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Voorwoord 

Voor u ligt mijn MRE scriptie met als onderwerp Vastgoed en de circulaire economie: een toekomstverkenning. Eind 2011 ben ik 

gestart met de MRE opleiding en hobbelde ik van tentamen naar tentamen. Of was het van borrel naar borrel? Ik heb ontzettend veel 

plezier gehad in het volgen van deze opleiding. Aan de ene kant waren de colleges interessant en heb ik vastgoed op een voor mij 

andere wijze leren kennen. Aan de andere kant heb ik met mijn medestudenten er vrienden voor het leven bijgekregen. Maar goed, 

begin 2013 ging het luchtalarm af, ik moest toch echt mijn scriptie onderwerp aanleveren… Tsja, waar zal ik in vredesnaam 

onderzoek naar gaan doen? Uiteindelijk had ik een lunch met een paar van mijn collega's (Thijs en Michiel, bedankt!) en bedacht ik 

dat een onderzoek naar circulaire economie in vastgoed toch wel perspectieven bood. 

Vanaf de eerste artikelen die ik destijds over dit onderwerp las, zag ik direct oplossingen voor de huidige stagnerende 

(vastgoed)economie en ben ik, zoals één van mijn gesprekspartners het typeerde, vrij snel een “believer” geworden. 

 

Dit is ook de plaats om de mensen om mij heen te bedanken. Allereerst wil ik dat doen richting mijn lieve vrouw, Gisèle. Eigenlijk 

was jij mijn eerste begeleider. Je dacht met me mee als ik weer een nieuw model wilde opzetten; waar moeten nu die pijltjes en zullen 

we er vierkantjes of rondjes in zetten? Als ik overdag weer lappen tekst had lopen tikken, dan ging jij na een dag lang werken 

enthousiast achter de laptop zitten om te controleren of ik wel steeds de d'tjes en de t'tjes op de juiste plek had staan. En als ik echt 

rust nodig had, liet je je bereidwillig “verbannen”, samen met Anne, zodat ik het huis alleen had. Ik zou niet weten hoe ik dit zonder je 

voor elkaar had kunnen krijgen. Chapeau!  

 

Ook onze kleine dochter Anne wil ik bedanken, voor de nodige en onnodige afleiding. Je hebt papa de laatste maanden eigenlijk alleen 

maar achter de keukentafel zien zitten met zijn blik op oneindig, starend naar zijn laptopscherm. Soms werd je zelfs verbannen naar de 

box en steeds heb je het getolereerd. Soms heb je zelfs geïnteresseerd met een schuin hoofdje om het hoekje van het beeldscherm 

meegekeken. Ik hoop dat wat papa heeft bedacht aanslaat, want als jij straks groot bent, is het toch de bedoeling dat je net zo kunt 

genieten van deze wereld als papa en mama dat nu doen.  

 

Ik wil Leo bedanken voor het feit dat hij me de kans gaf om deze opleiding te volgen, John bedanken voor het “spiegelen”, en papa 

voor alle keren dat ik je het stuk liet lezen en aan je vroeg of het wel allemaal academisch verantwoord was.  

 

Alle geïnterviewden wil ik danken voor hun tijd voor de gesprekken, hun inspiratie en tips. Tot slot dank ik mijn (schoon)familie, 

vrienden en (oud)collega's voor alle kleine en grotere gebaren die het mij mogelijk hebben gemaakt om deze scriptie en opleiding af te 

ronden.  

 

Rest mij nog om u veel inspiratie en vooral veel leesplezier toe te wensen. 

 

Den Haag, 15 oktober 2013. 

 

Bram van de Kaa.  
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Samenvatting / Executive summary 

Deze thesis behelst een onderzoek naar de wijze waarop een circulaire economie in vastgoed eruit zou kunnen zien. Daarnaast wordt er 

gekeken naar de haalbaarheid van deze transitie. De noodzaak van een transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie 

wordt door meerdere bronnen ondersteund. Het is de verwachting dat grondstofprijzen gaan stijgen in de toekomst. Indien de 

vastgoedmarkt een transitie maakt naar gebouwen die uit herbruikbare componenten bestaan, dan zou de vastgoedmarkt een stuk 

minder afhankelijk worden van (delf)stoffen uit de natuur. Eén van de kenmerkende uitgangspunten van de circulaire economie is dat 

de consument van verbruiker gebruiker wordt. De gebruiker koopt dus geen producten meer, maar huurt ze. Op zich is dat binnen de 

vastgoedeconomie geen vernieuwende insteek, immers, een groot deel van het huidige vastgoed wordt al verhuurd. Maar uiteraard is 

circulaire economie meer. Het houdt ook in dat een verhuurder er zorg voor draagt dat alle componenten en onderdelen van zijn 

object circulair ontworpen zijn: Ofwel herbruikbaar, ofwel zonder schade terug te geven is aan de natuur.  

 

De begrippen circulaire economie en transitiemanagement hebben beide hun wortels in de maatschappelijke tendens om 

verduurzaming nader te onderzoeken. Het samenbrengen van deze twee concepten is dus ook niet verwonderlijk. Vastgoed is dan een 

beetje een vreemde eend in de bijt. Immers, vastgoed, en daarmee de Nederlandse bouwsector, staan niet alom bekend om hun 

innovatie, drang en verduurzaming.  

 

In dit onderzoek is gestart met het omschrijven van de kernbegrippen. De circulaire economie vindt zijn oorsprong in zeiltochten rond 

de wereld (beste lezer, zie dit als een teaser om verder te lezen) en transitiekunde heeft zijn wortels in de complexe systeemkunde. De 

primaire kenmerken van vastgoed worden kort uitgediept, om deze later te koppelen met transitiekunde en de circulaire economie.  

 

Aansluitend wordt met behulp van de theoretische bronnen een (mogelijk) model opgezet voor de circulaire economie in het vastgoed. 

Vastgoed is uiteraard een samenstelling van componenten, dus aansluitend wordt er ook voor één van de componenten van vastgoed 

een model opgesteld. 

 

De opgestelde modellen worden vervolgens getoetst aan de praktijk. Dit vindt plaats middels een tweetal kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, interviews en casusonderzoeken. Op voorhand zijn er een viertal hypotheses gedefinieerd. Deze hypotheses zijn 

getoetst aan de visies van de geïnterviewden en aan de casussen. De geïnterviewden zijn dusdanig geselecteerd dat zij niet tot de 

huidige “gevestigde orde” behoren binnen het vastgoed, maar wel meer dan voldoende ervaring hebben om een betrouwbaar beeld te 

kunnen schetsen rond de geloofwaardigheid van de te onderzoeken hypotheses. 

 

Uit analyse van de interviews en casussen volgt dat het meest gangbare model voor de vastgoedwaardeketen (gebaseerd op de 

“ketenintegratie” gedachte) niet houdbaar is als gebouwen volgens de circulaire economie ontworpen dienen te worden. Binnen dit 

onderzoek wordt er hiervoor een nieuw model opgesteld, specifiek voor een circulaire vastgoedeconomie. Ook de levensduur van het 

specifieke gebouwonderdeel is maatgevend voor de potentie om dat onderdeel circulair te maken. Kort gezegd geldt dat vrijwel alles 

binnen vastgoed circulair te maken is, met uitzondering van het casco en de locatie. Al worden er binnen dit onderzoek wel 

handreikingen gedaan hoe één en ander alsnog circulair te maken is. ? 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Op 15 april 2013 werd een aflevering in de serie Tegenlicht, het informatieve programma van de VPRO, uitgezonden. In 

deze aflevering keek Tegenlicht, samen met Prof. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, naar 

de kiemen van het “nieuwe” Nederland. Volgens Rotmans bevindt onze samenleving zich op een kantelpunt; een spannende 

tijd die de maatschappij instabiel en kwetsbaar maakt voor verstoringen, maar ook de deur opent voor radicale veranderingen. 

In voornoemde aflevering werd door Rotmans een eerste schets gegeven van de implicaties voor de Nederlandse bouwsector.  

Rotmans (2013) gaat uitgebreider in op een aantal sectoren die in een overgangsfase zitten van transitie. De bouwsector is 

volgens hem hier een voorbeeld van. Rotmans schrijft: “De bouw is aan het veranderen. Onder druk van de crisis en vanuit 

het besef dat men op een dood spoor zit. Er zal een radicaal andere weg moeten worden ingeslagen. Nu de nieuwbouw vrijwel 

volledig plat ligt, verschuift de focus naar renovatie van de bestaande bouw. Duurzaamheid speelt daarbij een cruciale rol. En 

nieuwe innovatievormen van bouw, zoals bouwen op water en groene organische bouw”. Ook PSIBouw (2008) omschrijft een 

viertal transitiepaden naar een duurzamere bouw: 

1. De bouw als dienstverlener; 

2. De bouw levert maatschappelijke meerwaarde; 

3. De bouw als innovatiesector; 

4. De blik naar buiten. 

 

Dame Ellen MacArthur kwam voor het eerst in het nieuws in 2001 toen ze in haar eentje non-stop rond de wereld zeilde. Zij 

was toen 24 jaar. Voorafgaand aan haar succes in 2001 won ze de solo trans-Atlantische wedstrijd vanuit het Verenigd 

Koninkrijk naar de Verenigde Staten en in 2002 won ze een zeilwedstrijd van Frankrijk naar het Caraïbisch gebied. 

Gedurende MacArthur's wedstrijden op zee leerde zij wat het betekent om te vertrouwen op schaarse middelen. Tijdens een 

zeilwedstrijd zijn het beperkt gebruik van voedsel, water en brandstof onvermijdelijk gekoppeld aan winnen of verliezen. Zij 

stopte met haar zeilcarrière en in september 2010 lanceerde ze de Ellen MacArthur Foundation met als doel de "versnelling 

van de overgang naar een regeneratieve, circulaire economie te bewerkstelligen". In opdracht van haar stichting schreef 

McKinsey & Company (2012) een studie over de overgang naar een circulaire economie. Naar hun mening is het huidige 

industriële systeem veel te grondstof-intensief en leidt dit tot zowel economische- als milieurisico's. Bedrijven en overheden 

zijn nog te weinig bezig om materiaalverspilling en afval uit productieprocessen weg te ontwerpen, terwijl juist daar de 

circulaire economie begint. Europa moet versneld toewerken naar een circulaire economie, concludeert het bureau in het 

rapport “Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition” (2012). Dat is de 

enige realistische oplossing voor de groei- en grondstoffenvraagstukken waar de economie mee te maken heeft. 

 

De vraag is nu óf en, zo ja, hóe de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie in de vastgoedmarkt zou 

kunnen worden vormgegeven. Wat zijn de eerste stappen die gezet moeten worden? Dit is feitelijk het onderwerp dit 

onderzoek. 
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1.2 Probleemstelling 

McKinsey & Company (2012) stelt dat de grenzen van ons lineair economisch model steeds dichterbij komen; grondstoffen 

worden duurder en schoon water en schone lucht worden schaarser. De onhoudbaarheid van ons lineaire systeem blijkt wel 

uit de volgende feiten: in de 20e eeuw is de wereldbevolking 34 keer meer materialen, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer 

fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa gaan gebruiken (Fischer-Kowalski et al., 2011). De belangrijkste redenen van 

deze stijgende consumptie zijn een groei van de wereldbevolking en een toenemende welvaart. Het is de verwachting dat dit 

doorzet. De bevolking blijft groeien en passeert de 9 miljard rond 2050 (United Nations Population Fund, 2013). Ondanks 

de economische crisis ligt het in de verwachting dat ook de 

mondiale economische groei de komende decennia hoog 

blijft (3,6% per jaar), met een verwachte groei van zelfs 6,3% 

per jaar in opkomende niet-westerse economieën (World 

Bank, 2011). Een verdrievoudiging van het mondiale 

materiaalgebruik in 2050 is een reële verwachting (Fischer-

Kowalski et al., 2011). Door de groei van de middenklasse 

veranderen consumptiepatronen en neemt de vraag naar 

luxe artikelen en andere voedingsproducten toe (Brown, 

2011). De productie hiervan vraagt extra inzet van 

natuurlijke hulpbronnen (World Wide Fund, 2007). Voor 

niet-hernieuwbare materialen, zoals metalen, mineralen en 

fossiele brandstoffen, krijgen we te maken met toenemende 

schaarste-vraagstukken. Verstedelijking leidt tot de inzet van 

grondstoffen voor de opbouw van deze stedelijke 

infrastructuur, de toenemende behoefte aan 

transportstromen en de concentratie van vervuiling en 

afvalstromen. Meer monden leiden tot een grotere 

voedselvraag en bovendien leidt de verschuiving naar een 

meer op de natuur gebaseerde economie tot een groter 

gebruik van hernieuwbare natuurlijke materialen. De 

groeiende vraag is in het verleden gepaard gegaan met 

toenemende druk op het natuurlijk kapitaal en 

onevenwichtigheid in ecosystemen met als risico dat deze 

uiteindelijk suboptimaal presteren of uitgeput raken1.  

De groeiende wereldbevolking, de welvaartsstijging en de 

toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen zijn dus 

een gegeven. Om de grenzen van onze mogelijkheden niet te 

overschrijden moeten we die hulpbronnen optimaal gaan 

inzetten. De afgelopen decennia zijn er al grote stappen gezet. Zo onttrok de wereldeconomie in 2005 ongeveer 30% minder 

aan hulpbronnen om 1 euro BBP te produceren dan in 1980. In absolute zin is de onttrekking van natuurlijke hulpbronnen 

                                                                  

1 Het International Resource Panel (IRP) laat zien dat het gebruik van fossiele brandstoffen en de productie van biotische 
grondstoffen (landgebruik, kunstmest, etc.) het leeuwendeel van de globale milieudruk veroorzaken. Ook laat het IRP zien dat 

figuur 1 - Materiaalverlies in de huidige economie, in miljoenen 
tonnen, EU27, 2010E. 
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in diezelfde periode echter sterk gestegen. McKinsey & Company hebben in hun publicatie inzicht gegeven in de hoeveelheid 

grondstoffen die momenteel verloren gaat (figuur 1). De bouw draagt volgens deze statistieken voor 33% bij aan het gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen.  

De uitdaging is dus om te groeien door vergroening, waarbij we in onze welvaart voorzien door een optimale omgang met 

natuurlijke hulpbronnen. Hierbij staat duurzaamheid centraal. We willen immers niet alleen vandaag maar ook morgen 

verzekerd zijn van de beschikbaarheid ervan. Dit kan door slimmer, efficiënter en zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen 

en te streven naar een circulaire economie. De vraag is hoe de vastgoedmarkt daaraan zijn steentje kan bijdragen. 

1.3 Vraagstelling 

In hoeverre is binnen de vastgoedmarkt een transitie haalbaar van de huidige lineaire economie, naar een circulaire 

economie?   

 

Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen geformuleerd. Deelvragen die richtinggevend 

zijn voor het onderzoek zijn: 

1. Wat houdt circulaire economie in? (paragraaf 2.1) 

2. Wat zijn transities, en hoe zijn ze te herkennen? (paragraaf 2.2) 

3. Wat zijn de primaire kenmerken van vastgoed? (paragraaf 2.3) 

4. Is vastgoed een productiemiddel of is het een vermogensobject? (paragraaf 2.3.2) 

5. Hoe is vastgoed te fileren in componenten? (paragraaf 2.3.3) 

6. Zijn alle onderdelen of componenten van een vastgoedobject circulair te maken? (paragraaf 3.3) 

7. Welke rol vervullen de traditionele stakeholders in een circulaire vastgoedeconomie? (paragraaf 4.7) 

1.4 Doel van het onderzoek en eindproduct 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe een circulaire vastgoedeconomie eruit zou kunnen zien en in 

hoeverre een transitie daarnaar kan plaatsvinden. Tevens wordt er een verfijnd model opgesteld om te bekijken in hoeverre 

circulariteit in bijvoorbeeld het constructief casco een haalbare kaart is. Hier wordt dan zowel op technisch als financieel-

economisch vlak naar gekeken.  

Het eindproduct van deze scriptie is een in de praktijk getoetst model voor een circulaire vastgoedeconomie.  

1.5 Onderzoeksmethode & strategie 

Dit onderzoek is een toetsend onderzoek. Er wordt een model opgesteld aan de hand van de theorie en dit model zal middels 

een aantal hypotheses worden getoetst aan de praktijk. Bij deze toetsing aan de praktijk zal het principe van Appreciative 

Inquiry, en dan voornamelijk het simultaneïteit principe, leidend zijn.  

De onderzoekstrategie is in grote lijnen als volgt; er is gestart met een literatuuronderzoek, betreffende de theorie achter de 

circulaire economie en transities. Daarin zijn ook de primaire kenmerken van vastgoed en de manier waarop vastgoed in 

componenten is opgebouwd onderzocht en is er een beeld gevormd van de vastgoedwaardeketen. Aansluitend zijn enkele 

voorbeelden van succesvolle circulair economische producten geanalyseerd, aan de hand waarvan een eerste aanzet gemaakt is 

voor een model voor een circulaire vastgoedeconomie. De essentie van het model is in een viertal hypotheses vastgelegd. Deze 

hypotheses zijn getoetst aan de informatie uit een vijftal interviews en een drietal casussen. De uitkomsten van deze toetsing 
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zijn gebruikt voor een verfijning van het model. Afsluitend is er een slotbeschouwing met conclusies en aanbevelingen 

gepresenteerd. 

Feitelijk wordt een toetsend, kwalitatief actieonderzoek uitgevoerd. Meer over de onderbouwing voor de keuze voor een 

actieonderzoek vindt u in paragraaf 4.2. 

1.6 Leeswijzer 

Dit hoofdstuk behandelde de aanleiding van het onderzoek, probleem-, vraag- en doelstelling en de onderzoeksmethode. Het 

theoretisch kader van het onderzoek wordt in hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 3 wordt, aan de hand van succesvolle 

circulair economische producten, een eerste model voor een circulaire vastgoedeconomie opgezet. Hoofdstuk 4 gaat in op de 

wijze waarop het model aan de praktijk is getoetst. Tevens wordt in dit hoofdstuk kort toegelicht wat Appreciative Inquiry 

inhoud, worden de hypothesen opgesteld en worden een omschrijving van de onderzoekspopulatie en een analyse van de 

resultaten gegeven. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek op dit 

onderwerp. 
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2 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk start met een korte toelichting op het concept circulaire economie. Paragraaf 2.2 gaat kort in op de transitiekunde. 

Gezien de complexiteit van de (Nederlandse) vastgoedmarkt, is het van belang om na te gaan op welke wijze een transitie in gang gezet 

kan worden. Vervolgens worden in paragraaf 2.3 de huidige vastgoedkenmerken tegen het licht gehouden. Een aantal van deze 

kenmerken wordt uitgediept, met in het achterhoofd het concept circulaire economie.  

2.1 Circulaire economie 

2.1.1 Achtergrond & definitie 

Zoals in de inleiding gesteld heeft de circulaire economie zijn oorsprong in hetgeen MacArthur heeft geleerd tijdens 

haar zeilreizen. Hoe overleef je met gebruik van beperkte middelen, als je op jezelf bent aangewezen. In essentie is dit 

een stroming binnen de huidige maatschappelijke “verduurzaming” trend. Er zijn zeker ook parallellen te vinden met 

het concept van Cradle to Cradle van McDonough & Braungart (2002). Charmant in de benadering van MacArthur 

is echter de toevoeging van het woordje economie. Hiermee doelt zij op de essentie dat er een haalbaar economisch 

systeem dient te zijn, wil het concept slagen.  

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en 

grondstoffen te maximaliseren en de waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan het huidige lineaire systeem, 

waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na gebruik worden vernietigd. De circulaire economie geldt als 

een radicale breuk met het ‘lineaire model' waarop de huidige wereldeconomie is gebaseerd. In een lineaire economie 

is de laatste levensfase van een product niet “hergebruik”, maar “vernietiging”. Het lineaire model is onhoudbaar 

omdat grondstoffen beperkt voorradig zijn. Bovendien kan de natuur niet ongelimiteerd afval en schadelijke stoffen 

opnemen. Ook al kan (een efficiëntere) recycling van afval helpen om het verbuik van natuurlijke hulpbronnen te 

verminderen, de huidige economie blijft fundamenteel een lineair systeem.  

Preston (2012) stelt dat de circulaire economie zijn wortels heeft in de industriële ecologie. De industriële ecologie is 

in 1970 ontwikkeld door milieuacademici en wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt2. Industriële ecologie betreft 

het her modelleren van industriële systemen langs de lijnen van eco-systemen waarbij de efficiency van natuurlijke 

kringlopen wordt herkend. In een circulaire economie worden kringlopen gesloten3, zodat grote hoeveelheden eindige 

hulpbronnen (metalen en mineralen, bijvoorbeeld) worden opgevangen en hergebruikt (Huber, 2000). Andere 

producten worden uit plantaardige materialen geproduceerd, die biologisch afbreekbaar zijn en aan het eind van hun 

leven in meststof worden omgezet. De circulaire economie omvat dan ook twee cycli, een biologische en een 

technologische, waarbij iedere cyclus verschillende ontwerpcriteria heeft. In de biologische cyclus wordt biomassa aan 

het eind van de levenscyclus teruggebracht naar de biosfeer. Dit wordt direct gedaan, ofwel via een opvolgend 

(her)gebruik. In de literatuur wordt dit ‘'opvolgend hergebruik” ook wel “cascading” genoemd (Ellen MacArthur, 

2012)(figuur 2). 

  

                                                                  

2 Deze academici keken ook naar de parallelle ontwikkelingen in de systeemtheorie en de opkomende mondiale milieubeweging 
in die periode. De systeemtheorie achter de circulaire economie grijpt nog verder terug, naar de jaren 1950. Zo heeft Von 
Bertalanffy opgemerkt dat “een systeem wordt gekenmerkt door de interactie van de onderdelen en de niet-lineariteit van die 
interacties” (Von Bertalanffy, 1950) 

3 De concepten ‘closed loops' en ‘Cradle to Cradle' werden al in 1976 door Walter Stahel benoemd (Stahel, 1981). 
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Binnen deze studie wordt dan ook de volgende definitie voor een circulaire economie gehanteerd: 

 

Circulaire Economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het 

behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem 

nastreeft.  

 

Een Circulaire Economie komt neer op: 

1. Optimaal gebruik van grondstoffen 

2. Geen afval, geen emissies  

3. Duurzaam brongebruik 

 

 

figuur 2 - Schematische weergave van een circulaire economie. 
Links de biologische en rechts de technologische cyclus, met daarbinnen “cascades” (Ellen MacArthur, 2012). 

Een belangrijk gedachtegoed in de circulaire economie is dat de mensheid de stap zet van verbruiker naar gebruiker. 

Thomas Rau (2013) stelt: “Het idee dat producten altijd eigendom moeten worden van consumenten is niet meer van 

deze tijd. Als consument is men vooral geïnteresseerd in de prestatie van een product, en niet in het bezitten daarvan. 

Voldoende licht, comfortabel zitten, schone was, daar gaat het om. We moeten gaan consumeren op basis van de 

prestatie van producten.”  

2.1.2 Opbouw model circulaire economie 

Het model van de circulaire economie is opgebouwd uit een 4-tal bouwstenen (Ellen MacArthur, 2012). Dit zijn: 

1. Ontwerp- en productievaardigheden; 
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Materiaalkunde en 

materiaalselectie spelen een 

cruciale rol in het ontwerpen van 

producten. Fabrikanten moeten de 

focus leggen op het doel en de 

prestaties van de producten, in 

plaats van doel en prestaties van de 

basismaterialen. Het proces moet 

dusdanig georganiseerd zijn dat 

conflicterende stimulansen worden 

weggenomen (geen vergoeding als 

percentage van de hoeveelheid 

gebruikt materiaal, eerder een 

vergoeding op basis van 

hergebruik mogelijkheden). 

2. Nieuwe business modellen; 

Bedrijven met een groot marktaandeel en meerdere disciplines in de traditionele lineaire waardeketen kunnen 

een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de circulaire economie 

3. Ervaring in “cascade” ontwerpen; 

Er zullen nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld moeten worden om cascades te ontwikkelen, waarbij een 

uiteindelijke terugkeer naar de bodem of in een industrieel productiesysteem mogelijk is. Hierbij komen 

ondermeer ketenlogistiek, opslag, risicomanagement, energieopwekking en zelfs moleculaire biologie en 

polymeerchemie kijken.  

4. Partijen die “cyclus- en sector-overschrijdende” concepten opzetten. 

Om materiaal gebruik sector en cyclus overschrijdend mogelijk te maken zal de markt zijn werk moeten doen, 

maar zal deze zeker de ondersteuning nodig hebben van beleidsmakers, onderwijsinstellingen en opinievormers. 

2.1.3 Van lineaire naar Circulaire Economie, waar staan we nu? 

Eerder is gesteld dat de huidige economie een lineaire economie is. Volgens staatssecretaris Mansfeld (2013) is dit 

voor Nederland een te negatief beeld van de situatie 4 . Op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

kostenoverwegingen en/of wet- en regelgeving wordt er in toenemende mate bewust met de inzet van energie en 

grondstoffen omgesprongen. Er ontstaan feedback loops en emissies worden tegengegaan. In Nederland recyclen we al 

79% van ons afval. De kwaliteit van onze leefomgeving is de afgelopen decennia al sterk verbeterd.  

We zijn dus goed op weg, maar dat betekent niet dat we er al zijn. Er liggen nog aanzienlijke kansen voor economie 

en milieu. Inzet tot nu toe richt zich voornamelijk op de achterkant van de keten5. De overgang naar een circulaire 

economie vraagt een extra transitiestap naar optimalisatie vanaf de bron. Er wordt daarbij niet slechts gekeken naar 

                                                                  

4 Op verzoek van de Tweede Kamer (Werf, 2013) is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een analyse 
voor Nederland gemaakt, staatssecretaris mevrouw Mansveld heeft op 20 juni 2013 per brief hierop gereageerd (Mansfeld, 
2013). 

5 Men moet dan denken aan de recycling stappen die we als maatschappij hebben gezet (http://www.plasticheroes.nl/) en de 
recycling activiteiten die door het bedrijfsleven worden ondernomen (van Gansewinkel groep). 

figuur 3 - De bouwblokken van circulaire economie. 
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individuele eigenschappen van producten, het optimaliseren tussen schakels of het benutten van afvalstromen. 

Centraal staat het optimaliseren van het gehele systeem. Bij deze laatste stap staan dus niet bestaande systemen 

centraal, maar het creëren van nieuwe productieprocessen, eigendomsverhoudingen, netwerken en ketens. Met de 

complexe waardeketens, die een kenmerk van onze globale economie zijn, vraagt dit om technische, sociale en 

economische innovatie. Een 100% circulaire economie is voorlopig een ideaal. Door de verwachte verdrievoudiging 

van de behoefte aan grondstoffen is primaire winning van grondstoffen ook in de 21e eeuw belangrijk. Al blijven alle 

grondstoffen in de kringloop, er zijn nog heel lang extra primaire grondstoffen nodig. Duurzaam brongebruik blijft 

daarom een belangrijk aandachtspunt. 

McKinsey (2012) heeft geconcludeerd dat een meer circulaire economie voor Europa 340 tot 630 miljard dollar aan 

materiaalbesparingen per jaar kan opleveren. In het rapport “Kansen voor de circulaire economie in Nederland” 

concludeert onderzoeksbureau TNO (2013) dat een méér circulaire economie: 

 7,3 miljard euro aan economische besparingen en baten kan opleveren in Nederland;  

 Een reductie van 17 miljoen ton CO2 per jaar kan opleveren (circa 8% van de totale Nederlandse uitstoot);  

 Grondstoffengebruik met circa 100 miljoen ton per jaar terugbrengt (een kwart van de totale Nederlandse 

jaarlijkse invoer); 

 De voetafdruk voor het Nederlandse land- en watergebruik elders in de wereld reduceert. 

2.1.4 Voorbeelden uit andere sectoren 

Er zijn verschillende sectoren waarbinnen de circulaire economie wordt toegepast. Eén voorbeeld is de (Nederlandse) 

kledingindustrie. Zo heeft het merk Mud Jeans (2013) een concept gelanceerd waarbij kleding geleased wordt en heeft 

het merk Vanvoort (2013) het concept Returnity gelanceerd, waarbij maatkostuums geleased kunnen worden. In 

beide gevallen blijft de leverancier eigenaar van het product en draagt deze zorg voor hergebruik. 

Ook binnen de ICT (hardware) sector is de eerste stap gezet. Siso en RoyalHaskoningDHV hebben recentelijk de 

Recover-E stichting gestart. Het door hen opgezette model is een eerste stap naar een circulaire economie voor ICT 

hardware (SISO, 2013). Recover-E bekijkt welke hergebruikopties (reuse/remanufacture/recycle) er zijn. Het product 

wordt bij deze benadering dus niet gehuurd. Uitgangspunt bij dit concept is dat het product wordt afgeschreven, 

waarna het kosteloos (voor een goed doel) wordt gedoneerd.  

In de (petro)chemie wordt het concept “Chemical 

Leasing” uitgerold, wat volgens Voermans (2013) 

inhoudt dat chemicaliën niet per kilo worden 

verkocht maar op basis van prestatie en 

performance. Ook hier worden de producten niet 

verhuurd, maar verkocht. Het interessante van dit 

model is dat er een split incentive is voor gebruiker 

en verkoper om over te stappen op Chemical 

Leasing (figuur 4).  

In de publicatie van McKinsey (2012) wordt de potentie van de circulaire economie voor de mobiele telefoniemarkt 

gepresenteerd. Daarin wordt een transitiescenario geschetst om te komen tot een circulaire economie voor de mobiele 

telefoonindustrie. In essentie stelt het rapport dat bij een verbetering van de inzamelsystematiek er potentieel een 

betere markt kan ontstaan voor hergebruik van de telefoon en hergebruik van componenten (figuur 5). 

figuur 4 - Chemical Leasing. 
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figuur 5 - Mobiele telefoons: hergebruik en herproductie als alternatief. 

  



 Theoretisch kader 
 

Amsterdam School of Real estate 10 
 

2.2 Transitiekunde 

2.2.1 Algemeen 

Zoals hiervoor gesteld worden moderne samenlevingen geconfronteerd met fundamentele duurzaamheidsproblemen 

in verschillende domeinen zoals energie, transport en voedsel. Technologische oplossingen bieden vaak een tijdelijke 

en gedeeltelijke oplossing. Feitelijk versterken sommige oplossingen de technologische en institutionele “lock-in”. Er 

wordt door onder meer Berkhout, Angel & Wieczorek (2009), Grin, Rotmans & Schot (2010) en Van den Bergh, 

Truffer & Kallis (2011), gesuggereerd dat onze samenleving de consumptie- en productiesystemen fundamenteel 

moet herstructureren door duurzame transities te initiëren. Een bekende transitie uit het verleden was de transitie van 

steenkool naar aardgas als belangrijkste energiedrager. Dit vergde systeeminnovaties voor aardgaswinning en 

distributie, woningbouw en de ontwikkeling van (huishoudelijke) apparatuur. Destijds leek het onvoorstelbaar dat 

steenkool niet langer gebruikt zou worden en dat aardgas de toekomst zou worden. Andere transities waren de 

overgang van een industriële economie naar een diensteneconomie (WikiPedia, 2013) en de overgang van 

personenvervoer in Nederland van de trekschuit en diligence naar de stroomtrein (1840-1890) (Filarski & Mom, 

2008). Dergelijke transformatieprocessen zijn traag en ontvouwen zich gedurende vele decennia, de aard van de 

huidige duurzaamheidsproblemen vereist echter directe actie. Dit spanningsveld wordt nog verergerd door de korte-

termijn focus van burgers en de focus van bedrijven op korte-termijn overleving. Dit maakt het voor beleidsmakers 

moeilijk om ambitieuze duurzaamheidsprogramma's te implementeren. In het laatste decennium is er een 

onderzoekgemeenschap ontwikkeld rond deze thema's, met als overkoepelend thema “duurzaamheid 

transitieonderzoek”. Er is een Sustainability Transitions Research Network (STRN) opgericht en er is een speciaal 

tijdschrift “Milieu-innovaties en Maatschappelijke Overgangen” en een reeks internationale conferenties in 

Amsterdam (2009), Lund (2011) en Kopenhagen (2012). De hoeveelheid literatuur rond dit onderwerp groeit gestaag 

met ondermeer speciale studies over onderwerpen zoals transities in infrastructuur systemen, het “multi-level” 

perspectief, overheid en beleidskwesties, duurzaamheid transities in Azië en de rol van de ruimten en plekken van 

duurzame transities. Markard, Raven, & Truffer (2012) bieden een goed overzicht van hoe het onderzoeksgebied zich 

heeft ontwikkeld en wat de belangrijkste artikelen zijn. 

Het Dutch Research Institute For Transitions (2013)(DRIFT) is een Nederlandse organisatie die zich richt op 

transities. Het DRIFT omschrijft transitiekunde als het onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met transities. 

Hierboven is uitgelegd dat transities fundamentele maatschappelijke omwentelingen zijn die één of meer generaties in 

beslag nemen. Zulke transities kunnen maatschappij breed zijn (bijvoorbeeld de transitie van een industriële naar een 

servicegerichte economie), in een specifieke sector voorkomen (zoals een transitie van afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen) of voor een specifieke plaats gelden (zogenaamde ‘probleemwijken').  

De transitiekunde heeft zijn wortels in het bestuderen van sociaal-economische transities naar een meer ecologisch 

duurzame economie. Doel is om de afhankelijkheid van structurele schaarste van hulpbronnen te minimaliseren. Met 

andere woorden, dit onderzoeksgebied heeft sterke koppelingen met duurzaamheidsonderzoek. 

