie deel ik graag 
met u hun verhaal en de inzichten die zij 
opdeden in dit verandertraject. 

Pieter van den Herik
Transitiemanager Circulaire Economie – 
MVO Nederland 

Duurzame verandering en innovatie in het 
bedrijfsleven gaan voor mij hand in hand. 
De slagkracht en de durf van innovatief 
ondernemerschap zorgt ervoor dat je 
dingen bereikt. Hoewel deze innovatie veel 
plaatsvindt in de organisaties zelf – in de 
fabriekshallen, aan tekentafels, in keukens – 
zien we de laatste jaren steeds meer dat 
wie innovatie écht naar de markt wil bren
gen dat niet zonder partners in de keten 
kan. 

Voor circulaire economie geldt dat in het 
bijzonder. Het is een manier van denken en 
ondernemen die vraagt om een systeem
verandering. Want niet alleen de huidige 
manier van produceren is nog lineair, 
ook onze manier van samenwerken: een 
aaneenschakeling van ketenpartners die 
elkaar onder druk zetten. Elkaar tegen
werken in plaats van met elkaar werken. 
En zo uiteindelijk geen ruimte maken 
voor innovatie en voor het toevoegen van 
waarde. 

Mijn missie is om organisaties die willen 
bij elkaar te zetten om samen te doen. 
De circulaire economie handen en voeten 
geven door aan de slag te gaan met een 
keten waar de puls voor verandering niet 
te ontkennen is. Die puls vind ik in de  
wereld van de ondergrondse infrastruc
tuur. Daar hebben bestuurders het lef om 
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Nederland circulair!

Wat eraan voorafging
Nederland circulair! Dat is de ambitie van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(I&M). In een samenwerkingsverband wer
ken maatschappelijke organisaties Circle 
Economy, Click NL, De Groene Zaak, Het 
Groene Brein en MVO Nederland, met on
dersteuning van RVO, aan deze ambitie. Zij 
werken aan zeven thema’s om circulair on
dernemen in het Nederlands bedrijfsleven 
te versnellen. Nederland is een voorloper 
op het gebied van circulaire economie. We 
kennen tal van prachtige praktijkvoorbeel
den in verschillende sectoren, producten 
en regio’s. 

Maar een circulaire economie heeft niet 
genoeg aan individuele succesverhalen. 
Het gaat juist om een systeemverandering. 
Een verandering waar je als bedrijf niet 
alleen verantwoordelijk voor bent, maar 
samen met je ketenpartners, of misschien 
nog beter, met het netwerk waarin je 
actief bent. 

Zo ontstond het idee voor het keten inno
vatieprogramma onder de vlag van Neder
land circulair! Na gedegen onderzoek door 
TNO, Circle Economy en MVO Nederland 
bleek dat de ondergrondse infrastructuur 
één van de meest kansrijke ketens is om 
mee aan de slag te gaan. 

Met een focus op kunststof en rubber ein
digde deze keten bovenaan in de catego
rie potentieel waardebehoud, op de vierde 
plek in economische impact, zevende op 
ecologische impact en als derde in de 
categorie veranderingsgezind.

Transitiemanager Pieter van den Herik van 
MVO Nederland kreeg de opdracht om 
partners te vinden die bereid waren om in 
het keten innovatieprogramma te stap
pen. “Mijn collega’s van MVO Nederland 
hadden al een uitgebreide actoranalyse 
gedaan en verschillende ketenpartners 
gesproken over de kansen en uitdagingen 
van circulair ondernemen”, vertelt hij. 

Het vormen van een daadwerkelijke co
alitie vereiste nog wat extra gesprekken, 
maar al gauw waren de eerste aanmeldin
gen binnen. “Uitgaande van een coalition 
of the willing, focuste ik op de ketenpart
ners die positief waren over het traject. 
Mensen die de energie hebben om aan de 
slag te gaan met circulaire economie in 
hun keten.”
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Voorstelrondje

Kartrekkers van de 
innovatieprojecten   
Een keten innovatieprogramma draait om een geza
menlijke aanpak. Een gedeelde ambitie en bereidheid 
van ketenpartners om samen aan de slag te gaan. 
Samen werken aan projecten, samen leren en groeien. 
Maar ook elkaar te leren kennen en vertrouwen. 

Daarom zijn niet alleen de juiste organisaties binnen 
de keten van belang, maar ook de juiste mensen bin
nen die organisaties. Zogenaamde change agents die 
over energie, doorzettingsvermogen en daadkracht 
beschikken om een complex project of thema verder 
te brengen. 

Graag stellen wij hier alvast vier van die change 
agents in de ondergrondse infrastructuur aan u voor. 

En hun mede change agents  
en coalitiegenoten: 

Jurgen Keijzer, Evides
Henk de Kater, Evides
Roger Loop, BureauLeiding
Peter Konstapel, Van Gansewinkel
Ruud van Nieuwenhuijze, Brabant Water
Henk Bout, Thermaflex
Raymond de Schrevel, SUEZ 
Yme Bosma, Twente Kabelfabriek
Albert Pondes, Enexis
Piet Soepboer, Enexis
Ad Vlems, Ecodorp Boekel
Martijn van den Heuvel, Ecodorp Boekel
Tanju Özel, Turquoise Energy Management

“De kracht van 
de coalitie is het 
leren. Contact met 
verschillende partijen, 
juist ook uit andere 
bedrijfstakken. En dat 
we de lessen uit de 
verschillende projecten 
kunnen vertalen naar 
nieuwe producten.”

Frank Middel is Manager Process 
Technology bij Prysmian Group. Hij 
is de kartrekker van het innovatie
project voor circulaire energieka
bels. Het gaat dan nog niet eens 
zozeer over goed, beter of best, 
maar vooral om inzichtelijk te ma
ken wat de opties zijn en daarover 
met elkaar in gesprek te gaan. 
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“Binnen Alliander heb-
ben we veel ervaring 
met circulair inkopen in 
ons facilitaire domein. 
De lof die daar naartoe 
ging heeft ook de core 
business aangewak-
kerd. Daarom zijn we 
nu bezig met circulaire 
kabels, trafo’s en slim-
me meters. Circulariteit 
kruipt zo steeds dieper 
in de kern van onze  
organisatie.”

Hendrik van Zandvoort is Pro
grammamanager Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen bij Alliander. 
Hij is samen met Hendrik de Vries 
de kartrekker van het innovatie
project Functionele Vraag. Inge
geven door het besef dat er meer 
innovatiekracht buiten dan binnen 
inkooporganisaties ligt, wil hij de 
markt meer ruimte geven om met 
circulaire oplossingen te komen.

“Deze coalitie is  
een springplank.  
De dagelijkse issues 
met ketenpartners 
komen in dit verband 
op de achtergrond, 
waardoor je samen 
kan focussen op hoe 
je elkaar kan helpen. 
Dat versnelt enorm 
en levert concrete 
resultaten.”

Hendrik de Vries is Consultant 
Duurzaamheid en Circulaire 
Economie bij Liandon (onderdeel 
van Alliander). Volgens hem moet 
duurzame verandering niet van 
gedragsverandering en intrinsieke 
motivaties afhangen om de massa 
te bereiken. Hij ziet de circulaire 
economie als instrument voor die 
systeemverandering.

“Het ontwerp van een 
nieuwe kabel of leiding 
is ook heel mooi en 
belangrijk, maar dat 
kan je als producent 
eigenlijk gewoon al 
doen. De afspraken 
over het terugnemen, 
daar zijn veel meer 
partijen bij betrokken 
en vraagt echt om een 
verandering van het 
systeem.”

Marcel Houben is General Manager 
bij Thermaflex. Hij is de kartrekker 
van het innovatieproject REclaim: 
het terugnemen van endoflife 
ondergrondse materialen en die zo 
hoogwaardig mogelijk hergebrui
ken. Vanuit een sterke duurzame 
visie wil hij als producent verant
woordelijkheid nemen voor wat er 
in de grond ligt.
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In de startblokken
 

7 



In de startblokken

Een eerste kennismaking 
Op 21 oktober vond een eerste bijeen
komst plaats. “Natuurlijk is een nadere 
kennismaking belangrijk voor een coalitie
vorming. Zo’n traject vraagt om vertrou
wen en daarvoor moet je elkaar eerst 
leren kennen”, licht Pieter toe. Maar de 
bijeenkomst had nog een ander doel: om 
gezamenlijk de condities te bepalen wat 
de groep onder een succesvol verander
traject verstaat. 

Als voorwaarden voor succes kwamen 
onder andere naar voren het belang van 
een visiegedreven statement als keten, 
met een concrete richting op de korte 
termijn. Ook andere elementen kwamen 
neer op een pragmatische benadering. Zo 
noemden deelnemers onder meer kleine 
projecten waarbij het leren voorop staat 
en het matchen van vraag en aanbod. 

Als procesvoorwaarden werden bijvoor
beeld genoemd een gemeenschappelijk 
belang en mogelijk zelfs een gemeen
schappelijk verdienmodel. Door transpa
rantie en het delen van kennis en data. 
Hendrik van Zantvoort: “Een succesvolle 
coalitie bestaat uit een groep gelijkge
stemden met commitment en bereidheid 
om datgene verder te brengen waar je 
samen voor staat.”

Met de contouren voor een coalitie vond 
Pieter het tijd om de partners aan elkaar 
voor te stellen. Hoewel het een relatief 
kleine markt betreft is de ondergrondse 
infrastructuur vrij gesegregeerd. De spe
lers in de energiebekabeling kennen hun 
collega’s in de water en warmteleidingen 
vaak niet. 

“We begonnen met een focus op de ener-
gie- en drinkwatersector maar natuurlijk 
zijn ook bijvoorbeeld telecom, riolering 
en het netwerk van GasUnie relevant voor 
circulariteit in de ondergrondse infra-
structuur. Door samenwerking met het 
platform Groene Netten [een Ambitie 
2020-traject van MVO Nederland en Ac-
centure red.] hebben we er alle vertrou-
wen in dat deze sectoren in de toekomst 
ook meedoen.” Pieter van den Herik
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 Visie 2040: 
 100% circulair materiaalgebruik in 

de ondergrondse infrastructuur 

 Dat doen we door: 
1. Minder materiaalgebruik  

te realiseren (Refuse) 
2. Geen toxische materialen  

te gebruiken 
3. Wat er wordt gelegd is  

100% recyclebaar en bevat  
geen ‘virgin material’ 

4. Te ontwerpen voor hergebruik  
(‘Design for Dissasembly’) 

5. Levensduur te optimaliseren door 
diagnostiek en ‘smart maintenance’ 

6. Hergebruik binnen maar ook  
buiten onze keten te realiseren 

7. Het vermijden van kwaliteits en 
waardeverlies doordat we niet aan  
‘downcycling’ doen 

“Ik heb het gevoel dat we heel voorzichtig 
bezig zijn. Stapje voor stapje, bang om 
een grote sprong te nemen. Kijk hoe Tesla 
en Google het aanpakken, ze gaan er met-
een vol in, all-or-nothing attitude!” Ruud 
van Nieuwenhuijze 

Maar langzaam maar zeker werden de 
plannen grootser en ambitieuzer. Er 
werden toekomstscenario’s geschetst en 
uitgebeeld. Drie verschillende groepen 
kwamen eigenlijk tot dezelfde kern, wat 
de bouwstenen voor de uiteindelijke visie 
vormen: 

Tijdens een tweedaagse intensieve bijeen
komst op 18 en 19 november gaf de groep 
een aanzet voor die gemeenschappelijke 
visie en de concrete innovatieprojecten 
die beide als voorwaarden voor succes 
werden genoemd. 

