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ij werken elke dag keihard aan een betere we-

reld, want dat is wat ieder van ons drijft”, al-

dus de website van Copper8. Van Oppen vertelt dan 

ook zeer bevlogen over het streven van haar organi-

satie. “Copper8 is, bij het ontbreken van een beter 

woord, een adviesbureau dat zich actief inzet voor 

het realiseren van de circulaire economie. Wij schrij-

ven bij voorkeur geen rapporten maar zijn echt be-

trokken bij de implementatie van circulariteit. De 

uitkomst van ons werk moet zichtbaar zijn in de fy-

sieke omgeving. Een voorbeeld is de herhuisvestings-

opgave van het kantoor van netbeheerder Liander in 

Duiven, waarvan wij de aanbesteding hebben bege-

leid. We zijn niet zozeer actief op het technische as-

pect maar meer het organisatorische, omdat wij ge-

loven dat je een circulaire economie niet vanuit je 

eigen cocon kunt creëren. Samenwerking tussen de 

verschillende partijen is essentieel. Wij zorgen er ei-

genlijk voor dat de opdrachtgever de juiste vragen 

stelt, en orkestreren een nauwe samenwerking waar-

in de markt tot een goede aanbieding komt waarbij 

het gezamenlijk belang voorop staat.”

W EEN SLIMMERE EN LEUKERE SECTOR 
Van Oppen kreeg een rol in het transitieteam Circu-

laire Bouweconomie. Ze was zeer nauw betrokken 

bij het opstellen van de Transitieagenda Circulaire 

Bouweconomie. De agenda kent drie fases, waarbij 

de eerste fase (2018-2021) in het teken zal staan van 

‘een compleet ingericht basiskamp’. Deze periode 

moet de uitvalsbasis worden voor de uiteindelijke 

circulaire bouweconomie. Hoe ziet die er volgens 

Van Oppen uit? “In de circulaire bouweconomie 

werken we op basis van hoogwaardige hergebruik-

technieken. Gebouwen worden niet gesloopt, maar 

gedemonteerd en producten zullen na gebruik een 

nieuwe plek vinden. Het is een bouwsector die veel 

slimmer werkt met alle materialen die we hebben 

en die veel meer in kringlopen denkt. Het is ook een 

leukere bouwsector, waarin de verschillende keten-

partners veel meer in verbinding staan met elkaar.”

VAN TOEVAL AFHANKELIJK
Gevraagd naar de huidige status van circulair bou-

wen, is Van Oppen kritisch. “Circulair bouwen staat 
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nu nog met name in het teken van het hergebruiken 

van materialen, maar nog niet van producten of com-

ponenten. Bovendien is het nog veel te veel afhan-

kelijk van toeval. Toevallig is er een opdrachtgever 

die circulair wil bouwen of toevallig is er een project 

in de buurt waarvan je de materialen of producten 

hergebruikt. Het is nog niet georganiseerd.”

BETERE VRAGEN STELLEN
Wat moet er volgens haar de komende jaren gebeuren 

om de circulaire bouweconomie verder in te richten? 

“Wat de komende jaren onder andere erg belangrijk 

is, is dat we de kip-en-eiproblematiek gaan doorbre-

ken. We willen naar een circulaire bouweconomie, 

maar heel vaak wordt de vraag nog niet gesteld door 

opdrachtgevers. Er moeten circulaire uitvragen in de 

markt worden gezet om het aanbod te stimuleren. 

Een betere wereld begint bij het stellen van een be-

tere vraag. Als je als opdrachtgever ruimte geeft, komt 

de markt in beweging. De overheid speelt hier een 

grote rol in, zij moeten het goede voorbeeld geven. 

Om de status quo te doorbreken moet je echter ook 

“



44 45

INTERVIEW

werken aan de aanbodzijde. Opdrachtgevers moeten 

het vertrouwen hebben dat ze, wanneer ze de vraag 

stellen, ook een oplossing krijgen. Daar moeten nog 

stappen worden gemaakt. Het ontwikkelen van ruwe 

circulaire materialen lukt vaak wel. Zo zijn tapijttegels 

of binnenwanden bijvoorbeeld wel circulair te krij-

gen. Bij de wat complexere producten die uit meer-

dere onderdelen bestaan, zoals een kozijn, installatie 

of een lift, is dit nog niet het geval.”

KRITISCH KIJKEN NAAR EIGEN PRODUCT 
Voor fabrikanten in de bouwketen ligt er dus duide-

lijk een taak. Wat betekent de circulaire bouwecono-

mie voor hen? “Het is voor fabrikanten in de bouw 

als eerste van belang om inzicht te krijgen in de eigen 

producten. Welke materialen gebruik je? Bevat het 

product toxische stoffen? Dit inzicht kun je gebrui-

ken om je producten te verbeteren. Het betekent ook 

dat je kritisch gaat kijken naar je eigen toeleveranciers 

en ze bij je producten gaat betrekken. Duurzaamheid 

van materialen wordt ook belangijker dan kosten. 