Transitiekunde is een manier van denken die zich de afgelopen twee decennia heeft ontwikkeld vanuit verschillende 

wetenschapsgebieden (o.a. geschiedenis, sociologie, systeemtheorie, innovatiestudies en ecologie). Transitiedenken 

wordt gebruikt om historische omwentelingen in sociale en technologische systemen te beschrijven en te interpreteren, 

en om op systematische wijze toekomstscenario's te verkennen. Tevens biedt het een kritisch en prikkelend perspectief 

voor het aanschouwen van de hedendaagse roerige tijden en politieke debatten. De economische crisis, sociale 
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spanningen en ecologische uitdagingen zijn alle onderdeel van fundamentele maatschappelijke verschuivingen. De 

transitiebenadering biedt een vertrekpunt om deze tijden van verandering te duiden en om alternatieve strategieën te 

bedenken voor een duurzame toekomst. 

Rotmans (2013) stelt dat transitiekunde een nieuw wetenschapsgebied is dat het afgelopen decennium is ontstaan. 

Het onderzoekt hoe transities (ingrijpende en onomkeerbare kantelingen van systemen in de samenleving) tot stand 

komen en hoe ze kunnen worden ‘gestuurd'. Door goede toepassing van de schat aan transitiekennis die inmiddels 

aanwezig is, kunnen vastgelopen maatschappelijke stelsels op duurzamere leest worden geschoeid, ten faveure van de 

samenleving en de mensen die er deel van uitmaken. Voor een transitie van een complex systeem (dat kan een publiek 

bestel, een overheid, maar ook een bedrijf zijn) is het nodig om zowel de structuur, de cultuur als de werkwijze ervan 

op de schop te nemen. Dat betekent het omkeren van ons denken, handelen en organiseren en doorgaans gaan daar 

één tot twee generaties overheen. Transities verlopen langs de weg van schijnbare tegenstellingen. Ze zijn zowel 

radicaal als beklijvend, revolutionair en evolutionair, geleidelijk en grillig en blijven lang onherkenbaar voor de 

mensen die er deel van uitmaken. Transities ontstaan in het eeuwige spanningsveld tussen mensen en systemen die 

elkaar versterken maar ook gevangen houden. Juist omdat beide constant veranderen loopt de dynamiek daar hoog op. 

Oorzaken voor transities zijn er velerlei: economisch, bestuurlijk, sociaal, ecologisch en technologisch. Het 

transitievuur kan ontbranden door een plotselinge, schokkende gebeurtenis, zoals de aanslag op de Twin Towers, 

maar bijna altijd wortelt een dergelijke kanteling in een maatschappelijke onderstroom, waar de latere transitie al min 

of meer voorgekookt wordt.  

2.2.2 De theorie achter transities 

Transitie betekent letterlijk kentering, omslag of 

overgang. In zijn boek definieert Rotmans (2013) 

transities als een ingrijpende, onomkeerbare 

verandering van (een deel van) de samenleving en 

van de regels, wetten, omgangsvormen, 

denkbeelden en ideeën die onze samenleving 

bepalen. Transities zijn volgens hem dus 

maatschappelijke transities.  

Rotmans & Loorbach (2009) benaderen transities 

vanuit de complexe systeemkunde. Vanuit die 

invalshoek definiëren zij een transitie als een 

fundamentele verandering in de structuur, cultuur 

en werkwijze van een maatschappelijk systeem. 

Een maatschappelijk systeem kan een publiek bestel of sector zijn, maar ook een regio, stad, eiland, branche, keten of 

bedrijf. Met structuur bedoelen zij de institutionele, economische en fysieke inrichting van een systeem. Onder 

cultuur verstaan zij een set van gedeelde denkbeelden, waarden en paradigma's. En met werkwijzen of praktijken 

bedoelen zij routines, regels en gedrag. Ze beschouwen structuur, cultuur en werkwijze gemakshalve in afzondering. 

Een transitie is dus volgens hen een omkering van ons denken, handelen en organiseren, en wel zo ingrijpend, dat een 

transitie lange tijd vergt – één tot twee generaties. Dat heeft vooral te maken met allerlei soorten weerstanden die 

moeten worden overwonnen: technische, organisatorische en mentale barrières.  

figuur 6 - “Multi-fase” concept. 
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Avelino en Rotmans (2009) stellen dat elk maatschappelijk systeem een regime, een dominante structuur, cultuur en 

werkwijze heeft. Dit regime heeft stabiele macht en zet alles in om die te behouden. Niches zijn opkomende en 

afwijkende instabiele structuren, culturen en werkwijzen op kleinere schaal. Niches hebben innovatieve kracht en 

verandermacht, die gebruikt kunnen worden om het bestaande regime over te kunnen nemen. Het regime beschermt 

zich op allerlei mogelijk manieren tegen een overname door niches. Let wel: de associatie van regime met “bad boys” 

en niches als “good boys” is onterecht, dat kan net zo goed andersom zijn. Een transitie kan dus gezien worden als een 

machtswisseling. In alle gevallen is er sprake van strijd en confrontatie (Grin, Rotmans, & Schot, 2010), omdat 

bestaande structuren en instituties worden afgebroken en nieuwe worden opgebouwd. Dat betekent een rechtstreekse 

bedreiging van de bestaande orde en impliceert dat bij geslaagde transities een totaal ander speelveld ontstaat. Er valt 

dus veel te winnen en verliezen bij transities. Het gevestigde regime schuwt daarbij geen middel tegen opkomende 

niches. Juridische, financiële, organisatorische en politieke instrumenten kunnen hierbij worden gebruikt. De 

transitiekunde heeft een drietal “lenzen” ontwikkeld om transities beter te begrijpen. Dit zijn het multi-fase-concept, 

het multi-level-concept en het multi-pattern-concept. Een gedetailleerde omschrijving van deze lens-concepten staat 

in het boek “In het oog van de orkaan” (Rotmans, 2013). Binnen deze studie wordt ingezoomd op het multi-fase-

concept. Het verloop van transities in de tijd wordt gezien als een grillig, sprongsgewijs proces. Dit proces wordt vaak 

weergegeven door een S-curve (figuur 6). 

 In de voorontwikkelingsfase wordt er geëxperimenteerd en zijn er erg weinig zichtbare maatschappelijke 

veranderingen; 

 In de take-off fase (kantelfase)  komt het veranderingsproces op gang; 

 In de acceleratiefase (versnellingsfase) vinden zichtbare systeemveranderingen plaats; 

 In de stabilisatiefase neemt de maatschappelijke verandering af en volgt een nieuw evenwicht. 

2.2.3 Hoe worden transities een succes? 

Transities kunnen slagen als de juiste coalities ontstaan van niche spelers binnen en buiten het regime, samen met 

veranderingsgezinde regimespelers. Dit laatste is volgens Loorbach (2007) de essentie van transitiesturing. Uit 

transitieonderzoek blijkt een aantal voorwaarden voor succesvolle transities. Daarvoor moet er een aantal meespelende 

autonome trends zijn (macroniveau), moet er voldoende maatschappelijke druk bestaan op het regime (microniveau), 

en moeten er genoeg interne veranderdrang (mesoniveau) en voldoende innovatieruimte (mesoniveau) zijn. 

 

figuur 7 - Statisch “multi-level” perspectief (Geels, 2002). 
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Transities ontstaan vaak door kleine groepjes mensen, een paar koplopers met een visie en een slimme strategie die 

voldoende innovatieruimte krijgen in de praktijk. Kantelaars, koplopers met het vermogen systemen te laten kantelen 

via destabiliserende acties, kunnen in de kantelfase de definitieve zet geven. Het goede nieuws is dat het zo eenvoudig 

kan zijn om een transitie op gang te helpen en intelligent te versnellen. Het slechte nieuws is dat dit maar zelden 

voorkomt (Rotmans & Loorbach, 2010). De vuistregels voor transitiedenken zijn: 

 Plaats een vraagstuk in langetermijnperspectief; 

 Bekijk het vraagstuk vanuit meerdere schaalniveaus; 

 Analyseer de drijfveren en patronen; 

 Exploreer contra-intuïtieve opties; 

 Reflecteer op eigen aannames en uitgangspunten. 

2.2.4 Kritische kanttekening 

Een kritische noot op de theorie van transities is hier op zijn plaats. Shove & Walker (2007) hebben een publicatie 

geschreven waarin zij waarschuwen voor een aantal zaken. Allereerst stellen zij de vraag in hoeverre het managen van 

transities überhaupt mogelijk is. Vervolgens vragen zij zich af in hoeverre er managers zijn die in staat zijn om 

“complexe problemen en onzekere processen, met meerdere “multi-level” stakeholders te managen”. Een terechte 

vraag die gesteld wordt is hoe er omgegaan moet worden met transities die vanuit het perspectief van de circulaire 

economie de verkeerde kant opgaan. Als voorbeelden halen zij de introducties van de airconditioning en het Japanse 

“papierloze toilet”6 aan. Of zoals zij het zich afvragen: “Is de benadering volgens de transitietheorie voldoende om dit 

soort (ongewilde) transities af te weren, of zijn robuustere maatregelen noodzakelijk? Duurzaamheid wordt 

stilzwijgend gedefinieerd als een zaak van resource management, efficiëntie en ecologische modernisering en, opnieuw 

impliciet, transities in die richting vereisen de transformatie van de huidige maatschappelijke voorzieningen”. Shove & 

Walker stellen dat er een drietal zaken op te merken zijn over deze oriëntatie. Ten eerste wordt er veel gesproken over 

socio-technische co-evolutie, maar is er vrijwel geen verwijzing naar de manieren van leven of de vraag-patronen die 

horen bij een primair technologisch patroon voor de toekomst. Ten tweede gaan diverse artikelen er vanuit dat het 

“beleid” en de corporate actoren de belangrijkste spelers zijn - zelfs als de betrokkenheid van andere groepen/belangen 

van vitaal belang is (Smith, 2006). Ten derde steunt de transitiemanagement-literatuur op een smalle (misschien wel 

te smalle) basis van wat in feite een veel breder debat is over maatschappelijk systemische verandering. 

Afsluitend stellen Shove & Walker dat het gebruik van het “multi-level” model (figuur 7) wellicht een te beperkte 

benadering biedt van de studie naar transities. Meer specifiek stellen zij voor om het concept van transitiemanagement 

los te laten. Deze academische waarschuwingen komen overeen met de kritieken die Rotmans in Nederland online 

ontvangt. Binnen deze studie wordt het concept van transities niet gehanteerd als managementtool, maar eerder als 

“early warning system”. Staan wij op het punt van een maatschappelijke kanteling, of zijn we nog lang niet zo ver? 

  

                                                                  

6 Dit toilet is voorzien van zitverwarming, luchtverfrisser en een reiniging- en droogsysteem voor de billen. 
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2.2.5 Transitie naar een circulaire vastgoedeconomie 

 

Staatssecretaris Mansfeld (2013) omschrijft de volgende stappen voor een transitie naar een circulaire economie 

(figuur 8): 

 

1. Een conventionele lineaire economie met take-make-waste;  

2. Een keteneconomie met feedback loops;  

3. Een circulaire economie met duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

 

figuur 8 - Transitie naar een circulaire economie in Nederland. 

Feitelijk stelt zij een geleidelijke overgang naar het circulaire model van McKinsey voor.  

 

Alle tot nu toe behandelde voorbeelden behelzen echter macro-economische transities. Rotmans stelt dat bij transities 

een drietal weerstanden overwonnen dienen te worden, een technische, organisatorische en mentale. Technisch lijkt 

een transitie naar een circulaire economie in de vastgoedmarkt (paragraaf 2.1.3) tenminste in een aantal gevallen 

mogelijk, net zoals in andere sectoren (paragraaf 2.1.4). Mentaal gezien zullen de samenleving en de vastgoedmarkt de 

noodzaak tot een transitie naar een circulaire economie moeten onderschrijven (feitelijk moet er op de drie niveaus in 

het “multi-level” model gelijkgezindheid heersen). Organisatorisch zal er een nieuwe samenwerkingsvorm gezocht 

moeten worden.  Zoals in paragraaf 2.2.3 omschreven stelt Rotmans dat een transitie kan slagen als de juiste coalities 

tussen niche spelers ontstaan. Tevens dienen er een aantal meespelende autonome trends zijn, moet er voldoende 

maatschappelijke druk bestaan op het regime, genoeg interne veranderdrang en voldoende innovatieruimte. Hoe zo'n 

transitie voor specifiek de vastgoedeconomie vorm dient te worden gegeven is nog niet eerder gepubliceerd. Duidelijk 

is dat daarbij van groot belang is welke rollen de primaire stakeholders in de huidige vastgoed(maak)industrie straks in 

het nieuwe model gaan vervullen. Voordat we hier een blik op werpen, dienen we eerst de kenmerken van de 

vastgoedmarkt tegen het licht te houden.  
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2.3 Vastgoedkenmerken 

2.3.1 Achtergrond 

Van Gool et al. (2007) hebben de kenmerken van direct vastgoed omschreven. Gezien het doel van dit onderzoek 

zullen een aantal kenmerken in de navolgende paragrafen meer in detail uitgediept worden. 

Vastgoed is niet verplaatsbaar. Economische, fysieke en demografische veranderingen kunnen het vastgoed kwetsbaar 

maken. Ontwikkelingen in de omgeving, veranderingen in koopkracht of veranderingen in de bevolking kunnen grote 

gevolgen hebben op het vastgoed. Op dit aspect wordt verder ingegaan in paragraaf 2.3.4. 

Vastgoed kan gezien worden als productiemiddel en als vermogensobject. Het wordt een productiemiddel genoemd 

omdat bedrijven investeren in de huisvesting. Door de mogelijkheid van belegging in onroerend goed heeft het een 

sterk ondernemingskarakter. Hierover meer in paragraaf 2.3.2. 

Vastgoed heeft hoge eenheidsprijzen. Het is slecht opdeelbaar en niet eenvoudig aanpasbaar. Hierdoor is de 

investering voor een vastgoedobject vaak hoog en wordt het veelal gefinancierd door een relatief groot aandeel vreemd 

vermogen. Dit kenmerk beschrijft primair de flexibiliteit (aanpasbaarheid) van vastgoed, die inherent is aan de 

opbouw van vastgoed uit verschillende componenten. Hier meer over in paragraaf 2.3.3. 

Vastgoed heeft hoge transactiekosten. Naast de kosten van een koopcontract, de notariskosten en 

overdrachtsbelastingen zal ook rekening gehouden moeten worden met de informatiekosten. Deze kosten zijn relatief 

hoog, omdat vastgoed een heterogeen product is en er vele deelmarkten zijn. In Nederland vormen de belastinggelden 

hierbinnen de zwaarst wegende factor. 

Vastgoed is een heterogeen product7. Elk gebouw staat immers op een andere locatie en heeft verschillende huurders. 

Vastgoed wordt ook in serie gerealiseerd, maar verschilt onderling vaak op één of enkele facetten. 

Vastgoed heeft een lange productietijd. Bij de realisatie van vastgoed komt veel kijken (en ook veel stakeholders). 

Naast de bouw dient ook rekening gehouden te worden met het bouwrijp maken van de grond en het aanleggen van 

de infrastructurele en de nutsvoorzieningen (paragraaf 2.3.5). 

Bij vastgoed is er geen sprake van een doorlopende prijsvorming, omdat er onvolledige informatie is over het vastgoed 

en er marktimperfecties bestaan. 

Vastgoed heeft een lange levensduur. Slijtage/veroudering van vastgoed is een langzaam verlopend proces. Technisch 

gezien kan vastgoed in sommige gevallen wel een eeuw mee; de hoge transactiekosten en de lange productietijd 

worden hierdoor rendabel gemaakt (paragraaf 2.3.4). 

Bij vastgoed is sprake van veel overheidsregelgeving. Zo dient er bij de realisatie van vastgoed te worden voldaan aan 

bouwvoorschriften en moet men in bezit zijn van een bouwvergunning. Ook speelt de overheid bijvoorbeeld een grote 

rol in de sociale huursector.  

2.3.2 Productiemiddel of vermogensobject? 

In onze samenleving hebben wij (onder meer) grond nodig om voedsel op te verbouwen, huizen nodig om in te 

wonen, ziekenhuizen om ons te verzorgen als we ziek zijn en kantoren om in te werken. Hiermee is het evident dat 

vastgoed voor de gebruiker een productiemiddel is. Sterker nog, vastgoed wordt niet éénmalig gebruikt, maar kan 

vaker gebruikt worden. Dit maakt het een duurzaam productiemiddel. Maar vastgoed is ook meer. Naast 

                                                                  

7 Heterogene producten zijn producten die verschillen in de ogen van de afnemer. Het merk, de kwaliteit en de service van de 
aanbieder zijn van belang (denk aan frisdrank, auto's of kleding). Een homogeen product is een product waarvan elke eenheid 
in de ogen van de afnemer precies hetzelfde is. Voorbeelden hiervan zijn valuta, aandelen of ruwe olie (Wikipedia, 2013). 
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productiemiddel is vastgoed ook een vermogensobject. Het investeren in vastgoed is een manier om rendement te 

genereren. Vastgoed is dus voor beleggers een vermogensobject (of financieel productiemiddel).  

2.3.2.1 Duurzaam productiemiddel 

Wat zijn nu de kenmerken van een duurzaam productiemiddel? Duurzame productiemiddelen zijn activa 

die meer dan één productieproces meegaan. Met een duurzaam productiemiddel wordt gedoeld op een 

middel dat iets presteert en waar men later ook profijt van kan hebben. Normaal gesproken schrijven we 

duurzame productiemiddelen af omdat de productwaarde gedaald is; dit vindt plaats door het verstrijken 

van de tijd en het gebruik van een product. Productiemiddelen zijn vaak duur; door winst op de producten 

die geproduceerd worden kunnen productiemiddelen betaald worden. Bij vastgoed gebeurt dit echter niet. 

Zo schrijven de meeste woningbezitters in Nederland hun vastgoed niet af. Sterker nog, men speculeert op 

waardebehoud8 (of, bij waardedaling, één die minder snel gaat dan de inflatie). De waardestijging wordt 

door veel Nederlanders gezien als een pensioenvoorziening.  

2.3.2.2 Vermogensobject 

De meest directe beleggingsvorm in vastgoed is het eigendom van een gebouw. Veel particulieren bezitten 

één of meerdere gebouwen. Primair geniet de particulier van het woongenot. Mede hierdoor heeft 

Nederland meer vastgoeddeskundigen dan vastgoedbouwwerken. Professionele vastgoedbeleggers richten 

zich primair op vastgoed als beleggingsproduct. Volgens Van Gool et al. (2007) is beleggen in vastgoed: 

“Het vastleggen van vermogen in onroerend goed, zowel direct als indirect, met als doel door de exploitatie 

en verkoop van het onroerend goed een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren.”. 

Normaal gesproken is een karakteristiek van beleggen in vastgoed dat het een stabiele en langdurige stroom 

van inkomsten oplevert. Ten eerste door de opbrengst van huurpenningen, ten tweede geeft het een 

aantrekkelijk rendement bij een beperkt risico. Ten slotte biedt het door waardestijging een hedge 

(bescherming tegen inflatie). Professionele beleggers gebruiken vastgoed om aan toekomstige 

uitkeringsverplichtingen van het fonds te kunnen voldoen. Bij grote beleggers bestaat de portefeuille voor 

het grootste deel uit indirect vastgoed9.  

2.3.2.3 Vastgoedbezit 

Afhankelijk van de eindgebruiker van het vastgoed zijn er verschillende vormen van bezit mogelijk. Over het 

algemeen is vastgoed in het bezit van een vermogenverstrekker en maakt een gebruiker tegen betaling van 

een vergoeding gebruik van het vastgoed. Hierbij zijn vormen mogelijk waarbij het vastgoed uiteindelijk 

formeel in het bezit van de gebruiker komt (denk aan een hypothecaire lening, waarbij het vastgoed als 

onderpand geldt). De meest simpele vorm is er een waarbij de gebruiker feitelijk een gebruiksvergoeding 

(huur) betaalt voor het vastgoed.  

 

Binnen deze studie wordt vastgoed beschouwd als duurzaam productiemiddel. Tevens is de gebruiker diegene die het 

vastgoed gebruikt en is de eigenaar diegene die het vastgoed juridisch in eigendom heeft. 

                                                                  

8 Voorheen speculeerden de meeste consumenten op een waardestijging.  
9  Indirect vastgoed is vastgoed dat zich bijvoorbeeld bevindt in een vastgoedfonds waarvan aandelen zijn uitgegeven. Het 

verwerven van deze aandelen wordt beleggen in indirect vastgoed genoemd. 
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2.3.3 Lagenmodel vastgoed 

Flexibiliteit is een wat onduidelijk begrip. Binnen deze scriptie wordt het 

als volgt gedefinieerd: “eigenschap of situatie dat iets of iemand zich kan 

aanpassen aan de situatie als die verandert”. Flexibiliteit kan men op 

verschillende niveaus in een vastgoedobject aantreffen. Het kan gaan om 

flexibele indelingen, maar men kan ook kijken naar een flexibele 

klimaatinstallatie. Het is van belang om te kijken naar een manier om 

vastgoed af te pellen in deelcomponenten. In de literatuur worden dit 

“lagen” genoemd. Er zijn diverse publicaties die hierop ingaan 

Voorbeelden zijn Slaughter (2001) en Rush (1986). Maar de benadering 

van Brand (1994) is het volledigst. Hij benoemt de verschillende lagen als 

“shearing layers”. Hij refereert hierbij naar een object uit de kunstcollectie 

van het Cooper-Hewwit museum (figuur 9). Brand stelt dat een gebouw 

eigenlijk een hiërarchie is van lagen, waarbij elke laag met een 

verschillende snelheid verandert. Hij noemt deze lagen de “6 S-en” (losjes 

gebaseerd op de “4 S-en”, zoals door Duffy, Cave, & Worthington (1976) 

gepubliceerd). De “Site” is eeuwig, de “Structure” heeft een levensduur 

van 30 tot 300 jaar ("maar weinig gebouwen redden het langer dan 60 

jaar, om andere redenen"), de “Skin” zal om de 15 tot 20 jaar worden 

vervangen, als gevolg van ondermeer verwering en mode, de “Services” 

(bedrading, sanitair, keuken–apparatuur, verwarming en koeling) 

veranderen elke zeven tot 15 jaar, de ruimte-indeling (“Space”) en de 

voetgangersstromen, veranderen in kantoren elke twee tot drie jaar (maar het duurt misschien wel 30 jaar bij 

woningen), de binnenste lagen “Stuff” (meubels) veranderen voortdurend. Als rasechte ecoloog stelt Brand dat er een 

hiërarchie bestaat tussen de opeenvolgende lagen. De langzaam veranderende lagen bepalen het gedrag van de sneller 

veranderende lagen. De Site is bepalend voor de Structure, de Structure bepaalt de Skin, en zo verder tot het niveau 

van Stuff (meubilair). Brand stelt daarom: “An adaptive building has to allow slippage between the differently-paced 

systems of Site, Structure, Skin, Services, Space Plan, and Stuff”.  

De “Adaptable Futures” groep van de 

Loughborough University (2013) heeft hier 

nog een tweetal lagen aan toegevoegd, te weten 

een omgevingslaag (“Surroundings”), die de 

fysieke context weergeeft, en een “Sociale laag”, 

die de gebruikers vertegenwoordigt (figuur 10). 

Het effect van de omgevingslaag op het gebouw 

wordt omschreven in paragraaf 2.3.4. De laag 

“social” gaat in op het gedrag van de gebruikers. 

Voor het primaire doel van deze scriptie zijn 

deze lagen niet direct relevant. Vandaar dat binnen deze studie het model van Brand wordt gevolgd. De door Brand 

omschreven lagen suggereren een ontkoppeling van componenten in een vastgoedobject, ook al stelt hij dat er een 

figuur 9 - Dertien lagen behang over elkaar 
gestoomd. Gearrangeerd in de volgorde waarin 
ze werden geplakt op een muur van het huis in 
Nathan Beers Fairfield, Connecticut (Cooper-
Hewitt Museum, New York). 

figuur 10 - “building layers” (Adaptable futures, 2013). 
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hiërarchische relatie bestaat tussen de verschillende lagen. De relatie is correct geschat, immers de keuze van de gevel 

(Skin) bepaalt het binnenklimaat en daarmee de koelkast voor de installatie (services). De stelling dat de gevel hiermee 

dicteert wat de installatie dient te doen is ietwat te kort door de bocht. Het is begrijpelijk dat Brand aan de hand van 

een analyse van het verleden tot deze conclusie komt, maar indien vastgoed vanaf het begin op een andere wijze wordt 

ontworpen dan is deze hiërarchie te doorbreken.  

Bij (commerciële) vastgoedontwikkeling wordt momenteel een deel van het gebouw gerealiseerd door de ontwikkelaar 

(het “casco”) en een deel gerealiseerd door de huurder (het “inbouwpakket10”). Dit is vergelijkbaar met de huidige 

tendens om woningen casco op te leveren, keuken en badkamer dient de eigenaar dan zelf te plaatsen, inclusief 

scheidingwanden en dergelijke.  

2.3.4 Vastgoed in zijn omgeving 

2.3.4.1 Algemeen 

De (fysieke) omgeving waarin een vastgoedobject zich bevindt is mede bepalend voor het succesvol zijn van 

een vastgoedobject. In de wetenschappelijke literatuur zijn hierover een tweetal theorieën terug te vinden. 

Enerzijds de locatiekeuze van vastgoed en anderzijds het effect van de omgeving op de levensduur van 

vastgoed. Levensduur van vastgoed is lastige materie. Immers, wat bepaalt de levensduur? Is het de 

bouwtechnische staat? Of is het de gebruikswaarde? Binnen de vastgoedliteratuur wordt over het algemeen 

teruggegrepen op het proefschrift van Korteweg (2002) over veroudering van kantoorgebouwen. In de 

volgende paragraaf wordt kort ingegaan op locatietheorieën. Aansluitend wordt kort omschreven welke vier 

vormen van veroudering er door Korteweg zijn gedefinieerd; de technische, economische, functionele en 

relatieve veroudering. 

2.3.4.2 Locatietheorieën 

Waarom is een object succesvol op de ene locatie maar draagt het juist bij aan verpaupering op de andere 

locatie? Om dit soort vragen te beantwoorden zijn er diverse locatietheorieën ontwikkeld. Volgens Atzema, 

Lambooy, Rietbergen & Wever (2007) bestaat een locatietheorie uit “samenhangende uitspraken die als 

geheel een verklaring geven van de vestigingsplaatskeuze van bedrijven”. Pellenbarg (1985) verklaart het als 

volgt: “Het rubriceren en zo mogelijk kwantificeren van de factoren die individuele bedrijven leiden bij hun 

vestigingsplaatskeuze, min of meer los van het bestaande economische of ruimtelijke systeem waarbinnen 

zich deze keuze voltrekt”. De bestaande theorieën proberen feitelijk een verklaring te geven voor het type en 

de locatie van economische activiteiten op een specifieke plaats. Net als binnen de economie bestaan ook 

binnen locatietheorieën verschillende stromingen. Voorbeelden hiervan zijn de (neo)klassieke, behaviorale, 

institutionele en evolutionaire theorieën. Een overzicht van de theorieën wordt beschreven in Atzema, 

Lambooy, Rietbergen & Wever (2007).  

De locatie van het vastgoed bepaalt echter ook de toegestane functie van het vastgoed. Immers via de Wet 

Ruimtelijke Ordening (WRO) legt de overheid vast welke functies op specifieke locaties toegestaan zijn. 

Indien een locatie de bestemming wonen heeft, is het zeer tijdrovend om een nieuwe bestemming aan te 

                                                                  

10 Een inbouwpakket omvat over het algemeen binnenwanden, vloerafwerkingen, interieurbouw en de levering van gebruiker-

specifieke installaties. 
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vragen. De omgeving van (bestaand) vastgoed bepaalt tevens in hoeverre het vastgoed bruikbaar is. In het 

geval van verpaupering van de omgeving is de levensduur van vastgoed bijvoorbeeld korter.  

2.3.4.3 Technische veroudering 

Onder de technische veroudering verstaat Korteweg de structurele veroudering van het object. Hij denkt 

dan aan slijtage van een pand als gevolg van gebruik, door de werking van de elementen (weer) en als gevolg 

van aantasting door fysieke (trilling verkeer) en chemische factoren. Interessant in zijn proefschrift is het feit 

dat, net als Brand (paragraaf 2.3.3), ook hij benoemt dat verschillende gebouwonderdelen een verschillende 

fysieke veroudering (of “verandersnelheid”) kennen.  

Daarnaast bestaat de structurele veroudering van de locatie. Dit betreft de afname van de kwaliteiten van 

een locatie (voor een specifieke functie) door de met de groei en dynamiek van het stedelijk gebied gepaard 

gaande veranderingen in de ruimtelijke structuur, zoals verminderde bereikbaarheid, beperking van het 

aantal parkeerplaatsen en verval van de omgeving.  

2.3.4.4 Relatieve veroudering 

Bij de relatieve veroudering wordt er een koppeling gemaakt met de marktsituatie. Het spanningsveld tussen 

vraag en aanbod is hierbij bepalend. Wanneer veel nieuwbouw wordt toegevoegd op de markt, neemt de 

vraag naar oude panden af. Korteweg stelt: “…Wanneer alle panden in een hiërarchie van kwaliteit worden 

geplaatst vormt de nieuwbouw veelal de top van de kwaliteitspiramide (hier wordt voorbijgegaan aan het 

verschijnsel dat binnen de nieuwbouw verschillende prijs/kwaliteitssegmenten kunnen worden 

onderscheiden)...” en “…Alleen al door toevoeging van nieuwe kantoorgebouwen aan de voorraad krijgen 

bestaande panden een lagere positie op de kwaliteitsladder. Bestaande gebouwen van prima kwaliteit 

verouderen dan, in relatieve zin, omdat ze niet meer de allernieuwste zijn…”. Relatieve veroudering zal bij 

zeer lang lopende huurcontractperioden minder manifest zijn dan wanneer huurcontracten binnen 10 en 

soms al 5 jaar aflopen (Korteweg, 2002). 

2.3.4.5 Functionele veroudering 

Volgens Korteweg wordt onder functionele veroudering verstaan de geringer wordende bruikbaarheid voor 

de functie waarvoor een gebouw ontworpen is of waarvoor het lange tijd in gebruik is geweest. Functionele 

veroudering kan betrekking hebben op de locatie en op het pand. Veroudering van pand en locatie hangen 

op een complexe manier samen.  

Voor de locatie verwijst Korteweg naar Lichfield (1988). Hij onderscheidt 'functional obsolescence' van de 

locatie, 'locational obsolescence' of 'locational change' en 'environmental obsolescence' of 'environmental 

unsuitability'. Lichfield bedoelt met 'functional obsolescence' het optreden van veroudering als gevolg van 

veranderingen in de stedelijke structuur, en de, daarmee samenhangende veranderende locatie eisen van 

gebruikers. Lichfield spreekt van 'locational obsolescence' of 'locational change' wanneer de reden waarom 

een pand voor een bepaalde functie op een bepaalde plaats is neergezet, verandert. Onder 'environmental 

obsolescence' of 'environmental unsuitability' verstaat Lichfield die vormen van veroudering die veroorzaakt 

worden door het minder aantrekkelijk worden van een locatie voor de oorspronkelijke functie door 

negatieve ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving.  
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2.3.4.6 Economische veroudering volgens Korteweg 

De term economische veroudering wordt 

volgens Korteweg in de wetenschappelijke 

literatuur soms gebruikt als paraplu voor een 

aantal vormen van veroudering, soms als één 

bepaalde vorm van veroudering. Verder 

wordt het begrip zowel vanuit het perspectief 

van gebruikers als vanuit het perspectief van 

eigenaren gebruikt. In zijn proefschrift stelt 

Korteweg het begrip economische 

veroudering gelijk aan het begrip functionele 

veroudering. Voor het pand stelt Korteweg: 

“Het gecombineerde effect van hogere 

kwaliteitseisen van gebruikers en structurele 

veroudering is weergegeven in Error! Reference source not found.. Terwijl de kwaliteit van een gebouw in 

de loop van de tijd daalt, ondanks regelmatige kleine stijgingen (van de kwaliteit) door onderhoud, vertonen 

zowel het maximaal gewenste kwaliteitsniveau (streefgrens) als het nog net aanvaardbare minimale 

kwaliteitsniveau (acceptatiegrens) een voortdurende stijging.” Op het moment dat het kwaliteitsniveau de 

acceptatiegrens nadert zal er een besluit genomen worden over de aanpak. 