“In onze tweede sessie wilden we elemen-
ten als een gezamenlijke visie en concrete 
projecten om mee te starten voor elkaar 
krijgen. Ik heb veel bewondering voor de 
inzet en de creativiteit die deze groep in 
twee dagen heeft neergezet. Dat gaf hou-
vast voor de toekomst en handelingsper-
spectief op de korte termijn”. Pieter van 
den Herik

Onder leiding van facilitator Han Ra
kels en transitiemanager Pieter van den 
Herik werkte de groep aan verschil
lende bouwstenen om tot deze visie en 
innovatie projecten te komen. “In diversiteit 
ligt de potentie voor creativiteit. Benut 
de inzichten van een ander om je eigen 
denken verder te helpen”, spoorde Han de 
groep aan. 

De wensen (systeemtransitie, integrale 
samenwerking, niks verloren laten gaan) 
werden gekoppeld aan relevante trends 
(grondstofschaarste, slim onderhoud, zelf
voorzienendheid, ecodesign). De groep 
had in het begin wat moeite zich los te 
maken van het dagelijkse hier en nu. 

In de startblokken

Ambitie en Innovatie Lab  
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Hoewel het van te voren lastig leek om 
iedereen uit zijn dagelijkse drukke agenda 
vrij te krijgen, was de tweedaagse bijeen
komst een belangrijke voedingsbodem 
voor de coalitie. “Er zijn zoveel goede 
ideeën vrijgekomen, zoveel energie en en
thousiasme om dit traject tot een succes  
te maken”, vertelt Marcel Houben.  

Uit die goede ideeën werden de drie 
thema’s gekozen met het grootste poten
tieel, als uitgangspunt voor de concrete 
innovatieprojecten. 

Ontwerpen & meten 
Het eerste project is gericht op het ont
werpen van een circulaire kabel. Een kabel 
die demontabel is, een lage milieuimpact 
heeft en waarin zoveel mogelijk gerecy
cled materiaal zit. Het gaat daarbij om het 
inzichtelijk maken van de mate van circu

In de startblokken

Van brainstorm tot projectidee
lariteit van verschillende alternatieven. Deze 
alternatieven kunnen meten en een grond
stofpaspoort kunnen leveren zijn daarom 
belangrijke subdoelen van dit project. 

Functionele vraag
Het tweede project heeft vooral te maken 
met hoe kunststof kabels en leidingen 
circulair ingekocht kunnen worden. Dat 
vereist een andere manier van uitvragen en 
wellicht ook andere contractvormen in de 
toekomst. In plaats van de markt techni
sche specificaties op te leggen – die ook 
nog eens per opdrachtgever verschillen 
– gebeurt de uitvraag op basis van functio
naliteiten binnen een kader van de visie op 
circulariteit. De inkooporganisaties hopen 
zo meer circulaire innovatie door te voeren. 
Ook kijken ze naar mogelijkheden voor 
standaardisatie, omdat uniformiteit van de 
producten de circulariteit ten goede komt. 

REclaim
Het derde project draagt de naam REclaim 
en gaat over het terugnemen van verlaten 
kabels en leidingen uit de ondergrondse 
infrastructuur. Dat lijkt heel logisch – de 
grond gaat bijvoorbeeld open voor on
derhoud of vervanging, dus waarom niet 
tegelijkertijd terugnemen wat niet meer 
nodig is? Maar de praktijk lijkt lastiger. Want 
wie neemt verantwoordelijkheid voor dit 
verlaten materiaal? Wat als er asbest bo
venkomt, wie gaat daar dan iets mee doen? 
Dit project gaat dan ook bovenal over het 
nemen van verantwoordelijkheid door pro
ducenten voor wat er uit de grond komt.
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In de startblokken

De eerste stappen worden gezet  
Er zijn verschillende momenten om in te 
stappen in de circulaire economie. Kijk je 
bijvoorbeeld naar ontwerp, om producten 
zo in elkaar te zetten dat ze het langst 
meegaan en na levensduur het beste weer 
uit elkaar te halen zijn? Of naar innovaties 
die de levensduur van een product verlen
gen? Ook kan je focussen op de endoflife 
fase, het terugnemen van producten om 
ze zo hoogwaardig mogelijk te hergebrui
ken. 

We vroegen de kartrekkers van de 
innovatie projecten waarom ze juist deze 
insteek van circulaire economie hadden 
gekozen voor hun project. 

“Kijk, sommige dingen kan je nu al. Daar 
zijn we dus mee begonnen. De projecten 
die lopen zijn gericht om op korte termijn 
stappen te nemen. Ik zit als producent 
nu op een spoor van: ik moet een pro-
duct maken dat makkelijk uit elkaar te 
peuteren is. Maar ik hoef als kabelleve-
rancier zelf geen recycler te worden, daar 
ben ik niet goed in. Daarvoor wil ik dus 
graag samenwerken met andere partijen. 
Als producent kan ik bijvoorbeeld weer 
helpen door een grondstoffenpaspoort te 
verzorgen. Of door met reversed engi-
neering na te gaan wat er precies uit de 
grond komt.” Frank Middel

“Het was misschien logisch geweest dat 
wij ons als leidingproducent hadden 
bekommerd om het circulair ontwerp. 
Maar ik wilde juist eigenaarschap tonen 
als producent voor wat er in de grond ligt. 
Het ontwerp van een nieuwe kabel of lei-
ding is ook heel mooi en belangrijk, maar 
dat kan je als producent eigenlijk meteen 
al gaan doen. De afspraken over het te-
rugnemen, daar zijn veel meer partijen bij 
betrokken en vraagt echt om een veran-
dering van het systeem. Als we dat weten 
aan te pakken binnen deze pilot betekent 
dat een belangrijke verandering in de 
manier hoe we met elkaar samenwerken.” 
Marcel Houben

“Ik denk dat we als opdrachtgevers de 
markt zo geconditioneerd hebben dat 
innovatie er niet meer in komt. We zijn 
gewend om oplossingen voor te schrij-
ven, uitgewerkt in allerlei detaillistische 
specificaties. Maar door uit te vragen op 
functionaliteit hopen we de markt meer 
ruimte te geven om met circulaire oplos-
singen te komen. Daar is meer voor nodig 
dan alleen een andere vraag stellen, het 
is echt een cultuuromslag. We zullen ons 
meer kwetsbaar moeten opstellen. Durven 
aangeven welke onzekerheden en vragen 
we hebben, in plaats van uit risicobeheer-
sing alles af te kaderen en een ander te 
vertellen wat hij moet doen. Juist als je 
je zorgen deelt nodigt dat uit om samen 
tot antwoorden te komen.” Hendrik van 
Zantvoort
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“Door uit te vragen op 
functionaliteit hopen we de 
markt meer ruimte te geven om 
met circulaire oplossingen te 
komen”
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Schaalvergroting 
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Schaalvergroting

Het opstartproces  
Heel herkenbaar voor iedereen die weleens 
bij een inspirerende bijeenkomst, conferen
tie of brainstorm is geweest: Je bent mo
gelijk wat vermoeid door de lange dag(en) 
als je naar huis rijdt, maar het hoofd zit vol 
energie, enthousiasme en nieuwe ideeën. 
Ideeën die weliswaar nog moeten landen 
om ze echt bij de vodden te grijpen, maar 
voor je gevoel ben je er bijna. Ze zijn helder 
en tastbaar.

De volgende dag begin je de ideeën te 
concretiseren, te operationaliseren. Wat en 
wie heb je nodig om dit verder te brengen? 
Maar dan gaat de telefoon, stroomt je mail 
vol en zit je de rest van de dag in overleg. 
Zo gaan een aantal dagen voorbij, zonder 
dat je echt je schouders hebt kunnen zet
ten onder die mooie nieuwe ideeën. 

Voor deze uitdagingen stonden onze coa
litieleden ook na de tweedaagse sessie, de 
opdringerigheid van de waan van de dag. 
Pieter: “Ik heb in die eerste periode wel 
onderschat dat transitiemanagement geen 
projectmanagement is. We hebben geen 
daadwerkelijke sturing op de voortgang 
van projecten. Ik kan de projecten aanja
gen, maar de teams moeten zelf het werk 
doen.”

Hoe zorg je er dan toch voor dat je de 
energie hoog houdt en aan de slag blijft? 
Door het zo snel mogelijk te concretiseren. 
Het te koppelen aan initiatieven die al lo
pen. Het laten aansluiten bij een bestaande 
ontwikkeling en visie. 

“Ik ben beslist niet tegen windmolens aan 
het vechten, er is veel draagvlak voor dit 
thema. Het is een belangrijk punt op de 
agenda van veel afdelingen in de organisa-
tie en er wordt samengewerkt. De seinen 
stonden al op groen en dat maakt de kans 
dat dit ingebed wordt veel groter.” Frank 
Middel

Sommige andere deelnemers hebben intern 
nog het een en ander te beslechten. 

“Als ik kijk naar de partijen die betrok-
ken zijn in het project, die hebben interne 
struggles. Vanuit de inkoopafdeling willen 
ze wel, maar dan moeten andere afdelingen 
nog mee. Die komen met veel vragen over 
materiaalkeuze, kwaliteit, uitvoering, keten-
partners. Al met al veel moeite om ieder-
een op een lijn te krijgen. Terwijl het gaat 
over een pilotproject, een stukje netwerk 
van een paar meter. Zelfs dat is moeilijk.” 
Marcel Houben 
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“Bij ons zit er een verschil in de diverse 
managementlagen. De directie staat hier 
volledig achter, maar de managementlaag 
eronder is nog onvoldoende meegeno-
men. Zij moeten het implementeren in 
hun afdelingen, maar zien er niet altijd de 
prioriteit van in. Het gaat mij persoonlijk 
eigenlijk te langzaam, maar toch zie ik dat 
er positieve dingen gebeuren. Beetje bij 
beetje. Juist deze coalitie zorgt ervoor dat 
mijn energie niet verloren gaat. Zo prettig 
om met gelijkgestemden ervaringen uit te 
wisselen en nieuwe ideeën op te doen voor 
het inkoopvak. Dat geeft me toch wel elke 
keer een duwtje om door te blijven gaan.” 
Jurgen Keijzer

“Het is een belangrijk punt 
op de agenda van veel 
afdelingen en er wordt 
samengewerkt”
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Innovatieprojecten

Aanscherpen en schaalvergroting
Tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO 
Nederland op 21 januari kwam de coalitie 
weer bijeen. De drie werkgroepen hadden 
wat tijd gehad om hun plannen verder uit 
te werken. Nu presenteerden ze hun ideeën 
en gaven elkaar feedback. Wat bepaalt het 
succes van de projecten? Wat is nog nodig 
en waarbij kan je helpen?

Ontwerpen en meten 
Als risicofactoren voor alternatieve 
kabelontwerpen werd genoemd dat 
deze mogelijk te duur zouden zijn of niet 
compatible met het bestaande net. Ook 
zou normering een belemmering kunnen 
zijn of zouden storingen kunnen ontstaan 
doordat er nog weinig ervaring is met 
deze alternatieven. 

Wat dit project wel succesvol zou maken is 
dat er een brede klantvraag voor bestaat 
en het circulaire economie concreet maakt 
vanuit bestaande technologie. Ook zorgt 
het meetmodel voor het duidelijke afwe
gingskader waar behoefte aan is. 

Cruciaal punt wat nodig is in dit project is 
opschaling: andere netbeheerders laten 
aansluiten om het volume te vergroten. 
Door te testen in proefomgevingen wordt 
bovendien ervaring opgedaan met alterna
tieve ontwerpen, wat mogelijk impact kan 
hebben op de normering. 