Fabrikanten zullen dus ook bereid moeten zijn om 

zelf meer te betalen aan toeleveranciers, maar wel in 

de wetenschap dat ze dit weer terug kunnen verdie-

nen aan de eigen opdrachtgevers. Er moet dus ook 

een pricingmodel aan worden gekoppeld. Daarnaast 

moeten fabrikanten ervoor zorgen dat hun producten 

demonteerbaar zijn. Geef afnemers een handleiding 

mee waarin wordt gezegd: ons product is uit elkaar 

te halen en dat doe je zo. Hierdoor zal er tussen toe-

leveranciers en afnemers ook veel meer samenwer-

king ontstaan. Ik denk ook dat het voor fabrikanten 

interessant is om meer open te staan voor wat wij 

reverse logistics noemen. In de circulaire bouweco-

nomie gaan gebruikte producten opnieuw de markt 

op. De kans is groot dat ze op zo’n moment een op-

knapbeurt nodig hebben of een check voordat er een 

garantie op kan worden gegeven. Als je dat goed op-

pakt, heb je een nieuw verdienmodel.”

MARKTPLAATSEN ALS NIEUWE PARTIJ
Opdrachtgevers en fabrikanten zullen zich opnieuw 

moeten uitvinden. Ook ontstaan er nieuwe partijen 

in de keten. “Er zullen steeds meer tussenpersonen 

ontstaan zoals New Horizon en Excess Materials Ex-

change, marktplaatsen die handelen in gebruikte 

materialen. Op het moment dat een gebouw wordt 

gesloopt, koppelen zij deze materialen aan afnemers 

die dit materiaal direct als het vrijkomt gaan toepas-

sen. Daarmee bied je ook een oplossing voor de uit-

daging dat gedemonteerde materialen ergens voor 

langere tijd moeten worden gestald.” 

SECTORBREDE KENNISONTWIKKELING 
De komende jaren is ook een sectorbrede kennisont-

wikkeling op het gebied van circulair bouwen van 

groot belang, volgens Van Oppen. “Het is belangrijk 

om aan de hand van bestaande praktijkvoorbeelden 

goed inzichtelijk te krijgen wat nou de waarde is van 

circulair bouwen. Wat levert het op en wat zijn de 

lessen? We hebben een gemeenschappelijke taal no-

dig en instrumenten om de circulariteit in projecten 

te duiden en te meten. Een belangrijk aspect daarbij 

is het materialenpaspoort, waarmee je inzichtelijk 

kunt maken welke materialen in een gebouw zijn 

gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het te-

rugwinnen van materialen bij de sloop of demontage 

en hergebruik veel makkelijker. Dit materialenpas-

poort moet de komende tijd onder andere geoptima-

liseerd worden door meer inzicht te hebben in de 

producten die worden toegepast en door een ver-

hoogd detailniveau van BIM-modellen waardoor een 

materialenpaspoort met één klik op de knop gegene-

reerd kan worden.”

Ook op de bouwplaats zelf zal er in kennis moeten 

worden geïnvesteerd. “Circulair bouwen staat voor 

het opnieuw hoogwaardig gebruiken van materialen. 

Dit betekent dat er bijvoorbeeld een kozijn uit een 

“Het is voor fabrikanten van belang om inzicht 
te krijgen in de eigen producten”

“Circulair bouwen is nu 
nog veel te veel 

afhankelijk van toeval”

gebouw in een ander gebouw moet worden verwerkt. 

Om dat ingepast te krijgen, daar is vakmanschap voor 

nodig. Het is niet meer plug & play zoals je dat bij 

prefab ziet. Competenties die de afgelopen twintig 

jaar zijn vervaagd, zullen weer terug moeten komen.”

DENKEN IN WIN-WINOPLOSSINGEN 
Er liggen vele uitdagingen op de route naar een cir-

culaire bouweconomie. Van Oppen onderstreept 

nogmaals dat de belangrijkste uitdaging volgens 

haar niet zozeer technisch maar procesmatig van 

aard is. “Het verschil tussen duurzaamheid en circu-

laire economie is wat mij betreft dat het woordje 

economie erachter komt. Je kunt heel erg optimali-

seren op het duurzaamheidsvlak, dat verandert de 

economie niet. Voor de transitie van een lineaire 

naar een circulaire economie is er een andere manier 

van interacteren met ketenpartners, toeleveranciers 

en opdrachtgevers nodig. Als je een lineaire keten 

houdt, bereik je hoogstens een lijntje dat steeds 

minder milieu-impact heeft. We moeten ons echter 

in een kringloop gaan organiseren. Het eigen belang 

moet naar de achtergrond en we moeten gaan den-

ken in win-winoplossingen.” 

Cécile van Oppen