2.3.4.7 Financieel-economische veroudering 

In afwijking van Korteweg worden binnen dit 

onderzoek (financieel-)economische en 

functionele veroudering strikt gescheiden 

gehouden. Financieel-economische 

veroudering hangt sterk samen met vastgoed 

als vermogensobject, functionele veroudering 

hangt meer samen met vastgoed als 

productiemiddel. Binnen deze studie worden, 

conform Korteweg, de financiële effecten voor 

eigenaren van panden aangeduid met het 

begrip financiële veroudering. Bij financieel-

economische veroudering gaat het over het 

gebrek aan winstgevendheid van een herinvestering in het gebouw. Ofwel, het tijdstip dat de inkomsten 

lager worden dan de uitgaven (figuur 12). Het begrip financieel-economische veroudering wordt hier 

gereserveerd voor “die vormen van veroudering die het gevolg zijn van de geringer wordende bruikbaarheid 

en/of aantrekkelijkheid van een pand en/of locatie voor kantoorhoudende bedrijven en organisaties en die 

niet het gevolg zijn van structurele veroudering” (Korteweg, 2002). 

figuur 12 - Financiële veroudering. 

figuur 11 - Economische veroudering. 
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2.3.4.8 Samenvatting 

Korteweg heeft in de in zijn studie gehanteerde definitie van veroudering de bruikbaarheid en 

aantrekkelijkheid van het pand en de locatie centraal gesteld. Op basis van de achtergronden van de 

vermindering van de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid, absolute of relatieve verandering van kenmerken 

van het object en verandering van eisen die aan de huisvesting worden gesteld, worden in zijn onderzoek 

diverse typen van veroudering onderscheiden (figuur 13). 
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figuur 13 - Overzicht vormen van veroudering. Eigen bewerking van (Korteweg, 2002).11 

2.3.5 Stakeholders 

Om een idee te krijgen van de betrokken stakeholders bij de realisatie van vastgoed, is het goed om te starten met een 

korte blik op de waardeketen voor vastgoed. Logischerwijs wordt er dan gekeken naar ketenintegratie onderzoek. Het 

is namelijk de verwachting dat, bij een circulaire economie, een integraal samenwerkende keten van belang is om 

producten of materialen uiteindelijk te kunnen hergebruiken. Jonker (2011) heeft hier specifiek voor vastgoed een 

scriptie over geschreven. Hij onderscheidt een drietal waardeketens. Allereerst een waardeketen vanuit de informatie-

uitwisseling, vervolgens de waardeketen volgens de “value chain” theorie van Porter, ten slotte een waardeketen voor 

de gehele bouwstroom. Hierbij wordt gekeken naar stappen die “waarde” toevoegen aan het geheel. 

2.3.5.1 Waardeketen vanuit informatie uitwisseling 

Jonker hanteert de DNR 2005 als een van de bronnen voor informatie uitwisseling. Ondertussen is hier een 

nieuwere versie van, de standaard taakbeschrijving 2009 (BNA & ONRI, 2009). In de STB 2009 wordt vrij 

gedetailleerd gekeken naar de fasering om te komen tot een opgeleverd gebouw. De gebruik/exploitatiefase 

duurt in werkelijkheid het langst maar is binnen deze fasering slechts één fase.  

In de vergelijking van Jonker zijn een aantal bronnen gehanteerd die de fasering te grof omschrijven. Om 

binnen deze studie een uniforme fasering te definiëren, zijn naast de DNR STB de faseringen gelegd van 

Nozeman & Fokkema (2010), Ratcliffe, Stubbs, & Shepherd (2004) en Miles, Berens, Eppli, & Weiss 

(2007)(figuur 14). De laatste kolom van deze figuur beschrijft de binnen deze studie te hanteren fasering. 

  

                                                                  

11 In zijn proefschrift is deze tabel ook opgenomen, naar mijn mening heeft hij hier echter een fout in gemaakt. De absolute 
veroudering van de locatie benoemt hij in de tabel als “functionele veroudering locatie”, dit moet “structurele veroudering 
locatie” zijn. 
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figuur 14 - Fasering projectontwikkeling. 

2.3.5.2 Waardeketen vanuit value chain 

Jonker stelt dat de Engelse termen “value chain” en “supply chain” beiden in het Nederlands worden 

vertaald als waardeketen. In lijn van de definitie van een value chain van Porter heeft het begrip value chain 

slechts betrekking op de (goederen)stromen binnen één organisatie, in tegenstelling tot de supply chain, 

waarbij de stromen tussen meerdere bedrijven centraal staan. Jonker stelt: “Het concept van een value chain 

is geïntroduceerd door een van de grondleggers van strategisch management, Michael Porter (Veldman et al., 

2008). Porter ontwikkelde in 1985 de waardeketen (value chain, figuur 15), waarin de activiteiten die een 

organisatie verricht worden beschreven. De activiteiten zijn te verdelen in de primaire en secundaire 

(ondersteunende) activiteiten. Het model omschrijft tevens hoe de activiteiten zich onderling verhouden. 

Porter ontwikkelde dit model om concurrentievoordelen (en –nadelen) te identificeren en te analyseren. 

Met dit model kan men binnen een organisatie zoeken naar manieren om meer klantwaarde te creëren. 

Klantwaarde en marge ontstaan als de waardeketen zo georganiseerd wordt dat alle activiteiten 

samenhangen en dat de processen zijn ingericht zodat ze efficiënt leiden tot output. 

 

figuur 15 - Waardeketen van Porter. 

Indien meerdere bedrijven samenwerken worden feitelijk meerdere individuele waardeketens gekoppeld tot 

een toeleveringsketen (supply chain). 
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2.3.5.3 Waardeketen volgens supply chain 

Jonker definieert dat de vastgoed waardeketen grotendeels in overeenstemming is met Nozeman, die uitgaat 

van waarde-toevoegende stappen. Hij voegt de stap financiering toe, mede gezien de (huidige) schaarste van 

kapitaal. De bouw is opgesplitst in arbeid, materiaal en leveranciers. Toegevoegd zijn de schakels onderhoud 

en herontwikkeling.  

Het model van Jonker is hier verder bewerkt. Daarbij zijn een aantal schakels samengevoegd en/of gewijzigd. 

Waar de keten bij Jonker en Nozeman start met de “aankoop” is in deze studie dit vervangen door de 

gebruiker (behoefte). Zoals gesteld in paragraaf 2.3.2 is vastgoed binnen deze scriptie primair een 

productiemiddel en daarmee staat en valt de realisatie van vastgoed met een behoefte. De schakel 

planontwikkeling is nog te veel omvattend. Deze is opgeknipt in de eigendomsontwikkeling, technische 

ontwikkeling en “iconische” ontwikkeling. Jonker heeft in zijn model bouw onderverdeeld in arbeid, 

materiaal en leveranciers. Bekijkt men de “bouwers” in de huidige markt, dan zijn dit voornamelijk 

regisseurs, die arbeid en componenten inkopen. Feitelijk zijn alle componenten die ingekocht worden een 

optelling van arbeid en ruwe materialen. Vandaar dat binnen deze studie de bouw is onderverdeeld in 

realisatie (regie functie), leverancier en materiaal. Jonker heeft schijnbaar spontaan de schakels onderhoud 

en herontwikkeling toegevoegd aan zijn waardeketen. Indien echter een waardeketen wordt opgesteld voor 

de totstandkoming van vastgoed, dan dienen deze schakels weggelaten te worden. Let wel, deze schakels zijn 

zeer belangrijk, en zullen dan ook later binnen deze studie terugkomen. De groene eurotekens binnen 

ontwikkeling en bouw slaan op verschillende vormen van financiering. Zo kan men denken aan de 

eigendomsfinanciering, de bouwfinanciering maar ook de kapitaalverstrekking richting bedrijven die 

technische en iconische werkzaamheden verrichten (figuur 16). 

 

figuur 16 - Vastgoed waardeketen eigen bewerking (Jonker, 2011). 

Zoals door Vrijhoef (1998) voorgesteld is het mogelijk om de vastgoedwaardeketen conform figuur 16 te 

combineren met de waardeketen beschouwd vanuit informatieuitwisseling. Vrijhoef creëert hiermee een 

conceptueel model voor een vastgoed12 supply chain. Binnen deze studie is een model voor een generieke 

supply chain van vastgoed noodzakelijk. Doordat de uitgangspunten (zowel de informatieketen als de 

waardeketen) verschillen, is aan de hand van Vrijhoef's benadering een nieuw model opgesteld (figuur 17).  

                                                                  

12 Het specifieke model is opgesteld voor een residentieel project. 
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figuur 17 - Generieke supply chain vastgoed. 

In het oorspronkelijk model van Vrijhoef, is iedere taak in de schakel toegewezen aan één specifieke 

stakeholder. De leverancier, hoeft alleen de componenten te leveren, de bouwer hoeft alleen de monteren. 

In dít model is expliciet de definitie en het ontwerp van het object als één taak voor de ontwikkeling 

specialisten én bouwer gesteld. Deze aanpak is in lijn met het concept van Virtual Design & Construction13 

(Kunz & Fischer, 2012).  

2.4 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk hebben we de oorsprong van de circulaire economie leren kennen en hebben we gekeken naar de theorie 

achter transities. Beiden hebben sterke wortels in de maatschappelijke trend van het verduurzamen van onze samenleving. 

Tevens zijn de primaire kenmerken van vastgoed tegen het licht gehouden. Hoe zijn deze verschillende theorieën nu verweven 

met vastgoed? Hiervoor is een figuur gecreëerd die de verschillende aspecten aan elkaar linkt (figuur 18). 

                                                                  

13 Virtual Design & Construction (VDC) is een aanpak waarbij naast het product en gebouw, ook het proces en de organisatie 
gemodelleerd worden, voordat het ontwerp van start gaat. De essentie van het concept is dat alle stakeholders voor de realisatie 
van een gebouw gezamenlijk het project definiëren, ontwerpen en bouwen en door toepassing van het concept structureel tijd 
besparen. 
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figuur 18 - Deelconclusie visueel. 

Transitiekunde is een onderzoeksgebied dat zich richt op duurzame transities. Met andere woorden; hoe komt onze 

samenleving naar een meer duurzame toekomst. De theorie omschrijft dat hiervoor op verschillende niveaus (macro, meso en 

micro) gelijkgestemden moeten zijn om een transitie mogelijk te maken. Niche spelers op micro niveau kunnen een transitie 

opstarten. Ellen MacArthur kan gezien worden als een niche speler die het concept van de circulaire economie ter wereld heeft 

gebracht. Zoals MacArthur stelt is de bouw (en dus ook het vastgoed) een belangrijke contribuant in het verbruiken van 

grondstoffen (33% van het totale verbruik in 2010). Ook andere stakeholders in het vastgoed zullen een rol vervullen in de 

transitie. Zo kan Thomas Rau in de lijn van de transitietheorie gezien worden als nichespeler. 

 

Als de circulaire economie kans van succes wil hebben in vastgoed, dan zullen de stakeholders waarschijnlijk op een andere 

manier moeten samenwerken. Tevens zullen gebouwen op een andere manier ontworpen (meer flexibiliteit) moeten worden. 

Als resultaat zullen de bestaande theorieën over veroudering van vastgoed gedeeltelijk wijzigen. Immers, als vastgoed in zijn 

geheel circulair te maken is, zal de “Site” laag en daarmee de omgeving veel minder bepalend zijn voor het vastgoed14. Dit valt 

echter buiten de scope van dit onderzoek. Primair dient getoetst te worden in hoeverre het opgestelde generieke supply chain 

model voor vastgoed (figuur 17) correct is. Gezien het feit dat het goed mogelijk is dat onderdelen van lagen in verschillende 

(economische) cirkels bestaan zal er voor het casco een meer gedetailleerd model opgesteld worden. 

                                                                  

14 Immers, zowel Brand (1994) als Korteweg (2002) gaan er van uit dat de site onlosmakelijk verbonden is met de overige lagen. 
Brand stelt dat de site de overige lagen bepaalt en Korteweg stelt dat een deel van de veroudering van vastgoed het gevolg is 
van de omgeving. 
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3 Circulaire economie & Vastgoed 

In de voorgaande paragrafen is de essentie van de circulaire economie toegelicht en zijn vervolgens een aantal aspecten van vastgoed 

tegen het licht gehouden. De vraag is nu hoe de circulaire economie toegepast kan worden op vastgoed. Indien vastgoed in zijn geheel 

als een product wordt beschouwd, dan zal het zich primair aan de rechterzijde van het schema bevinden. Ofwel, vastgoed bevindt zich 

in de technologische cyclus. Uiteraard is vastgoed een samenstelling van onderdelen, waarbij componenten in het gebouw zich in een 

biologische cyclus kunnen bevinden. Men kan hierbij denken aan houten gebouwonderdelen. Paragraaf 3.1 geeft een aantal 

voorbeelden van de circulaire economie in vastgoed. Paragraaf 3.2 omschrijft kort in hoeverre de transitie naar een circulaire economie 

reeds is gestart. In paragraaf 3.3.1 wordt er een model opgesteld voor vastgoed in zijn geheel en in paragraaf 3.3.2 wordt 

gedetailleerder naar een van de lagen van vastgoed, de “Structure”, gekeken. 

3.1 Voorbeelden circulaire economie in vastgoed 

Een van de koplopers van toepassingen van circulaire economie in de bouw is de architect Thomas Rau (2013). Hij startte 

Turntoo, een platform dat zich inzet voor de transitie van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie. In de 

visie van Turntoo ontstaat er een wereld waarin producten voorraadkamers zijn van herbruikbare grondstoffen. Rau focust 

hierbij op een andere klant-producent relatie: als klant betaalt men enkel voor het gebruik, de producenten blijven eigenaar en 

behouden daardoor de beschikking over hun eigen grondstoffen. Rau was een van de eersten die streeft naar een gebruik-

model, waarbij de gebruiker geen eigenaar maar gebruiker is van een product. In juni 2013 lanceerde Turntoo samen met 

Philips het “Pay-per-Lux” concept (Philips, 2013). Binnen de aankleding van gebouwen zijn er ook enkele bekende 

voorbeelden. Zo is Desso (2013) sinds 2008 gestart met de implementatie van Cradle to Cradle (let wel, Cradle to Cradle is 

een ecologische benadering en gaat niet uit van het “gebruiksmodel”) en heeft Herman Miller stoelen ontworpen die voor 100% 

gerecycled kunnen worden. Interwand heeft het wandensysteem Intersmart gelanceerd, dat demontabel is en volgens de 

Cradle to Cradle filosofie is ontworpen (ook hier geen “gebruiksmodel”).  

Op de Nederlandse vastgoedmarkt zijn ook concepten aanwezig die de potentie bezitten om circulair te worden. Voorbeelden 

hiervan zijn Park4all (2013), een tijdelijke parkeergarage die na gebruik gedemonteerd kan worden in onderdelen en op iedere 

willekeurige nieuwe locatie kan worden hergebruikt. Een ander voorbeeld is Boxpark (2013), een “pop-up” winkelcentrum, 

opgebouwd uit gestripte en omgebouwde zeecontainers. Beide concepten zijn bedacht vanuit tijdelijk gebruik en daarmee 

demontabel ontworpen. Maar een demontabel object betekent nog niet dat de componenten die overblijven herbruikbaar zijn. 

Daarnaast is de omloopsnelheid (of gebruikssnelheid) bij tijdelijke objecten te overzien. Immers, na een x aantal jaren zal het 

object gedemonteerd en verplaatst worden. En een van de kenmerken van veruit het meeste vastgoed is dat het een lange 

levensduur heeft.  

3.2 Hoe ver is de transitie gevorderd? 

De voorbeelden die in de vorige paragraaf zijn benoemd suggereren dat aanzetten voor de circulaire economie al aanwezig zijn 

in het vastgoed. Als we deze voorbeelden combineren met de theorie achter transities dan lijkt het voor de hand liggend om te 

stellen dat de transitie zich bevindt tussen de voorbereidingsfase en de kantelfase. De vastgoedwereld is dus druk doende om te 

experimenteren maar er zijn nog geen zichtbare maatschappelijke veranderingen. Toegegeven, er ontstaan maatschappij-breed 

steeds meer toepassingen van de circulaire economie maar binnen het vastgoed zijn de voorbeelden nog op één hand te tellen. 

De vraag is dus of en hoe we deze transitie meer vaart kunnen geven. Paragraaf 2.2.3 ging hier wat verder op door. Om 

transities te laten slagen is het van belang dat er de juiste coalities ontstaan van niche spelers. Turntoo is hier een goed 
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voorbeeld van. Opgestart door Thomas Rau, en gesteund door onder meer Philips en de BAM (zouden zij dan gezien kunnen 

worden als de “veranderingsgezinde regimespelers”?).  

Als “kantelaars” of “koplopers” via destabiliserende acties in de kantelfase de definitieve zet kunnen geven, is het “slechte 

nieuws” uit paragraaf 2.2.3 een belangrijke waarschuwing. Blijkbaar lukt het de kantelaars en koplopers zelden om een 

verandering in gang te zetten. Maar eerst de belangrijkste vraag, hoe ziet een circulair vastgoed model er uit? 

3.3 Circulair vastgoedmodel. 

3.3.1 Modelvorming 

Aan de hand van de vastgoed supply chain uit paragraaf 2.3.5.3 

kan het circulaire model van McKinsey (figuur 2) ingevuld 

worden. Aan het oorspronkelijke McKinsey model is toegevoegd 

dat het gebruik van grondstoffen geminimaliseerd dient te 

worden. De supply chain van vastgoed beschrijft een zevental 

schakels. Dit zijn de gebruiker, de eigenaar, technische en 

iconische ontwikkelaar en bouwer, bouw(componenten) 

leverancier en bouwmaterialen leverancier.  

Het model werkt als volgt. In paragraaf 2.3.2.3, is er van 

uitgegaan dat vastgoed gehuurd word. In lijn met het model van 

McKinsey neemt de “user” een “product” af van een “service 

provider”. Als vastgoed als een totaalobject gezien wordt dan zal 

de eindgebruiker de rol van “user” vervullen. De “eigenaar” 

vervult de rol van service provider. De bouwer is in dat geval de 

“product manufacturer” en de toeleveranciers zijn de “parts 

manufacturers”.  

Gedurende het gebruik zal de eigenaar het onderhoud verrichten. 

Als de gebruiker op zoek gaat naar een nieuw vastgoedobject zal 

het vastgoed geretourneerd worden aan de eigenaar. De eigenaar 

zal het vastgoed opnieuw inzetten, tot ook voor hem het vastgoed 

geen (gebruik)waarde meer biedt. Vervolgens zal het vastgoed 

naar de bouw: realisatie gaan en gerenoveerd worden voor 

hergebruik (of herbestemming). Is ook dit niet meer mogelijk dan 

resteert recyclen van de componenten/grondstoffen.  

De technische en iconische ontwikkelaar zijn in het traditionele proces de geestelijke vaders van het ontwerp. Zij 

bepalen hoe het er uit ziet en welke componenten worden gebruikt om het vastgoed tot stand te brengen. Binnen de 

huidige lineaire vastgoedeconomie werken zij voor de eigenaar/ontwikkelaar. Uiteindelijk leggen zij in een bestek vast 

welke nieuwe kwalitatief hoogwaardige componenten toegepast dienen te worden. Het ontwikkelen vanuit 

beschikbare, bestaande (gebouw)componenten wordt momenteel niet gedaan. Zoals in figuur 17 is weergegeven is er 

iets merkwaardigs gaande in de bouw. Informatie over hetgeen gebouwd dient te worden verloopt tegengesteld aan de 

materiaalstroom. De essentie van de circulaire economie is dat er ontworpen dient te worden vanuit hergebruik. Dit 

betekent dat er een mentaliteitsverandering noodzakelijk is. Primair dienen de ontwikkelaars (technisch en iconisch) te 

figuur 19 - Circulair vastgoed model. 
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ontwerpen vanuit een hergebruik perspectief. De kennis van onderhoud, hergebruik, renovatie en recycling dienen zij 

vroeger in de materiaalstroom in te brengen. Vandaar dat zij gepositioneerd zijn bij de bouw: realisatie en bouw: 

leverancier (figuur 19). 

3.3.2 Verfijning 

De definitie van het model in voorgaande alinea's is gestoeld op het idee dat vastgoed één product is. Volgens de 

theorie van Brand (paragraaf 2.3.3) is vastgoed echter op te delen in lagen, waarbij iedere laag een eigen 

omloopsnelheid heeft. De genoemde voorbeelden in de bouw (paragraaf 2.1.3) kunnen primair steeds aan een van de 

lagen gekoppeld worden. De producten die Desso en Herman Miller op de markt brengen zijn voorbeelden van 

“Stuff”. Het wandensysteem van Interwand is een voorbeeld van “Spaceplan” en het concept Pay-per-Lux (van 

Philips/Turntoo) is een voorbeeld van “Services”.  

Deze toepassingen van de circulaire economie betreffen voornamelijk voorbeelden van gebruiksmiddelen. Tevens zijn 

het allemaal voorbeelden van oplossingen binnen het 

“inbouwpakket” van een gebouw. Interessant wordt het als er 

gekeken wordt naar de andere lagen, mede gezien het feit dat 

hiervoor (nog) geen toepassingen zijn te vinden. Primair 

hebben we het dan over de lagen “Site”, “Structure” en “Skin”.  

De site is een complex begrip. Het is formeel slechts de plot 

waar het gebouw staat. De verleiding is echter groot om het de 

locatie te noemen. Dit betekent in Nederland echter meer dan 

alleen de plot. Immers, met de locatie komt ook de 

bereikbaarheid en bijvoorbeeld de omgeving om de hoek kijken. 

De effecten rond relatieve veroudering (paragraaf 2.3.4.4) 

hebben hier direct invloed op. Als echter alle andere lagen uit 

het model circulair te maken zijn dan kan het object 

ontkoppeld worden van de “Site”. Dit betekent dat er voor een 

vastgoedobject alternatieve scenario's zijn. Indien de locatie dus 

veroudert kan als alternatief het gehele object naar een nieuwe 

“Site” verplaatst worden.  

Maar dit betekent wel iets voor de “Structure”. De “Structure” 

van een gebouw is feitelijk de hoofddraagconstructie. Binnen 

de huidige markt wordt deze opgebouwd uit diverse materialen. 

Dit kunnen biologische materialen zijn (denk aan hout (Green, 

2013) en bamboe (Lugt, 2003)). Voornamelijk wordt er echter 

gebruik gemaakt van technologische materialen, zoals staal en 

beton. In het geval van beton worden primair bouwonderdelen 

gemaakt welke als component hergebruikt kunnen worden. 

Momenteel is het degraderen van beton naar granulaat het enige dat daarna nog resteert. In nieuwe constructies kan 

dit granulaat een deel van het benodigde beton vervangen, waardoor de energiekosten voor het produceren van nieuw 

beton flink teruggebracht kunnen worden. In het geval van stalen draagstructuren is het mogelijk om de basis 

materialen voor 100% te recyclen (figuur 20). 

figuur 20 - Circulair model casco. 
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Interessant wordt het echter als we inzoomen op het onderdeel “hergebruik componenten”. Hoe zou het hergebruik 

van gebouwcomponenten er uit kunnen zien? Er is slechts beperkt informatie beschikbaar over de mogelijkheden 

hiervan. Naber (2013) heeft hierover een afstudeerscriptie geschreven en concludeert dat primair gekeken moet 

worden naar geprefabriceerde betonelementen. “In-situ” beton kost te veel energie om op te breken in kleinere 

componenten. In haar scriptie heeft zij een vergelijking gemaakt tussen nieuwe kanaalplaten en “tweedehands” platen. 

Hieruit blijkt dat de tweedehands platen circa 33% minder kosten dan nieuwe platen15. 

 

 

figuur 21 - Gerecycled beton en staal. 

3.4 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk zijn de circulaire economie, vastgoed en transities aan elkaar gekoppeld. Het primaire doel was om te komen 

tot een model voor circulaire economie in vastgoed (figuur 19). Paragraaf 3.3.2 geeft een verfijning voor  de constructie. Het 

model is gestoeld op de utopie dat we in het (Nederlandse) vastgoed op een leeg canvas zouden kunnen beginnen. Hoe 

zouden we het dan moeten organiseren om een circulair vastgoed model te kunnen realiseren?  

De huidige markt vraagt echter slechts beperkt om nieuwe vastgoedobjecten. De leegstand op de kantorenmarkt is momenteel 

dramatisch16. Maar dit kunnen we ook juist als een kans zien. Als we uitgaan van circa 30% “kansloos” vastgoed (vastgoed dat 

de laatste twee jaar niet verhuurd is en op een slechte locatie staat) dan is er een “gebouwonderdelen marktplaats” om te 

ontginnen van circa 2,1 miljoen vierkante meter.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                  

15 Naber heeft in haar scriptie het hergebruik van (kantoor)kanaalplaten vergeleken met toepassing in woningbouw projecten. 
Gezien de striktere eisen zijn er in haar kostenvergelijking opslagen gehanteerd voor speciale voorzieningen. De genoemde 
verhouding is gebaseerd op productieprijzen van kanaalplaten in vergelijking met demontagekosten van bestaande platen. 

16 Per 1 juni 2013, 7.164.000 m² (leegstaande gebouwen) + 6.084.925 m² (verborgen leegstand) (Boon, 2013). 
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4 Toetsing van het model aan de praktijk 

4.1 Onderzoektype 

Dit onderzoek betreft een verkenning van een mogelijke transitie van de Nederlandse vastgoedmarkt. Een transitie naar een 

nieuwe manier van stenen stapelen. Niet meer alleen opstapelen, maar ook weer afstapelen. Zoals in paragraaf 2.2.3 te lezen is 

bestaat er op dit moment geen eenduidig model van de wijze waarop toekomstige transities verlopen en waarin ze resulteren. 

Immers, de toekomst is onbekend. Het in dit onderzoek geschetste model (paragraaf 3.3.1) is dus slechts één van de mogelijke 

invullingen van circulaire economie in het vastgoed. Het doel van dit onderzoek is de toetsing van dit model aan de praktijk, 

door na te gaan in hoeverre het wordt herkend en erkend door de beroepspraktijk. Dit gezegd hebbende is het vrij duidelijk 

dat dit onderzoek vooral toetsend van aard is (Baarda et al., 2012). Immers, aan de hand van de theorie is er een vrij helder 

beeld geschetst, dat “alleen” nog getoetst dient te worden aan de praktijk. 

Veel onderzoeken worden gebaseerd op cijfers, omdat velen vinden dat cijfers verduidelijking geven. Binnen dit onderzoek is 

er echter niet gekozen voor een statistisch onderzoek. Tijdens de uitwerking van het theoretisch gedeelte ontstond het gevoel 

dat iedere vraag die gesteld werd het onderzoeksonderwerp deed veranderen. Dit effect is ook wel bekend als het 

simultaneïteitprincipe binnen de Appreciative Inquiry (afgekort als AI). 

De Appreciative Inquiry stelt dat de onderzoeker kan leren op basis van successen, groeien door datgene te versterken wat al 

werkt. Gericht op het ontwikkelen van de toekomst die de onderzoeker graag zou willen zien. De onderzoeker hoeft bij een 

verandering niet beslist iemand te hebben die de weg wijst en anderen die volgen. Het is ook mogelijk om de wijsheid en 

energie van de groep te benutten en samen de gewenste ontwikkeling al doende vorm te geven. Dat is in de kern waar 

Appreciative Inquiry over gaat; het is een manier van leren en veranderen door dialoog en onderzoek, die zich kenmerkt door 

een focus op sterktes en kracht, ofwel ‘what gives life to a system'. 

Dit onderzoek is dan ook in lijn met het simultaneïteitprincipe van AI, dat stelt dat onderzoek gelijktijdig ook interventie is. 

Terwijl de onderzoeker leert, leert de lezer van de onderzoeker. Dit wordt actieonderzoek genoemd. In tegenstelling tot 

'traditioneel' onderzoek, dat alleen een kennisdoel heeft, moet actieonderzoek ook leiden tot verandering (Coghlan & 

Brannick, 2005).  

4.2 Kwalitatief onderzoek 

Over het algemeen is de essentie van een onderzoek het zoeken naar een antwoord op een probleemstelling of het weerleggen 

of toetsen van een theorie. Men zou kunnen zeggen dat onderzoekers op zoek zijn naar bewijs. In dit onderzoek zijn we echter 

niet op zoek naar bewijs. We zoeken eerder naar verandering. Niet specifiek naar een circulaire economie maar eerder naar een 

andere vastgoedeconomie.  

Veel onderzoeken worden kwantitatief benaderd. De onderzoeker stuurt door middel van gesloten vragenlijsten de 

geïnterviewde(n) een bepaalde richting op. Door de structuur en richting van dit soort onderzoeken is er veel minder kans om 

nieuwe aspecten te ontdekken en ontwikkelen, terwijl dat juist de bedoeling is van dit onderzoek. Baarda et al. (2013) noemen 

dit de maatschappijkritische stroming binnen de kwalitatieve wetenschapsopvatting. De bekendste vorm van onderzoek op dit 

gebied is actieonderzoek. Bij actieonderzoek wordt een probleem eerst met de betrokkene(n) geanalyseerd. Daarna wordt er 

gezocht naar oplossingen en worden één of meer van die oplossingen getoetst. De betrokkene(n) in het onderzoek zijn 

daardoor zowel onderzoeker als onderzochten; zij “onderzoeken” hun eigen situatie met behulp van de onderzoeker (Baarda et 

al., 2013, p. 57). Actieonderzoek is bij uitstek geschikt om een verandering teweeg te brengen. Immers, de “mensen in het 

veld hebben de veranderingen zelf bedacht en geëvalueerd” aldus Baarda et al.  
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4.3 Dataverzamelingsmethodes 

De meest gebruikte methodes voor dataverzameling zijn: bestaand materiaal, enquêtes, interviews, observaties, focusgroepen, 

casestudies en experimenten. De “bestaand materiaal” methode valt voor dit onderzoek af, gezien het feit dat er te weinig 

bestaande data voorhanden zijn om te dienen als empirisch onderzoeksmateriaal. De enquêtemethode heeft een aantal nadelen, 

waaronder lage diepgang van de vragen en een relatief lage validiteit (Lange, 2010). Mede hierdoor valt deze methode af voor 

dit onderzoek. De observatiemethode valt eveneens af omdat deze is bedoeld om praktijksituaties te bekijken. De focusgroep 

methode zou wel bij uitstek geschikt zijn voor dit onderzoek. Echter, een groot nadeel van deze methode is dat de mensen 

tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig moeten zijn. Ook is het de vraag of de betrokkenen in het onderzoek vrijuit kunnen 

spreken als er anderen aanwezig zijn bij het gesprek (Grit, 2009). Vandaar dat er niet gekozen wordt voor deze methode. Het 

experiment vergt, om goede conclusies te kunnen trekken, een tweetal experimenten die op één kenmerk van elkaar verschillen. 

Dit is niet van toepassing voor dit onderzoek en deze methode valt dan ook af. 

Er wordt daarom gekozen voor een combinatie van interviews en case studies, om enige vorm van triangulatie te 

bewerkstelligen. Met andere woorden, door gebruik te maken van verschillende databronnen kan de geldigheid en validiteit 

van dit onderzoek worden vergroot.  

4.3.1 Kwalitatief interview 

Kwalitatieve interviews verschillen van elkaar op een aantal aspecten. Per aspect zullen deze hieronder kort tegen het 

licht gehouden worden.  

Mate van gestructureerdheid: Een open interview geeft de respondenten een bepaalde speelruimte om op hun 

eigen manier een antwoord te formuleren. 

Individueel of groep: In het geval van een groepsinterview worden alle betrokkenen bij elkaar geplaatst en 

parallel geïnterviewd. Deze benadering lijkt wel wat op de focusgroepmethode. 

Mede gezien de beperkte tijd die er voor de interviews beschikbaar was is er 

gekozen voor individuele interviews. 

Direct of indirect: Is men op zoek naar meningen van de betrokkenen, dan is een indirecte 

interviewmethode het meest geschikt. Primair is in dit onderzoek op zoek gegaan 

naar feiten en niet naar meningen. Daarom is er gekozen voor een directe interview 

methode.  

Vorm: Er zijn verschillende vormen mogelijk. Zo kan men denken aan schriftelijke, 

mondelinge en ook digitale technieken. Het grote voordeel van een mondeling 

interview is dat men de non-verbale communicatie als onderzoeker in de 

beoordeling kan meenemen. Interpretatie van de reactie is hierdoor eenvoudiger, 

doordat intonatie maar ook cynisme uit de reactie te filteren zijn. Een mondelinge 

benadering heeft dan ook de voorkeur.  
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Formeel of informeel: Feitelijk is dit afhankelijk van de geïnterviewde. Indien er gesproken wordt met een, 

in relatie tot de onderzoeker, meer senior persoon dan zal de setting al vrij snel 

formeler worden. Wordt er gesproken met een peer dan zal een informelere setting 

mogelijk zijn. 

Er is voor dit onderzoek dus gekozen voor een individueel, direct, mondeling interview. Het is belangrijk om op dit 

punt van het onderzoek goed in het achterhoofd te houden wat door Rotmans is gesteld over kantelaars en het 

heersend regime. In de keuze van de geïnterviewde(n) is het van belang om een niet al te senior persoon te kiezen, 

aangezien het in de lijn van de verwachtingen ligt dat deze tot het “heersend regime” behoren.  

 

De geïnterviewden hebben vooruitlopend op het gesprek een A4-tje gekregen met de globale achtergrond van het 

onderzoek, de opgestelde modellen voor een circulaire vastgoedeconomie en het verfijnde model voor Structure. Om 

het gesprek op gang te brengen is er een presentatie met een 5-tal bladzijden gemaakt, die de lijn van de theoretische 

studie visualiseert. De gesprekken zijn opgenomen en op voorhand zijn een aantal hypotheses en open vragen 

opgesteld, die beantwoord dienden te worden. Gedurende het gesprek is getracht om al deze vragen beantwoord te 

krijgen. Aan de hand van een topiclijst is tegen het einde van het interview gecontroleerd in hoeverre alle onderwerpen 

ter sprake zijn gebracht. Op het moment dat de geïnterviewde een verdieping kon aanbrengen in het model zijn door 

de interviewer de teugels gevierd. Mede hierdoor waren de gesprekken informeel en vertelde men ervaringen en 

anekdotes. Geen enkel gesprek verliep hetzelfde. 

Minimaal dienden de volgende vragen beantwoord te worden: 

 Wat vindt u van het circulaire vastgoed model / wat zijn uw ideeën? 

 Wat denkt u dat nodig is om eerste stappen in deze richting te zetten gezien vanuit uw rol? 

 Welke eerste kansen ziet u, hoe zouden we dit voor elkaar kunnen krijgen? 