REclaim 
Het grootste risico in het project REclaim 
is de kans op onverwachte omstandighe
den. Wat doe je bijvoorbeeld met materi
aal dat niemand wil hebben? En wie is er 
in zo’n geval aansprakelijk? 

Dat maakt meteen de grootste kans 
zichtbaar: nieuwe samenwerkingsvormen 
ontsluiten om gedeelde verantwoordelijk
heid te nemen. Ook is het kansrijk dat bij 
terugname en vervanging er een alterna
tief, circulair product gelegd kan worden. 

Aanhaken bij een bestaand vervangings
vraagstuk is in dit project een absolute 
noodzaak. De grond gaat niet zomaar 
open, dus dat moet echt geïntegreerd 
worden met lopende trajecten. Er wordt 
gekeken naar verschillende materialen en 
met verschillende samenwerkingspartners. 

Zo is er sprake van een mogelijke pilot bij 
Brabant Water over het terugnemen van 
asbest cement, het terugnemen van PVC 
bij Evides en het terugnemen van warmte
net bij Eneco. 

Functionele vraag 
Een risicofactor voor het Functionele 
vraag project is als de vraagstelling niet 
aansluit bij de praktijk, of voor inzendin
gen zorgt die niet aansluiten bij de huidige 
infrastructuren. Ook zijn normen en wet
geving een risico, en het interne draagvlak. 

Wat het project succesvol zou maken is 
een goede GAPanalyse, het inzetten op 
schaalbaarheid en door niet alleen uit 
te vragen bij huidige leveranciers maar 
marktbreed. Daarvoor zijn nodig de col
lega netbeheerders en waterbedrijven, 
outofthebox ideeën (bijvoorbeeld door 
een prijsvraag) en het doorlopen van een 
grote aanbesteding om ervaring op te 
doen.

18 OKT  NOV  DEC  2015 / JAN  FEB  MRT  APR  MEI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  2016 / JAN  2017 



Schaalvergroting

Experimenteer ruimte    
Via coalitiedeelnemer Brabant Water werd 
het tijdens de tweedaagse bijeenkomst 
in november al genoemd: de kans om bij 
Ecodorp Boekel aan te sluiten om daar 
de innovatieprojecten te realiseren. In 
februari ging een aantal afgevaardigden 
uit de coalitie op pad om te verkennen wat 
een verdere samenwerking zou kunnen 
inhouden. 

Ecodorp Boekel: wat is het?
Een circulaire wijk van 35 duurzame 
huurwoningen, buurthuis, werkplaats en 
kantoren in Boekel, NoordBrabant. Met 
mogelijkheden voor eigen voedselvoorzie
ning, energievoorziening, ecologische wa
terzuivering en duurzame ondernemingen. 
In elk facet van de wijk zal het circulaire 
een rol spelen. 

“Toekomst wordt doorgaans ervaren als 
een periode van angst. Wij zien dit precies 
andersom en tonen aan dat de angst niet 
terecht is. Een ware proeftuin voor pilots 
en nietgecertificeerde testen”, aldus Ad 
Vlems van Ecodorp Boekel. 

Samen voor een circulair netwerk
De groep ziet een aantal aanknopings
punten om de samenwerking voor een 
circulair netwerk verder te ontwikkelen in 
Boekel. 
1. Het combineren van de energie en 

waterinfrastructuur is een onderwerp 
dat Ecodorp Boekel aanspreekt. Bij
voorbeeld een (circulaire) mantel om de 
combinatie mogelijk te maken

2. Circulaire kabels en leidingen en her
gebruik (nieuw type kabel en leiding 
toepassen)

3. Toepassing van innovatieve technologie 
om vraag en aanbod van energiestro
men te realiseren (bijv. Micro smart grid)

4. Criteria en uitgangspunten bij toe te 
passen innovatie: living lab / opscha
lingsmogelijkheden om de duurzaam
heid te versnellen / Combinatienetwerk 
(energie + water)

De Ecodorpers zijn net naar het terrein 
verhuisd en het totale energieconcept 
moet eerst in kaart worden gebracht. Dat 
doen zij samen met Turquoise Energy 
Management, dat niet alleen het ener
gieconcept ontwikkelt maar daarna ook 
verantwoordelijk is voor de prestatie in de 
vorm van een Energie Service Company 
(ESCo). 
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Schaalvergroting

Visie 2040  
Centraal binnen een transitietraject is de 
stip op de horizon. Voor het keten inno
vatieprogramma Leiding op Circulariteit 
is die stip geformuleerd als visie, één van 
de resultaten uit de tweedaagse sessie in 
november. 

De visie is de bindende factor van de 
coalitie: het doel waar je samen aan werkt 
door middel van concrete innovatieprojec
ten. De deelnemers noemden daarnaast 
verschillende andere redenen waarom zo’n 
visiestatement bijdraagt aan het veran
derproces: 

Toch bleek ondertekening niet voor ieder
een haalbaar. Bijvoorbeeld door een inter
nationale moederorganisatie die tegen
werkt of een overkill aan getekende visies 
en ambities bij de deelnemers. Om toch 
over Visie 2040 te kunnen communiceren 
is een flyer gemaakt, die zowel binnen als 
buiten de coalitie kan worden ingezet.

De coalitiegenoten kunnen hem intern 
gebruiken om de eigen achterban mee te 
nemen en draagvlak voor circulaire onder
grondse infrastructuur te vergroten. Buiten 
de coalitie kan de flyer de rest van de 
markt informeren, inspireren en mogelijk 
activeren over circulaire economie in de 
keten. 

“Door dit te 
tekenen laten we 
zien dat dit niet 
vrijblijvend is”
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“Door onze visie te 
bekrachtigen kunnen we het 

beter laten zien aan onze 
ketenpartners” 

“Zo laat je de 
markt zien dat hier 
behoefte aan is” “Dit kan de troefkaart 

zijn binnen je 
organisatie” 
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Schaalvergroting

Stappen in de keten   
Een transitie ontstaat niet vanzelf. Het is 
een proces, net zoals we allemaal stapje 
voor stapje hebben leren lopen, inclusief 
het vallen en weer opstaan. We vragen 
Pieter hoe hij terugkijkt op de eerste 
maanden in de coalitie. 

“De projecten komen nu in de fase waar 
er concrete ontwerpen liggen, technische 
specs worden bekeken en opties vergele-
ken. Echte juridische overwegingen gaan 
spelen, bijvoorbeeld hoe een prijsvraag 
precies ingericht zou moeten worden. En 
of er sprake is van opschaling door het 
betrekken van meer partijen dan de initi-
ele coalitie. Realisatie is echt gaande.”

Die opschaling is ontstaan omdat coali
tiedeelnemer Alliander een nieuwe partij 
erbij heeft betrokken: Enexis. Samen 
hebben ze bijna 80% van de Nederlandse 
energieinfrastructuren. De waterbedrijven 
zijn nog wat minder voortvarend op keten
niveau. Dat heeft vooral te maken met het 
meekrijgen van de interne organisatie, 
er ontstaat weerstand bij het circulaire 
verandertraject. “Onze inkoopafdeling 
wil wel,” zegt  Jurgen Keijzer van Evides. 
“Daar is een duidelijke strategie en staat 
men achter circulair inkopen. Maar de an
dere afdelingen zijn wat conservatiever en 
hebben meer tijd nodig. Dat vertraagt de 
ontwikkeling van pilotprojecten.”   

Na de opstart en het aanscherpen zit er 
flink schot in de innovatieprojecten. Het 
project Functionele vraag wil een prijs
vraag organiseren, maar heeft een aantal 
juridische punten op te lossen om het 
echt in de markt te zetten. In het project 

Ontwerpen en meten bestaat de wens 
om aantoonbare circulariteit te realise
ren. Daarvoor is nog geen eenduidig en 
eenvoudig meetinstrument. Door twee 
instrumenten te gebruiken is het toch 
gelukt. Project REclaim heeft ook een 
commercieel aspect. De grond gaat niet 
‘zomaar’ open, dus het is noodzakelijk om 
met een echte klant aan de slag te gaan. 
Dit vertraagt het traject wel, want daar
voor is veel bereidheid nodig. 

“Dit traject betekent voor mij leren. Er zijn 
een paar drempels. Het gaat over vocabu
laire: praten we allemaal over hetzelfde? 
Alleen door erover te praten wordt het 
concreter en worden de dilemma’s zicht
baar. En die zijn er nog steeds. Want is het 
nou beter om meer materiaal te gebruiken 
om iets langer te laten leven? Of moeten 
we juist minder gebruiken, en dat het 
dan korter meegaat? Is het beter om te 
wachten tot ik een 100% goede oplossing 
heb, of kan ik ook van start met een halve 
oplossing wat ik nu al kan doen? Dat vind 
ik ook het leuke aan dit hele traject, en om 
daar met elkaar over in gesprek te gaan. 
Dat is alleen maar winst.” Frank Middel
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“Er is sprake van opschaling 
door het betrekken van 
meer partijen dan de initiële 
coalitie”
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Op naar realisatie

Kantelpunten  
In mei kwam de groep opnieuw bij elkaar. 
Om de tussentijdse voortgang te delen, 
maar ook om weer even stil te staan bij 
het gezamenlijke doel. Waar zit de energie 
in de groep en waar zitten de zorgen? Wat 
ligt in de eigen invloedsfeer om te werken 
aan succes? 

Een aantal eureka-momenten:
“De tweedaagse sessie gaf echt energie 
en nieuwe inzichten” (Jurgen)

“Spin-off die ontstaat door intern en ex-
tern hierover te vertellen” (Marcel)

“We hebben nu meerdere oogpunten en 
kijken vanuit ketenperspectief” (Ruud)

“Eindelijk ketenpartners in een andere rol 
zien, en de grote betrokkenheid tijdens 
bijeenkomsten” (Frank)

Een aantal zorgen: 
“De interne reacties: al geprobeerd / 
markt is er niet klaar voor / past niet in 
de aanbestedingsregels. De integrale 
afstemming is dus ontzettend moeilijk” 
(Jurgen)

“Misverstanden over de insteek van de 
pilot” (Ruud) 

“Het gaat veel over kabels, weinig over 
leidingen” (Roger)

Deze bijeenkomst bleek de start van 
een kantelpunt in de coalitie. Voor twee 
innovatieprojecten staat die kanteling 
voor concrete actie, bij een andere 
vooral voor reflectie: opnieuw de kop
pen bij elkaar en toewerken naar een 
nieuwe strategie. 

“Begin mei hebben we in twee projecten 
een interventie gedaan met betrekking 
tot voortgang. Dat heeft vooral versnel
ling gebracht in Functionele vraag. In 
het andere project, REclaim, heeft het 
voor verduidelijking gezorgd richting 
waterbedrijven. Daar moet de volgende 
stap nog worden gezet.” Pieter van den 
Herik 
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heeft alles gedaan wat ze zouden doen, 
en is klaar voor de voorbereiding van 
toepassing van recyclaat en het in produc
tie nemen van de meest circulaire kabel. 
“Complimenten aan Frank,”  zegt Pieter van 
den Herik. “Hoe hij dit project in gang heeft 
gezet en met plezier en enthousiasme aan 
zijn doel werkt is echt inspirerend om te 
zien.” 

“Ik heb de afgelopen periode meer voor 
de pilot Ontwerpen en meten van Frank 
gedaan dan voor onze eigen pilot,” bekent 
Hendrik de Vries, medekartrekker van het 
project Functionele vraag. Door de heldere 
doelstellingen en gekozen tijdspad van de 
projectgroep Ontwerpen en meten bleef de 
pilot goed doorontwikkelen. 