4.3.2 Casusonderzoek 

Casusonderzoek levert de benodigde bevindingen op als sprake is van leerervaringen (Yin, 2003). Voor dit onderzoek 

is dit het geval als een casus voldoet aan de volgende criteria:  

 

 Bij voorkeur dient de casus een demontabel of herbruikbaar casco te bezitten; 

 Uitgangspunt bij het ontwerp was hergebruik; 

 Er dient minimaal één geslaagd project te zijn gerealiseerd. 

 

De methode van het casusonderzoek bestaat uit een analyse van publiek beschikbare documenten en de persoonlijke 

ervaring van de onderzoeker (in het geval van de casus park4all). Het doel van het analyseren van documenten is het 

verkrijgen van een algemeen beeld van de gebiedstransformatie en, voor zover mogelijk, van het tijdelijk gebruik ervan. 

Het doel van de interviews is het bezien in hoeverre de theoretische verwachtingen in praktijk geldig zijn.  

4.4 De geïnterviewden 

Het primaire doel van de toetsing van het model aan de praktijk is om na te gaan in hoeverre het opgezette model herkend en 

erkend wordt door de beroepspraktijk. Daarbij is geprobeerd om een gevarieerde groep stakeholders te interviewen. Bij 

voorkeur zouden beleggers en bouwers/ontwikkelaars geïnterviewd moeten worden. Immers, zij nemen in de huidige 
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vastgoedmarkt sleutelposities in, zouden zij zich herkennen in het opgestelde model? Daarnaast is het zeer interessant om te 

bekijken wat de positie of toekomstige rol wordt voor de architect/adviseur. Ofwel, zoals het model betitelt, de iconisch en 

technisch ontwikkelaar. De gesprekken zijn opgenomen om later uit te werken. Een verbatim van deze interviews is te vinden 

in de bijlagen, daar zijn deze woordelijk uitgetypt. Enige uitzondering hierop is het gesprek met de heer Louw, dit gesprek 

vond plaats kort voor de afronding van dit onderzoek De locatie van het gesprek was altijd ten kantore van de geïnterviewde. 

Dit om hem zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen. Dit heeft dan ook een positieve invloed gehad op de antwoorden (men 

was open). Over het algemeen namen de geïnterviewden de tijd voor het gesprek zodat er niet gehaast hoefde te worden. Er 

was steeds een informele sfeer waarbij getutoyeerd werd. Ondanks de drukke agenda's van velen waren alle geïnterviewden 

toch bereid een gesprek te voeren dat minstens 50 minuten duurde. 

 

Bauer & Gaskell (2000) adviseren om, als de onderzoeker zelf de open interviews analyseert, tussen de 15 en 25 interviews te 

houden. Binnen dit onderzoek is er voor gekozen om slechts 5 personen te interviewen. In alle eerlijkheid is deze keuze 

voornamelijk gedreven door de beperkte tijd welke voor deze scriptie resteerde. Desondanks is met het interviewen van deze 

personen een redelijke eerste indruk van de beroepspraktijk verkregen. Uiteraard zijn meer interviews nodig om de 

plausibiliteit daarvan te onderbouwen. Uiteindelijk zijn de volgende personen geïnterviewd:  

 

1. Ir. Pim Peters, één van de drie directeur-eigenaren van IMd Raadgevende Ingenieurs. Hij treedt tevens binnen de 

organisatie op als Raadgevend ingenieur. Zijn specialiteit is constructieve duurzaamheid. De heer Peters heeft samen 

met zijn mededirecteur zijn eigen kantoor (in eigen beheer) herontwikkeld en in gebruik genomen.  

Binnen het model van de circulaire economie is hij zowel eigenaar als gebruiker en technisch ontwikkelaar. Het gesprek 

heeft 60 minuten geduurd en de scriptie zal aan hem teruggekoppeld worden. Het interview heeft plaatsgevonden bij 

IMd in Rotterdam. In het verbatim staat meer achtergrondinformatie over de heer Peters en zijn ervaringen met 

duurzaamheid en donorcasco's.  

2. Ir. David Snelleman, één van de twee directeuren van Dura Vermeer Vastgoed. Hij geeft tevens leiding aan de 

businessunit van grote projecten van Dura Vermeer. Hiervoor was hij directeur projectontwikkeling bij OVG en 

verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de projecten in uitvoering. Eerder bekleedde hij diverse functies bij 

HBG/BAM. 

Binnen het model van de circulaire economie is de heer Snelleman “eigenaar” (voornamelijk de commerciële 

ontwikkelkant ervan) en “bouwrealisatie”. Het gesprek heeft 50 minuten geduurd en de scriptie zal aan hem 

teruggekoppeld worden. Het interview heeft plaatsgevonden bij Dura Vermeer in Houten.  

3. Ir. Ruben van Doorn, general manager van Turntoo. De afgelopen 13 jaar werkte hij in uiteenlopende leidinggevende 

functies binnen TNT. De heer Van Doorn realiseerde onder meer een wereldwijd programma voor de introductie van 

elektrisch vervoer en het klimaatprogramma Planet Me.  

Binnen het model van de circulaire economie vervult de heer Van Doorn de rol van iconisch ontwerper. Het gesprek 

heeft 90 minuten geduurd en de scriptie zal aan hem teruggekoppeld worden. Het interview heeft plaatsgevonden bij 

TurnToo in Amsterdam.  

4. Bauke Robijn, manager strategie en acquisitie bij het SPF pensioenfonds. Voorheen werkte hij bij DHV en DTZ 

Zadelhof. SPF Beheer beheert ruim 1,3 miljard aan vastgoed van het Spoorweg Pensioen Fonds (SPF)en de Stichting 

Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV). De heer Robijn was mede verantwoordelijk voor de renovatie van het 

kantoorgebouw van Friesland Campina.  
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Binnen het model van de circulaire economie vervult de heer Robijn de rol van eigenaar. Het gesprek heeft 50 minuten 

geduurd en de scriptie zal aan hem teruggekoppeld worden. Het interview heeft plaatsgevonden bij SPF Beheer in 

Utrecht.  

5. Bart Louw, hoofd research bij het ASR REIM. ASR REIM heeft momenteel een tweetal fondsen waarin belegd kan 

worden. De heer Louw is primair verantwoordelijk voor het opstellen van de marktoutlook voor de lopende 

investeringen. Binnen het model van de circulaire economie vervult de heer Robijn de rol van eigenaar. Het gesprek 

heeft 50 minuten geduurd en de scriptie zal aan hem teruggekoppeld worden. Het interview heeft plaatsgevonden bij 

ASR REIM in Utrecht. Wegens tijdgebrek is het interview van de heer Louw niet in een verbatim toegevoegd aan deze 

studie. Desgevraagd kan de auteur hierover nadere informatie verstrekken. 

4.5 Hypotheses & vragen 

Aan de hand van de theorie (hoofdstukken 2 en 3) zijn de volgende hypotheses opgesteld.  

 
Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17) 

H0: De generieke supply chain is een bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.  

H1: De generieke supply chain is geen bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.  

 

Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed 

H0: Het gedefinieerde model is te implementeren in de huidige vastgoedmarkt.  

H1: Het gedefinieerde model is onmogelijk te implementeren in de huidige vastgoedmarkt. 

 

Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek? 

H0: Het model is technisch mogelijk. 

H1: Het model is technisch onmogelijk. 

 

Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch? 

H0: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch mogelijk. 

H1: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch onmogelijk. 

 

Gedurende het kwalitatief onderzoek (lees de casussen en de interviews) zijn de hypotheses getoetst. Tijdens de interviews is, 

indien hypotheses afgewezen werden, doorgevraagd naar input voor verbetering. Aan het eind van ieder interview is de 

geïnterviewde gevraagd hoe hij denkt dat een transitie naar een circulaire economie gestart zou kunnen worden.  

4.6 Toetsingskader 

Om de resultaten van de praktijktoets goed te kunnen beoordelen is een beoordelingskader nodig. Op basis van het 

beoordelingskader kunnen de resultaten van de interviews en de casussen (zie paragraaf 4.7.2) worden beoordeeld en kunnen 

verbanden worden gelegd. Dat laatste is om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de verklarende en beoordelende 

deelvragen van het onderzoek. 
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Bij kwalitatief onderzoek zijn toetsingscriteria niet één op één meetbaar. Immers, er worden geen meetbare grootheden 

getoetst. Dat kan een toetsing min of meer arbitrair maken. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen dienen vooraf criteria te 

worden geformuleerd op grond waarvan hypotheses met enige zekerheid meer of minder aannemelijk zijn. In dit onderzoek 

wordt een hypothese aannemelijk geacht als minimaal twee van de drie casussen èn 67% (minimaal vier van de vijf gesproken 

personen) van de geïnterviewden de verwachtingen bevestigen. De hypothese wordt als niet plausibel beoordeeld als minimaal 

twee van de drie casussen en 67% (dat wil zeggen minimaal vier van de vijf gesproken personen) van de geïnterviewde experts 

de hypothese niet bevestigen. 

In de overige gevallen wordt geconcludeerd dat geen uitspraak over de plausibiliteit van de hypothese kan worden gedaan. 

4.7 Bevindingen kwalitatief onderzoek 

In deze paragraaf worden de resultaten van het kwalitatief onderzoek beschreven. Dit bestaat uit twee delen: de resultaten van 

de interviews en de resultaten van een drietal casussen – Park4all – “Pay-per-Lux”– “gemeentehuis Brummen”. Aan de hand 

van het beoordelingskader wordt getoetst in hoeverre de resultaten in de praktijk overeenkomen met de theoretische 

verwachtingen. 

4.7.1 Interviews 

Overall beleving 

Het interview met de heer Peters ging primair over de techniek rond circulair vastgoed en vrij gedetailleerd over hoe 

de “Structure” circulair te maken is. Het interview met de heer Snelleman vond plaats na het gesprek met de heer 

Peters. Een van de uitdagingen in de supply chain van vastgoed, die de heer Peters benoemde, is bij de heer Snelleman 

getoetst. Daarnaast spraken we over de trends die hij signaleerde in de huidige vastgoedmarkt. 

Het interview met de heer Robijn ging primair over de rol van vastgoed binnen de beleggingsorganisatie van het 

Spoorweg Pensioen Fonds. “Vastgoed is een asset class, met als primair doel het verzorgen van een stabiele belegging, 

met weinig volatiliteit, weinig correlatie met voornamelijk de aandelenwereld; dus lagere conjunctureel en inflatie 

hedge” [bijlage 6, regel 30]. Het interview met de heer van Doorn ging veel gerichter over wat de circulaire economie 

nu is en hoe het toegepast kan worden, en veel minder over vastgoed, mede doordat hij nog beperkte ervaring heeft 

met vastgoed. In het laatste gesprek, met de heer Louw, is voornamelijk gesproken over de wijze waarop zijn 

werkgever het idee an de circulaire economie aanvliegt.  

Toetsing hypotheses 

Nadat de interviews woord voor woord waren uitgetypt zijn deze in MS Excel geplaatst. In MS Excel zijn vervolgens 

de reacties van de geïnterviewden gelabeld. Dit is gedaan door ieder (relevant) antwoord van de geïnterviewde te 

markeren en te koppelen aan één van de hypotheses uit paragraaf 4.5. Aan de hand van de uitspraken van de 

geïnterviewden is per hypothese aangegeven, of deze meer of minder aannemelijk gemaakt kunnen worden. Immers, 

door de beperkte omvang van de groep geïnterviewden is het niet terecht om de hypotheses aan te nemen of te 

verwerpen. Hiervoor dient de groep groter te zijn.   
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Hypothese 1; Value chain 

H0: De generieke value chain is een bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.  

H1: De generieke value chain is geen bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.  

 
De heer Peters stelt duidelijk dat het geschetste model nooit haalbaar is in een circulaire economie. Door de 

sequentiële benadering van het proces worden er door eigenaar en gebruiker afspraken gemaakt, die vervolgens door 

de adviseur uitgewerkt dienen te worden. Alternatieven die beter zijn kunnen slechts doorgevoerd worden als voor 

beiden (eigenaar en gebruiker) aangetoond kan worden dat hier financiële voordelen aanzitten [bijlage 3, regel 49]. 

Hij stelt dat als men vanaf het begin circulair wil ontwerpen, dat dan alle stakeholders ook vanaf het begin 

meegenomen moeten worden.  

De heer Snelleman herkent het model maar geeft aan dat innovaties vanuit leveranciers gedreven worden door een 

vraag van gebruikers [bijlage 4, regel 8]. Tevens stelt hij dat de mate waarin er vrijheid is om een circulaire invulling te 

maken voor de gebruiker sterk afhankelijk is van die gebruiker. Er zijn gebruikers die tot de laatste letter omschrijven 

wat ze verwachten, er zijn ook gebruikers die aan de hand genomen moeten worden in het bepalen van hun wensen 

[bijlage 4, regel 31]. De heer Snelleman vindt dus dat de afstand tussen gebruiker en leverancier mogelijk (te) groot is.  

De heer van Doorn heeft een duidelijk standpunt rond de nulhypothese. Zoals hij letterlijk stelt: “…Ja, hiermee krijg 

je nooit een circulair gebouw…”[bijlage 5, regel 28]. Hij heeft twee wezenlijke aanvullingen. Hij stelt: “Als je echt 

circulair wilt, dan moet je dus die twee partijen er ook bij gaan betrekken…'' (hij doelt op de materialen- en 

elementen producent) en “…dus het gaat gedurende de gehele gebruiksfase… moet je dit blijven managen om te 

zorgen dat dit materiaal niets verliest aan waarde…” [bijlage 5, regels 121 en 151]. 

De heer Robijn herkent het model, maar heeft niet expliciet aangegeven in hoeverre het van toepassing kan zijn in een 

circulaire economie. De heer Louw herkent het model, maar heeft het gevoel dat invoering op deze wijze niet mogelijk 

is.  

 

Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed 

H0: Het model is eenvoudig te implementeren in de huidige vastgoedeconomie.  

H1: Het model is onmogelijk te implementeren in de huidige vastgoedeconomie. 

 
Alle geïnterviewden stelden dat het model haalbaar moet zijn, met dien verstande dat er discussie was over waar de 

“cirkel onderhoud” zich bevindt. Het is ook de vraag wat er onder onderhoud wordt verstaan. De heer van Doorn 

maakt het expliciet door een verwijzing te geven naar een bureaustoel [bijlage 5, regel 56]. De heer Robijn legde uit 

dat er allerlei vormen mogelijk zijn, van de verdeling van het onderhoud tussen gebruiker en eigenaar. Dit kan van 

alles bij de eigenaar, tot alles voor de huurder. In de huidige (lineaire) economie is zijn stelling dat “…het hangt van 

de kwaliteit van de belegger en de huurder af… degene die het beste in staat is om een zo hoog mogelijke kwaliteit 

tegen een zo laag mogelijke prijs te realiseren, die zou het moeten doen…” [bijlage 6, regel 120]. De heer Snelleman 

herkent het model, maar signaleert een verschuiving van het onderhoud van de eigenaar-gebruiker (hij doelt hiermee 

op partijen die zowel vastgoed in bezit hebben als gebruiken) naar een externe partij. Hij stelt dat zijn bedrijf als 

bouwer steeds meer opdrachten krijgt waarbij gesteld wordt dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de bouw, 

maar tevens voor het onderhoud [bijlage 4, regel 73]. 
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De heer Peters stelt dat de gebouw gebonden installaties tot de onderhoudstaak van de eigenaar behoren, en de niet-

gebouw gebonden installaties voor de gebruiker [bijlage 3, regel 31]. Hij herkent het model, maar heeft niet expliciet 

aangegeven in hoeverre het van toepassing kan zijn in een circulaire economie. Met de heer Louw is gediscuteerd over 

de wijze waarop zijn bedrijf circulariteit in hun vastgoed portefeuille zou kunnen brengen. Hij is persoonlijk zeer 

gecharmeerd van het idee om vastgoed tijdelijk een andere functie te geven, maar het grootste probleem is de 

tijdshorizon die dan gehanteerd dient te worden. Zoals bij de meeste institutionele beleggers word er gerekend met 15 

jaar. Hij ondersteunt dus het model.  

 

Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek? 

H0: Het model is technisch mogelijk. 

H1: Het model is technisch onmogelijk. 

 

Over deze hypothese zijn alle geïnterviewden het eens. Het is wel degelijk mogelijk om het opgestelde model 

technisch haalbaar te maken. Vooral de heren Peters en van Doorn waren hier expliciet in. De heer Snelleman voegt 

hier aan toe dat de bouwregelgeving redelijk frequent herzien wordt, waardoor de eisen scherper worden. Hij stelt: 

“…voldoet een gevel van 15 jaar nog aan de huidige normen van deze tijd of dat nou constructief is of bouwbesluit 

of…”[bijlage 4, regel 152]. Hij voegt hier aan toe dat er een gecompliceerde factor is, namelijk het verwerven van de 

te hergebruiken componenten. Ze liggen immers niet “op de plank”: “…Tussen het verzinnen, en die besluitvorming 

en het uiteindelijk uitvoeren in die tijdspanne moet je dus eigenlijk al die onderdelen weten dat ze er zijn en eigenlijk 

al naar je toe halen of reserveren…” [bijlage 4, regel 225].  

De door de heer Snelleman aangehaalde uitdagingen zijn te overkomen, door een slim ontwerp van componenten, 

moet het mogelijk zijn deze aan veranderende wet- en regelgeving aan te passen. De uitdaging om de juiste 

componenten tijdig “naar je toe te halen” zijn ook in de huidige markt aanwezig. Dit hebben we ook samen 

besproken, er bestaat een parallel met de huidige problematiek rond het verwerven van bakstenen voor een gebouw 

[bijlage 4, regels 232-244]. De heer Louw ziet de technische mogelijkheden om een casco circulair te maken. Het idee 

dat je een gebouw in een krimpregio zou kunnen oppakken en in een opkomend gebied weer in gebruik zou kunnen 

zetten sprak hem zéér aan.   

 

Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, economisch? 

H0: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch haalbaar. 

H1: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch niet haalbaar. 

 

De heren Peters en Robijn waren beiden, zonder dat zij het van elkaar wisten, eensgezind. De heer Peters stelt: “… het 

proces van een nieuwe kanaalplaat, ja dat kost geen drol meer tegenwoordig zeg maar, dat is helemaal uitgeknepen tot 

het bot toe en als we het zo bekijken dan zal dat altijd, dan klopt dat. Alleen we kijken niet naar wat de milieulast is 

die we daar teweeg brengen …” [bijlage 3, regel 101]. De heer Robijn gaat nog een stap verder en stelt: “…stel je voor, 

over 50 jaar kan ik het weer afbreken, en dan en dan kan ik het verkopen, of verkopen of hergebruiken, … en dan 

levert me dat 20% op van de huidige investering. Maar daarvoor moet ik nu een 0.5% meer investeren, … Maar dan 

is het sommetje waarschijnlijk niet rendabel en vanuit financieel oogpunt dus geen verstandige beslissing… en dan zal 

het dus ook vanuit het pensioenfonds geen verstandige beslissing zijn, ook al is het duurzaam” [bijlage 6, regel 223]. 
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De heer Louw heeft zijn twijfels of het financieel-economisch haalbaar is. Vooral de lange tijdshorizon die bij een 

casco hoort (>50 jaar), zou het financieel economisch onmogelijk maken.   

Overige bevindingen interviews 

De aanvullende opmerkingen en reacties van de geïnterviewden waren ook zeer waardevol. In de gesprekken met de 

heren van Doorn en Snelleman werden actuele ontwikkelingen besproken die men het best kan omschrijven als 

maatschappelijke veranderingen. Dit suggereert dat de transitie naar een circulaire economie mogelijk toch iets verder 

is dan alleen de voorbereidingsfase. Immers, maatschappij-breed ontstaan er bewegingen om hergebruik te maken van 

gebouwonderdelen. Als voorbeeld noemt de heer Snelleman de handel in gebouwonderdelen [bijlage 4, regel 211]. 

Tevens spreekt hij de verwachting uit dat mensen in de toekomst niet woningen kopen maar een woonbehoefte gaan 

leasen. Een die meegroeit met de levensfase van de gebruiker. Vergelijkbaar met de wijze waarop bedrijven omgaan 

met werkplekken. Een deel in een vaste huur en een deel bij een partij als Spaces [bijlage 4, regel 267]. Met de heer 

van Doorn is kort van gedachten gewisseld over de veranderende mentaliteit over bezit. Waar zijn generatie (waar de 

onderzoeker ook toe behoort) is opgevoed met de gedachte dat een huis in eigendom hebben het summum is wil de 

“spotify” 17  generatie geen bezit, maar wel het genot. Als voorbeelden noemde hij concepten als Car2go en 

Greenwheels. Mogelijk dat we ons aan de start van de kantelfase bevinden?  

De opmerking van de heer Robijn dat een méérinvestering nu niet opweegt tegen de extra opbrengst over 50 jaar 

kwam onverwachts.  

De afsluitende vraag die aan alle geïnterviewden gesteld is, was in hoeverre een transitie naar een circulaire economie 

gestart zou kunnen worden. Uit de transitietheorie (paragraaf 2.2.3) volgt dat transities slagen indien de juiste coalities 

van nichespelers ontstaan, die ondersteund worden door “veranderingsgezinde regimespelers”. In paragraaf 3.2 is de 

veronderstelling uitgesproken dat Rau met Turntoo een niche speler is, die gericht regimespelers benadert om  

verandering te zoeken. Interessant in het interview met de heer Peters was zijn verwijzing naar de realisatie van hun 

nieuwe kantoor. In diverse publicaties wordt gesproken over dit project als toonbeeld van herbestemmen. Het is 

eigenlijk een voorbeeld van circulariteit rond het casco. Echter bleek de ontwikkeling alleen haalbaar als IMd zelf het 

geld zouden investeren voor de realisatie van hun kantoor. De partners van dit bedrijf hebben zich dus min of meer als 

nichespelers (in de lijn van de transitietheorie van Rotmans) gemanifesteerd.  

Het gesprek met de heren Snelleman en Robijn leverde geen signalen op waaruit bleek dat zij of hun bedrijven gericht 

bezig waren met een ontwikkeling van business cases rond het concept van de circulaire economie. Dit nog steeds in 

lijn met de theorie van Rotmans: de bedrijven waar zij voor werken kunnen gezien worden als “het regime” (paragraaf 

2.2.2). Uit het interview met de heer van Doorn bleek dat de strijd en confrontatie die Rotmans benoemt tussen “het 

maatschappelijk systeem” en “nichespelers”, ook dagelijks nog bij Turntoo optreed. Zo noemde hij de discussie die 

Turntoo had met Bosch: wasmachines die gegarandeerd 10 jaar mee kunnen bestonden al, maar waarom zou Bosch 

die in vredesnaam leveren? 

4.7.2 Casusonderzoek 

In deze paragraaf zijn de casussen beschreven, inclusief de toetsing van de hypotheses.  

                                                                  

17 Spotify is een bedrijf dat in 2006 is opgericht en dat muziek als stream aanbiedt. Gebruikers kunnen uit een database van 
miljoenen nummers bepalen welke muziek ze willen beluisteren. Gebruikers zijn geen eigenaar van de muziek, maar luisteren 
slechts naar een nummer. 
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Casus 1 - Park4all 

 

figuur 22 - Park4all garage Purmerend (Park4all, 2011). 

Om een tijdelijk tekort aan parkeerplaatsen op te lossen ontwikkelde de auteur samen met de heer Huibrechtse het 

Park4all concept. Dit concept kenmerkt zich door een demontabel casco voorzien van extreem lichte vloerdelen. Dit 

casco is als Meccano, en kan daardoor zeer snel op iedere gewenste plek neergezet, en in secties verlengd, verbreed of 

verhoogd worden. Door de lichte constructie is bovendien een fundering, die circa 20 procent van de kosten uitmaakt, 

in veel gevallen niet nodig. 

Het modulaire concept kenmerkt zich onder andere door één type kolom en twee types vloerligger: IPE600 

hoofdliggers met daarop de HE140A liggers. Geen speciale hoekkolommen dus en ook geen lichtere (verjongde) 

kolommen voor de hogere verdiepingen. ‘Daardoor is de logistiek eenvoudig, zowel bij het transport als bij de 

montage op de bouwplaats', zegt Huibrechtse. ‘En dat geldt niet alleen voor de opbouw, maar ook voor demontage en 

opslag van de onderdelen.' (Bouwwereld, 2009). Alle materialen zijn recyclebaar en met demontabele 

(bout)verbindingen gekoppeld. Hoewel de constructie bestemd is voor een tijdelijke parkeervoorziening (maximaal 5 

jaar) hebben alle materialen een technische levensduur van minimaal 25 jaar. Alleen stalen onderdelen die in contact 

kunnen komen met dooizouten worden thermisch verzinkt geleverd. Alle andere stalen onderdelen worden voorzien 

van een coating die in elke gewenste kleur (afhankelijk van de opdrachtgever) geleverd kan worden.  

Park4all is een bedrijf dat de basis parkeervoorziening ter beschikking stelt, middels verhuur of koop/terugkoop. Zij 

leveren het casco en de vloeren, alle inrichting van de garage is voor de gebruiker. Mede hierdoor kan het ingezet 

worden als vergroting van de bestaande “straatparkeercapaciteit” en tevens als betaald parkeren, middels slagbomen 

(Bouwwereld, 2009). Het concept is niet ontwikkeld vanuit de gedachte van de circulaire economie, maar het is wel 

degelijk een demontabel concept dat hergebruik in zich heeft.  

 

Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17) 

Het ontwerp van de mobiele parkeergarage is bepaald door de materialen die voorhanden waren en niet door 

ontwerpers die de leveranciers dicteerden wat zij moesten leveren. De toegepaste glasvezelcomposietvloeren zijn hier 

het meest prangende voorbeeld van. Volgens deze casus is de nulhypothese dus ongeloofwaardig. 
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Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed 

Park4all fungeert als eigenaar en realisator. Zij werken met vaste leveranciers voor de belangrijkste onderdelen (de 

vloeren en het stalen casco). Park4all verzorgt zowel het onderhoud als het hergebruik van het object. De 

componenten worden specifiek hergebruikt voor Park4all, ze gaan dus niet naar derden die het in een andere vorm 

(gebouwen) hergebruiken. Recycling is niet opgenomen in de (toe)leveranciers keten van Park4all (behoudens de 

verkoop van schroot). Om Park4all echt circulair te maken zullen zij dit moeten organiseren. In essentie is dit een taak 

voor hun toeleveranciers om te organiseren. In deze casus blijktde nulhypothese dus geloofwaardig. 

 

Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek? 

In het geval van Park4all is het casco eigenlijk ook het object. Het feit dat het concept nu al circa 4 jaar op de markt is 

onderschrijft de nulhypothese 

 

Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch? 

De huidige marktomstandigheden hebben een negatieve invloed op de verhuur/verkoop van nieuwe parkeergarages in 

Nederland. Een aantal tijdelijke garages zijn kort geleden vrijgekomen (van andere leveranciers) en deze hebben een 

sterk prijsverlagend effect op de markt. Desondanks is recent een opdracht getekend met de gemeente Rotterdam om 

op de Kop van Zuid een nieuwe (tijdelijke) parkeergarage te plaatsen. Park4all bewijst dat (in de huidige markt) de 

nulhypothese geloofwaardig is. Let wel, Park4all is een tijdelijke oplossing voor maximaal 5 jaar (verlenging is 

mogelijk); dit is een andere tijdshorizon dan “permanent” vastgoed, dat vaak ontworpen wordt voor 50 jaar.  

Casus 2 - Pay-per-Lux 

 

figuur 23 - Pay-per-Lux (De Architect, 2011). 

Het ‘leasen' van licht, dat is het idee van dit concept. De gebruiker betaalt alleen voor de lichtprestatie in zijn kantoor; 

de leverancier (Philips) blijft eigenaar van de verlichtingsproducten. Bij dit dienstverleningsconcept betaalt de 

gebruiker alleen voor de werkelijk verbruikte hoeveelheid licht. In het concept is Philips de hoofdaannemer, wat 

betekent dat zowel de installatie van de verlichting als de energienota voor rekening van Philips komen. De fabrikant 

blijft eigenaar van de producten. ‘Pay-per-Lux' past in de visie van Thomas Rau om niet onnodig producten te 

bezitten. Vanuit deze gedachte is het idee van ‘performance-based consumption' voortgekomen. Architectenbureau 
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RAU gebruikt alleen de ‘performance', of de prestatie van producten en betaalt niet meer voor de toegepaste 

grondstoffen (Architectenweb, 2011). Aan de hand van een publicatie van Philips (2013) is te achterhalen hoe het 

georganiseerd is.  

 

Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17) 

De nulhypothese wordt voor deze casus verworpen. Het ontwerp van Pay-per-Lux is volledig bepaald door Phillips. 

Men kan er van uitgaan dat dit betekent dat het component-gestuurd ontworpen is. Ofwel, welke componenten 

hebben we om het aantal lux te bieden dat de klant wil.  

 

Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed 

Ten opzichte van het oorspronkelijk model van 

McKinsey is niet de gebruiker degene die het 

onderhoud doet maar de service provider. De 

ontwerpafdeling van Philips Lighting heeft onder 

meer bepaald op welke wijze en waar de armaturen 

worden geplaatst. RAU heeft een “Service Level 

Agreement” (SLA) met Philips. Deze SLA borgt welk 

serviceniveau zij als gebruiker gedurende de 

contractperiode afnemen. Het is onbekend of Philips 

verantwoordelijk is voor de gehele cyclus en tevens 

zorgdraagt voor het minimaliseren van materiaal–

verliezen richting stortplaats/vuilverbranding. Het 

model van Pay-per-Lux is geschetst in figuur 24. De 

nulhypothese wordt in deze casus dus ondersteund 

 

 

Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek? 

Deze hypothese is niet te toetsen, aangezien Pay-per-Lux “slechts” een verlichting concept betreft. Aan de hand van 

deze casus kan er geen uitspraak over de plausibiliteit van de hypothese worden gedaan. 

 

Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch? 

Deze hypothese is niet te toetsen, aangezien Pay-per-Lux “slechts” een verlichting concept betreft. Aan de hand van 

deze casus kan er geen uitspraak over de plausibiliteit van de hypothese worden gedaan. 

figuur 24 - Pay-per-Lux circulair model (obv literatuur). 
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Casus 3 - Gemeentehuis Brummen 

 

figuur 25 - Overzicht gemeentehuis Brummen, verwerkte duurzame maatregelen (RAU, 2013). 

In Brummen is door een samenwerking tussen de gemeente, BAM Utiliteitsbouw, RAU en Turntoo het eerste 

gebouw als grondstoffendepot gerealiseerd. De gemeente Brummen zocht een semipermanente huisvesting met een 

levensduur van minimaal 20 jaar. Omdat RAU geen concessies wilde doen aan de kwaliteit van het tijdelijke gebouw 

en de werkomgeving is gezocht naar een nieuwe manier van ontwerpen én bouwen. De oplossing is gevonden door 

het gebouw te ontwerpen als een grondstoffendepot. Tijdens het ontwerpproces hebben de architect, aannemer BAM, 

Turntoo en verschillende toeleveranciers meegedacht hoe, na de geplande gebruiksperiode, het gebouw weer uit elkaar 

gehaald zou kunnen worden. De waardevolle grondstoffen en bouwelementen worden na gebruik door hun 

leveranciers en fabrikanten als het ware teruggenomen. Uiteindelijk is ruim 90 procent van het ontwerp demontabel 

opgeleverd.  

Het gemeentehuis Brummen verenigt binnen één project een aantal actuele thema's zoals herbestemmen, renovatie, 

nieuwbouw, circulaire economie en design & build samenwerking. Het is een goed voorbeeld van de actuele 

ontwikkelingen die zich afspelen binnen de Nederlandse architectuur- en bouwwereld. 

 

Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17) 

De nulhypothese wordt verworpen. Het ontwerp van het gemeentehuis is gedaan in nauwe samenwerking met de 

aannemer én de leveranciers. In tegenstelling tot het opgestelde model, zaten de leveranciers gedurende het 

ontwerptraject dus al aan tafel.  
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Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed 

Het gemeentehuis Brummen is in opdracht van de gemeente gerealiseerd en aan hen opgeleverd. De gemeente huurt 

het pand niet van de bouwcombinatie (Rau & BAM). Tevens is deze combinatie niet betrokken bij het gebruikstraject 

van het gebouw. In de aanbieding van de combinatie BAM/Rau is echter wel de volgende optie gegeven:  

“…Voor de nieuwbouw van het gemeentehuis Brummen zou het losse interieur op Turntoo basis kunnen worden 

afgenomen. Als voorbeeld hiervan is de vloerbedekking van Desso op Turntoo basis opgenomen in de aanbieding. De 

grondstofwaarde van de vloerbedekking is als restwaarde van de investeringskosten afgetrokken, oftewel, minder hoge 

aanschafkosten, niet betalen voor bezit maar voor het gebruik en de prestatie. Na het verstrijken van de levensduur 

van de vloerbedekking zal deze worden teruggenomen door de leverancier…” (Rau & BAM, 2011).  

 

In het geval van de vloerbedekking wordt er dus een koop/terugkoop garantie afgegeven voor Desso. Het is onbekend 

in hoeverre de gemeente Brummen hiervan gebruik heeft gemaakt. De werkwijze is dus niet opgetuigd zoals in het 

model is aangegeven. Dit toont echter niet aan dat het model ontkracht kan worden. Aan de hand van deze casus kan 

er geen uitspraak over de plausibiliteit van deze hypothese worden gedaan. 

 

Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek? 

Over het casco is een kort artikel verschenen op de website van Bouwwereld (2013). Deze website vermeldt: “…de 

uitbreiding van het gemeentehuis in Brummen is zo gemaakt dat deze na 20 jaar kan worden gedemonteerd. Hout 

speelt daarbij een hoofdrol. In de vorm van kolommen en balken, maar ook bij vloeren en als draagconstructie van het 

atrium dak…”. Interessant om te zien is dat het casco primair is opgebouwd uit onderdelen vanuit de biologische 

kringloop (hout) in plaats van de technologische kringloop. Dit ondersteunt de nulhypothese. 

 

Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch? 

Gezien het feit dat de tender voor het nieuwe gemeentehuis is uitgeschreven als design and build zal de door Rau en 

de Bam gekozen oplossing financieel-economisch haalbaar zijn. Belangrijk aandachtspunt is echter wel dat de 

geplande levensduur van het object op circa 20 jaar is begrensd. Dit ondersteunt de nulhypothese. 

4.8 Conclusies praktijkonderzoek 

De resultaten van de interviews en het casusonderzoek zijn samengevat in figuur 26.  

 

 Hypothese 1 

H0        H1 

Hypothese 2 

H0        H1 

Hypothese 3 

H0        H1 

Hypothese 4 

H0        H1 

In
te

rv
ie

w
s 

Dhr. P. Peeters - x x - x - - x 

Dhr. D. Snelleman - x x - x - 0 0 

Dhr. R. van Doorn - x x - x - 0 0 

Dhr. B. Robijn.  0 0 x - x - - x 

Dhr. B. Louw - x x - x - - x 

C
as

u
ss

en
 Park4all - x x - x - x - 

Pay-per-Lux - x x - 0 0 0 0 

Gemeentehuis Brummen - x 0 0 x - x - 

figuur 26 - Overzicht resultaat kwalitatief onderzoek. 
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Indien aan de hand van het interview ofwel de casus geen eenduidig standpunt te formuleren is over een hypothese, dan staat 

er in de tabel een “0”. Indien een hypothese wordt bevestigd dan staat er een “x”. In alle overige gevallen staat er een”. 

Aan de hand van het opgestelde toetsingskader uit paragraaf 4.6 kan nu een gewogen beslissing genomen worden over de 

geldigheid van de verschillende nulhypotheses. De alternatieve Hypothese 1 is door vier van de vijf geïnterviewden (h)erkend. 

Het uitgevoerde casusonderzoek was hierin unaniem. De nulhypothese 1 is dus niet plausibel. De Nulhypotheses 2 èn 3 

worden door alle geïnterviewden onderschreven. Tevens bevestigen 2 van de 3 casusonderzoeken dat deze hypotheses 

aannemelijk zijn. De nulhypotheses 2 en 3 zijn dus geloofwaardig. Hypothese 4 leidt tot slot tot een dilemma. Immers, door 

drie van de vijf geïnterviewden wordt de nulhypothese afgewezen. Twee van de drie casussen onderschrijven hem echter. 

Wellicht dat dit het gevolg is van de gekozen casussen. Het Park4all concept is specifiek ontwikkeld voor een tijdelijke 

parkeeroplossing. De oplossing kan niet concurreren met een permanente garage. Het gemeentehuis Brummen is een ontwerp 

voor een object dat net als het Park4all concept een beperkte levensduur heeft. Desondanks kan conform het toetsingskader 

geen uitspraak over de plausibiliteit van hypothese 4 worden gedaan.  
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5 Synthese theorie en praktijk 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek vergeleken met het theoretisch kader. De hypotheses worden 

hierbij als rode lijn gebruikt. In het voorgaande hoofdstuk zijn al de hypotheses getoetst; hier wordt iets dieper ingegaan op de 

hypotheses waarvan de plausibiliteit niet werd aangetoond. 

5.1 Hypothese 1 

De eerste hypothese betreft de 

waardeketen in het vastgoed. Als de 

transitie naar een circulaire economie wil 

slagen, dan zullen de zaken op een 

andere manier georganiseerd moeten 

worden. Dit was ook de verwachting bij 

aanvang van dit onderzoek. De 

veronderstelling dat waardeketens in lijn 

van de ketenintegratie leidend zouden 

zijn was nog een te voorzichtige stap. 

Wil de bouwsector/vastgoedsector 

daadwerkelijk een stap zetten dan is de 

opmerking van de heer van Doorn, dat 

in het ontwerptraject de kennis nodig is 

van leveranciers om componenten zò te 

ontwerpen dat hun waarde gemaxi–

maliseerd wordt, extreem belangrijk. 

Feitelijk lijkt dit op de opmerking van de 

heren Peters en Snelleman. Beiden 

stelden dat het in de huidige markt zo lastig is om alle betrokkenen bij elkaar aan tafel te krijgen18. Belangrijk is het ook om na 

oplevering de vinger aan de pols te blijven houden, of zoals de heer van Doorn zei, “gedurende de gehele gebruiksfase… moet 

je [dit] blijven managen om te zorgen dat dit materiaal niets verliest aan waarde”. Immers, het zou toch eeuwig zonde zijn (let 

op de woordkeuze) als na de gebruiksperiode de componenten niet meer her te gebruiken zijn, doordat een gebruiker besloten 

heeft wijzigingen aan te brengen.  

 

Het door Jonker (2011) opgestelde model is een omschrijving van de wijze waarop ketenintegratie in de woningbouw 

ingevoerd zou kunnen worden. Invoering van de circulaire economie in vastgoed zal een ander samenwerkingsmodel vergen. 

Aan de hand van de reacties van de geïnterviewden, is het oorspronkelijke model aangepast (figuur 27).  

In dit model staan de (kleine) pijltjes voor informatie-uitwisseling. De eigenaar verzorgt de spilfunctie tussen gebruik en 

ontwerp. Indien tijdens gebruik wijzigingen aan het gebouw doorgevoerd dienen te worden is het zijn taak om eerst te 

klankborden met de ontwerpers. De ontwerpers zelf (de eigenaar, bouwer, iconisch ontwikkelaar, elementen leverancier, 

technisch ontwikkelaar en materialen leverancier) kunnen met behulp van het eerder genoemde Virtual Design & 

                                                                  

18 Is dit het “regime” dat zijn best doet om de transitie tegen te werken? Een en ander in lijn van de transitietheorie? 

figuur 27 - Aangepaste  waardeketen, circulair vastgoed. 
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Construction (Kunz & Fischer, 2012) met elkaar samenwerken. De materialenstroom is weergegeven met de grotere pijlen. 

Indien na demontage van het gebouw onderdelen hergebruikt kunnen worden dan is het primair aan de bouwer om te kijken 

of hij deze ergens anders kan inzetten (dit zijn de stippellijnen, die montage/demontage gebouw en montage/demontage 

componenten met elkaar verbinden). 

De materialen stromen langs de buitenrand van het model, de informatie stroomt langs de personen in het midden. Primaire 

reden is om, in tegenstelling tot het oorspronkelijk waardeketenmodel waarbij materiaal en informatie tegengesteld verliep, dit 

gelijk te oriënteren. Uiteraard benadrukt dit model ook de circulariteit. 

5.2 Hypothese 4 

De vierde hypothese betrof de vraag of het financieel-economisch haalbaar is om een draagconstructie circulair te maken. Het 

bleek dat de tijdsspanne waarmee naar een gebouw-laag gekeken wordt bepalend is voor het slagen van de circulaire gedachte. 

En dan primair vanuit een financieel-economisch standpunt. Zoals Brand (1994) stelde heeft iedere laag een andere 

omloopsnelheid. Voor de Structure laag is dit 30 tot 300 jaar. De heer Robijn stelt dat hij heeft berekend dat het binnen de 

huidige marktomstandigheden financieel onaantrekkelijk is om circulariteit te betrekken op een component die meer dan circa 

50 jaar bestaat.  

Uiteraard is de berekening sterk afhankelijk van de inflatie en deflatie van nu en in de toekomst. Als we die gemakshalve op 

nul stellen, dan kan via een Discounted Cashflow benadering19 een tabel worden gemaakt, waarin de huidige kosten en de 

opbrengsten over het aantal jaren worden afgewogen. Stel dat de extra investering voor een demontabel gebouw 5%20 is. Over 

welke periode is een meerwaarde van 20%, 25%, 30% dan financieel-economisch aantrekkelijk? (figuur 28). In de kolommen 

staat steeds de netto contante waarde van de opbrengst (het percentage bovenaan in de kolom) voor het betreffende jaar. 

Indien dit percentage hoger is dan 5% dan is het financieel-economisch (binnen de gegeven randvoorwaarden) aantrekkelijk. 

Uitgangspunt bij deze tabel is dat de disconteringsvoet of IRR   op 7% is gesteld.  

    Meerwaarde 

         
 Aantal jaren 

20% 25% 30% 35% 40% 50% 100% 

5 14% 18% 21% 25% 29% 36% 71% 

10 10% 13% 15% 18% 20% 25% 51% 

15 7% 9% 11% 13% 14% 18% 36% 

20 5% 6% 8% 9% 10% 13% 26% 

25 4% 5% 5% 6% 7% 9% 18% 

30 3% 3% 4% 5% 5% 7% 13% 

35 2% 2% 3% 3% 4% 5% 9% 

40 1% 2% 2% 2% 3% 3% 7% 

45 1% 1% 1% 2% 2% 2% 5% 

50 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 

figuur 28 - DCF, uitgangspunt IRR = 7%. 

                                                                  

19 Feitelijk wordt de opbrengst na x jaren netto contant gemaakt.  
20 De hoofddraagconstructie van een gebouw in de huidige markt kost ongeveer 250 € /m². 5% komt neer op een bedrag van 

12,5 € /m². Waarschijnlijk is de extra investering lager, althans voor het casco. Hier zijn echter geen harde cijfers voor.  



 Synthese theorie en praktijk 
 

Amsterdam School of Real estate 47 
 

Deze tabel suggereert inderdaad dat, bij de gegeven randvoorwaarden, het niet interessant is om extra te investeren in een 

demontabel casco dat normaliter na 50 jaar zijn meerwaarde oplevert. Kritische noten zijn dat dit afhangt van de aannamen 

voor inflatie/deflatie en IRR, en dat geen rekening gehouden is met toenemende grondstofschaarste en bijbehorende stijgende 

prijzen. Wat deze tabel echter ook suggereert is dat naarmate de gebruikshorizon korter is de meerwaarde van een circulaire 

aanpak sneller rendabel is. Ofwel, die componenten die een vrij korte gebruiksduur hebben, zijn nu al interessant om te 

bekijken. 

Eén randvoorwaarde die onderbelicht is, is het feit dat uitgegaan wordt van technologische materialen (lees Staal en Beton). In 

de casus van het Gemeentehuis Brummen hebben we echter gezien dat het grootste deel van de uitbreiding in hout is 

opgetrokken. Hout is uiteraard een materiaal binnen de biologische kringloop, waardoor hergebruik niet pur sang 

noodzakelijk is (het heeft de voorkeur om aan het eind van de levensduur te hergebruiken maar lukt dit niet, dan kan het ook 

als compost voor bossen worden gebruikt). 

 

Terug naar de literatuur. Hoe kijkt MacArthur (2012) hier tegenaan? De voorbeelden die zij in het boek aanhaalt zijn de 

voedselindustrie, de kledingindustrie en de auto-industrie. Allen voorbeelden van producten die een veel grotere 

omloopsnelheid hebben dan vastgoed. Maar hoe werkt de circulaire economie als de tijdshorizon verder weg ligt? In haar 

publicatie schrijft zij een korte verhandeling over de lange-termijn effecten van de circulaire economie. Haar primaire focus 

ligt op het reduceren van grondstofgebruik en grondstofverlies. Vanuit die focus is ook een langere tijdshorizon aantrekkelijk. 

Zonder harde feiten over de extra investering nu en de extra opbrengst in de toekomst is het onmogelijk om een academisch 

verantwoorde uitspraak in dit kader te doen.  

 

Wat wel duidelijk is geworden is dat het omslagpunt voor vastgoed ongeveer bij 20-30 jaar ligt. Het wordt dan interessant om 

naar de volgende laag, de Skin, te kijken. Brand (1994) gaf aan dat deze om de 15 à 20 jaar vervangen wordt. Als dit het geval 

is dan is voor alle gebouwlagen vanaf “Skin” (“Services”, “Spaceplan” en “Stuff”) een circulaire economie op te zetten.  
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6 Slotbeschouwing 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de subvragen één voor één beantwoord. In paragraaf 6.2 wordt de centrale vraag 

beantwoord. Vervolgens wordt aan de hand van de literatuur, het empirisch onderzoek praktijken de synthese een aantal 

conclusies getrokken. Paragraaf 6.3 omschrijft een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Afgesloten wordt met een 

persoonlijke reflectie van de auteur.  

6.1 Beantwoording onderzoeksvraag 

Bij de start van dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvraag gedefinieerd: 

 

Onderzoeksdoel: 

Inzicht verkrijgen in hoe een circulaire vastgoed economie eruit zou kunnen zien en in hoeverre een transitie van een lineaire 

naar een circulaire economie haalbaar is. 

 

Onderzoeksvraag: 

In hoeverre is binnen de vastgoedmarkt een transitie haalbaar van de huidige lineaire economie, naar een circulaire economie?   

6.1.1 Model circulaire vastgoedeconomie 

Het model voor een circulaire vastgoedeconomie is (nogmaals) 

weergegeven (figuur 29). Het kan tevens gebruikt worden als model 

voor onderdelen van vastgoed, ook al is dit model opgesteld om 

vastgoed in zijn totaal circulair te maken. Aandachtspunt bij het model 

is het onderhoud van een gebouw. In de huidige vastgoedeconomie is 

onderhoud vaak verdeeld tussen gebruiker en eigenaar. Hierin zijn vele 

variaties mogelijk. In lijn met de essentie van de circulaire economie, 

het gaat om de prestatie en niet om het bezit, dient het onderhoud 

echter bij de eigenaar te liggen. Bij voorkeur worden meerdere 

onderdelen van gebouwen door één partij aangeboden richting 

gebruiker, zodat deze niet met meerdere leveranciers in zee hoeft. Iets 

dat niet expliciet uit dit model te halen is, is de betrokkenheid van de 

ontwerpers (hier behoren dus ook de bouwers en leveranciers bij) 

gedurende het gebruikstraject van het vastgoed. Indien onderdelen op 

een specifieke wijze zijn ontworpen vanuit een circulaire gedachte, is het 

van belang om die componenten ook gedurende het gebruik intact te 

laten. Enigszins onderbelicht in dit onderzoek is de wijze waarop één en 

ander juridisch georganiseerd zou kunnen worden. Een verschuiving 

van bezit naar het genieten van de prestatie betekent dat het bezit bij de 

(bloot)eigenaar blijft. Juridisch gezien is dit goed te organiseren door de 

(bloot)eigenaar vruchtgebruik te laten verlenen aan een vruchtgebruiker. 

Een valkuil is nu om te denken dat hier gesproken wordt over een onroerende zaak (ofwel een totaal gebouw). Dit is 

figuur 29 - Model circulaire vastgoedeconomie. 
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echter expliciet niet wat hier bedoeld wordt. Het vruchtgebruik slaat op onderdelen van een vastgoedobject. Met 

andere woorden, als gebruiker huurt men van een belegger. Deze belegger is eigenaar van het stuk grond en het casco 

van het gebouw en maakt vruchtgebruik van een gevel, waarvan het blooteigendom bij een gevelleverancier berust.  

6.1.2 Transitie naar een circulaire vastgoedeconomie 

De transitietheorie, beschreven door Rotmans 

(2013), Roorda et al. (2012) en Loorbach (2007), 

behelst primair de mogelijkheid om transities te 

sturen of te managen. Onderdeel van deze theorie 

is echter ook de herkenning van transities en de 

beschrijving van succesfactoren voor een transitie. 

Transities volgen het zogenaamde “multi-fase” 

concept. Voor de over-zichtelijkheid wordt deze 

figuur hier nog eens getoond (figuur 30). 

Gedurende het empirisch onderzoekpraktijk kwam 

al snel naar voren dat er meerdere initiatieven 

lopen rond de circulaire economie in het vastgoed. 

Na de theoretische studie leek de verwachting 

gerechtvaardigd dat de transitie zich in de voorontwikkelingsfase bevond.  Aan de hand van de reacties van de 

geïnterviewden bleek al snel dat de transitie verder gevorderd is. In lijn met de theorie van transities, dat de gevestigde 

orde transities zal tegenwerken terwijl nichespelers op zoek gaan naar nieuwe kansen, werden in het praktijkonderzoek 

ook signalen hiervoor gevonden. Een aantal geïnterviewden hadden de overtuiging dat een transitie naar een circulaire 

economie haalbaar was, mits de tijdhorizon te overzien was. Een transitie naar een circulaire economie, waarbij het 

volledige vastgoed circulair van aard was, was voor een aantal geïnterviewden een utopie. Voor één van hen was het 

echter de normaalste zaak van de wereld. Volgens hem is een casco prima circulair te maken, als de gebruiker maar 

bereid is om er voor te betalen én er van tevoren door de adviseurs integraal naar gekeken wordt. Wel gaf hij toe dat 

de oplossingen die zijn bedrijf momenteel uitwerkt niet allemaal voor 100% binnen de circulaire gedachte passen, 

maar alles beter dan niets doen! Een transitie naar een circulaire economie is dus zeer waarschijnlijk haalbaar voor 

meerdere “lagen” van het vastgoed, waaronder de constructie. 

6.2 Overige conclusies 

Naast de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn er nog meer conclusies te trekken.  

 

Een conclusie die uit het onderzoek getrokken is, is dat het vastgoed op een andere manier ontworpen zal moeten worden. 

Waar het traditioneel de rol is van de architect en de adviseurs om samen met de gebruiker te ontwerpen is het in het geval 

van een circulaire economie veel belangrijker zijn om vooral ook de leveranciers in het ontwerp te betrekken. Immers, zij zijn 

verantwoordelijk voor het hergebruik in de toekomst van de grondstoffen of componenten. De aanpak van dit soort 

ontwerp(overleg) zal radicaal op de schop moeten om leveranciers, die over het algemeen minder ervaring hebben met 

ontwerpen, mee te laten denken in het ontwerptraject. Zie hierover Kunz & Fischer (2012).  

 

figuur 30 - Multi-fase concept. 
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Een circulaire economie is zeker voor onderdelen van de vastgoedmarkt haalbaar en als men kijkt naar het opgestelde model 

(figuur 19), dan blijkt uit het onderzoek dat een steekproef van de vastgoedsector dit model (h)erkend. De hoop die de 

onderzoeker had, dat het daarmee mogelijk is om vastgoed ook financieel-economisch in zijn totaal circulair te maken 

(hypothese 4) is echter vooralsnog toekomstmuziek. Technisch gezien is het momenteel al haalbaar om een gebouw dusdanig 

te ontwerpen dat het casco circulair “bij geboorte” is. Echter, aan de hand van de onderzoeksresultaten en financiële cijfers die 

voorhanden waren blijkt het nog onrendabel te zijn om extra te investeren in een casco wanneer dat pas over 50 jaar zijn 

rendement oplevert. Dit betekent dat er moet worden gekeken naar onderdelen die een kortere levensduur hebben. Men moet 

dan denken aan bijvoorbeeld de gevel/klimaatinstallatie/ruimtelijke indeling/inrichting van gebouwen. Deze “lagen” maken 

wel een goede kans om circulair te worden.  

 

De geïnterviewden waren het erover eens dat een casco in overeenstemming met de circulare economie financieel-economisch 

niet haalbaar is onder de huidige marktomstandigheden. De casussen lijken het tegendeel te bewijzen. Park4all en het 

gemeentehuis Brummen bewijzen dat, mits de behoefte er is, is een circulair casco in diverse situaties wel degelijk mogelijk. Er 

is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen het denkkader van de geïnterviewden (het realiseren van een gebouw voor de 

komende 50 jaar) en de voorgelegde casussen (met een levensduur van 5-20 jaar). Binnen het commerciële vastgoed wordt dit 

over het algemeen opgelost door vastgoed te realiseren voor meerdere partijen (multi-tennant) in plaats van zogenaamde 

“eyecatcher” buildings voor één specifieke huurder. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat circulariteit (van het 

casco) financieel-economisch vermoedelijk mogelijk is voor vastgoed met een betrekkelijk korte levensduur.  

6.3 Aanbevelingen 

Eén van de zaken die binnen dit onderzoek onderbelicht gebleven zijn, is het feit dat de overheid een grote mate van 

bemoeienis heeft met de realisatie van vastgoed. Zo regelt de overheid middels de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) welke 

functie op welke locatie is toegestaan. Tevens bepaalt de overheid via diverse wetgeving de eisen aan (onderdelen van) vastgoed, 

middels Bouwbesluit, Woningwet en Gebruiksbesluit. Primaire reden hiervoor is dat bouwwerken moeten passen in hun 

omgeving en geen gevaar mogen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van zowel de bewoners als de gebruikers. Het 

(ver)bouwen en het gebruik van woningen en andere gebouwen is daarom aan regels gebonden. Groot nadeel van al deze 

regels is dat het de innovatie in de bouw remt. Immers, alternatieve materialen of zelfs tweedehands componenten kunnen 

niet toegepast worden indien ze niet worden vergezeld van de benodigde certificaten. Vanuit het 

transitie(management)denken van Rotmans zou het aan te raden zijn om een beleidsaanpassing door te voeren. Deze 

beleidsaanpassing dient regelluwe zones te creëren, om het op deze wijze mogelijk te maken dat tweedehands componenten 

gebruikt kunnen worden. Hoe dit binnen het huidige stelsel van regels dient te worden uitgevoerd is een onderzoek op 

zichzelf en het is aan te raden dat dit wordt opgepakt.  

 

Een van de in de maatschappij veel gehoorde geluiden , als gesproken wordt over gebouwen en de circulaire economie, is “wat 

doe je als het bedrijf failliet is waarvan je least?”. Met andere woorden, degene die verantwoordelijk is om het kantoor terug te 

nemen en voor recycling zorg te dragen failleert. En nu? Hier komt de theorie van het grondstoffenpaspoort naar boven. 

Indien gebouwen na oplevering voorzien zijn van een bijbehorend grondstoffen- (en mogelijk ook componenten-)paspoort, 

dan is een ieder in staat om bij demontage te achterhalen welke componenten en materialen in een gebouw verwerkt zijn. 

Hierbij kan het Bouwwerk Informatie Model (BIM) een belangrijke rol spelen. De meeste gebouwen die momenteel 

gerealiseerd worden, worden met behulp van een BIM ontworpen. Zijn de ontwerpers klaar dan wordt meestal de BIM 
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gearchiveerd en het gebouw opgeleverd. Het wonderlijke is dat bij de oplevering van het gebouw niet ook een “Compact Disc” 

met BIM wordt meegegeven. Dit BIM (op CD) zou als grondstoffenpaspoort kunnen fungeren. Het is dan ook aan te bevelen 

om binnen de onderzoekswereld van de BIM een standaardisatie door te voeren over welke gegevens in dit BIM moeten zijn 

geregistreerd.  

  

Zoals eerder gesteld is één van de kernideeën van de circulaire economie dat de consument vooral geïnteresseerd is in de 

prestatie van een product en niet in het bezitten daarvan. Dit suggereert dat het niet bij de consument ligt, maar bij iemand 

anders (de blooteigenaar). Juridisch gezien is dit goed te organiseren door de (bloot)eigenaar vruchtgebruik te laten verlenen 

aan een consument. Een valkuil is nu om te denken dat hier gesproken wordt over een onroerende zaak (ofwel een 

totaalgebouw). Dit is echter expliciet niet wat hier bedoeld wordt. Het vruchtgebruik slaat op onderdelen van een 

vastgoedobject. Met andere woorden, als gebruiker huurt men van een belegger. Deze belegger is eigenaar van het stuk grond 

en het casco van het gebouw en maakt vruchtgebruik van een gevel, waarvan het blooteigendom bij een gevelleverancier berust. 

Vanuit een juridisch oogpunt zou het aan te bevelen zijn om na te gaan of het mogelijk is om vruchtgebruik op vruchtgebruik 

te verlenen is.  

 

Over 50 jaar bezien zou het onmogelijk zijn om een casco (tegen 5% extra investering up front, 7$ IRR en 20% 

waardestijging na 50 jaar) recht te rekenen. Immers, hoe langer vooruit in de tijd, hoe exponentieel “slechter” dit soort 

investeringen lopen. Dus lang vooruit kijken, in financieel-economisch opzicht gezien, is niet de oplossing. Maar wat dan wel? 

Is er een business model te maken dat een circulair model voor vastgoed (inclusief het casco) financieel-economisch wel 

haalbaar maakt? Dit is feitelijk de eerste aanbeveling tot nader onderzoek. 

 

Als tweede aanbeveling is mee te geven, dat de Site (refererend naar het lagenmodel van Brand) in sommige gevallen toch 

circulair te maken is… Hè? Maar wacht even, er is eerder gesteld dat deze oneindig lang meegaat? En dan nu stellen dat dit 

toch circulair mogelijk is? Inderdaad! Indien gebruik gemaakt gaat worden van drijvende platformen waarop objecten 

(woningen, kantoren etcetera) geplaatst worden dan is het verplaatsen van de site (en dus feitelijk het ontkoppelen van de 

surroundings-site) nu al een mogelijkheid. In mijn ogen zet dit het door Korteweg (2002) opgestelde model rond veroudering 

van vastgoed op losse schroeven. Dit is dan ook een oproep aan de academische vastgoedwereld om hier nader onderzoek naar 

te verrichten.  

 

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op vijf interviews. Triangulatie is zoveel mogelijk toegepast. Toch kan de 

interpretatie en analyse van de onderzoeker een subjectieve tint hebben meegekregen.  

6.4 Reflectie 

Dit is het moment in de scriptie, dat ik als onderzoeker vanuit mijn eigen persoon kan en mag schrijven. Toen ik startte met 

dit onderwerp had ik het gevoel dat dit onderzoek een toegevoegde waarde kon bieden aan de vastgoedmarkt. Waarom 

bouwen wij eigenlijk gebouwen voor de eeuwigheid als we huurcontracten hebben afgesloten voor 10 jaar? We huren 

gebouwen voor vijf jaar, maar na twee jaar hebben we er eigenlijk geen behoefte meer aan. Dit vraagt om een flexibilisering 

van de vastgoedmarkt. Want waarom demonteren we deze gebouwen niet en gebruiken we vervolgens de componenten 

opnieuw voor een ander gebouw?  
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Een tweede punt van reflectie is mijn eigen vooringenomenheid. Ik dacht serieus dat gebouwen alleen uit staal of beton 

opgetrokken kunnen worden. Ex aequo, gebouwen bevinden zich in de technologische kringloop van het model van Ellen 

MacArthur. De waarheid is echter dat we primair op zoek moeten naar componenten vanuit de biologische kringloop21 en pas 

als we die echt niet kunnen vinden op zoek moeten naar componenten uit de technologische cyclus.  

 

Een derde punt is die van organisatie. Mooi hoor, als ik als gebruiker besluit een circulair gebouw te willen. Maar met welke 

eigenaars moet ik dan allemaal afspraken maken? Voor het sanitair de één, voor mijn vloerbedekking de ander? Nee!  

Dit is feitelijk eenzelfde vraag als je in de huidige vastgoedontwikkeling tegenkomt als gebruiker. Als je een nieuw pand nodig 

hebt, heb je de keuze. Ofwel je ontwikkelt het zelf en contracteert alle individuele leveranciers, ofwel je schakelt een 

ontwikkelaar (of ontwikkelend bouwer) in die het voor je organiseert. Turntoo is een bedrijf dat die rol op zich kan nemen, 

maar ook de huidige (ontwikkelend) beleggers, en zeker de institutionele(n), zouden hierin een rol kunnen vervullen. Ook een 

groot adviesbureau zou dit kunnen, en vanuit de continuïteit voor de gebruiker is dat mogelijk zelfs wenselijker. Het probleem 

voor dit soort adviesbureaus is echter dat dit risico nemen betekent. En we weten allemaal dat adviesbureaus daar niet op zijn 

ingericht! 

 

Afsluitend is er een laatste reflectie. Als ik er dan zo heilig van overtuigd ben dat de circulaire economie een kans biedt voor de 

vastgoedmarkt dan zou ik de opgedane kennis ook moeten delen met zoveel mogelijk mensen binnen het vastgoed. Vandaar 

dat ik ervoor gekozen heb om mijn eigen consultancy bureau te starten, die vanuit het idee van de circulaire economie 

conceptontwikkeling doet voor vastgoedobjecten in Nederland. Bent u geïnteresseerd, neem dan snel een kijkje op de website 

www.ReEvolution.nl. Mogelijk dat ik ook ú kan helpen met een goed concept! 

 

 

 

 

                                                                  

21 Hierin herkent men Biomimicry, het nabootsen van de natuur, één van de voorlopers van de circulaire economie. 

http://www.reevolution.nl/


Bibliografie 
 

Amsterdam School of Real estate 53 
 

Bibliografie 

Adaptable futures. (2013). Adaptable futures. Opgeroepen op juli 16, 2013, van D03: Building Layers: 

http://adaptablefutures.com/toolkit/d03-building-layers/ 

Architectenweb. (2011, februari 7). architectenweb. Opgeroepen op oktober 16, 2013, van RAU en Philips starten met ‘Pay per lux': 

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=25366 

Atzema, O., Lambooy, J., Rietbergen, A. v., & Wever, E. (2007). Ruimtelijke Economische Dynamiek; kijk op bedrijfslocatie en 

regionale ontwikkeling. Bussum: Coutinho. 

Avelino, F., & Rotmans, J. (2009). Power in Transition. European Journal of Social Theory, volume 12, issue 4, 543–569. 

Baarda et al. (2012). Basisboek methoden en technieken. Groningen: Noordhoff uitgevers. 

Baarda et al. (2013). Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Bauer, M. W., & Gaskell, G. (2000). Qualitative Researching with text, image and sound. A practical handbook. Londen : Sage 

publications. 

Berkhout, F., Angel, D., & Wieczorek, A. (2009). Sustainability transitions in developing Asia: are alternative development pathways 

likely? . Technological Forecasting and Social Change - Journal 76 , 215–217. 

BNA & ONRI. (2009). Downloads. Opgeroepen op juli 25, 2013, van Homepage beroepsvereniging Nederlandse 

interieurarchitecten: http://www.bni.nl/downloads/Standaardtaakbeschrijving_2009.pdf 

Boon, V. v. (2013, juni 1). Leegstand kantoren tweemaal zo groot. Financieel dagblad, p. 1. 

Bouwwereld. (2013, juni 4). Bouwwereld. Opgeroepen op oktober 15, 2013, van Demontabel hout in gemeentehuis: 

http://bouwwereld.nl/project/demontabel-hout-in-gemeentehuis/ 

Bouwwereld, R. (2009, maart 30). Bouwwereld. Opgeroepen op oktober 16, 2013, van lichtgewicht-vloeren-voor-tijdelijke-

parkeergarage: http://bouwwereld.nl/project/lichtgewicht-vloeren-voor-tijdelijke-parkeergarage/ 

BOXPARK. (2013). Opgeroepen op augustus 8, 2013, van Boxpark : http://www.boxpark.co.uk/ 

Brand, S. (1994). What Happens After They're Built. New York: Viking. 

Brown, L. R. (2011, Mei/Juni). Foreign Policy. Opgeroepen op juli 29, 2013, van The New Geopolitics of Food: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/25/the_new_geopolitics_of_food?print=yes&hidecomments=yes&page=full 

Coghlan, D., & Brannick, T. (2005). Doing action research in your own organization. Londen: Sage. 

De Architect. (2011, februari 8). De architect. Opgeroepen op oktober 15, 2013, van Philips en Rau experimenteren met 'Pay per 

Lux': http://www.dearchitect.nl/nieuws/2011/02/08/pay-per-lux/galerijen/fotos.html?picIndex=1&picName=def-gal-rau-

3.jpg 

Desso. (2013). Een nieuwe richting. Opgeroepen op augustus 8, 2013, van Website Desso: http://www.desso.nl/c2c-corporate-

responsibility/een-nieuwe-richting/ 

Duffy, F., Cave, C., & Worthington, J. (1976). Planning office space. Architectural Press. 

Dutch Research Institute For Transitions. (2013). Transitions. Opgeroepen op juli 30, 2013, van Website DRIFT: 

http://www.drift.eur.nl/?page_id=4496 

Ellen MacArthur. (2012). Towards a circular economy: economic and business rationale for an accelerated transition. Ellen 

MacArthur Foundation. 

Filarski, R., & Mom, G. (2008). van transport naar mobiliteit - volume 1 de tranpoirt revolutie (1800-1900). Zutphen: Walburg pers. 

Fischer-Kowalski et al. (2011). Decoupling Natural Rescource Use and Environmental Impacts from Economic Growth. United 

Nations Environment Programme. 



Bibliografie 
 

Amsterdam School of Real estate 54 
 

Geels, F. W. (2002, December). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a 

case-study. Research Policy, 31, pp. 1257–1274. 

Green, M. (2013, februari). Waarom we houten wolkenkrabbers zouden moeten bouwen. . Opgeroepen op augustus 7, 2013, van 

TED: http://www.ted.com/talks/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers.html 

Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). Transitions to sustainable development: new directions in the study of long term 

transformative change. New York & London: Routledge. 

Grit, R. &. (2009). Zo doe je een onderzoek. Groningen: Noordhoff uitgevers BV. 

Huber, J. (2000). Towards Industrial Ecology: Sustainable Development as a Concept of Ecological Modernization. Journal of 

Environmental Policy and Planning, October–December 2000, Vol. 2, No. 4,, 269-285. 

Jonker, B. (2011). Ketensamenwerking in de woningbouw. Afstudeerscriptie MRE. 

Korteweg, P. (2002). Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 

Genootschap/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht. 

Kunz, J., & Fischer, M. (2012, januari). Virtual Design and Construction: Themes, Case Studies and Implementation Suggestions. 