Functionele vraag
Vanuit het project Functionele vraag gaat 
men de kabels testen die gelegd worden 
in Ecodorp Boekel. De inzichten die dit op
levert worden toegepast in de manier van 
uitvraag: hoe zet je een aanbesteding voor 
een circulaire kabel goed in de markt? De 
samenwerking tussen deze twee projecten 
geeft veel kansen voor opschaling.

In eerste instantie leek de samenwerking 
tussen de energienetbeheerders en de 
drinkwaterbedrijven wat bescheiden. De 
netbeheerders leken wat verder op het ge
bied van intern draagvlak. Bij de drinkwa
terbedrijven was weliswaar veel draagvlak 
vanuit de directie, maar de management
laag eronder moest nog meegenomen 
worden. Dat leverde veel vertraging op. 

Innovatieprojecten

De voortgang
Rondom Ecodorp Boekel komen inmiddels 
twee van de drie projecten samen, in een 
proeftuin waar begin 2017 echt geïmple
menteerd gaat worden. De circulaire kabel 
wordt geproduceerd, gelegd en getest, ten 
behoeve van de innovatieprojecten voor 
circulair ontwerp en circulair inkopen. 

Ontwerpen en meten 
In het project Ontwerpen en meten is 
met behulp van een aantal instrumenten 
het meest circulaire ontwerp vastgesteld. 
Ondanks dat er nog niet één standaard is 
kwam er wel duidelijk één ontwerp naar 
voren. Momenteel worden gesprekken met 
recyclepartijen gevoerd om een zo hoog 
mogelijk percentage recyclaat toe te pas
sen. Het gaat om een laagspanningskabel, 
dit is minder complex dan middenspan
ning.

“Het voelt als een doorbraak dat we nu op 
een eenvoudige manier inzichtelijk kunnen 
maken wat een alternatief kabelontwerp 
meer of minder circulair maakt. Door dat 
meten simpel te maken ben ik niet alleen 
nu met een concreet project bezig, maar 
werk ik ook aan implementatie in mijn 
organisatie. Het meetbaar maken is cru-
ciaal om hier intern een beeld te vormen, 
keuzes te maken en die te onderbouwen. 
En het gesprek met de klant te voeren. 
Die kunnen we nu zeggen: dit is product 
A waar je om hebt gevraagd, maar we 
hebben ook product B, dat beter scoort op 
circulariteit.” Frank Middel

Persoonlijke drive is een belangrijke suc
cesfactor voor circulaire innovatie. Met 
name het project Ontwerpen en meten 
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Op het gebied van kennisdeling leek er 
vooral aansluiting te zijn over het inkoop
proces: de ervaringen delen op het gebied 
van functionele uitvraag, marktconsultaties 
en een mogelijke prijsvraag. “We hebben 
nu eenmaal met heel andere producten te 
maken, dus de synergie zal met name lig
gen op het proces en de circulaire inkoop
kennis,” zegt Hendrik van Zantvoort. Maar 
hij ziet nog meer mogelijkheden. 

“We zouden beter kunnen samenwerken 
als je kijkt naar de benadering van keten-
partners. Zoals het inbrengen van volume 
richting de verwerkers, het aansturen van 
onze aannemers, de producenten, ervarin-
gen in processen. We roeren uiteindelijk in 
dezelfde grond. Volgens mij ligt daar een 
enorme kans.” 

Ook Jurgen Keijzer (Evides) vertelt over 
de spinoff van de samenwerking met  
Alliander. 

“We kwamen tot de conclusie dat we ook 
zeker samen kunnen optrekken als het 
gaat om producten als straatpotten. Die 
schermen de dienstkranen af en zijn voor 
water en gas hetzelfde. We zijn nu met 
AVK in gesprek, een grote speler in deze 
markt, of zij de gietijzeren deksel kunnen 
vervangen door een kunststof alternatief, 
en daar een grondstoffenpaspoort bij 
leveren. Samen heb je toch meer volume 
en dat maakt het ook interessant voor een 
leverancier. AVK reageerde heel positief.”

REclaim
In het project REclaim kwamen in deze 
fase een aantal inzichten naar boven. Een 

echte pilot is in zicht, maar wel vertraagd. 
Vooral door verschil in interpretatie over 
wat het project precies inhoudt.

“De belangrijkste les die ik heb geleerd 
is toch wel duidelijke communicatie. 
Tijdens de bijeenkomst in mei kwamen we 
er achter dat we het project heel anders 
interpreteerden, en dat daardoor nog een 
aantal dingen niet in gang waren gezet. 
Toen dacht ik wel oeps, dan hebben we 
wat tijd verloren” Marcel Houben

Deze pilot kent een aantal andere lastig
heden. Het gaat over het terughalen van 
kabels en leidingen uit de grond, maar 
die gaat niet zomaar open. Het kost geld, 
geeft overlast in de publieke ruimte, noem 
maar op. Het is dus belangrijk om dit te 
koppelen een lopend project. Alleen ga je 
dan al gauw voorbij het precompetitieve 
domein. Daarnaast is de pilot opgezet met 
waterbedrijven Brabant Water en Evides, 
die intern de neuzen nog niet helemaal 
dezelfde kant op krijgen. Dat maakt een 
lastige combinatie. 

Maar juist door opnieuw de verwachtin
gen en dilemma’s uit te spreken ontstaat 
er dan toch langzaam tractie. In juli lopen 
de voorbereidingen voor een project dat 
Thermaflex en Brabant Water al zouden 
doen, en ze zien nu de mogelijkheid om 
daar REclaim aan te koppelen. 

“Samen met Thermaflex starten we in 
september een pilot om versneld een 
netwerk te vervangen. In plaats van vijftig 
meter per dag willen we honderd meter 
per dag vervangen. Dit kunnen we doen 
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door een grote mate van pre-fab vooraf: 
in de fabriek wordt in feite een complete 
“straat op rol” gemaakt, inclusief de 
aansluitpunten voor de woningen. Een ef-
ficiënte operatie dus. Omdat bij deze pilot 
de te vervangen leidingen van asbestce-
ment zijn, vonden we dit een mooie kans 
om REclaim hieraan te koppelen. 

Momenteel wordt asbestcement via een 
ontheffing van het stortverbod gestort. 
Dat is nu de enige bestemmingsoptie. Er 
is een alternatief in de maak waarbij het 
materiaal door middel van hitte wordt 

gedenatureerd c.q. onschadelijk wordt 
gemaakt. Deze fabriek is echter pas over 
twee jaar operationeel. In termen van 
hernemen en verwerken van dit materiaal 
wordt ons geduld daardoor nog wat op 
de proef gesteld. Inmiddels zijn we in een 
ander verband op zoek naar nog meer 
alternatieven. Het idee is om een uitda-
gende prijsvraag te gaan organiseren.” 
Ruud van Nieuwenhuijze
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Op naar realisatie

Verdere verbreding  
Het doel van de pilots is in eerste instantie 
om te leren, te durven, te doen. Alles om 
te zorgen dat de deelnemers de nieuwe 
oplossingen kunnen implementeren en 
doorvoeren naar een bredere markt:  
de opschaling. Opschaling vindt plaats  
op een aantal activiteiten. 

Gemeentelijke urban planners
De coalitie deed mee aan de Internatio
nale Architectuur Biënnale Rotterdam. De 
Biënnale stond dit jaar in het teken van 
‘the next economy’. Nederland circulair! 
gaf op 23 juni samen met de TU Delft 
invulling aan het thema ‘Circulariteit in 
de Ondergrondse Infrastructuur’. Daarbij 
waren vooral urban planners van gemeen
tes aanwezig. Er was veel interesse voor 
de waarde van de circulaire economie 
in stedelijke ontwikkeling, en kabels en 
leidingen in het bijzonder.

Marktvolume van energiekabels
De twee grootste energienetbeheerders 
(Alliander en Enexis) denken echt na over 
de verandering van de gehele markt. Eerst 
gaan ze ontwikkelen en testen in een 
gecontroleerde omgeving, samen met het 
project Ontwerpen en meten. Daarna wil
len ze de rest van de markt meenemen in 
het produceren van circulaire kabels.

Ook aan de kant van de leveranciers lijkt  
opschaling goed te realiseren. Frank Mid
del: “Als wij met onze grote klanten een 
pilot doen en we maken daarin stappen, 
dan is het zo gebeurd. Zodra die pilot 
staat dan heb je het begin, en dan volgt de 
rest vanzelf.”

Van groene netten naar blauwe netten.
Het transitieteam van MVO Nederland is 
bezig om de drinkwatersector te verbinden 
met de coalitie Groene Netten, een Ambitie 
2020traject van MVO Nederland en  
Accenture. In een verkennende fase kijken 
ze naar een alternatieve route gericht op 
de drinkwatersector: Blauwe Netten.  

Ook loopt er met de drinkwaterbedrijven 
een parallel traject over Duurzaam en 
Circulair Inkopen, om de kennis en exper
tise van inkoopafdelingen te verstevigen. 
Dat levert nuttige dingen op. Zo hebben 
de inkopers uit dit traject nu contact met 
de organisaties die meetmethodieken voor 
circulariteit hebben, en die zijn gebruikt in 
Ontwerpen en meten. 

Afvaldienstverleners in verbindende rol
De veranderende rol van afvaldienstver
leners komt inmiddels mooi tot uiting in 
de coalitie. Als ware grondstofleverancier 
heeft Raymond de Schrevel van Suez 
kabelproducent Prysmian gekoppeld aan 
het innovatieve bedrijf QCP. QCP maakt 
kunststof (quality circular polymers) uit het 
plastic consumentenafval, dat SUEZ door 
het land heeft opgehaald. Een mooi voor
beeld hoe afval grondstof wordt. 
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Transitie in de  
keten bestendigen
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Op 22 september was er weer een ge
zamenlijke bijeenkomst voor alle coalitie 
genoten, dit keer in Ecodorp Boekel. Op 
de agenda stond een update van de ver
schillende innovatieprojecten. Ook werd 
het tijd om te polsen welke scenario’s er 
bestaan voor de voorzetting van de coali
tie na 2016. 

Energieconcept Ecodorp Boekel 
Naast een korte en inspirerende rondlei
ding over het terrein van Ecodorp Boekel 
legden Ad Vlems en Tanju Özel uit wat 
hun uitdagingen zijn rondom het energie
concept. Het zal gaan om de uitwerking 
van een micro smart grid. De principes die 
daarbij centraal staan zijn één zakelijke 
aansluiting en daarachter een laagspan
ningsnet beheerd door de ESCo van 
Turquoise Energy Management.

Transitie in de keten bestendigen  

Het einde van de coalitie in zicht

Daarvoor is wel vrijstelling nodig van wet
geving, een traject dat in samenwerking 
met RVO verkend zal worden. De ESCo 
zal eigenaar worden van de assets en is 
daarmee verantwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud. In het energieconcept voor 
de woonwijk zal geen gebruik gemaakt 
worden van aardgas, de wijk wordt volledig 
elektrisch en is modulair, een belangrijke 
basis voor een toekomstbestendige en 
flexibele woonomgeving. Door ICTinfra te 
combineren met het energiesysteem, wordt 
een micro smart grid mogelijk. 