Stanford, United States: Center for integrated facility management. 

Lange, R. d. (2010). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

Lichfield, N. (1988). Economics in Urban Conservation. Cambridge: Cambridge University Press. 

Loorbach, D. (2007). Transition Management - New mode of governance for sustainable development. Utrecht: International Books. 

Lugt, P. v. (2003). Bamboe als alternatief bouwmateriaal in West-Europa? Delft: afstudeerscriptie TUDelft. 

Mansfeld, W. (2013, juni 20). Rijksoverheid. Opgeroepen op juli 29, 2013, van Documenten en publicaties: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/20/van-afval-naar-grondstof.html 

Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. Research 

Policy, volume 41, issue 6, 955–967. 

McDonough, W., & Braungart, M. (2002). cradle to cradle - remaking the way we make things. New York: Nort Point Press. 

Miles, M. E., Berens, G. L., Eppli, M. J., & Weiss, M. A. (2007). Real estate development Principles and process. Washington: Urban 

Land Institute. 

Mud Jeans. (2013, januari). Lease a Jeans. Opgeroepen op augustus 8, 2013, van website Mud Jeans: 

http://www.mudjeans.nl/nl/information/Leas%20a%20Jeans/ 

Naber, N. (2013). Reuse of hollow core slabs from office buildings to residential buildings. Delft: TUDelft/Royal HaskoningDHV. 

Nozeman, E., & Fokkema, J. (2010). Handboek Projectontwikkeling. Doetinchem: Reed Business b.v. 

Park4all. (2011, januari). Park4all. Opgeroepen op oktober 15, 2013, van http://www.park4all.nl/ 

Park4all. (2013). Sustainability. Opgeroepen op augustus 8, 2013, van Park4all: 

http://www.park4all.com/Company/sustainability/sustainability.html 

Pellenbarg, P. (1985). Bedrijfsrelocatie en ruimtelijke cognitie. Meppel: Krips Repro. 

Philips. (2013, juni). Lighting. Opgeroepen op augustus 9, 2013, van Philips: http://www.lighting.philips.nl/nl_nl/projects/rau.wpd 

Philips. (2013). philips lighting: Inspire & Learn. Opgeroepen op augustus 13, 2013, van philips homepage: 

http://www.lighting.philips.com/main/projects/rau.wpd 

Preston, F. (2012). A global redesign? Shaping the circular economy. Chathamhouse: Energy, Environment and Resource Governance. 

PSIBouw. (2008). Transitie agenda bouw. Gouda: Stichting PSIBouw. 

Ratcliffe, J., Stubbs, M., & Shepherd, M. (2004). Urban Planning and Real Estate Development. Londen: Spon Press Taylor & 

Francis. 



Bibliografie 
 

Amsterdam School of Real estate 55 
 

Rau & BAM. (2011, november 3). Brummen. Opgeroepen op oktober 15, 2013, van schetsontwerp gemeentehuis Brummen, BAM 

& Rau: 

http://www.brummen.nl/fileadmin/user_upload/Communicatie/Afbeeldingen_website/nieuws_homepage/schetsontwerp_B

AM_RAU.pdf 

RAU. (2013, maart). RAU website. Opgeroepen op oktober 15, 2013, van Projecten: gemeentehuis Brummen: 

http://www.rau.eu/2013/09/gemeentehuis-brummen/ 

RAU architecten. (2013, mei). Turntoo. Opgeroepen op augustus 8, 2013, van Website RAU: http://www.rau.eu/innovatie/turntoo/ 

Roorda et al, C. (2012, oktober 24). Methoden in Transitiemanagement. Een inleiding op de vijf kernmethoden. Rotterdam: DRIFT. 

Rotmans, J. (2013). In het oog van de orkaan - Nederland in Transitie. Boxtel: Æneas. 

Rotmans, J., & Loorbach, D. (2009). Complexity and Transition Management. Journal of Industrial Ecology, volume 13, issue 2, 

184-196. 

Rotmans, J., & Loorbach, D. (2010). Towards a Better Understanding of Transitions and Their Governance: A Systemic and 

Reflexive Approach. In J. Grin, J. Rotmans, & J. Schot, Transitions to Sustainable Development (pp. 105-222). New York: 

Taylor & Francis. 

Rush, R. D. (1986). The building systems integration handbook. New York: John Wiley & Sons. 

Shove, E., & Walker, G. (2007). CAUTION! Transitions ahead: politics, practice and sustainable transition management. 

Environment and Planning A, 39(4), 763-770. 

SISO. (2013). Reuse-Recycling. Opgeroepen op augustus 8, 2013, van Website SISO: http://www.siso.nl/reuse-recycling/ 

Slaughter, E. S. (2001). Design strategies to increase building flexibility. Building Research & Information 29(3), 208-217. 

Smith, A. (2006). Niche-based approaches to sustainable development: radical activists versus strategic managers. In J.-P. Voss, D. 

Bauknecht, & R. Kemp, Reflexive Governance for Sustainable Development (p. 319). Cheltenham: Edward. 

Stahel, W. (1981). Stahel, W. (1981), Jobs For Tomorrow: The Potential for Substituting Manpower for Energy . New York: Vantage 

Press. 

TNO. (2013). Kansen voor de circulaire economie in. Delft: TNO Behavioural and Societal Sciences. 

United Nations Population Fund. (2013). UN Population Fund. Opgeroepen op Juli 29, 2013, van Population Trends: 

http://www.unfpa.org/pds/trends.htm 

van den Bergh, J., Truffer, B., & Kallis, G. (2011). Environmental innovation and societal transitions: introduction and overview. 

Environmental Innovation and Societal Transitions volume 1, 1-23. 

van Gool et al. (2007). Onroerend goed als belegging. Noordhoff Uitgevers B.V. 

Vanvoort. (2013). Returnity. Opgeroepen op augustus 8, 2013, van Website Vanvoort: http://www.vanvoort.nl/pagina/returnity.html 

Veldman et al. (2008). Strategie en management. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Voermans, F. (2013, januari). Betalen voor het resultaat in plaats van per kilo. Petrochem, pp. 30-33. 

Von Bertalanffy, L. (1950). An outline of general system theory. . British Journal for the Philosophy of Science, volume 1, pp. 134-

165. 

Vrijhoef, R. (1998). Co-makership in construction. Espoo, Finland: Delft university of technologie / Technical research center of 

Finland. 

Werf, v. d. (2013, juli 12). Motie 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid. Opgeroepen op juli 27, 2013, van 

officielebekendmakingen.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/handelingen/TK/2012-2013/84/kst-32852-8.html 

Wikipedia. (2013, july). Wikipedia. Opgeroepen op july 15, 2013, van Marktvorm: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marktvorm 

WikiPedia. (2013, september 27). Wikipedia. Opgeroepen op oktober 15, 2013, van Transitie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Transitie 



Bibliografie 
 

Amsterdam School of Real estate 56 
 

World Bank. (2011). Global Economic Prospects 2011. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank. 

World Wide Fund. (2007). One Planet Business: Creating Value Within Planetary Limits. Godalming: WWF-UK. 

Yin, R. (2003). Case Study Research. Design and Methods. London/New Delhi: Sage Publications. 

  



Lijst van figuren 
 

Amsterdam School of Real estate 57 
 

Lijst van figuren 

figuur 1 - Materiaalverlies in de huidige economie, in miljoenen tonnen, EU27, 2010E. 2 

figuur 2 - Schematische weergave van een circulaire economie. 6 

figuur 3 - De bouwblokken van circulaire economie. 7 

figuur 4 - Chemical Leasing. 8 

figuur 5 - Mobiele telefoons: hergebruik en herproductie als alternatief. 9 

figuur 6 - “Multi-fase” concept. 11 

figuur 7 - Statisch “multi-level” perspectief (Geels, 2002). 12 

figuur 8 - Transitie naar een circulaire economie in Nederland. 14 

figuur 9 - Dertien lagen behang over elkaar gestoomd. Gearrangeerd in de volgorde waarin ze werden geplakt op een muur van het 

huis in Nathan Beers Fairfield, Connecticut (Cooper-Hewitt Museum, New York). 17 

figuur 10 - “building layers” (Adaptable futures, 2013). 17 

figuur 11 - Economische veroudering. 20 

figuur 12 - Financiële veroudering. 20 

figuur 13 - Overzicht vormen van veroudering. Eigen bewerking van (Korteweg, 2002). 21 

figuur 14 - Fasering projectontwikkeling. 22 

figuur 15 - Waardeketen van Porter. 22 

figuur 16 - Vastgoed waardeketen eigen bewerking (Jonker, 2011). 23 

figuur 17 - Generieke supply chain vastgoed. 24 

figuur 18 - Deelconclusie visueel. 25 

figuur 19 - Circulair vastgoed model. 27 

figuur 20 - Circulair model casco. 28 

figuur 21 - Gerecycled beton en staal. 29 

figuur 22 - Park4all garage Purmerend (Park4all, 2011). 39 

figuur 23 - Pay-per-Lux (De Architect, 2011). 40 

figuur 24 - Pay-per-Lux circulair model (obv literatuur). 41 

figuur 25 - Overzicht gemeentehuis Brummen, verwerkte duurzame maatregelen (RAU, 2013). 42 

figuur 26 - Overzicht resultaat kwalitatief onderzoek. 43 

figuur 27 - Aangepaste  waardeketen, circulair vastgoed. 45 

figuur 28 - DCF, uitgangspunt IRR = 7%. 46 

figuur 29 - Model circulaire vastgoedeconomie. 48 

figuur 30 - Multi-fase concept. 49 

  

file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052360
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052362
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052363
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052365
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052368
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052368
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052369
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052370
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052371
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052378
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052379
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052383
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052386
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052388
file:///F:/data%20Bram/MRE/Scriptie/definitief/Scriptie%20Bram%20van%20de%20Kaa,%20versie%20zaterdag%2019-10-2013.docx%23_Toc370052389


Bijlage 1 - Uitnodiging interview 
 

Amsterdam School of Real estate 58 
 

Bijlage 1 - Uitnodiging interview 

Achtergrond  

Op 15 april 2013 werd een aflevering in de serie Tegenlicht, het informatieve programma van de 

VPRO, uitgezonden. In deze aflevering keek Tegenlicht, samen met Prof. Jan Rotmans hoogleraar 

transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, naar de kiemen van het “nieuwe” Nederland. Volgens 

Rotmans bevindt onze samenleving zich op een kantelpunt; een spannende tijd die de maatschappij 

instabiel en kwetsbaar maakt voor verstoringen, maar ook de deur opent voor radicale veranderingen. 

In voornoemde aflevering werd door Rotmans een eerste schets gegeven van de implicaties voor de 

Nederlandse bouwsector.  

Rotmans gaat uitgebreider in op een aantal sectoren die in een overgangsfase zitten van transitie. De 

bouwsector is volgens hem hier een voorbeeld van. Rotmans stelt: “De bouw is aan het veranderen. 

Onder druk van de crisis en vanuit het besef dat men op een dood spoor zit. Er zal een radicaal 

andere weg moeten worden ingeslagen. Nu de nieuwbouw vrijwel volledig plat ligt, verschuift de 

focus naar renovatie van de bestaande bouw. Duurzaamheid speelt daarbij een cruciale rol. En 

nieuwe innovatie vormen van bouw, zoals bouwen op water en groene organische bouw”. In zijn 

boek pleit Rotmans voor een transitie, van ondermeer de bouwsector, van een lineaire naar een 

circulaire economie.  

Ook de Ellen MacArthur foundation pleit voor een transitie. Zij stellen een overstap voor naar een 

economie die zich richt op gesloten kringlopen. Het huidige industriële systeem is veel te grondstof-

intensief en dat leidt tot economische en milieu risico's. Bedrijven en overheden zijn nog te weinig 

bezig om materiaalverspilling en afval uit productieprocessen weg te ontwerpen, terwijl daar juist de 

circulaire economie begint. Europa moet versneld toewerken naar een circulaire economie, 

concludeert het bureau in het rapport “Towards the Circular Economy: Economic and business 

rationale for an accelerated transition”. Dat is de enige realistische oplossing voor de groei- en 

grondstoffenvraagstukken waar de economie mee te maken heeft.  

De vraag is nu of en, zo ja, hoe de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie 

zou kunnen worden vormgegeven. Wat zijn de eerste stappen die gezet moeten worden? Dit is 

feitelijk het onderwerp van mijn scriptie onderzoek.  

Aan de hand van een aantal specifieke vastgoed kenmerken heb ik een model opgezet voor een 

circulaire vastgoed economie. Vastgoed kan beschouwt worden als een samenstelling van lagen, zoals 

Steward Brand heeft gesteld. In lijn van zijn benadering heb ik voor de laag “Structure” een verfijnd 

vastgoed model opgesteld. Ook al lijken de modellen veel op elkaar, een transitie naar beide 

modellen, bevat veel uitdagingen. Samen met u, wil ik zowel het generieke vastgoed model als het 

verfijnde “Structure” model bespreken in een open interview.  

Beide modellen treft u op de volgende bladzijde.   
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Bijlage 3 - Verbatim Pim Peters 

Verbatim (woordelijk) 

Interviewer = Bram van de Kaa (BvdK) 

Geïnterviewde = Pim Peters (PP) 

 

[Interviewer licht de aanpak van het interview toe] 

1 BvdK: De bronnen voor materialen op deze wereld zijn eindig. 

2 PP: Ja. 

3 BvdK: Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. 

4 PP: Ja, en we gaan nieuwe bronnen exploiteren, net zoals met energie. 

5 BvdK: Inderdaad, maar alle bronnen die we gebruiken moeten terug kunnen naar de natuur. 

6 PP: Zuinig omgaan met materialen is vanuit duurzaamheidaspect een perspectief, maar ook vanuit circulaire economie. 

7 BvdK: Klopt, als dit het model is voor de circulaire economie, dan zou je daar ook een model voor vastgoed in kunnen zetten. 

8 PP: Ja. 

9 [Interviewer licht het model toe] 

10 [Collega wandelt binnen en zegt gedag] 

11 BvdK: Bij vastgoed verricht de eigenaar het onderhoud, de gebruiker doet dit niet (dit in tegenstelling tot het model van Ellen 

MacArthur). 

12 PP: Ja, in veel gevallen is er sprake… 

13 BvdK: Er is wat voor te zeggen. 

14 PP: Veel gebruikers doen ook aan onderhoud hè? Maar in wezen zou je zeggen, als het jouw eigendom is zou je het zelf goed 

willen onderhouden. 

15 BvdK: Als eigenaar doe je dus het onderhoud. 

16 PP: Dat zou het moeten zijn, maar wij huurden het vorige pand, en daar heeft de eigenaar niets aan onderhoud gedaan, die heeft 

servicekosten in rekening gebracht en alles wat wij wilden laten doen als gebruiker, werd van die servicekosten afgehaald. 

Dus eigenlijk waren wij bezig als gebruiker met het onderhoud.  

17 PP: Dus hoe dat ehhh… Hier is dat natuurlijk, omdat wij zelf eigenaar zijn en gebruiker.  

18 BvdK: Heb je een dubbele pet op. 

19 PP: Ja en ik zit even te denken of nou die zelfde scheiding er is voor onderhoud, nou nee IMd doet het onderhoud… dan doet 

ook nog steeds IMd de werkmaatschappij het onderhoud en niet IMd Vastgoed maar IMd de werkmaatschappij. Omdat die 

het gebruikt. Dus uiteindelijk is toch de gebruiker degene die het onderhoud initieert en uiteraard ook deels betaalt. 

20 BvdK: Er is een parallel te leggen met de kledingindustrie, bijvoorbeeld MUD Jeans. 

21 PP: Ja. 

22 BvdK: Het is een spijkerbroekenmerk dat broeken least.  

23 PP: Ja. 

24 BvdK: Je doet zelf het onderhoud, wassen, tenzij er een schade aan de broek komt, die herstelt de leverancier. Je kan je dus afvragen 

wat je onder onderhoud verstaat. Je zou bij vastgoed kunnen zeggen … dat als je nou een stap verder kijkt… dan krijg je de 

zes S-en van Steward Brand, zou je dan, hardop denkend, kunnen zeggen dat een deel van de S-en onderhoud en dat je als 

eigenaar een ander deel onderhoudt. 

25 DS: Wat zou daar het voordeel van zijn? 
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26 BvdK: Mijn vraag is eerder, is dat nu zo. 

27 DS: Oh is dat zo. 

28 BvdK: Even inzoomen op de S-en.  

29 [Interviewer licht de lagen toe] 

30 BvdK: De lagen: stuff, spaceplan en een deel van Services zit bij de gebruiker. De lagen: Services, Skin, Structure, Site zitten bij de 

eigenaar. 

31 PP: Je zou eigenlijk kunnen zeggen, je hebt gebouwgebonden installaties en je hebt niet gebouwgebonden installaties. Daar zit 

het verschil in, gebouwgebonden installaties zouden tot de eigenaar behoren. 

32 PP: Ja. 

33 BvdK: Volgende laag is de Skin (gevel), Structure en Site, allen van de eigenaar. 

34 PP: Inderdaad. 

35 BvdK: Het is een goed model om vastgoedbezit in te kaderen, denk ik. 

36 PP: Ja, alleen de vraag laat ik zeggen, waar ik zelf van ben, is de vraag of dat wel zo handig is, en waarom, hoe kan je nou de, ik 

vraag mij af en ik heb er ook geen idee van als ik kijk binnen ons eigen vastgoed en werkmaatschappij, dat werkt gewoon 

prettig omdat je er als een partij over besluit. Ik weet niet of het voor het vastgoed goed is om een scheiding te maken tussen 

gebruiker en de eigenaar. Ik denk juist tegenwoordig dat het beter is, dat gebruiker en eigenaar bij het ideale plaatje één 

moeten zijn.  

37 BvdK: Ja, maar… 

38 PP: Dat is een heel ander geval hè, dat raak je niet, maar dat is even een zijspoor. 

39 BvdK: Nou, één van de essenties van de circulaire economie, zoals die in de literatuur is terug te vinden, is, dat we geen eigenaar 

zijn, maar dat we het gaan gebruiken. Idee hierachter is tweeledig, je hebt als gebruiker niet de zorgen over allerlei 

aanvullende zaken zoals onderhoud (het gemak dient de mens), anderzijds is het idee dat als je kijkt naar circulaire economie 

en terugwinning van materialen, dat jij er ook geen eigenaar van wilt zijn, omdat anders bij eigendomsoverdrachten het zo 

lastig wordt om hergebruik van componenten te maken. 

40 PP: Ja, en eigenlijk is de belangrijkste volgens mij in de gedachte van, ook zeker Thomas Rau, dat je bij het maken van een 

product al nadenkt over wat je er daarna mee gaat doen en dat hebben we tot nu toe natuurlijk nog nooit gedaan, want 

meneer “Kwaaitaal” en meneer “Asbest” hebben natuurlijk zich geen hol geïnteresseerd vanwege het feit dat ze een spoor van 

ellende achterlaten. 

41 BvdK: Meneer “Pur”. 

42 PP: En meneer “Pur” ook niet, alleen ze verdienen grof geld en die jongens zitten lekker op de Bahamas te genieten van hun 

duurzame leven daar. En ik denk dat daar ook de issue zit van het hele…., en dat heeft niet met circulair, maar meer met 

duurzaam te maken. 

43 BvdK: Interessante lijn, als ik nu inzoom op het circulaire model van vastgoed, dan had ik bedacht, of onderzoek gedaan naar de 

wijze waarop de keten in de bouw tot stand komt.  

44 [Model uit de scriptie wordt toegelicht] 

45 PP: Ik denk juist, dat in het verleden een ontwikkelaar gaat bouwen en dan denkt, die gebruiker komt wel. En nu gaat het 

andersom, we zien dat dat niet meer werk, ze hebben zich volgevreten. Nu gaat een gebruiker nadenken, wat wil ik, wat heb 

ik nodig en daar bewust over nadenken en dan zou de vraag kunnen zijn, dan ga ik een ontwikkelaar zoeken die dat voor 

mij gaat maken.  

46 BvdK: Ik heb toegevoegd, dat een (commercieel) ontwikkelaar, een technische en iconische ontwikkelaar zoekt.  
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47 PP: Ja. 

48 BvdK: Het verwonderde mij dat de ontwikkelaars (technisch, iconisch en commercieel) een lange periode hebben om een ontwerp 

te maken en vervolgens in een bestek vastgieten hoe het uitgevoerd moet worden. 

49 PP: Ja, en dan waar … dan denk ik het voornaamste zit is die kostenfactor die een rol speelt bij elk proces daar, bij alle processen 

en ik denk dat daar je belangrijkste beweegreden zit voor, om te kijken hoe kan je nu die circulaire economie het best 

ingieten. Het rare is namelijk, dat als jij als iconische ontwikkelaar geselecteerd wordt, dan ligt, dat is een beetje het 

vervelende, die commercieel ontwikkelaar hebben met die gebruiker al een dusdanig kader geschetst dat je daar als iconisch 

ontwikkelaar daar weinig invloed meer op zou kunnen uitoefenen. Wil je dat voor mekaar krijgen, dan zul je je hard moeten 

maken en een tegenovergesteld business model moeten aankomen, dat wat misschien beter is dan wat die commercieel 

ontwikkelaar gedaan heeft. Dan krijg je pas iemand over, dus dat hele financiën is een enorm belangrijke factor in dat proces, 

van die circulaire economie. 

50 BvdK: Ja, ga verder of is er geen verder. 

51 PP: Ik denk, dat dat gezien jouw onderzoek, ook in ieder geval, of in het hele slagen van het model, wel een heel belangrijke is.  

52 [Interviewer licht het model toe] 

53 BvdK: De commerciële ontwikkelaar onderhandelt, vanuit dat hij zo direct mogelijk rendement maakt en de gebruiker vanuit dat 

hij zo veel mogelijk waarde krijgt voor zo min mogelijk. Beide verliezen echter het perspectief van de LCA /LCC uit het oog. 

Die afweging zou een ontwikkelaar niet direct maken.  

54 PP: Ja, en de iconische ontwikkelaar, die kan daar een mening en een visie over hebben, maar de enige manier van overtuigen is 

weer om voor het gewin van de gebruiker, om te zeggen van, joh gebruiker investeer nou een ton extra, ik kijk maar even 

naar de installatiebranche dan, bij ieder project krijg je nu te horen, we willen duurzaam, maar we willen alles wat we extra 

investeren, moeten we minimaal binnen 5 jaar terugverdienen, dus eigenlijk wil je niet duurzaam, maar wil je goedkoper uit 

zijn.  

55 BvdK: En, dat is een behoefte van de gebruiker? 

56 PP: Ja. 

57 BvdK: En indirect de ontwikkelaar? 

58 PP: Nou….. ook de gebruiker zelf natuurlijk, want als mijn huurlast met €10 per maand omhoog gaat, vind ik dat prima, maar 

dan moet ik wel, mijn energielast moet met €5 per maand afnemen, met €10, met €15, dus die kijkt ook naar zijn eigen 

verhaal. 

59 BvdK: Okay. 

60 PP: En wat je nu ziet gebeuren en dat is even, ik help je er niet mee, maar ik geef het gewoon even mee, is dat vanuit circulaire 

economie, vanuit duurzaamheid gaan nu de beleggers en de ontwikkelaars zeggen we gaan een Breeam excellent halen en de 

enige reden waarom we dat doen is omdat we dan het vastgoed dan weer 10% hoger in de boeken kunnen zetten. Maar we 

weten niet of dat zo is, want we weten niet over 10 jaar of over 20 jaar of we dat ook ervoor krijgen en of die gebouwen dan 

ook nog steeds duurzaam zijn…. 

61 BvdK: Wat hier een beetje door elkaar speelt, de vraag is wat is vastgoed? Is het een productiemiddel of is het een financieel 

product? Primair is vastgoed een productiemiddel, behalve vastgoed dat voor de leegstand gebouwd wordt. 

62 PP: Ja. 

63 BvdK: Het lastige is alleen dat omdat vastgoed vrij kapitaal intensief is, is er altijd een financieel product nodig. 

64 PP: We hebben geen hypotheek voor 20 miljoen om gebouwen neer te zetten. 
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65 BvdK: Ja. En wat er dan ook nog eens bij komt kijken is dat banken graag nog meer willen verdienen aan wat ze al doen dus, 

allerlei financiële constructies verzinnen om meer te verdienen. Daarnaast is de waarde van vastgoed de gebruikswaarde die 

jij eraan toekent. Dus wat is nou de waarde van een pand, voor jou als werkgever, werknemer, als viSitekaartje en tevens 

heeft het een financiële boekwaarde. De vraag is of je in het geval van IMd speculeert op een waardestijging van het vastgoed 

of dat je juist er vanuit gaat dat je vastgoed afgeschreven moet worden.  

66 PP: Ja, gebouwen worden in principe niet afgewaardeerd. 

67 BvdK: Ik doe het zelf ook niet bij ons woonhuis, we willen aflossen om in theorie ooit gratis te wonen en hopelijk is het pand dat 

meer gestegen in waarde dan de inflatie.  

68 PP: Nou in wezen is het zo dat … als je kijkt naar wat we hier gedaan hebben, dat hebben we ook laten doorrekenen door de 

commercieel ontwikkelaar… zeg maar … of een partij, die als commercieel ontwikkelaar optreedt, en die heeft aangegeven 

dat het financieel niet rendabel en haalbaar is en dat het een risicovolle ehh…belegging is. 

69 BvdK: Ja.  

70 PP: Wij hebben heel duidelijk gezegd het gaat ons niet om een belegging, het gaat ons om een bureau, dus eigenlijk hebben we 

meer gekeken naar de gebruiker IMd, het constructiebureau en niet gekeken naar het vastgoed, en ehhh anders was het ook 

niet … daarom was het ook niet haalbaar. Het is haalbaar geworden omdat wij daar eigenlijk geld ingestoken hebben. Ehhh, 

het enige wat je natuurlijk achteraf… Laat ik zo zeggen, daarom denk ik dat de gebruiker en de eigenaar, als dat samen gaat, 

dat daar een voordeel oplevert omdat je andere keuzes gaat maken. Stel nou dat het niet goed gaat of zo, of dat IMd er 

morgen niet meer is. Dan blijven wij met een lege hal over staan, en dan het enige dat we dan hopen is dat we niet enorme 

schulden over houden, maar dat zou zo maar kunnen, want ja wat is dit waard? Dit is waard wat iemand ervoor geeft, Nou 

en dus een belegger zou dit niet zo snel gedaan hebben. Nee, en ja hoe zit dat met een circulaire energie, en of hoe had je dat 

anders kunnen doen, dat weet ik ook niet. Maar mijn gevoel zegt wel dat er een uitdaging is. 

71 BvdK: Nou, als je nu naar buiten kijkt (kijk de ruimte buiten de vergaderzaal in), dan heb je wel gebruik gemaakt van biologische 

materialen in je aankleding (hout) groot deel van je gevel hergebruikt (Skin). Dus, in principe zitten er wel componenten in 

die circulaire van gedachte zijn. 

72 PP: Ja, nou eigenlijk de hele opzet van het casco is circulair van gedachte, want wat hebben wij gezegd, wij hebben gezegd van, 

wij gaan dit zo bouwen wij hebben dit ook niet als gebouw gezien, we hebben gezegd we gaan de Structure en de Skin (gevel) 

daar gaan we … blijven we van af en houden we … maar alles wat er in zit kan er morgen ook uitgeschept worden.  

73 BvdK: Ja. 

74 PP: Dus je kan die hele hal weer leeg maken, je kan weer een nieuw bedrijf er in zetten wat voor de gebruiker wenselijk is. 

75 BvdK: Ja, en je kunt weer terug naar de oorspronkelijke functie en er bijvoorbeeld een schadeherstel bedrijf in zetten.  

76 PP: Juist ja, en dan het enige is … en daar gaat het nog in die zin mank, … is eeh, … denk ik hoor, is dat je toch meer investeert 

dan dat je er, als je het eruit schept en dan leeg verkoopt, dan voor krijgt. Dus je moet het echt, je moet het terug verdienen. 

77 BvdK: Nou ja wat je er voor krijgt; de vraag is net zo belangrijk, de vraag is dan meer wat het oplevert. 

78 PP: Voor de economie? 

79 BvdK: Waarom ben ik je nou gaan interviewen? Vraag je je dat af? 

80 PP: Je excuus was het donorskelet. 

81 BvdK: Klopt.  

82 [interviewer licht het structuur (beton) circulaire model toe] 

83 PP: Ja, je cement is materiaal wat erbij moet en bij het recyclen van puin is het vaak zo dat er veel meer cement bij moet om 

nieuw beton te maken dan bij beton zonder gerecyclede toeslag. 
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84 BvdK: Staal is wat dat betreft beter. 

85 PP: Nou, dat moet je ook omsmelten en kost veel energie. 

86 BvdK: Klopt, maar binnen de circulaire economie gaat men ervan uit dat je voldoende energie hebt, door zonnecellen en 

windmolens. Hierdoor is aluminium en staal hergebruik prima, zolang er maar niet nieuwe delfstoffen worden gewonnen. 

Bij beton is het zo dat je juist nieuwe kalk nodig hebt om cement te maken. 

87 PP: Er zijn wel nieuwe producten om de hoeveelheid cement in gerecycled beton te verlagen. Dat is mogelijk, ook al gebruik je 

dan veel minder dan moet van de eurocodes. Maar dat is maar zeer mondjesmaat. Het wordt meer tegengehouden dan dat 

het wordt geïnitieerd. 

88 BvdK: Waar ligt dat aan denk je? 

89 PP: Marktwerking. De betoncentrales beschermen hun markt, die willen juist meer cement verkopen. 

90 BvdK: Kijk als we wat meer inzoomen op het model als je kijkt naar een betonnen casco, doen we veel aan recyclen (verpulveren 

van beton in toeslag materiaal). 

91 PP: Ja, waarbij dan wel heel veel gedowncycled wordt als zijnde vulmaterialen. 

92 BvdK: Eigenlijk gaat het meeste terug naar vulmaterialen. 

93 PP: Eigenlijk is dat jammer want over een paar jaar is heel Nederland gevuld met beton; wat gaan we dan doen? 

94 BvdK: Nou is er pas een dame geweest, die bij DHV is afgestudeerd, Anda Naber.  

95 PP: Ja, ken ik ja. 

96 BvdK: Hergebruik van kanaalplaten, charmant idee. Past ook een beetje in het donor casco idee. Ik vind dat ze wel een beetje kort 

door de bocht gaat met de becijfering van de investering om de kanaalplaat uit je gebouw te halen en in relatie tot 

hergebruik, ik vergeet totaal de boekwaarde van het pand. 

97 PP: Dat geloof ik ook, dat kan ik me voorstellen.  

98 BvdK: Ze kijkt eigenlijk alleen naar de demontagekosten en als die lager zijn dan de nieuwbouwkosten dan is het volgens haar 

aantrekkelijk. 

99 PP: Ja kijk, jij zegt ook boekwaarde, maar in wezen…Kijk wij hebben leegstand waarvan we weten met elkaar, althans Prof. de 

Jong zegt die kunnen we niet transformeren, want die is niet geschikt voor transformatie. Daarvan weten we nu, nou wat 

kunnen we doen, moeten we het leeg laten staan? We kunnen het misschien hergebruiken, maar daarvan zeggen dan de 

mensen die het onderzocht hebben, dat is niet te hergebruiken en dat betekent dat we gaan slopen en dan gaan we slim 

slopen en dat slim slopen dat is we vermalen het en we gooien het in de grond en we gooien er een weg overheen. 

100 BvdK: Ja. 

101 PP: De vraag is wat is de extra investering om niet zeg maar het casco tot gruis te brengen maar om het casco te demonteren en 

te kunnen inzetten en wat zijn daar de voordelen van en wat zijn daar de kosten van eigenlijk? De kosten zijn wellicht 

duurder dan als je ze nieuw koopt en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we ze enorm … het proces van een nieuwe 

kanaalplaat, ja dat kost geen drol meer tegenwoordig zeg maar, dat is helemaal uitgeknepen tot het bot toe en als we het zo 

bekijken dan zal dat altijd, dan klopt dat. Alleen we kijken niet naar wat de milieulast is die we daar teweeg brengen … en 

als je die milieulast gaat meebrengen … en die gaat effectief uiteindelijk in de berekening meenemen ja dan zal die zien dat 

je eventueel tot een winst zou kunnen komen. 

102 BvdK: Ja , okay interessant….Milieulast? Kan ik daar geld mee verdienen? 

103 PP: Milieulast kun je nu geen geld mee verdienen, je kan het berekenen van nou wat moeten we investeren om die CO2 

uitstoten die verzuring allemaal tegen te gaan, dus daar zijn heel veel mensen mee bezig. Milieulast kun je, als wij zeggen wij 
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willen het doel CO2 neutraal in 2020 of 2030 minder CO2-uitstoot of whatever, dat gaan we nu al niet redden, … dat 

weten we dus … de enige manier, wat dan wellicht wel zal gaan gebeuren is dat we het gaan afkopen.  

104 BvdK: Maar ik hoor je ook zeggen als wij als land een doelstelling hebben om CO2 neutraal te zijn, dan zou de centrale overheid 

kunnen sturen in het meer hergebruiken van gebouwcomponenten. 

105 PP: Ja. 

106 BvdK: Om zo zorg te dragen dat de CO2 footprint van ons land verkleint. 

107 PP: Ja. 

108 BvdK: En wij minder afhankelijk worden van de import van ruwe grondstoffen. Laten we stellen dat er ooit een regeling komt 

vanuit de overheid, waarbij het economisch wordt om componenten te hergebruiken? Welke rol zie jij dan voor jezelf 

weggelegd?  

109 PP: De rol is dat je naast het feit dat je het ontwerp maakt, moet je ook kijken naar de mogelijkheden, verantwoordelijkheden, 

risico's van de producten die gebruikt worden, want je kan dan niet omschrijven in een bestek van, ik wil een kwaliteit 

hebben van dat met die prestatie, nee eigenlijk moet je gaan uitzoeken van welk materiaal welke component is waarvoor 

geschikt enne ja hoe is die geschiktheid aan te tonen en hoe is de verantwoordelijkheid die daarbij hoort…. daar zit ook een 

moeilijkheid in. 

110 BvdK: Mag ik dan een toekomstbeeld schetsen, laten we er vanuit gaan dat het ooit zover komt dat het rendabel is om 

gebouwcomponenten te hergebruiken. Dan is het opeens zo dat in Nederland niet 25% van de 10 miljoen m² leegstand  

waardeloos is, maar dan wordt dat ineens… 

111 PP: De grondbank hè? 

112 BvdK: Onze materialenbank, dan moeten we iemand hebben die inzichtelijk gaat maken wat er allemaal in zit, wat we kunnen 

hergebruiken, dan moet er een marktplaats zijn waar we alles kunnen aanbieden, en dan moet een adviseur zoals ze 

hierboven zitten te rekenen, voordat ze gaan beginnen eerst eens kijken naar wat er is. 

113 PP: Eigenlijk wat je gaat doen dat is dat onderzoek waar we nu mee bezig zijn, wat je gaat doen is met de bouwstenen, de 

constructieve elementen die je hebt, ga je een nieuw gebouw maken, en dat is dat is hartstikke leuk. Dat gebeurt op kleine 

schaal, … gebeurt dat al. Je hebt superuse22 die is daarmee bezig, las ik in de Cobouw, om een grondstoffenbank te maken, 

die dan als jij iets hebt, een product hebt dat gebruikt kan worden voor nieuwbouw, dan zet je dat op die webSite en dan 

kunnen mensen op die webSite gaan zoeken, of hè leuk, die mensen hebben zeg maar wijnkratten en met die wijnkratten zul 

ik iets kunnen gaan doen. Nou die ga je dan kopen. 

114 [ interviewer licht het concept van Planet Reuse toe.] 

115 PP: Nee, maar dat is hetzelfde wat we hier bij onze eigen ontwikkeling hadden, om dingen te hergebruiken, vanuit de modegril 

om steigerplanken aan te bieden, zijn ze zo schaars geworden dat we ze nu nieuw maken. Maar de originele gedachte om 

steigerplanken te hergebruiken, die eigenlijk anders vermaken zouden worden tot houtsnippers, die heeft eigenlijk iets 

fenomenaals gedaan in de circulaire economie, zo goed dat er zelfs een nieuwe economie voor steigerplanken is ontstaan. 

Super! Dat is in de laag Structure lastiger, dat heeft puur met kostprijs te maken, waarom? Het onderzoek om zeg maar die 

elementen te kunnen taggen, om dan iemand te kunnen vinden die elementen in een ontwerp kan gebruiken, wat je 

überhaupt kunt gebruiken, daaruit zal blijken dat van dat leegstaande vastgoed, van die 5,7 miljoen m2 zul je geen 5,7 

miljoen m2 nieuwbouw kunnen maken, want er gaat heel veel aan verloren, stel dat je dan nog maar 1 miljoen m2 neer zou 

kunnen zetten, dan is dat wel vastgoed waar een soort van nasmaak aan zit, van is dat wel veilig? Want het is gebruikt, er 

                                                                  

22 De heer Peters, doelt op de website http://www.superuse.org/, waar voorbeelden worden getoond van design producten, 
gemaakt van gerecyclede materialen. 

http://www.superuse.org/
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zijn heel veel mensen die dan denken, gaat dat wel goed of niet en twee als die kostprijs van die tweedehands constructie net 

zo duur is als een nieuwe constructie, dan ziet die nieuwe constructie er mooier uit en iedereen die in het vastgoed zit wil iets 

waanzinnig moois hebben.  

116 BvdK: Ja. 

117 PP: En die gaat niet een nieuw gebouw neerzetten dat er oud uitziet. Mooi voorbeeld is ons eigen pand. De zomer dat we 

overgingen, kwam ik zo enthousiast bij Multi langs en liet ik foto's zien. Ze verklaarden me helemaal voor gek, joh vastgoed,  

dat is een oude bende waar je in gaat, dat is helemaal niets. En als je ziet wat we dan uiteindelijk toch nog aan publiciteit 

hebben bereikt, dat hebben hun met hun kantoren niet zo goed kunnen bereiken. Maar toch, de mensen die toonaangevend 

zijn, zoals Multi, als ik 10 jaar geleden bij andere was, hadden ze hetzelfde gezegd. Juist omdat dit een oplossing biedt voor 

het probleem waar we tegen aanlopen, vindt iedereen het in ene super interessant en is het fantastisch en super waanzinnig. 

En iedereen roept nu we moeten modulair gaan bouwen, ja dat doen we al jaren, en geen enkel modulair gebouw is ooit uit 

elkaar gehaald en weer opnieuw in elkaar gezet. Waarom niet, je bouwt een project op een locatie volgens bepaalde waardes 

en bepaalde eisen en wensen, en als je dat uit elkaar gaat halen, dan past dat misschien wel helemaal niet ergens anders.  

118 BvdK: Alternatief is de Meeuw. 

119 PP: Dat is wel weer een goede afwijking op de regel. Ook tijdelijke garages worden wel gedemonteerd. 

120 BvdK: Maar je stelt dat het eigenlijk komt doordat de waarde van de oplossing van garages overal hetzelfde is? 

121 PP: Parkeren, en that's it, eigenlijk is dat het laaghangend fruit.  

122 BvdK: In principe wel ja.  

123 PP: Gebouwen is dan echt gewoon super moeilijk, woningen en daar lopen we dan natuurlijk in de bouw steeds tegen aan… 

124 BvdK: Studentenhuisvesting wel. 

125 PP: Hoezo. 

126 BvdK: Demontabele studentenhuisvesting. 

127 PP: Ja, dat is weer de Meeuwbouw. 

128 BvdK: Er zijn ook andere. 

129 PP: Ja, maar kijk je hebt een container en je doet hetzelfde als citizenM, die maakt een container en dat is een hotelkamer, nou 

als het over 10 jaar nog slechter gaat met de economie, dan gaan die containers uit elkaar, dan worden dat die 

studentenwoningen.  

130 BvdK: Ja. 

131 PP: Nou dat is helder, dat is leuk, daar is goed over nagedacht, alleen we weten niet wat over 10 jaar de wens is en als je ziet dat 

we nu vanuit de noodzaak om toch dingen te doen allemaal studentenhuisvesting aan het maken zijn waar we 20 jaar 

geleden tegen mekaar zeiden, joh die studenten die vinden hun weg wel en die vonden hun weg ook gaan we nu zeggen, nee 

we moeten studentenhuisvesting maken, want we komen te kort, nou we kwamen altijd al te kort, gaan we nu gebouwen 

neer zetten, specifiek op die studenten, wat gaan we daar over 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar meedoen? 

132 BvdK: Ja. 

133 PP: En als we dan nu slim zijn, en over circulaire economie nadenken, dan gaan we nu huisvesting maken waar we over 10 jaar 

gezinnen in kunnen wonen, waar we over 10 jaar een zorgcentrum in kunnen maken, waar we over 10 jaar winkels in 

zouden kunnen zetten, zou overdreven zijn, maar….  

134 BvdK: Of die we de komende 10 jaar kunnen afschrijven, zodat we over 10 jaar…. 

135 PP: Ze kunnen slopen en nieuwe grondstoffen hebben, kan ook, alleen dat is…denk ik nu nog geen, haalbare business case, heb 

ik het gevoel, maar… 
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136 BvdK: Bedankt! 

137 PP: Jij ook, vond het erg leuk. 

138  

139 [Einde opname] 
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Bijlage 4 - Verbatim David Snelleman 

Verbatim (woordelijk) 

Interviewer = Bram van de Kaa (BvdK) 

Geïnterviewde = David Snelleman (DS) 

 

[Interviewer licht de aanpak van het interview toe] 

1 BvdK: Heb je vragen voordat we beginnen? 

2 DS: Nee. 

3 [Interviewer licht het value-chain model toe] 

4 BvdK: Heb je een mening hierover? 

5 DS: Ehhhh, nou ja dat is eigenlijk heel simpel, tenminste. 

6 BvdK: Nou ja, ik vond het zelf eigenlijk ook heel logisch, toen ik het uitschreef want na 13 jaar denk ik wel te begrijpen hoe het 

werkt. 

7 DS: Ja, alleen ehhh, ik denk dat er ook rechtstreekse lijntjes zijn. 

8 DS: Leveranciers en mensen die materialen leveren die doen dat ook al uit… zo lijkt het net of de behoefte wat zij maken 

hiervandaan komt, maar dat kan ook al eerder komen, LED verlichting bijvoorbeeld. 

9 BvdK: Ja. 

10 DS: Is denk ik heel erg ehhh… Om LED te gaan maken misschien, of welk tempo omdat zij het vragen. Niet omdat het 

hiervandaan komt. 

11 DS: [Wijst naar de leveranciers in het model]  

12 DS: Dus er zit ook… zij worden zeg maar, ook gevoed door, alle het is niet achter mekaar, het is niet stokje overdragen. 

13 BvdK: Nee, nee okay. 

14 DS: Dat zie je alleen, zo lijkt het net van ehhh ik wacht op hem en hij wacht op hem. 

15 BvdK: Ik begrijp het, ik probeer met het model een zwart-wit situatie te schetsen.  

16 DS: Ja. 

17 BvdK: Ik denk dat je wel gelijk hebt, maar het is wel interessant dat je, want eigenlijk hoor ik je zeggen en corrigeer me als ik het 

verkeerd zeg, dat de innovatie om nieuwe producten te leveren, niet direct komt vanuit een leverancier die iets nieuws heeft, 

misschien zijn er één of twee die een keer roepen “joh we hebben wel LED verlichting”. 

18 DS: Ja. 

19 BvdK: Maar vervolgens is het vooral de gebruiker die zegt, ja maar dat wil ik ook. 

20 DS: Ja, en die bepaalt natuurlijk de ehhh, hij bepaalt wanneer het er is en hoe goed het is en zij bepalen in welk tempo het komt. 

21 [Wijst naar de gebruikers in het model] 

22 BvdK: Ja, dus zij zijn de aanjagers? 

23 DS: Ja, je kan als leverancier wel iets maken maar als dat dus eehh, zelfde als een autoleverancier, als je een auto ontwikkelt, de 

ene verkoopt als een tierelier, want die valt goed. 

24 BvdK: Ja. 

25 DS: Je kan ook iets verzinnen wat totaal dus ehhh…tuurlijk aanslaat. Hij bepaalt het en dan moet hij wat anders verzinnen of hij 

gaat failliet, of ehhh hij moet er een hal bij bouwen of … 

26 BvdK: Ja, maar een ander ding, ik heb een eerder interview gehouden met een adviseur, ben ik zelf ook, maar dat terzijde, en die zei 

het komt vaak voor dat tussen de gebruiker en de eigendomsontwikkelaar er afspraken worden gemaakt en vervolgens heb je 
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niet meer zo veel vrijheid om alternatieven of andere invullingen voor te stellen, tenzij je direct ook onderbouwt dat het een 

betere business case is dan wat oorspronkelijk bedacht is.  

27 DS: Ja.  

28 BvdK: Herken je dat of? 

29 DS: Ja ligt er aan hoe het eehh stel je voor ik was in de OVG en dit is een klant die geen technisch achtergrond heeft en eenmalig 

een nieuw kantoor wil, kijk je kan hier prestaties afspreken.  

30 BvdK: Ja. 

31 DS: Overeenkomen en het interesseert hem de rozen hoe je tot die prestatie komt, dan is er veel meer vrijheid Maar als je 

bijvoorbeeld nu ehhh zijn wij aan het bouwen, aan het ontwikkelen voor Fluor.  

32 BvdK: Ja. 

33 DS: Ja die leggen veel meer vast. 

34 BvdK: Ja. 

35 DS: Die bepalen bijna het merk lamp, of ik wil Siemens spul, dan is de vrijheid zeer beperkt, dan moet je echt met hele goede, 

dan moet je aanton dat wat hij in eerste instantie in zijn kop heeft, eeh, daar moet je hem eigenlijk van af gaan kletsen, 

eigenlijk wat hij in eerste instantie in zijn kop heeft eeh, daar wil je hem eigenlijk weer vanaf gaan kletsen… Want eigenlijk 

wat u gekozen heeft is niet goed, dus je moet eigenlijk tegen je klant zeggen Je hebt je huiswerk niet gedaan… 

36 BvdK: Ja. 

37 DS: dus dat moet je tactisch doen en je moet met dus iets veel beters komen en dan met een onderbouwing waarom dat dan 

beter is, het gaat langer mee, het levert jou ehhh meer op of je exploitatielasten gaan naar beneden dus dan moet je echt eeh 

ja met omgekeerde bewijslast komen om je zin te krijgen en waarom zou je dat doen of je bent een hele aardige lieve jongen 

of er moet wat zelf voor je inzitten. 

38 BvdK: Ja maar dat is de kern. 

39 DS: Ja. 

40 BvdK: En over het algemeen is het dat laatste. 

41 DS: Ja. 

42 BvdK: Volgens mij is het primair, dat laatste en als je dan ook nog een drive hebt, dan helpt het om je er voor in te zetten. 

43 DS: Ja je moet er blijkbaar zelf beter van worden anders kom je niet van de pot. 

44 BvdK: Nu, dat is niet erg, ik hang daar geen waarde oordeel aan, kijk de uiteindelijke vraag van mijn scriptie is ook Als we nou 

circulaire economie willen, wat moet er dan gebeuren hoe zou je dat kunnen starten en ik denk dat dit wel een wezenlijk 

onderdeel is Er moet wat in zitten voor de participanten.  

45 DS: Ja. 

46 BvdK: Financieel, anders dan zal het niet gebeuren.  

47 DS: Nee, of dat. .dat ehhh klopt. 

48 BvdK: Of het blijft een niche, omdat een aantal mensen zijn die het vanuit een bezieling doen. 

49 DS: Klopt, stel je voor dat iets ehhh. Ja, hij moet toch de afweging maken ga ik nu meer investeringen en dat verdien ik langer 

terug eeh dus ja hij moet dan een keus maken of het overtuigende huiswerk van de club nog wat beter voor hem.  

50 BvdK: Ja okay, mag ik tussen door even vragen hoe lang hebben we? 

51 DS: Ik had, even kijken… nee tot half 1…. 

52 BvdK: Dan ga ik even verder, dus dit in gedachten genoemd, het is niet helemaal zo als het in de literatuur terug komt, het is een 

beetje mijn eigen draai. Dus vandaar da tik het prettig vind dat je daar … heb ik een model opgezet voor vastgoed generiek. 
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53 DS: Ja. 

54 BvdK: Waarbij ik getracht heb om de blokjes die er in stonden allemaal, om die allemaal een rol te geven waarbij natuurlijk de 

gebruiker centraal staat, in het oorspronkelijke model van ehhh. Ellen MacArthur staat onderhoud als een cyclus gekoppeld 

aan de gebruiker.  

55 DS: Ja. 

56 BvdK: Ehhh. In mijn beleving zover ik kennis had van zoals het normaal gesproken gaat wordt het onderhoud over het algemeen 

door de eigenaar gedaan.  

57 DS: Ja. 

58 BvdK: Door degene die het in gebruik heeft. 

59 DS: Nou ja… 

60 BvdK: Nou nee, door degen die de stenen in bezit heeft. 

61 DS: Ja. 

62 BvdK: Je hebt dus eehhh… vaak is de basis de eigenaar, degene die de huurpenningen ontvangt, zorgt er voor dat het in stand 

gehouden wordt.  

63 DS: Ja. Dat is denk ik nou 70-75% van de verhouding huurder eigenaar, je hebt mengvormen.  

64 BvdK: Ja. 

65 DS: Steeds meer, hangt ook af van het type bedrijf, bijvoorbeeld Wij, als wij iets huren van een belegger, is het logisch, dat 

onderhoud, dat eeh kunnen wij denken ik dan makkelijker inplannen en dat is ook voor die eigenaar goedkoper, dus dan 

doe ik het maar.  

66 BvdK: Even tussen door, doe je het dan als gebruiker, of krijg je dan een contract met de eigenaar.  

67 DS: Je kan, dus ehhh, je hebt bijvoorbeeld Je hebt ROZ huurmodellen hè? 

68 BvdK: Ja. 

69 DS: Dan is echt, dan ligt echt het onderhoud en het in stand houden van het vastgoed bij de eigenaar Je hebt ook triple A 

contracten, dan dan hou je eehhh minder huur, maar dan moet je wel zorgen dat jij na 10 jaar het zo weer in tact laat zoals 

je het weer hebt gekregen.  

70 BvdK: Ja. 

71 DS: En er zijn allemaal mengvormen maar het grootste Gross is nog steeds een beetje het ROZ model, maar ik zeg 80% ligt het 

onderhoud bij ehhhh bij de eigenaar… vaak zou het de meeste discussie tussen huurder en eigenaar gaat over onderhoud 

niveau. 

72 BvdK: Ja. Zie je daar een verschuiving in? 

73 DS: Ja. Punt een dat je ook ehhhh hoe moet ik zeggen, dat zie je ook richting bouwbedrijven, dat je steeds meer opdrachten 

krijgt voor dat zijn vaak wel eigenaar gebruikers, van ik, je mag wel bouwen, maar ik wil ook dat ja dat je in je in de 

bouwsom die ik aan je betaal, dat je hem ook tien jaar lang dus dat hele onderhoudsverhaal komt er ook steeds meer bij dus 

niet dat wij direct na het opleveren meteen wegrennen, maar  en vaak in design and build opgaven ga je daardoor heel 

anders omdat je nog tien jaar lang de exploitatie moet doen je toch tot andere keuzes komen die je misschien wel in de bouw 

wat duurder zijn maar dat mijn exploitatie, dat mijn onderhoudskosten die, ik denk dat risico dragend bouwen van, ik kan 

beter maar in plaats van vuren hout voor hardhout gaan of kunststof want dan heb ik tien jaar lang geen omkijken naar.  

74 BvdK: Ja. 
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75 DS: Daar zie ik steeds meer verschuiving in dat beleggers en huurder eigenlijk ontlast willen worden van die ellende en dan zijn 

ze bereid om [er] voor te betalen, maar dan is het risico afgekocht en dan moet je ook onderhoud doen en dan ga je als 

bouwers deze cirkels heel ander bekijken. 

76 DS: [wijst naar de cirkels in het model voor de circulaire economie ] 

77 DS: En kom je tot ander keuzes.  

78 BvdK: Ja begrijp ik. 

79 DS: Zo veel van die loopjes na afloop. 

80 BvdK: Dus zou je kunnen zeggen dat je nu focust op direct opleveren 80%, dat onderhoud er niet bij zit, wegwezen dat er eigenlijk 

een verschuiving is naar die eerste cirkel onderhoud.  

81 DS: En het liefst wil je dat cirkeltje van onderhoud door het anders te ontwerpen en misschien beter te bouwen moet dat 

cirkeltje onderhoud eigenlijk zijn het afnemen met een sponsje en de eerste 10 jaar niets meer te hoeven doen  

82 BvdK: En is het dan 10 jaar, en daarna mag het instorten? 

83 DS: Nee hoor, iets wat 10 jaar meegaat gaat vaak veel langer mee Dat is het verschil tussen een Miele en een Zanussi zeg maar 

even. 

84 BvdK: Ja Dat is wel leuk dat je dat zegt, maar ik heb een discussie met mijn moeder, even een zijspoor  

85 DS: Ik had liever drie keer een Zanussi, dan dat ik met een Miele 50 jaar moet doen, omdat ik anders met een oud barrel blijf 

zitten wat enorm veel energieverbruik.  

86 BvdK: Ik zie tegen mijn moeder, zou je dan geen 2000 wasbeurten willen afnemen en dan koop je geen machine meer, die krijg je 

gewoon voor die wasbeurten, daarna komen ze hem vervangen voor een nieuwe.  

87 DS: Je hebt dan altijd het laatste en het nieuwste.  

88 BvdK: Nee zegt mijn moeder, ik heb van mijn moeder geleerd, zegt zij dat ik een Siemens moet hebben en die wil ik dus ook 

hebben, die laat ik staan tot hij stuk gaat en dan koop ik gewoon weer een Siemens,, of het was een Miele geloof ik, maar 

dat maakt niet zo veel uit.  

89 DS: Dat maakt niet uit, maar dat betekent dat Miele steeds meer een probleem zal gaan krijgen omdat die generatie…. 

90 BvdK: Ja, ja, ja. 

91 DS: En ik zit al, ik had liever voor 5 jaar en dan heb ik een nieuwe. Die voldoet aan de laatste eisen steeds zuiniger worden.  

92 BvdK: Nou het is wonderlijk, want ik zelf, ik koop nog wel een s spijkerbroeken, maar die gaan niet zo heel lang mee bij mij want 

ik gebruik ze bestwel veel en mijn vrouw die is daar bestwel pist over dan Jezus wat zijn die dingen duur, na een jaar kan ik 

die al weer weggooien…er is nu een leverancier van spijkerbroeken die spijkerbroeken least.  

93 DS: Ja, ja. 

94 BvdK: Mud Jeans heten ze, het is een, dus je betaalt iets van €20 instap kosten, €5 per maand en daarna mag je gewoon weer een 

nieuwe uitzoeken dat is natuurlijk wel eeh, nou op zich. 

95 DS: Ja daar begonnen we hier al mee.  

96 [wijst naar zijn mobiel] 

97 BvdK: Ja. 

98 DS: Abonnement en elk jaar mag je een nieuwe halen. 

99 BvdK: Ja, en het is vaak ook zo dat ze in eigendom blijven van de provider. 

100 DS: Ja, dan ga je vanzelf lenen. Maar je hebt altijd, je loop natuurlijk met het, vooral met het mode gevoelige zaken als 

spijkerbroeken en witgoed, je hebt toch altijd het laatste van het laatste.  

101 BvdK: Denk je dat die stap in vastgoed ook gaat komen? 
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102 DS: Ehhh Ja, kijk maar naar dat soort concepten als Spaces, dat je gewoon ehhh ik huur heel flexibel werkruimte of een bureau 

of twee bureaus ehhh en je betaalt dan wel meer, maar je bent heel flexibel dan dat je aan Deloitte in een keer 10 jaar lang 

aan 50.000 m² vastzit. Hoe kun je nu 10 jaar vooruit kijken of je dat nodig hebt, Je ziet steeds meer, ook huurcontracten 

verschuiven van 3 waar je huren bijvoorbeeld We willen een gebouw hebben van 30.000 vierkante meter en wij huren nou 

een wel heel rare business 20.000 voor 15 jaar 5000 10 jaar en dan de laatste 5 voor 5 jaar dat zie je nu al, dat vinden 

beleggers niet zo leuk hè want die hebben na 5 jaar zoiets van GVD straks hebben we leegstand, maar goed, daar wordt dan 

ook weer een prijs voor afgesproken, betaald, maar je ziet wel ehhh de vastigheid van een paar jaar geleden ook een soort 

eehh hoe moet ik het zeggen dat vonden we natuurlijk als bedrijf gaaf hé? Een groot kantoor we hebben veel, dan ben je 

altijd flexibel want ik heb ruimte zat, ik ben heel onafhankelijk, dat zie je helemaal verdwijnen omdat we veel korter op de 

kar willen zitten en als je krimpt of groeit dat je dat in je portemonnee, dat je portemonnee daar op aansluit. Dat je betaald 

voor het leven. 

103 BvdK: En een belegger en bouwer, dat is even een open vraag, die denken niet zo ver dat ze zeggen, okay als ik nou een huurder 

hebt die 20.000 voor 15 jaar, 5 voor 10 en 5 voor 5, dat je dan ook je gebouw zo gaat in elkaar zetten dat je na 5 jaar 

eventueel gewoon dat stuk er van af kunt halen.  

104 DS: Ja… of nou ja, laat ik het zo zeggen dat je wel ehhh zowel juridisch als technisch heel makkelijk te splitsen is dus dat 

betekent voorbereidingen op een extra entree niet een gebouw installatie maar drie separate dus je gaat dan inspelen op de 

multi-tennant gedachte.  

105 BvdK: Ja okay, maar het is nog niet zo dat je zegt, dan neem ik ook echt een deel van het gebouw zoveel meter bouw ik zo, dat ik 

dat er na 5 jaar uithaal en het dan ergens anders bouw 

106 DS: Dus je moet lean bouwsystemen, wel heel veel mee begonnen, maar toch ehhhNou ja het lastige zeg maar even in de markt 

voordat bij beleggers en huurders het gevoel dat uehhhh… dus datje een barak, tijdelijke huisvesting kantoor.  

107 BvdK: Ja klopt. 

108 DS: Daar krijg je ook niet je beste personeel mee naar binnen Dat is nog steeds, iedereen wil ook wel toch wel qua beeld, 

baksteen en iets degelijks om hem heen.  

109 DS: Ja. 

110 DS: Daarom ook even een hele zijstap. Herontwikkelen bijvoorbeeld, stel je voor Maastoren, Deloitte.  

111 BvdK: Ja, 

112 DS: Stel je voor daar krijg je dus never nooit niet in je hele leven KPMG in.  

113 BvdK: Nee. 

114 DS: Ik bedoel, Feyenoord gaat nooit in de Arena voetballen.  

115 BvdK: Ja, ja. 

116 DS: Dus er zit ook nog een heel stuk emotie aan vast, ik bedoel herontwikkelen van kantoor naar hotel prima, van naar een 

woning of studentenhuisvesting, maar om nou te zeggen, als stoer bedrijf, ik zit in het vroegere pand van…. 

117 BvdK: Terwijl Heijmans nu wel zit in het…. 

118 DS: Volkershuis Ja, maar dat heet Volkerhuis, maar dat is denk ik zo lang geleden dat dat echt gerelateerd is aan Volkerwessels, 

denk ik, maar dan praat je over een bijgebouwtje van Heijmans hè? 

119 BvdK: Ja. 

120 DS: Heijmans Rosmalen, die zal nooit ehhhh die zal nooit, stel je voor dat een BAM weggaat uit Bunnik dan zal Heijmans 

nooit…… 

121 BvdK: Ja.  
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122 DS: Er moet ook nog een hele stap overwonnen worden om dat te doen.  

123 BvdK: Okay 

124 DS: Laat ik zo zeggen, ik heb nog steeds het gevoel dat als je mag kiezen tussen iets nieuws of een tweedehandsje, ja dan weet je  

misschien zelf ook wel wat je kiest….Het duurt nog jaren voordat dat de emotionele kant aan herontwikkeling overwonnen 

is. 

125 BvdK: Ja Psychologisch…. 

126 DS: Want nu zijn we dus heel druk bezig om de financiële kant haalbaar te maken wat al heel veel moeite kost omdat die 

gebouwen nog veel te hoog in de boeken staan.  

127 BvdK: Ja. 

128 DS: Want nieuwbouw wint het nog steeds financieel van bestaand eehhhh dus dat is al lastig De exacte match vinden tussen een 

vraag van een groot bedrijf met de … … parkeren moet kloppen, locatie moet kloppen, en dan de metrage moet kloppen en 

dan het liefst ook nog de indeelbaarheid of de vloeroppervlakken …. …. Dat is een speurtocht! En het moet ook nog 

leegstaan.  

129 BvdK: En voldoende afgewaardeerd zijn om.  

130 DS: Ook dat, eh tot nu toe is… …Ik heb nog weinig succesverhalen gehoord  Ik heb in mijn OVG tijd me er kappot aan 

gewerkt om het voor elkaar te krijgen maar dat lukt niet, dat lukt niet…Het is niet gelukt, laat me het zo zeggen  

131 BvdK: Dus want de volgende cirkel in het model zou zijn hergebruik of herbestemmen … … en jij zegt als je herbestemd van de 

ene sector naar de andere dus van kantoren naar wonen of van kantoren naar retail.  

132 DS: Ja. 

133 BvdK: Daar schakel ik hotels dan ook even onder, dat zou nog wel kunnen omdat dat totaal verschillende mensen zijn met andere 

emoties maar van kantoor naar kantoor is nog erg lastig, vooral als je een kantoor sec hebt neergezet voor…. 

134 DS: Ja uiteraard van kantoor naar hotel of kantoor naar woningen ehhh… woningen leveren meer op dan een kantoor, hotel 

levert meer op dan een kantoor, dan gaat wel. 

135 BvdK: Ja. 

136 DS: Maar kantoor kantoor of straks van hotel kantoor maken, ja financieel kan dat niet, iemand moet er keihard geld uitgooien 

en dat is vaak de huidige eigenaar.  

137 BvdK: En dan de volgende cirkel zou zijn het hergebruik van componenten uit je gebouw. 

138 DS: Ja recyclen? 

139 BvdK: Nou, officieel in mijn model is recyclen de laatste stap. Dus even oefenen Als je een staal skelet hebt met kanaalplaten en er 

zit een geveltje op van Oskomera.  

140 DS: Ja. 

141 BvdK: En je hebt een inbouwpakket en je zit met de installaties, dan strip je de installaties en je kijkt of je de componenten kunt 

hergebruiken, laat je bijvoorbeeld in de luchtbehandelingkast een nieuwe motor zetten, ik haal de gevel van Oskomera er af 

die zet ik in een ander gebouw dus gedemonteerde en in componenten hergebruiken, dat noem ik hergebruik van 

componenten en als het echt niet meer lukt, dan schakelen we Beelen [Sloper] in  Die komt dan met zo'n grote 

pneumatische dinges en dan veel vocht en dan houd je veel gruis over en daar hogen we dan wat wegen mee op… 

142 DS: Ja of dat gaat dan weer als betongranulaat en glas wordt weer omgesmolten en dan… … maar goed dan praat je over 

recyclen.  

143 BvdK: Ja, dat is dat is wat ik in het model recyclen noem. En dan heb ik, want we moeten even het model afmaken, we moeten een 

beetje op de tijd letten… de stappen die ik daar heb, ik heb dus onderhoud aan de eigenaar gekoppeld daar hebben we het 
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over gehad, Op het moment dat je gaat hergebruiken het gebouw dan komt het terug bij bouw realisatie formeel begin je 

daar mee en schakel je dan een bouwer in die het gaat herontwikkelen Op het moment dat je hergebruik van componenten 

gaat maken, zou je eigenlijk willen dat die componenten terug gaan naar een leverancier.  

144 DS: Ja. 

145 BvdK: Dat zou in de lijn van het model zijn hè. 

146 DS: Ja. 

147 BvdK: Of je dan… daar is discussie nu over… of je dan moet zeggen dat jij als eigenaar die componenten huurt van de leverancier 

dus je belt VBI en zegt, voor één cent per jaar , ja ik zeg maar wat hè, wil ik zoveel vierkante meter kanaalplaat van je huren 

voor de komende 10 jaar, en daarna krijg je het weer terug, Ja ik zeg het en ik denk, dat gaan ze nooit accepteren. 

148 DS: Wat? 

149 BvdK: Of je hebt een koop-terugkoop garantie Of je koopt het gewoon en je hoopt dan je het kan verkopen ergens. 

150 DS: Ja. 

151 BvdK: Maar de laatste stap zou zijn recyclen, en dat dat doen we al. 

152 DS: Dat doen we al Ik zit alleen effe kijken als je stel je voor dat ehhh. We gaan het doen hè, we gaan een gebouw van vijftien 

jaar uit elkaar halen en eehh de gevel schroeven we voorzichtig los en die constructie halen we uit elkaar om ergens anders in 

elkaar te zetten…. .voldoet een gevel van 15 jaar nog aam de huidige normen van deze tijd of dat nou constructief is of 

bouw besluit of … … isolatiewaarde.  

153 BvdK: LTA/ZTA waarde. 

154 DS: De hele duurzaamheidstreven van BREAAM excellent  eehhh… … hoe lang is eentje van een tweede ronde nog technisch 

eehhh… bruikbaar dat die voldoet aan voor we verder zijn gegaan. 

155 BvdK: Ja eigenlijk zijn er twee stappen hè?  

156 DS: Kijk maar naar dit soort dingen hè.  

157 [wijst naa het plafond]  

158 DS: Misschien kunnen we ze nog in het buitenland kwijt, maar…. 

159 DS: Veel dingen die in panden zitten zijn tegenwoordig verboden zeg maar. 

160 BvdK: Ja, ja. 

161 DS: Dus dat maakt het… 

162 BvdK: Erg lastig zeg maar. 

163 DS: Ik zit het even te vergelijken met… dat in heel Afrika of Egypte… rijden onze oude bussen van 110 jaar geleden van 

vervoerbedrijven rond.  

164 BvdK: Ja. 

165 DS: Dus ik denk wel, maar dan gaat het misschien wel een andere rol in …. … wij knikkeren alles het land op.  

166 BvdK: Ja. 

167 DS: Daarom willen van een hoop dingen af. 

168 BvdK: Ja en we willen ook nieuwe producten.  

169 DS: Ja, en die nieuwe producten brengen ons ook meer…en voor iedereen blijkbaar ook beter en voordeliger dan waarschijnlijk 

het verhuizen, wat als alles top is, dan hoef je al die dingen ook niet te doen, je doet het omdat iets technisch of financieel-

economisch afgeschreven is daarom ga je die loepjes maken. Dus het zou raar zijn om het dan uit elkaar te halen en een paar 

meter verder weer in elkaar te zetten want dat betekent dat die ook weer….Dat het eigenlijk nog de waarde zou hebben die 

het moet hebben.  
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170 BvdK: Jazeker. 