Als dit energieconcept vaststaat, kunnen de 
partijen concrete stappen zetten rondom 
het leggen van een circulaire laagspan
ningskabel, zoals daar de mogelijkheden 
voor binnen dit keten innovatieprogramma 
zijn verkend. 
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Financieringsknelpunt Ecodorp  
Boekel
Op het moment bestaat het Ecodorp 
Boekel uit tijdelijke woningen. De 
meeste duurzame technieken en ma
terialen kunnen pas toegepast worden 
in de permanente woningen. Toch 
loopt dat wat minder voorspoedig dan 
gehoopt, omdat de financiering van de 
eerste tien woningen stokt. Gezien het 
om nieuwe woonconcepten gaat, is er 
nog geen proof of concept. En dat vin
den banken spannend om te financie
ren. Dit wordt als risicovol gezien. 

Er hebben een aantal gesprekken 
plaatsgevonden om te kijken of, en zo 
ja hoe MVO Nederland Ecodorp Boekel 
kan ondersteunen omtrent de financie
ringsdrempel. Gezien Generous Minds 
ook al bezig is met dit vraagstuk, heeft 
MVO Nederland zich vooral gericht op 
het verkennen van denkrichtingen hoe 
het Ecodorp haar eigen business case 
anders zou kunnen benaderen.

Naast een boomhuttenhotel en een 
ecowinkel had de coöperatie nog niet 
nagedacht over andere vormen van fi
nancieringsbronnen van de exploitatie 
van het terrein. Een aantal ideeën die 
verkend worden zijn:

1. Bedrijven die op het terrein pilot
projecten draaien om een vergoe
ding vragen, omdat zij profiteren 
van de regelluwte die het Ecodorp 
creëerde

2. Bij een energiepositieve situatie de 
overtollige duurzaam opgewekte 
energie terugleveren aan het net

3. De inspanningen van de bewoners 
aan voedselvoorziening, natuurlijke 
omgeving, onderhoud en bouw te 
monetariseren om inzichtelijk te 
maken wat de waarde en de impact 
is van het Ecodorp

4. Advies dienst aan gemeenten om 
de inzichten uit het Ecodorp door 
te vertalen in nieuwe woonwijken
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Project REclaim stuit op asbest
Het project REclaim gaat over verantwoor
delijkheid nemen voor een hoogwaardige 
verwerking van wat er uit de grond komt. 
In de eerste pilot die is uitgevoerd door 
Brabant Water en Thermaflex, werd een 
actuele problematiek in de ondergrondse 
infrastructuur pijnlijk duidelijk. 

Ruud van Nieuwenhuijze van Brabant Wa
ter en kartrekker Marcel Houben presen
teerden aan de groep wat zij tegenkomen 
in hun dagelijkse praktijk. Zij zijn bezig 
met een vervangingsproject in Den Bosch 
waar ze de oude asbestcementleidingen 
(ACleidingen) uit de grond halen en deze 
vervangen voor nieuwe 100% recyclebare 
leidingen met een levensduur van vijftig 
tot honderd jaar. 

Momenteel liggen er in Nederland nog 
veel asbestcementleidingen in de grond. 
In de komende jaren is er sprake van een 
enorme vervangingsvraag en veel van 
deze leiding zijn ACleidingen. Het verwij
deren hiervan is een secuur werk gezien 
de mogelijke gevaren en afvoer gebeurt 
met duidelijke voorschriften. 

Toen de projectgroep op zoek ging naar 
hoogwaardige verwerking van AC bleek 
dat er geen ander alternatief beschikbaar 
is dan het (niet altijd even zorgvuldig) 
storten van dit materiaal. Hoewel de par
tijen die AC verwijderen aan veel veilig
heidsmaatregelen moeten voldoen, laten 
de heren foto’s zien van een stortplaats 
waar het uiteindelijk storten van het AC 
vrij slordig verloopt. Een duidelijk signaal 

vanuit het project REclaim om hier in 
Nederland versneld aandacht aan te geven 
in samenwerking met de Rijksoverheid – 
daarover straks meer. 

Circulaire kabel zoekt recyclaat 
Binnen het project Ontwerpen en meten 
waren in het voorjaar al mooie stappen 
gezet op het gebied van meten. De zoek
tocht rondom een circulaire kabel ging 
verder met de zoektocht naar geschikt 
gerecycled materiaal om kabels van te 
vervaardigen. 

“Dit is een belangrijk onderwerp voor de 
toekomst. Als Nederland in 2050 100% 
circulair moet zijn (het voornemen van 
de regering), dan is het noodzakelijk de 
beschikbaarheid van voldoende hoog-
waardig recyclaat voor nieuwe producten 
te vergroten en de winning van hoog-
waardig recyclaat uit afval te versnellen. 
Uit ervaring en uit een recent congres 
van NRK, weet ik dat de mogelijke vraag 
de beschikbaarheid weleens zou kunnen 
gaan overstijgen”. Frank Middel

Vraag en aanbod van hoogwaardig 
recyclaat in een circulaire economie is 
daarmee een duidelijk agendapunt. De 
zorg leeft dat er onvoldoende gerecycled 
materiaal beschikbaar is dat aan de kwa
liteitseisen voldoet. Voor kleine productie 
maakt Prysmian het gerecyclede materiaal 
nu zelf, door de afvalstroom uit het eigen 
productieproces toe te passen. De Twent
sche Kabelfabriek haalt als pilot gerecy
cled materiaal uit Zweden. 
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“Het is noodzakelijk de 
beschikbaarheid van 
hoogwaardig recyclaat  
te vergroten”
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Een positieve ontwikkeling is dat tijdens 
contractrondes voor nieuw in te kopen ka
bels het gesprek steeds rijker en dynami
scher wordt. “Waar het in de gesprekken 
eerst enkel om CO2uitstoot ging, wordt 
er nu ook gevraagd naar circulariteit. Het 
leuke is dat je dan verschillende concrete 
opties te bieden hebt. De ene kiest voor 
een voorzichtig stapje richting circulariteit 
en de ander durft wat verder te gaan”, 
aldus Frank Middel.

Nieuwe projectplannen 2017
Tijdens de bijeenkomst werden ideeën 
uitgewisseld over hoe we de circulaire 
economie binnen de ondergrondse infra 
verder kunnen versnellen. Ook gezien het 
naderende einde van het huidige keten 
innovatieprogramma werden verschillende 
opties voor een vervolg verkend. 

Aan ideeën om een vervolg te concretise
ren was geen gebrek:
1. Een reststoffenunie voor kabels en 

leidingen. Zoals in de drinkwatersec
tor daar nu Aquaminerals voor bestaat 
ontstond het idee om een vergelijkbaar 
initiatief te starten voor energiekabels 

2. Het vergroten van het hoogwaardige 
aanbod van gerecycled materiaal, met 
een focus op bijvoorbeeld plastic en 
kunststof, zodat er op grote schaal 
kabels en leidingen kunnen worden 
gemaakt van recyclaat 

3. Het asbestcement issue verder oppak
ken en een brede prijsvraag uitzetten 
om de meest duurzame innovatie uit de 
markt te halen
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De hele dag door vertellen we elkaar 
verhalen. Met collega’s bij het koffiezetap
paraat, met onbekenden in de rij voor een 
concert, met vrienden in de kroeg. Het is 
onze meest natuurlijke manier van com
municeren. En dat doen we dan ook vaak 
zonder erbij na te denken.
 
Toch vinden organisaties het moeilijk 
om hun verhaal te delen met een groter 
publiek, vooral als dat verhaal nog niet 
helemaal ‘af’ is. Met als resultaat dat veel 
projectteams lang hun mond houden over 
de innovatieve stappen die zij zetten. 
Want – zo zeggen zij vaak – “we hebben 
nog geen echt resultaat bereikt”.

Dat is typisch voor Nederlandse en andere 
‘Rijnlandse’ culturen. Meer bescheiden 
dan de meeste Angelsaksische bedrijven, 
wachten organisaties in NoordwestEuro
pa met communiceren over hun activi
teiten tot zij in hun eigen ogen geslaagd 
zijn. Niet voor niets zijn veel Britse en 
Amerikaanse uitvinders bekender bij het 
grote publiek. Zij durven al veel eerder te 
communiceren.

Om met de Rijnlandse traditie te breken, 
zijn we gestart met meer naar buiten 
communiceren over de stappen die binnen 
deze coalitie zijn gezet. Het verhaal van 
de drie innovatieprojecten die elk op een 
eigen manier bijdragen aan een circulaire 
economie. Zijn ze daar al helemaal in ge
slaagd? Nee. Maar hun lessen en ervarin
gen zijn het meer dan waard om te delen. 
Om elke stap die ze nemen te vieren en 
om anderen te inspireren.  

De coalitie spreekt zich uit
Transitie in de keten bestendigen
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Publicatie in vakblad Kunststof & Rubber
In het magazine Kunststof & Rubber van 
oktober 2016 stond een vier paginabreed 
artikel over de coalitie Leiding op Circu
lariteit. Met de sprekende kop “Nieuwe 
waarde ondergrondse kabels en buizen 
in onderzoek” richt het artikel zich vooral 
op al het ongebruikte materiaal dat er 
in de grond ligt. Duizenden kilometers 
aan kabels, buizen en pijpen die liggen te 
wachten op nieuwe toepassingen of op 
hergebruik van het materiaal. 

Het artikel is tot stand gekomen door tran
sitiemanager Pieter van den Herik (MVO 
Nederland), Ben Kubbinga (Circle Econo
my) en Marc de Wit (Circle Economy) en 
zoomt met name in op het circulair poten
tieel van materiaal dat nu in de grond ligt. 
 
Kunststof & Rubber richt zich op kunst
stof en rubberverwerkende bedrijven 
en hun afnemers en toeleveranciers, 
zoals grondstof en machineleveranciers, 
model, matrijs, en gereedschapsmakers, 
ontwerpers, constructeurs en opdracht
gevers. Het artikel, verspreid over vier 
pagina’s, is meegenomen in het magazine 
in oktober 2016 met een oplage van 1.254 
exemplaren naar deze gerichte doelgroep.  

14 KUNSTSTOF & RUBBER # 10/2016

Het eerste project is gericht op het ontwerpen van een circulaire kabel. Een van de circulaire kabels die is ontworpen en doorgemeten is 
een eenaderige met een massieve aluminium kern van 240 mm2 van Prysmian Group (Alrm P-laser 20 kV alu complexfolie) met zoveel 
mogelijk recyclaat. De kabel wordt neergelegd en getest in Ecodorp Boekel

Uit onderzoek van TNO, Circle Economy en MVO Nederland blijkt 
dat de ondergrondse infrastructuur grote kansen biedt voor de 
circulaire economie. Er ligt werkelijk een berg aan ongebruikte 
leidingen en buizen te wachten op nieuwe toepassingen of op her-
gebruik van het materiaal. Ook zijn er innovaties ontwikkeld voor 
het ter plaatse herstellen of vervangen van kapotte leidingen. En, 
last but not least, is het zo dat een nieuwe infrastructuur – die 
vooral bestaat uit kunststoffen en rubber - zodanig kan worden 
ontworpen dat in elke fase van de levenscyclus de maximale waar-
de blijft behouden. Een groep van bedrijven is begonnen met het 
verkennen van deze nieuwe strategieën.

Nieuwe waarde ondergrondse 
kabels en buizen in onderzoek
Duizenden kilometers kabels, buizen en pijpen liggen ongebruikt in de grond 

RECYCLING
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ontwerpt, produceert, levert en installeert 
kabels voor uiteenlopende toepassingen 
in de energie- en telecomindustrieën.  
Het tweede project heeft vooral te maken 
met hoe kunststof kabels en leidingen 
‘circulair kunnen worden ingekocht’. “Dit 
vereist een andere manier van uitvragen en 
wellicht ook andere contractvormen in de 
toekomst.” 
Het derde project kreeg de naam Reclaim 
en gaat over het nemen van verantwoorde-
lijkheid door producenten voor hetgeen er 
uit de grond komt. 

Honderdduizenden kilometers
Een inventarisatie van de huidige onder-
grondse infrastructuur laat zien dat er 
werkelijk honderdduizenden kilometers 
aan leidingen in de grond liggen. Het gaat 
hierbij om gasleidingen, elektriciteitskabels, drinkwa-
terleidingen en om rioleringsinfrastructuur. Een flink 
deel ervan is niet meer in gebruik, maar het blijkt vaak 
lastig te bepalen om welk deel het precies gaat. Zo ligt 
er bijvoorbeeld dertig duizend kilometer aan inactieve 
elektriciteitsleidingen in de grond, met een ongekende 

materiaalwaarde aan koper en kunststof. Elk jaar wor-
den honderden kilometers aan leidingen uit de grond 
gehaald. Voor drinkwaterleidingen gaat dit naar schat-
ting om achthonderd kilometer en voor rioleringsbui-
zen om bijna tweeënhalf duizend kilometer. “In de 
Reclaim-pilot wordt nu door een aantal bedrijven 
gekeken naar de waarde die kan worden gehaald uit 
leidingen die niet meer worden gebruikt of die aan 
vervanging toe zijn. Deze pilot wordt gestart in samen-
werking met de drinkwatersector en alle partners in 
de keten die een rol moeten spelen om de leidingen zo 
hoogwaardig mogelijk te blijven gebruiken”, weet Van 
den Herik.

Verandering systeem 
Reclaim draagt bij aan het borgen van afspraken over 
het terugnemen van materialen en het verschuiven 
van het eigenaarschap. Marcel Houben van 
Thermaflex (leidingen en isolatiesystemen) is bij de 
pilot betrokken. “Het ontwerp van een nieuwe kabel of 
leiding is natuurlijk heel mooi en belangrijk maar het 
is ook iets dat je als producent nu al gewoon kan doen. 
Maar de afspraken over het terugnemen te zijner tijd, 
daar zijn veel meer partijen bij betrokken. Die afspra-
ken vragen echt om een verandering van het systeem. 
Als we dat binnen deze pilot weten aan te pakken, 
betekent het een belangrijke verandering in de manier 
van hoe wij met elkaar samenwerken.”

Levensduur en nieuwe toepassingen 
Voor kabels, leidingen en buizen bestaan tegenwoor-
dig mogelijkheden om de staat waarin die verkeren 
real time te monitoren met sensoren en ze op eenvou-
dige en efficiënte wijze te repareren. Infrastructuur 
kan met behulp van GIS-systemen worden beheerd. 
Ben Kubbinga van Circle Economy: “Reparatie van 
buizen kan plaatsvinden zonder dat ze uit de grond 
moeten worden gehaald, bijvoorbeeld door kleine 
robots in te zetten. Ook bestaan er technieken om bui-
zen sleufloos te vervangen. Buizen kunnen ook een 

RECYCLING 

Ervaring en ideeën gezocht 

Mensen of bedrijven die willen bijdragen aan het 
zetten van concrete stappen op weg naar een 
circulaire inrichting van de ondergrondse 
infrastructuur, kunnen zich melden bij de betrokken 
partijen. “Dit kan zijn in het kader van een bestaand 
pilotproject maar wij zijn zeker ook geïnteresseerd 
om te zien hoe bestaande projecten kunnen worden 
versterkt met aanvullende expertise door partijen die 
ervaring hebben of nieuwe ideeën te berde brengen”, 
aldus Pieter van den Herik van MVO Nederland. 

P.vandenHerik@mvonederland.nl
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nieuwe toepassing krijgen, bijvoorbeeld door oude 
gasbuizen in te zetten voor het transport van CO2, 
afvalstromen of zelfs postpakketten. Ook kan energie 
worden opgewekt door middel van turbines die in 
water- of gasbuizen worden geplaatst.”
 

Ontwerp nieuwe leidingen
Behalve het hoogwaardige gebruik van al aangelegde 
infrastructuur, zijn er ook kansen op het gebied van 
herontwerp van nieuwe buizen, kabels en leidingen. 
Daarbij kan worden gekeken naar het gebruik van 
materialen die langer meegaan en die gemakkelijk te 
recyclen zijn. Men kan ook modulair design toepassen 
voor een eenvoudige demontage ten behoeve van 
reparatie of hergebruik. Marc de Wit van Circle 
Economy: “Exacte getallen ten aanzien van nieuw aan 
te leggen gas- en elektriciteitsinfrastructuur zijn er 
niet. Maar gegeven de vele nieuwbouwprojecten, zoals 
grootschalige woningbouw, is de jaarlijkse aanleg van 
nieuw leidingwerk in ieder geval aanzienlijk. Het is 
daarom belangrijk nu na te denken over hoe we die 
kabels ontwerpen, daarbij rekening houdend met het 
feit dat ze in de toekomst zullen moeten worden ver-
werkt.”

Er zijn twee pilotprojecten die zich richten op deze uit-
daging. Het ene project kijkt naar het opstellen van 
een functionele uitvraag door netbeheerders en drink-
waterbedrijven, terwijl het andere project het ontwer-
pen van de ‘circulaire kabel’ onder de loep neemt. De 
nieuwe kabels worden ingezet en getest in Ecodorp 
Boekel.

Medeverantwoordelijk
Het sluiten van kringlopen in de ondergrondse infra-
structuur vraagt een geïntegreerde aanpak door de 
gehele waardeketen heen. “Dit betekent onder meer 
dat bedrijven niet meer simpelweg hun product leve-
ren aan een netwerkbeheerder maar dat zij medever-
antwoordelijk worden voor wat ermee gebeurt gedu-
rende de gehele levenscyclus.”
De uitdaging is de spelers in de keten bij elkaar te 
brengen. Deze verantwoordelijkheid kan door de leve-
rancier worden opgepakt, maar ook door de beheerder 
of de eigenaar. Het kan ook betekenen dat de produ-
cent of de leverancier eigenaar van de leidingen blijft, 
wat allerlei nieuwe financiële en juridische vraagstuk-
ken met zich meebrengt. Daarbij speelt het inkoopin-
strument aan de vragende kant een belangrijke rol. 
Hendrik van Zantvoort van netbeheerder Alliander: “Ik 
denk dat wij als opdrachtgevers de markt zo gecon-
ditioneerd hebben dat innovatie maar in beperkte 
mate onze organisatie binnen komt. Wij zijn gewend 

oplossingen voor te schrijven die zijn uitgewerkt in 
allerlei gedetailleerde specificaties. Maar als wij gaan 
uitvragen op functionaliteit, hopen wij de markt meer 
ruimte te geven om met circulaire oplossingen te 
komen.”

Nieuwe waarde 
De start van innovatieprojecten geeft zicht op nieuwe 
waarde binnen de ondergrondse structuur. Met de 
focus op kunststoffen en rubbers heeft de sector een 
weg ingeslagen die qua waardebehoud en op het 
gebied van ecologie en economie een circulaire impuls 
aan het systeem geeft. 

www.circulairondernemen.nl

‘Een inventarisatie van de huidige ondergrondse infrastructuur laat 
zien dat er werkelijk honderdduizenden kilometers aan leidingen in 

de grond liggen’

RECYCLING
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“Een inventarisatie van de huidige on-
dergrondse infrastructuur laat zien dat er 
werkelijk honderdduizenden kilometers 
aan leidingen in de grond liggen. Het gaat 
hierbij om gasleidingen, elektriciteitska-
bels, drinkwaterleidingen en om riole-
ringsinfrastructuur. Een flink deel ervan 
is niet meer in gebruik, maar het blijkt 
vaak lastig te bepalen om welk deel het 
precies gaat. Zo ligt er bijvoorbeeld dertig 
duizend kilometer aan inactieve elek-
triciteitsleidingen in de grond, met een 
ongekende materiaalwaarde aan koper en 
kunststof.” Kunststof & Rubber bijdrage 
oktober 2016
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Serie portretten op community  
Circulair Ondernemen
Daarnaast zijn er drie artikelen verschenen 
waarin de kartrekkers uitgebreid aan het 
woord komen. Ze vertellen in deze inter
views over hun innovatieprojecten, maar 
ook over hun persoonlijke drijfveren en de 
relevantie van deze manier van samenwer
ken in de keten. 

Deze artikelen zijn, naast de publicatie 
op de community Circulair Ondernemen 
en de online kanalen van MVO Neder
land, gedeeld met de achterban van de 
geïnterviewden. Zo heeft het artikel van 
Hendrik & Hendrik wekenlang bovenaan 
op het Intranet van Alliander gestaan als 
best gelezen item. Frank heeft het artikel 
gedeeld in hun nieuwsbrief en ook Marcel 
heeft veel positieve reacties gehad op zijn 
interview.

“Ik ben blij dat de deelnemers aan ons 
programma dit soort publicaties gebruiken 
om met ketenpartijen die niet betrokken 
zijn, in gesprek te gaan over circulaire 
economie in hun sector. Maar ook collega’s 
van deelnemers worden op deze manier 
geïnformeerd over de ontwikkeling die we 
inzetten met deze coalitie”, aldus Pieter 
van den Herik.

http://www.circulairon
dernemen.nl/uitdagin
gen/circulairkabelont
werpindeversnelling 

http://www.circulairon
dernemen.nl/uitdagingen/
vankoffiebekersenbu
reaustoelennaardekabels
enleidingencirculariteitbij
allianderkomtdichterbij
dekern 

44 OKT  NOV  DEC  2015 / JAN  FEB  MRT  APR  MEI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  2016 / JAN  2017 



http://www.circulairon
dernemen.nl/uitdagingen/
circulaireeconomieals
middelvooreenduurzame
ondergrondseinfrastructuur
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Naar aanleiding van de pilot REclaim 
binnen het programma rond de onder
grondse infrastructuur, is op 25 november 
een constructief gesprek gevoerd tussen 
deelnemers uit de coalitie, aangevuld met 
deelnemers van het Platform Innovatie 
Drinkwater (PID) en het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Zowel aan de kant 
van de overheid als aan de kant van het 
netwerk en drinkwaterbedrijven wordt er 
hard gewerkt om de asbestproblematiek 
de wereld uit te helpen.

Grootste complimenten gaan uit naar het 
voorwerk dat de bedrijven uit de drink
watersector hebben verricht. Zij deden 
uitgebreid onderzoek naar verschillende 
verwerkingstechnieken van asbestcement 
(AC). Deze input is heel nuttig voor het 
verdere onderzoek van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 

 Feiten en cijfers
•	+/-	33.000	km	drinkwaterleiding	 

met AC +/ 850.000 ton 
•	Momenteel	ontheffing	van	 

stortverbod
•	Stortverbod	gaat	de	sector	 

€200 miljoen kosten
•	Vier	soorten	verwerking:	storten,	

thermische denaturatie, chemische 
denaturatie en immobilisatie

Asbestcement in beweging
Transitie in de keten bestendigen

Het Ministerie van I&M gaat in 2017 aan de 
slag met een tweeledig onderzoek. Ener
zijds naar de duurzame verwerkingsmoge
lijkheden van asbestcement, en anderzijds 
naar de kwaliteit van het restproduct. Dit 
om te voorkomen dat de nieuwe toepas
sing van de reststromen een gevaar zou 
kunnen vormen voor de volksgezondheid. 

Het Platform Innovatie Drinkwater zal hun 
reeds opgedane kennis met het Ministe
rie van I&M delen en zal verdergaan met 
haar eigen traject. Ze zijn bezig met het 
voorbereiden van een grote prijsvraag 
om zo de markt te stimuleren om met de 
meest duurzame en innovatieve oplossing 
te komen. 

“Inspirerend vond ik de gebundelde 
krachten van de waterleidingbedrijven, 
die uit een denktank ruim vijftien ideeën 
hebben gekregen om asbest verantwoord 
te recycleren.” Albert Pondes, Enexis

De energie netbeheerders die aanwezig 
waren – Alliander en Enexis – luisterden 
vol enthousiasme en blijven graag aange
sloten bij eventuele vervolgstappen. Ook 
kan MVO Nederland haar MVO Netwerk 
Beton inschakelen om eventuele markt
vraag uit andere sectoren waar asbest
cement wordt verwijderd, bij elkaar te 
brengen. Schaalvergroting van het volume 
van asbestcement maakt de business case 
voor een verwerkingsoplossing haal
baarder. Op weg naar een hoogwaardige 
oplossing voor asbestcement verwerking! 
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De opbrengst 
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Ruim een jaar is deze coalitie met elkaar 
onderweg. Een diverse groep van posi
tieve, energieke en gemotiveerde mensen 
om met circulaire economie aan de slag 
te gaan in hun keten. Naast het formule
ren van een gezamenlijke ambitie, was er 
vooral een grote bereidheid om aan de 
slag te gaan. Gewoon beginnen. Leren 
door te doen.

“Het is heel mooi te zien dat de ervarin-
gen van deelnemers nu dienen als een 
versnelling van de circulaire economie 
in de ondergrondse infrastructuur. De 
innovatieve springplank die we wilden 
vormen, heeft echt gewerkt. Dat betekent 
overigens niet dat het zomaar zal gaan 
gebeuren, er dienen nog veel drempels 
genomen te worden.” Pieter van den 
Herik.  

En zoals het gaat met leren en met innove
ren, dan is het niet alleen het eindresultaat 
dat telt. Maar alle stappen ertussenin, het 
hele proces en niet alleen de finish. Als 
laatste fase in dit traject, maken we een 
rondje langs de velden; wat heeft het afge
lopen jaar de coalitieleden gebracht? 

Welke lessen zijn er geleerd in de projec
ten? Welk effect heeft het gehad op de 
individuele organisaties en op de keten als 
geheel? En hoe heeft het de personen zelf 
beïnvloed? 

“Ik ben me erg betrokken gaan voelen bij 
de noodzaak om zoveel mogelijk materi-
aal te gaan hergebruiken en verspilling te 
vermijden.” Quote uit enquête 

Leren door te doen 
De opbrengst 
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Innovatieprojecten 

Projectniveau 
Tijdens het tweedaagse ambitie en in
novatielab kwam al ter sprake hoe relevant 
het is om in een complex verandertraject 
te starten met projecten waar energie op 
zit, maar die ook ‘safe to fail’ zijn. Door 
gedurende zo’n proces steeds weer te 
reflecteren en bij te sturen, ga je om met 
de complexe factoren die van invloed zijn 
op het slagen van een innovatie. 

Vandaar dat we even stilstaan bij de drie 
innovatieprojecten om te kijken hoe dat 
proces is verlopen en wat het heeft ge
bracht. Want juist deze projecten zorgden 
voor veel tractie. “Misschien ligt de meeste 
kans in het doorgaan met kleine stapjes 
zetten in de verschillende processen zoals 
nu gebeurt.” Henk de Kater, Evides

“De meeste inspiratie haal ik uit het feit 
dat, door de diversiteit van deelnemers, 
er onverwachte samenwerkingsverbanden 
ontstaan, die elkaar sterk verrijken. Het 
daadwerkelijk uitvoeren van pilots, levert 
heel veel informatie en leermomenten op 
en accelereert ook andere initiatieven. 
Zoals het overleg met de overheid over 
duurzame asbest verwerking.” Henk Bout, 
Thermaflex

Ontwerpen en meten
Qua projectmanagement liep dit inno
vatieproject het meest op rolletjes. Een 
duidelijk doel, een realistische planning 
en haalbare deadlines die werden nage
leefd. Ook al ligt er nog geen circulaire 
kabel onder de grond, het innovatieproject 
heeft er wel voor gezorgd dat er meer en 
diepgaandere gesprekken worden gevoerd 
over circulaire kabels. Frank neemt ons 
mee door een aantal recente ontwikkelin
gen: 

“Voor netwerkbedrijf Westland Infra heb-
ben we onlangs één kilometer circulaire 
kabel gemaakt voor een pilot met HTPE 
isolatie (minder CO2 bij productie en 
beter recyclebaar dan XLPE) en alumi-
nium draadscherm (minder verschillende 
materialen dan in het geval van traditio-
neel koper draadscherm). Westland Infra 
gaat deze kabel in het middenspannings-
net leggen. 

Met Alliander hebben we een afspraak 
gemaakt over een circulair kabelontwerp 
voor een pilot. Alliander gebruikt al HTPE 
isolatie, maar we gaan dunnere isolatie 
aanbrengen (minder materiaal) en een 
buitenmantel van gerecycled polyethyleen 
(hoger recyclaat% in het product). We 
wachten nog op de definitieve kabelkeuze 
van Ecodorp Boekel, waarvoor we al 100% 
gerecycled PVC klaar hebben staan. 
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Ook lopen er gesprekken met een afval-
verwerker over wat bij het ontwerpen van 
belang is om zoveel mogelijk materiaal uit 
een oude kabel te halen. En wat zij als ma-
teriaalleverancier zouden kunnen beteken 
voor de kabelindustrie.” 

Tijdens de coalitie bijeenkomst in septem
ber kwam al even ter sprake dat er nog 
wel een zorg leeft rondom de beschik
baarheid van hoogwaardig recyclaat om 
toe te passen in een circulaire kabel. Voor 
het hergebruik en voor het gebruik van  
recyclede materialen, moet verder geke
ken worden dan alleen de eigen bedrijfs
tak. De samenwerking met de afvalverwer
kers moet intensiever. 

“Met de kennis van nu had ik toch meer 
aandacht aan het sluiten van de mate-
riaalkringen besteed. Daarbij ben ik er 
overigens nog steeds van overtuigd dat 
dit breder moet worden gezien dan de 
eigen keten. Een kabel hoeft geen kabel 
te worden. Maar zoeken naar materiaal-
leveranciers die vanuit afvalstromen 
geschikte grondstoffen kunnen destilleren 
voor kwalitatief hoogwaardige kabels, 
is enigszins onderbelicht geweest in dit 
project.” Frank Middel

Functionele vraag
In het innovatieproject over het stellen van 
een functionele vraag kwam met name de 
weerstand bij interne organisaties naar bo
ven. Dat heeft een flinke stempel gedrukt 
op het tempo en de voortgang van het 
project. “Spijtig genoeg leert dit proces 
vooral de belemmeringen. Enkele ideeën 
zijn zo goed, dat het vreemd is dat ze nog 
niet werden toegepast. De laagste prijs en 
‘zo deden we het altijd al’ blijken toch te 
bepalend in het inkoopproces”, quote uit 
enquête november 2016. 

Het project is zich steeds meer gaan 
ontvouwen richting een grondstoffenpas
poort. Zo kan per product beter bijge
houden worden welke materialen er zijn 
gebruikt, waar ze vandaan komen en wat 
de milieuimpact van die materialen is. 
Hiervoor zijn toegankelijke productgege
vens nodig, zodat er een heldere en con
crete discussie tussen klant en leverancier 
kan plaatsvinden over de duurzaamheid of 
circulariteit van een product. 

Dit blijkt in de praktijk lastig. “Er is veel 
achtergrondinformatie nodig, waarvoor je 
redelijk ver terug moet in je keten. Het is 
heel moeilijk om aan die data te komen. 
De informatie is vaak ook niet bekend 
bij de leveranciers”, quote uit enquête 
november 2016. 
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Over het meenemen van de interne organi
saties zijn ook nieuwe inzichten opgedaan. 

“Het is ontzettend belangrijk om de speci-
alisten mee te nemen die verantwoordelijk 
zijn voor de specs. We hebben ze in dit 
project misschien iets te laat aangehaakt, 
waardoor ze in de weerstand schoten en 
vooral de belemmeringen zagen. In het 
vervolg is het beter om die belemmerin-
gen vroeg te signaleren met de specia-
listen, deze constructief te adresseren 
en daarna met de markt op te lossen. 
Zo blijf je elkaar continue uitdagen om 
functioneel uit te vragen in plaats van het 
technisch op te willen lossen.” Hendrik 
van Zantvoort

Het goede nieuws is dat diverse leveran
ciers werken aan het ontwerpen van een 
kabel op basis van circulaire principes en 
de netwerkbeheerders maken ruimte vrij 
om deze kabels te testen. Naast Ecodorp 
Boekel wordt er gezocht naar meerder 
testlocaties om de kabels (buiten de norm) 
in het veld te testen. 

REclaim
REclaim was het innovatieproject met 
misschien wel de hoogste ambitie. 
Verantwoordelijkheid nemen over onge
bruikte materialen in de grond dient een 
hoog maatschappelijk doel en schept een 
enorme potentie van de circulaire econo
mie. Maar zoals de valkuil met ambities; 
hoe hoog ze liggen zegt niets over de 
haalbaarheid ervan. 

Dit project is tegen een aantal belemme
ringen gestuit, die vooral gaan over het 
maken van afspraken in de keten. Er is een 
project uitgevoerd door Thermaflex en 
Brabant Water en daar hadden ze meteen 
te maken met de kernissue van materialen 
terugnemen: wat als je iets tegenkomt wat 
je niet wilt hebben? In dit geval asbestce
ment. Hoe dat proces verder is gegaan, 
leest u in het vorige hoofdstuk. In de 
pijplijn zit ook nog een project met Evides, 
waar wel gekeken wordt naar het terugne
men van een leiding van PVC. 

“Met de kennis van nu had ik het project, 
de doelen en de tijdslijnen, beter moeten 
uitleggen. Er is veel tijd verloren gegaan 
met wachten en achteraf bleek dat er nog 
te veel onduidelijkheid was. Daarnaast 
had ik meer partijen kunnen betrekken 
dan de drie waar ik nu mee gestart ben. 
We hebben na een jaar nog maar één pilot 
gedraaid, wat op zich jammer is.” Marcel 
Houben
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Van de deelnemende organisaties zitten 
vaak slechts een of twee medewerkers in 
de coalitie. Dit zijn de mensen die zelf de 
lichten al op groen hebben rondom circu
laire economie. Ze geloven in het thema 
en de potentie ervan voor hun organisatie 
en de maatschappij. 

Maar naast hun stappen in de innova
tieprojecten, moeten zij ook hun eigen 
organisaties mee kunnen krijgen. In eerste 
instantie om de uren die zij in deze coalitie 
stoppen te verantwoorden, maar ook om 
daadwerkelijk stappen te kunnen zetten 
binnen de pilots. Dat zijn veranderingen 
die zij niet in hun eentje kunnen neerzet
ten. 

Dit veranderingstraject heeft dan ook 
zeker effect op de individuele organisaties. 
Bij de één heel wezenlijk, bijvoorbeeld 
door uitbreiding van het productportfolio. 
Bij de ander in mindere mate, maar het 
thema wordt ook daar steeds zichtbaar
der. “Ik denk dat de organisatie niet per 
se anders is gaan denken, maar dat er 
steeds vaker (maar nog niet vaak genoeg) 
ruimer gedacht wordt”, quote uit enquête 
november 2016. 

Hieronder een reflectie van een aantal 
deelnemers over het effect van het keten 
innovatieprogramma Leiding op Circulari
teit op hun organisaties.

“Voor mij persoonlijk heeft het keten 
innovatieprogramma mij het inzicht ge-
geven dat we anders met het gebruik van 
materialen om moeten gaan. Als Evides 
Waterbedrijf kunnen we samen met onze 
ketenpartners naar oplossingen zoeken. 
Goed om te noemen is dat de drinkwa-
terbedrijven op het gebied van circulaire 
economie de krachten hebben gebun-
deld. Er is kennisuitwisseling onderling en 
richting marktpartijen om circulariteit als 
“gemeengoed” te gaan beschouwen. Als 
drinkwatersector dragen we hier graag 
ons steentje aan bij!” Jurgen Keijzer

Organisatieniveau
De opbrengst 
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“Binnen Prysmian Nederland gaan we het 
onderwerp breder trekken en staat de 
circulaire economie op de strategische 
agenda van het managementteam voor 
alle productgroepen en klanten; zowel ac-
tieve productontwikkeling als de commu-
nicatie. Het hoofdkantoor werkt gestaag 
verder om circulaire kenmerken voor alle 
producten aan het corporate product 
data managementsysteem toe te voegen. 
Daarbij is de ervaring die we opdoen met 
onze Nederlandse klanten van groot be-
lang. Prysmian Nederland start daarvoor 
volgend jaar een pilot voor het testen en 
uitrollen van de nieuwe kabel. 

Circulair productontwerp staat bovendien 
op de agenda van al onze gesprekken 
met de technologen, de inkoop en de 
asset managers van de netwerkbedrij-
ven. Met alle netwerkbedrijven willen we 
een pilot hebben lopen. Het zal stapje 
voor stapje gaan, want bij onze klanten 
staat leverbetrouwbaarheid van energie 
hoog in het vaandel. Bovendien moeten 
de nieuwe oplossingen compatibel zijn 
met de huidige netwerken. Maar het gaat 
veranderen. En het is ook duidelijk dat wij 
als maker dezelfde soort gesprekken met 
onze materiaalleveranciers moeten gaan 
voeren.” Frank Middel, Prysmian

“Voor Thermaflex nemen we dit initiatief 
mee in de mogelijkheden met betrekking 
tot de circulaire economie om daarmee 
bewustzijn te creëren bij andere stakehol-
ders. Zo heb ik al diverse sessies bijge-
woond waar ik dit gedeeld heb met de 
aanwezigen. Ik wil vermelden dat onder-
tussen contracten zijn gesloten met klan-
ten waarbij we vast hebben gelegd dat we 
het materiaal op end of live terugnemen 
en daarvoor de klant een bedrag terugge-
ven.” Marcel Houben

“Mede door de voortgang in Leiding op 
Circulariteit en de focus die er intern is 
gekomen door de voorbereidingen op een 
aanbestedingstraject is het onderwerp 
prominenter op de agenda gekomen. Er 
staat op directieniveau een roadmap klaar 
voor de realisatie van de ambitie 40% cir-
culair ingekocht.” Hendrik van Zantvoort, 
Alliander

“Ondanks dat de sleutel voor een echte 
doorbraak ligt in het denken in ketens, zit 
er nog een enorme worsteling op organi-
satieniveau. Het slagen van circulaire sa-
menwerkingen wordt grotendeels bepaald 
door verandering op organisatieniveau of 
wat we ook weleens sociale innovatie noe-
men. Daar ligt nog steeds een belangrijk 
aandachtspunt in deze transitie”. Pieter 
van den Herik.  
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Niet voor niets heet dit traject een keten 
innovatieprogramma. Alle stappen die de 
coalitie afgelopen jaar heeft gezet gezet, 
moet uiteindelijk bijdragen aan een veran
dering in de keten. In deze project history 
heeft u kunnen lezen op welke manier de 
coalitie zich ketenbreed afspeelt en zich 
gedurende het traject heeft verbreed. 
Maar hoe hebben de deelnemers dit zelf 
ervaren? En welk effect denken zij dat dit 
heeft op de keten als geheel?

“Als business developer en innovator vind 
ik het meest interessante aan het keten-
programma, dat je elkaar als spelers in 
de totaalketen gaat vertellen waar je als 
(soms kleine) schakel in het geheel mee 
worstelt en waar je juist blij van wordt. 
Met deze informatie kan een andere partij 
weer aan de slag, waardoor puzzelstukjes 
opeens op hun plaats vallen. Uitvinden 
kun je alleen, maar innoveren moet je sa-
men. Elkaar vertellen wat er speelt zonder 
kaarten tegen de borst vind ik de kracht 
van dit keten innovatieprogramma.” Ray-
mond de Schrevel

“De cross-sectorale aanpak is in mijn 
optiek in feite de enige manier om echt 
flinke stappen (radicale innovaties) te zet-
ten op weg naar een circulaire economie. 
Ieder heeft een stukje van de puzzel in 
handen, we hebben elkaar nodig voor de 
hele puzzel. Dat is in dit traject gefacili-
teerd.” Ruud van Nieuwenhuijze

Bovendien heeft de ketenbrede aanpak 
ervoor gezorgd dat de onderlinge partijen 
elkaar beter zijn gaan begrijpen. Inmiddels 

een gemeenschappelijke taal spreken over 
de invulling van een circulaire economie 
binnen hun eigen keten.

“Het keten innovatieprogramma heeft 
goed geholpen bij het gesprek over de 
circulaire economie en wat dat betekent 
voor bijvoorbeeld netwerkbeheerder 
en kabelmaker. Dit komt vooral door de 
algemene begripsvorming in het begin en 
de betrokkenheid van bijna alle spelers in 
de ondergrondse infra. Het heeft het on-
derwerp minder academisch gemaakt en 
een belangrijke impuls gegeven voor het 
zoeken naar praktische en haalbare acties. 
De spraakverwarring is duidelijk vermin-
derd, maar nog niet weg.” Frank Middel

“Als het meest inspirerend heb ik ervaren 
dat mensen uit verschillende disciplines, 
maar met eenzelfde visie op circulariteit, 
al snel concrete resultaten bereiken.” 
Roger Loop 

In november namen we een enquête af 
onder de deelnemers, waaruit u eerder al 
een aantal quotes las. Hieronder enkele 
uitkomsten die gaan over het effect van 
de coalitie op de manier van samenwerken 
binnen de keten. 

Ketenniveau 
De opbrengst 
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Enquête uitslagen

We zijn door elkaar 
geinspireerd geraakt

Mijn organisatie  
is anders gaan  
denken: voorbij  
het eigen belang

We hebben meer 
samengewerkt dan 
voor de coalitie 
bestond

We dragen uit wat 
we met dit traject 
doen

We zijn met elkaar 
in dialoog geweest

De lat van de ambitie 
ligt nog steeds hoog

Eens

Oneens
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Reflectie 
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Transitie naar een circulaire economie
Het samenkomen van twee projecten in 
Ecodorp Boekel versnelt de transitie, in 
ieder geval als het gaat om laagspanning. 
Daarnaast geeft de proeftuin een doorkijk 
naar energietransitie: lokaal en duurzaam 
opgewekte energie door een smart grid. 
Als we hier goede resultaten behalen en 
er voldoende ruchtbaarheid aan kunnen 
geven, is ook die transitie echt begonnen.

Een transitie is niet zomaar klaar. Af. Strik 
erom. Niks meer aan doen. Het is blijven 
leren, groeien, vallen, opstaan, hollen. 
Maar ook lachen. Of zoals Frank Middel 
antwoordde op de vraag wat deze coalitie 
voor hem betekent: “Dat is gewoon goed. 
Beter iets doen dan niks. En het is leuk om 
iets te kunnen doen waar je in gelooft, met 
mensen die daar ook vol voor gaan. Dit is 
de jus op mijn werk.”

Met een aantal hoofdrolspelers blikken we 
terug.

Hoe draagt jullie innovatieproject bij aan 
een circulaire economie? 

“Door functioneel de markt te bevragen, 
stellen we die in staat ons zo goed moge-
lijk te helpen om duurzame producten te 
ontwikkelen. Door deze vragen gezamen-
lijk te stellen vergroten we de kans op 
succes.” Hendrik de Vries

“Maar een functionele vraag kan niet 
bestaan zonder een duidelijke visie 
waarom je iets doet. Zonder visie zou 
het een lucky shot zijn als je krijgt wat je 
wilt. Je moet het dus wel kaderen. En in 
je visie komt circulariteit dan terug. Op 
die manier kan de functionele vraag een 
circulaire economie bevorderen.” Hendrik 
van Zantvoort

Wat is de impact van de gezamenlijke 
visie van de coalitie binnen jouw bedrijf?

“Het versnelt en verlegt het accent. 100% 
circulair betekent dat we meer moeten 
doen met de gerecyclede content van 
ons product. Dat was eerder wat onder-
geschoven, het accent lag op technische 
specificatie en lage kosten. Milieuaspec-
ten vielen erg samen met bedrijfseco-
nomische overwegingen. Manieren om 
andere grondstoffenbronnen aan te boren 
werden wel voorzichtig verkend, maar 
dit zorgt voor echte versnelling.” Frank 
Middel

Don’t stop!
Reflectie
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Stel dat dit initiatief niet was genomen, 
wat was er dan gebeurd?

“Dan was het niet zo snel gegaan, of mis-
schien voorlopig nog wel helemaal niet. 
Doordat dit project de circulaire econo-
mie op een nationaal niveau tilt, kunnen 
we makkelijker buiten de gewone klant-
leverancier relatie treden. Dat is denk ik 
de kracht.” Frank Middel

Heeft de coalitie jou ook veranderd? 

“Bij mij heeft het een stukje begrip en 
herkenning opgeleverd dat de praktijk 
weerbarstiger is dan de theorie. Mijn 
medewerkers komen wel vaker met dit 
soort verhalen terug, dat ze met partners 
het een en ander hebben geprobeerd, 
maar dat het allemaal niet zo vlot loopt. 
Dan stimuleer ik ze te blijven geloven in 
waar we voor staan als organisatie, de 
energie niet te verliezen, maar een andere 
strategie te kiezen. Nu maak ik zelf mee 
hoeveel voeten het in de aarde heeft om 
verschillende partijen mee te krijgen. Dat 
is ontzettend leerzaam en uitdagend.” 
Marcel Houben

Hoe kijk je terug op afgelopen periode? 

“Ik vond het tot nu toe een goed pro-
gramma en zoals gezegd, het is een 
belangrijke katalysator geweest om na 
te denken over de circulaire economie. 
Van leuk gespreksonderwerp naar seri-
ous business. Dit programma moet een 
logische verbinding krijgen met nieuwe 
initiatieven, bijvoorbeeld met het priori-
taire thema kunststof in het Rijksbrede 
programma Circulaire Economie. De 
innovatiekracht en al het goede wat we 
in de afgelopen tijd hebben opgebouwd, 
moeten we met alle betrokkenen blijven 
stimuleren”. Pieter van den Herik

“Deze coalitie neemt de 
leiding op circulariteit!”

“Zonder visie zou het 
een lucky shot zijn als 
je krijgt wat je wilt”

63 



Wij danken je hartelijk voor het lezen en 
delen van dit verhaal. We hopen dat je tus
sen de regels door inzicht hebt gekregen 
in de mooie en lastige kanten van innova
tie in de ondergrondse infrastructuur. We 
wensen alle verduurzamers in deze sector 
heel veel succes!

Meer informatie over het keten innovatie
programma Leiding op Circulariteit?  
Neem contact op met transitiemanager  
Pieter van den Herik op p.vandenherik@
mvonederland.nl of 0614145444.
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flyer: Visie 2040 