171 DS: Want anders, dan hoef je het niet er af te halen.  

172 BvdK: Ja…mag ik even verder gaan? Ehhh, ik sla dit dan even over. [Hier slaat de interviewer het verhaal over het business model 

van MUD Jeans over] Wat ik leuk vond, is we hadden een discussie over wie onderhoud doet … Stap 1 ik kies mijn jeans… 

Stap 2 ik teken een leasecontract en betaal €20. Vervolgens stap 3, ik betaal €5 per maand voor 12 maanden lang en dan na 

12 maanden kan ik kiezen. Ik breng mijn broek terug, ik vervang hem door een nieuw model dan gaat mijn huurcontract 

weer in of ik houd hem en dan betaal ik 4 x ehhh 4 x €5 extra en dan mag ik hem gewoon houden. 

173 DS: Ja. 

174 BvdK: Stel dat ik hem omruil voor een ander model dan gaat mijn oude broek terug naar hun, zij halen hem uit elkaar, de 

producent maakt er een nieuwe van en die spijkerbroek kan weer naar iemand anders. 

175 DS: Nou ja, de spijkerbroek niet, alleen de stoffen blijven intact.  

176 BvdK: Nou nog niet eens, ik geloof dat ze de stoffen in vezels uit elkaar halen en die vezels opnieuw gebruiken om een broek te 

weven.  

177 DS: Dat is bestwel recyclen eigenlijk. 

178 BvdK: Ja, nou recyclen wat we normaal gesproken doen met broeken is verpulveren en dan maken we er steenwol van of katoen … 

179 DS: Nou ja, ik bedoel een aluminium stijltje maken we weer aluminium van… 

180 BvdK: Ja, zo doen. dat is hun model eigenlijk… alleen gaande de rit moet ik hem natuurlijk wel wassen. 

181 DS: Ja, je moet hem toch wel een beetje in stand houden, anders ehhh…  

182 BvdK: Als ik hem een paar dagen aan heb gehad dan gaat ie in de wasmachine…maar stel dat er een gat in komt, dan kan ik hem 

terugbrengen, dan maken zij hem.  

183 DS: Dat zit in die lease prijs of ehhhh?  

184 BvdK: Ja. 

185 DS: Okay. 

186 BvdK: Dus ehhh, om de parallel te leggen naar zeg maar…. 

187 DS: Ja. 

188 BvdK: Ehhh even verder dan als je vastgoed circulair gaat maken dan eehh dat vastgoed is natuurlijk een samenstelling van 

componenten er is een architect in Amerika, steward Brand, die heeft daar een model voor opgesteld de … lagenmodel… 

wordt veel gebruikt in het afpellen van objecten, ehhh en die heeft gesteld dat je een gebouw zou kunnen [wijst naar het 

model van Steward Brand] Site, Structure, Skin, Services, Spaceplan, Stuff…Ik ga er heel snel door geen hè maar… Dat 

idee van dat model is dat de omloopsnelheid van die lagen, als je naar boven gaat in zijn plaatje , steeds hoger. Dus Stuff, dat 

zijn de stoeltjes.  

189 DS: Ja… ehhh… daar zitten je gebruiksvoorwerpen in … .het makkelijkst is… .ik denk gewoon aan mijn eigen huis.  

190 BvdK: Als je je eigen huis neemt, dan is dit je bankt, televisie, kasjes die je hebt staan… je Spaceplan, dat zijn je Gibo wandjes. 

Services, dat is je installatie, Skin, dat is je gevel, Structure, dat is je casco, Site is je locatie. 

191 DS: Ja. 

192 BvdK: Dit is wel handig, omdat je zou kunnen overwegen om te zeggen, dat je per laag een aparte circulaire economie krijgt.  

193 DS: Ja. 

194 BvdK: Hé? Het idee van Rau is natuurlijk,… dat is natuurlijk ook geen gekke man,… die heeft natuurlijk slim nagedacht en die 

heeft invloed op wat hij zelf als inrichting gebruikt Dus hij heeft Pay-per-Lux bedacht, je zou kunnen zeggen dat een deel 
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van de Services is hè, verlichting is iets wat je als gebruiker zelf ophangt, gebouwgebonden installaties, die zitten bij de 

eigenaar.  

195 DS: Ja. 

196 BvdK: Dus hij heeft direct invloed op zijn verlichting. Dus kan hij daar ook een contract of iets voor verzinnen….  

197 DS: Ja. 

198 BvdK: Dus je zou kunnen zeggen, dat het circulaire van Rau, zit hem in Services…, maar een klein deel van Services… … ehh, 

voor mijn studie, en dat is natuurlijk een beetje debet aan het feit dat ik ooit als constructeur en begonnen, zou het veel 

interessanter zijn om te kijken naar een Structure…Site circulair maken is natuurlijk een grote uitdaging, dan moet je wel 

Site benoemen, Site is gene locatie maar een plek, ja dat wordt toch wel heel lastig, een plek is een plek, en dat is toch wel 

heel vast aan de ….maar een Structure zou in theorie…herbruikbaar kunnen worden. 

199 DS: Ja. 

200 BvdK: Moet je het wel van te voren zo ontwerpen. 

201 DS: Ja. 

202 BvdK: In principe lopen de lijnen dan hetzelfde als bij het macromodel van vastgoed, en als ik het zelf door mijn oogharen heen 

bekijk, dan zeg ik dat wij… dit doen we nou het onderhoud, hoewel er niet zo veel onderhoud is aan een Structure, maar 

goed, af en toe wat schilderwerk, hergebruik wordt ook nog veel gedaan en recyclen wordt ook nog veel gedaan. Maar 

componenten hergebruiken, doen we helemaal niet. ……… Even afgezien van de Meeuw… en Park4All…tijdelijk 

parkeersysteem, Ballast Nedam heeft ook zo'n systeem.  

203 DS: Maar even op kleine schaal hè, ik heb nu net een nieuwe woning gekocht, en dan ga je ook, dat is nieuw, het casco maar dat 

vindt je allemaal klote, dus daar ga je wat aan doen, maar dan zet je wel al die blikken kozijnen en binnendeuren op 

marktplaats.  

204 BvdK: Ja, dat doe je dus wel… 

205 DS: En dat is… op kleine schaal, dat is dezelfde levendige handel…maar…dat is hetzelfde model… 

206 BvdK: Maar nu zeg jij van ehhhh…nu zeg je je vind je dak niks.  

207 DS: Ja die ehhhh… niks, nee ja.  

208 BvdK: Je kunt je natuurlijk de vraag stellen of dat je Skin is of je Structure. Laten we even zeggen, dat je van die kant en klare 

houten sandwich panelen hebt of je dak…  

209 DS: Ja… de kans is dat iemand…  

210 BvdK: De kans is dat ik zeg, nou die wil ik bestwel hebben… maar 1 er is geen marktplaat voor, 2 hoe ga je het in godsnaam 

vervoeren.  

211 DS: Ja… Nee maar goed als ehhh… maar dat zeg ik het wel maar het begint met deuren, kozijnen en een design radiator, maar 

tegenwoordig heb je een Site …hoe heet dat… pas nog over iemand die… had grind op het dak, en dat 

www.gratisophalen.nl  ehhh jongen dat is een levendige handel, je tikt in, je bent aan het verbouwen thuis, je wil…in plaats 

van dat je zelf het dak op klimt en je het naar de stort moet brengen, je tikt in watje hebt en ehhh iedereen kan zich 

inschrijven van 0 euro tot weet ik veel wat, en die komt het gewoon keurig bij je ophalen. Dat zie je wel… keukens, 

misschien ehhh waar je het ziet is er is er in Scheveningen een waar je al die oude bouwmaterialen kunt ophalen.  

212 BvdK: Ja klopt. 

213 DS: Ik denk wel dat dat gaat groeien.  

214 BvdK: Nou kijk, we hebben het er nog niet eerder over gehad, in het model hebben we de technische en iconische ontwikkelaar, 

die heb ik er een beetje tussen gezet.  

http://www.gratisophalen.nl/


Bijlage 4 - Verbatim David Snelleman 
 

Amsterdam School of Real estate 87 
 

215 DS: Ja. 

216 BvdK: Want eigenlijk in de materialen stroom zitten ze niet, ze hebben wel invloed op hoe je ehhh componenten kunt 

hergebruiken als je in gedachten terug gaat naar… dat hoeft natuurlijk niet want ik kan bladeren. 

217 [interviewer scrolt naar plaatje valuechain] 

218 BvdK: Hier worden al zaken afgesproken over … tussen gebruiker en eigendom ontwikkelaar…over zaken als het prestatieniveau 

dat je krijgt maar uiteindelijk gaan die ehh technisch en iconisch ontwikkelaar die gaan verzinnen hoe ze het dan 

samenstellen, wat ze … wat willen ze waar hebben, welke materialen hebben ze nodig wat zij niet doen is nu kijken, wat is er 

nu te krijgen eigenlijk… althans wat ik zelf 13 jaar heb gedaan. Of mijn collega's kijken hebben hier dat profiel nodig, die 

moet van een walserij komen, ik zet het in een bestek, dat stuur ik naar Dura, toe en dan zeg ik nou Dura je hebt 6 weken 

om te becijferen, en dan koop je het maar in. Maar ik zeg niet, joh weet je als jij nou ergens een gebouw hebt staan waar je 

staal in hebt zitten, als het nou ongeveer dit traagheidsmoment heeft, dan vind ik het eigenlijk prima.  

219 DS: Ja. 

220 BvdK: De vraag is of je dat bij complexe nieuwbouw projecten, zoals de Rotterdam, of de maastoren, kan doen, maar als je kijkt 

naar woningbouw, waarom zou je dat dan in godsnaam niet kunnen doen? 

221 DS: Ja.  

222 BvdK: Dus ik heb het gevoel dat er voor die personen [=partijen] wel een rol weggelegd is om het er door te krijgen, wat is jouw 

mening daarover? 

223 DS: Hummm… [pauze] 

224 BvdK: Of zijn zij niet degene die … 

225 DS: Tussen het verzinnen, en die besluitvorming en het uiteindelijk uitvoeren in die tijdspanne moet je dus eigenlijk al die 

onderdelen weten dat ze er zijn en eigenlijk al naar je toe halen of reserveren.  

226 BvdK: Ja. 

227 DS: Dat is niet zo met nieuwe dingen, die je in elkaar laat maken en dat is effe een ehhhh… daar moet je dus handig mee 

omgaan. Dat wij het verzinnen en ontwerpen en beslissen moet je ook gaan zoeken. Plus keuren. 

228 BvdK: Ja. 

229 DS: Bestaat het, waar is dat? Wat kost dat dan? Ja dat zijn we niet gewend. … weet ik dondersgoed wat het niet te maken is en 

allemaal kost.  

230 BvdK: Ja het wonderlijke is dat … 

231 DS: Ja en het is dat is nog een volgende stap, van iets nieuws daarvan weet je, door middel van certificaten, dat het voldoet, maar 

bij zeg maar een tweedehandsje, ehhh hoe gaat bijvoorbeeld gemeentelijke instanties om  ehhh voldoet die is dat ding nog 

goed?Sterk genoeg? Ehhh daar moet ook wat op verzonnen worden. Wordt het dan ook geaccepteerd en eehh die vloer van 

dertig jaar oud die ik dan op de kop tik, is die … kan die die nieuwe belasting nog wel hebben, dus je moet ook veel meer 

gaan testen. … dat is toch nog wel een heel wereldje…. 

232 BvdK: Wat ik wel leuk vond, je begon over het verkrijgen, het is inderdaad zo dat je nu verzint wat je wilt hebben, maar je gaat het 

pas later inkopen, maar als je kijkt naar bakstenen, hebben we hetzelfde hè? Kijk ik weet dat er een tijd is geweest dat 

baksteen leveranciers om de haverklap, omvielen. 

233 DS: Ja. 

234 BvdK: En dan zat je in een ontwerptraject en dan wilde je een gevelsteen kiezen en dan was de overwegen, zullen we nu alvast al die 

stenen kopen. 

235 DS: Ja. 
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236 BvdK: Want je weet nooit of ze er dadelijk nog zijn. 

237 DS: Ook, ja twee dingen waar het of het nog bestond, ik heb ook een keer gehad dat… dan verzin je met zijn allen een 

eenmalige baksteen. En dan zijn ze op. En ik ben nog niet klaar. En ze hebben nooit meer exact dezelfde kunnen maken. 

Dat is ook een reden om een paar grote partijen veilig te stellen. Om zeker te weten dat je genoeg hebt en niet halverwege… 

kijk daar ging het mis… 

238 BvdK: Ja. 

239 DS: En dat zijn ook wel met baksteen…. Met tegels, ja die kan je blijkbaar toch ehhh die kan je maken zonder dat er een vraag is 

blijkbaar. 

240 BvdK: Ja, dat is wonderlijk hè? 

241 DS: Sommige dingen kun je wel op voorraad stouwen en sommige dingen ga je pas maken als iemand belt, ik heb er een nodig.  

242 BvdK: Alleen kun je dan nooit meer maken exact wat je destijds had liggen.  

243 DS: Nee… vroeger werden auto's ook maar gemaakt.  

244 BvdK: Ja 

245 DS: En nu ehhh als je een auto bestelt, bestaat die nog niet. Vroeger als je een auto ging kopen, stond hij op een terrein klaar.  

En tegenwoordig wordt hij pas … eeh… je hebt een code en een nummer en je kan elke dag volgen hoe ver die is. Alles 

wordt veel meer “on demand”gemaakt in plaats van met grote voorraden.  

246 BvdK: En bakstenen? 

247 DS: Bakstenen denk ik ehhhh, wel steeds meer omdat vroeger had je gewoon, kon je kiezen, wat iemand maken, en nu 

architecten, iedereen vind het leuk om zijn eigen … 

248 BvdK: Baksteen. 

249 DS: Er is ook steeds meer mogelijk hé? Maar nog steeds eehh kalkzandsteen ja die worden toch altijd wel toegepast, die durf je 

ook … dat is alleen maar handig als iemand morgen belt, ik heb er zoveel nodig…  

250 BvdK: Ja, ja. 

251 DS: Je kunt vragen wat je wilt maar dat is het risico wat je als fabrikant neemt. 

252 BvdK: Ja. 

253 DS: Maar inderdaad in zo'n stadium als ontwikkelaar of belegger, denk ik dat…. en ontwerpen met … dan moet je toch weten 

ja wat ik verzin, dat moet ergens al liggen.  

254 BvdK: Ja, en ik moet zeker weten dat ik het dadelijk heb. 

255 DS: Ja, dus je moet …in een vroeg stadium moet je ja veilig stellen of investeren, terwijl je dan nog niet eens weet of het project 

doorgaat… en als het project dan strand… of…of je gaat VO, DO, er komt een belegger bij die huurder … dan kan, of hoe 

vaak kies je tijdens een bemonstering de tegel… maar ik heb ze al liggen! Shit! Dus wie durft daar zijn nek in uit te 

steken?… 

256 BvdK: Ja wie durft dat risico te nemen? 

257 DS: Want eigenlijk ga je toch op de gok zonde dat iedereen daar akkoord mee is ga je toch al iets aanschaffen… Uiteindelijk doe 

je dat niet en wacht je tot de keuze is gemaakt en heb je te laat of bestaat het niet. Dus dat is een ja dat is een 

moeilijkheidsfactor.  

258 BvdK: Gezien de tijd kijk ik even snel naar mijn spiekbriefje hoor. Welke eerste kansen zie jij? We hebben het nou een beetje 

besproken, stel nou je wilt circulair in vastgoed, Eigenlijk heb je het al genoemd hé? Je zei volgens mij, maar misschien dat 

ik het verkeerd heb begrepen, dat je als je kijkt naar je eigen woning, dat je binnen die lagen, als je terugdenkt aan die s-en 
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van Steward Brand, Stuff, nou dat kunnen we via marktplaats wel kwijt raken. Spaceplan, deuren scheidingswanden, dat 

wordt ook nog wel opgepikt, installaties gaat ook nog wel redelijk? 

259 DS: Ehhh, ik heb nog een stap hoger, ik denk dat je straks, … in de toekomst, dat je… woonbehoefte gaat leasen of huren, je 

gaat geen huis meer kopen. Je zal daardoor ook de verblijfstijd of doorstroom tijd hoger word, of je blijft korter ergens 

hangen, ik bedoel je voelt je vrijer, als je nu het briljante idee hebt, joh ik wil verhuizen, je kijkt effe naar je hypotheek en je 

makelaar en je denkt, laat ik nog maar effe blijven zitten. Kijk daar heb ik dan geen zorgen meer aan, dus stel je voor ehhh 

alle fases in je leven, of het nou kinderen krijgen is of je gaat samenwonen, of je gaat uitmekaar gaan of je vind het leuk om 

je ouders er 3 jaar lang bij te hebben, … [dat] kan je dan makkelijker, flexibeler invullen. Dus daardoor krijg je denk ik ook 

andere producten, die of minder lang mee moeten gaan, maar wel makkelijker om te turnen zijn om de behoeften toe te 

voegen.  

260 BvdK: Flexibeler zijn?  

261 DS: Ja je krijgt denk ik straks toch met een soort moderne uitstraling, dat je toch een beetje bouwpakketten werk, waarin basis 

elementen denk ik heel lang goed mee kunnen gaan maar wel flexibel ander te positioneren zijn en misschien de Stuff en de 

Skinnetjes wel ehh snel te vervangen zijn en dat daar… een recycle niveau krijgt op een ander schilletje ik denk en vooral 

ook straks met al die hypotheek aftrek gelul… ik denk dat je hé nu merk je al in kantoren dat je zoals dat Spaces, en dat 

soort dingen, dat je … 

262 BvdK: Je zegt wat spaces nu doet in kantoren, dat gaan we straks ook krijgen in… [woningbouw] 

263 DS: Kijk dan praat je misschien wel over 50 jaar…Wat vroeger een veilig gevoel was een eigen huis, is nu een blok aan je been. 

Dat is eng, dat belemmert mensen, dat is bijna een molensteen om je nek. Leuk gezegd, als er iets met je baan gebeurt, het 

eerste dat je denk is shit, mijn huis… Kijk en als je dan flexibel bent, dan denk je nou weet je wat… ik ga effe lekke 

inkrimpen en verder heb je er geen last meer van en dat kan niet met een eigen huis.  

264 BvdK: Okay, dat is wel interessant.  

265 DS: Daarom ze… ook in de kantorenmarkt zie je… vooral ook in deze economie, steeds meer mensen voor zichzelf beginnen ja 

je kan geen kantoor huren, maar een bureau.  

266 BvdK: Ja dat gaat nog wel, dat is te overzien.  

267 DS: Ja en ook heel veel bedrijven die zeggen nou wij hebben een kantoor van 20.000 meter weet je wat, we hebben altijd een 

kern van 10000 die gaan daar zitten je moet werk, flexibel werken en verder op zit spaces in de straat? Nou, wij huren 

10/100 bureaus en we kijken wel per maand levendige handel. Die spaces, nou … in Amsterdam hebben ze weer een 

kantoor op de Zuidas, ja die huren ze dan, en die wordt helemaal … je hebt steeds meer van dat soort clubs… 

268 BvdK: Gezien de tijd, 1 over half. 

269 DS: Ja, ja strak! 

270 BvdK: Heb je nog een nabrander? 

271 DS: Nee, misschien wat ik net zij eigenlijk dat het nog misschien moet je nog… ja nu zit je heel erg in producten materialen dus 

ja een andere gedachte hoe je met wonen werken doet mee omgaat. Ik heb ook altijd hiervoor bij aannemers gewerkt en 

altijd als projectleider en uitvoerder, ik heb veel in bouwketen gezeten, dan weet je dat je plek, dat zijn de meeste flexibele 

huisvesting, het is tijdelijk ehhh hij is altijd zo gemaakt op de behoefte van het project, de ene keer eentje van drie 

verdiepingen, de andere keer eentje van een laag met een los toilet.  

272 BvdK: Er is altijd een zekerheid, dat is de koffie!  

273 DS: Maar je stipt die dingen… die gaan rete lang mee! Dat gebeurt dus hoor, maakt niet uit wie ze huurt, op een gegeven 

moment zijn ze zo dik van de verf… de ene keer heeft De BAM, de andere keer heeft die hem. Hoe heet die nou, …. Uit 
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Zaltbommel die hele grote moet je ook een keer heen de Meeuwbouw, die is cool, ja vroeger zag je ze alleen als een school 

was afgebrand. Of als tijdelijk huisvesting zie je ze allen maar tegenwoordig een van de manieren om veel langer flexibele 

huisvesting die is booming. 

274 BvdK: Okay, dat is wel een goed tip. Okay, bedankt. 

275 DS: Wanneer moet ie af? 

276 BvdK: Volgende week. 

277 DS: Wat! Alles? 

278 BvdK: Ja. 

279  

280  [Einde opname] 

  



Bijlage 5 - Verbatim Ruben van Doorn 
 

Amsterdam School of Real estate 91 
 

Bijlage 5 - Verbatim Ruben van Doorn 

Verbatim (woordelijk) 

Interviewer = Bram van de Kaa (BvdK) 

Geïnterviewde = Ruben van Doorn (RvD) 

 

[Interviewer licht de aanpak van het interview toe] 

1 RvD: Anything you say, can and will be held against you…. 

2 BvdK: Ja eigenlijk wel ja…. En het leuke is, ik heb het nu twee keer gedaan, aan het begin zijn mensen altijd een beetje…..ja wat 

gaan we nou krijgen, waar gaat het over, ik bedoel, ik heb een directeur vastgoedontwikkeling van Dura gehad [lees 

geïnterviewd], ja, dan ga je ook wel meteen het leeuwenhok in als je het over circulaire economie wilt hebben, en ik heb een 

ingenieursbureau gehad, Pim Peters van IMd, en die vindt het [onderwerp] heel leuk, want het past heel erg in zijn filosofie, 

denk ik dus gaande zo'n gesprek, raken mensen op dreef en aan het begin denken ze van oja hij gaat het opnemen en 

halverwege… ja die vervelende beleggers ook, die waarderen helemaal niet af…dus dat is wel heel grappig om te zien… 

3 RvD: Ja, je moet altijd een beetje oppassen, merk ik dat … ik heb het een keer bij TNO gehad, die ehhh nemen dan vaak ook op 

als je zo'n gesprek met ze hebt, maar soms in een gesprek maak je je punt, door dingen net iets steviger neer te zetten, dan ze 

in werkelijkheid zijn, en dat dan wordt het bijvoorbeeld letterlijk opgeschreven in het rapport en dan denk ik ja ho wacht 

eens even. Soms moet je even begrijpen dat iets anders bedoeld is…. 

4 BvdK: Dat vind ik een slechte onderzoeks…Kijk ik heb er voor gekozen om, dat is best lastig, een open interview methode te 

houden, dus dat betekent, dat je eigenlijk gewoon maar wat aan het kletsen bent samen,  

5 RvD: Huhuh. 

6 BvdK: En dan probeer ik er natuurlijk wel op te sturen, ik heb wat vragen die ik wel beantwoord wil hebben… Dan probeer ik er 

op te sturen dat die antwoorden er uitkomen, maar het is inderdaad zo dat er dus ook wel mensen zijn die heel zwart-wit 

dingen stellen, terwijl het in werkelijk niet zo is. 

7 RvD: Nee. 

8 BvdK: Hè, ik twijfel nog of ik hem nu… ik wist dat ook niet allemaal, of ik dat als letterlijke verslaglegging laat staan, of dat ik 

hem toch nog iets ga bewerken. Maar goed, waarschijnlijk wordt het toch het eerste, want ik heb helemaal geen tijd om iets 

te bewerken.  

9 [Beide lachen] 

10 BvdK: Wat ik heb gedaan is ehhh ik heb een … over het algemeen begin ik altijd even met een kapstokje… Het pad naar een 

circulaire vastgoedeconomie… Ik was begonnen met een prezi, maar dan moet je een Apple hebben, die heb ik niet. Er 

zitten natuurlijk wat plaatjes in die ik jou niet hoef uit te leggen,  

11 RvD: Nee? Vertel eens? 

12 [interviewer toont het generieke circulaire model van Ellen MacArthur, deze hangt aan de wand in de ruimte van Turntoo] 

13 RvD: Ja, dat komt die hebben we daar ook aan de muur…Nee we gebruiken het zelf ook regelmatig…  

14 BvdK: Hè? Dus die hoef ik niet uit te leggen, en wat ik heb gedaan is ik gebruik deze een beetje om de kapstok van mijn onderzoek 

te laten zien, dus ik heb aan de hand van een value chain van vastgoed, getracht om een model op te stellen, voor circulaire 

economie in vastgoed. 

15 [toont eigen bewerking value chain model uit literatuurstudie] 

16 BvdK: En dit is een eigen bewerking, dus dit is niet helemaal zoals hij in de literatuur terugkomt. Maar als ik er snel doorheen loop, 

een gebruiker heeft een eventuele behoefte, daar komt het initiatief vandaan en dan en dan moet vervolgens zeg maar 
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invulling gegeven worden aan de behoefte, dan heb ik gezegd, dan heb je een eigendomsontwikkelaar, of 

eigendomsontwikkeling, of dat nu een belegger is of een ontwikkelaar, dat maakt even niet uit in dit verhaal. Dan heb je 

technische ontwikkeling en iconische ontwikkeling, dus normaliter denk je dan adviseur, architect… Maar dat wilde ik 

expres niet zo noemen hè? Om te voorkomen dat mensen meteen gaan denken, oh dat ben ik…  

17 RvD: Ja. 

18 BvdK: Ehhh dan krijg je vervolgens bouwrealisatie, daar doel ik eigenlijk mee op de grotere bouwers in Nederland, die niet meer 

zelf bouwen, maar alles inkopen en dat coördineren, en die benaderen leveranciers, soms direct materialen, nou die gaan 

materiaal maken, daar worden elementen van gemaakt, die worden gemonteerd vervolgens worden ze opgeleverd en dan bij 

voorkeur nog dezelfde dag in gebruik genomen. 

19 RvD: Ja. 

20 BvdK: Wat wonderlijk is aan dit schema, is dat de informatie van links naar rechts verloopt en de materialen van rechts naar links. 

Als je dat nou in je gedachten neemt, dan heb ik vervolgens gezegd,… trouwens even tussen door hè? Jij komt niet uit de 

bouw, herken je dit? 

21 RvD: Ja ehhh inmiddels, ik loop hier nu iets meer dan een jaar rond, en in die tijd heb ik al iets meer geleerd over de bouw, dan 

mij lief is… nee dat is negatief gesteld, maar ehhh…  

22 RvD: Ik begin steeds beter te begrijpen hoe die keten in mekaar zit.  

23 BvdK: Ja dus opzich herken je het wel, wat ik zelf heb toegevoegd, is dat in het normale model, zijn dit allemaal losse schakels 

[wijst naar eigendom ontwikkelaar, technisch en iconische ontwikkelaar en naar de bouwer]. Die dan een voor een er door 

heen gaan, er is nu een tendens op de markt dat je naar ja… integrale ontwerpen. 

24 RvD: Dan krijg je een bouwteam hè? 

25 BvdK: Dan zeg je ik heb hier de architect en de adviseur bij elkaar zitten, daar zit dan ook wel misschien de ontwikkelaar nog bij,  

en bij bouwteams, PPS-en, DBFMO's, dan zit ook die bouwer daar al bij. 

26 RvD: Ja. 

27 BvdK: Als je dat goed samen zou willen doen, dan zou je eigenlijk ook moeten zeggen, dat bij die definitie al, die bouwer al 

betrokken word… en wat we traditioneel doen, is we zeggen we maken… we definiëren de behoefte en vervolgens laten we 

dat uitwerken, naar een VO, DO Bestek, dan gooien we het over de schutting, dan hebben ze 6 weken om een prijs neer te 

leggen, en dan gaat dat treintje lopen 

28 RvD: Ja, hiermee krijg je nooit een circulair gebouw 

29 BvdK: Nee, maar daar komen we zo op… hoop ik… en anders dan zeg jij, hé! Daar zouden we het toch nog over hebben? Dus nou, 

dit in gedachten hebbend heb ik dan een model voor vastgoed opgesteld, waarbij ik, om het mezelf makkelijk te maken, 

even alleen de technische kant van het model van Mckinsey gebruik, of Ellen MacArthur, het is maar net hoe je het.. 

Academisch gezien is het van Mckinsey, Er zijn natuurlijk ook biologische materialen, zoals hout, bamboe, die je zou 

kunnen… maar als je vastgoed als geheel bekijkt, Dus het product is niet een mobieltje, of een ehhh spijkerbroek, maar het 

is vastgoed, dan is het… dan zijn het voornamelijk technische grondstoffen. Nou dan komt daar weer terug, bouw materiaal, 

bouw leverancier, bouw realisatie en eigenaar, eigendom ontwikkelaar noemde ik hem net… en dan staat hieronder de 

gebruiker. Dit is eigenlijk het model zoals ik het heb opgesteld, de technische en iconische ontwikkelaar, die hebben 

eigenlijk geen rol in de materiaal stroom, niet in de zin dat zij materiaal toevoegen, en daaruit componenten maken, maar 

wel in de zin, dat zij kennis hebben, over hoe je uiteindelijk die cirkels zou kunnen toepassen. 

30 RvD: Ja. 
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31 BvdK: Dus zonder hun… okay nou laat ik ik kom uit een adviesbureau, dus wij zouden zeggen, zonde ons, gaat het echt nooit 

werken… Daar kun je ook nog zwart/wit over zijn en zeggen, ja maar wacht even, als bouwer zou ik zeggen, ja kijk eens wij 

hebben genoeg kennis en ervaring om ehhhh wij slopen ook wel eens een gebouw… 

32 RvD: Dat zouden ze graag willen hè?  

33 BvdK: Ja en technisch gezien vinden ze vaak dat ze dat ook best nog wel kunnen uitrekenen. Onze ervaring leert ons echter dat als 

ze dat doen, dat het vaak toch niet goed gaat. Dus dit zou volgens mij het model moeten zijn voor vastgoed. Wat ik dan heb 

toegevoegd ten opzichte van het oorspronkelijk model is dat grondstof gebruik geminimaliseerd moet worden, Er staat wel 

in dat we de verliezen moeten minimaliseren 

34 RvD: Ja nee dat komt niet echt terug in het model van Ellen MacArthur eigenlijk, ja wij hebben het dan altijd over het model van 

Ellen MacArthur… ehhh… maar is eigenlijk wel een basisvoorwaarde, zoals die voor elk product geld. En dat geld niet 

alleen voor gebouwen, dat geld voor elk product, we moeten het gewoon met minder materialen gaan doen.  

35 BvdK: Ja, met zo min mogelijk. 

36 RvD: Ja. 

37 BvdK: Als ik dit model zo schets hè? Dan zit in het oorspronkelijke model het onderhoud gekoppeld als lus aan de gebruiker, … en 

is het zelfs zo dat al die startpunten van die cirkels bij de gebruiker beginnen. … Volgens mij klopt dat niet hoor… even 

kijken hoor, dus als ik nu even vastgoed vergeet en ik kijk naar payperlux, dan nemen jullie, dan nemen de gebruikers een 

dienst af van Philips, Philips is dan eigenaar, onderhoud doet Philips, dus de onderhoudslus zit al aan de eigenaar gekoppeld, 

niet aan de gebruiker… 

38 RvD: Ehhhh ja technisch klopt het wat je zegt, ik zit even te denken hoe relevant dat is dat verschil… ehhhh want wat zou er nou 

gebeuren als je het van eigenaar naar gebruiker verschuift of weer terug? 

39 BvdK: Ehhh de essentie van wat Thomas Rau altijd zegt, is dat we als gebruikers… zoals ik het in mijn scriptie stel, we gaan van 

verbruikers naar gebruikers…  

40 RvD: Ja, ja. 

41 BvdK: Dus daarnaast willen we ontzorgt worden, dus we willen niet meer die hassle hebben van ehhh tl-buizen vervangen of 

nieuwe led-lampjes inschroeven of peertjes, vroeger peertje, dus we gaan een SLA aan en voor het genot, alleen daarvoor zijn 

we bereid te betalen, de rest, dat doe jij, dat is de verhouding gebruiker – eigenaar.  

42 RvD: Ja. 

43 BvdK: Als dat zo is, dan als dat de intrinsieke driver is voor Pay-per-Lux, dan is het zo dat jij als gebruiker geen onderhoud doet, 

dat jij niet bepaald of het hergebruikt wordt, als gebruiker hè? Dat je geen componenten gaat hergebruiken en dat je ook 

niet gaat recyclen… de charme zou juist zijn, dat je dat allemaal niet meer hebt.  

44 RvD: Nee, dat ben ik met je eens… 

45 BvdK: Daar betaal je dan ook voor.  

46 RvD: Maar elk product, dat eindigt altijd… nou ja eindigt niet, want het eindigt nooit in een circulair model, maar is een 

bepaalde periode bij de gebruiker, en vanuit de gebruiker ga je ook kijken wat doet de volgende stap, wat ga ik hierna doen 

met product. Idealiter, zeg maar het kleinste kringetje, is da product bij diezelfde gebruiker laten. Want du moment dat je 

een product gaat verschuiven naar een andere gebruiker, kom je eigenlijk al heel snel in hergebruik terecht. Waar dat voor 

een gebouw nog niet eens meteen zo is, maar stel ik gebruik deze bureau stoel [wijst naar een Herman Miller stoel], Op het 

moment dat ik zeg, ik neem deze bureau stoel en ik heb dat ding 5 jaar gebruikt, En ik zeg, Bram jij gaat hem gebruiken, 

dan ontkom ik er eigenlijk niet aan om een stukje onderhoud te doen. En dat gaat wat verder dan een beetje smeren, want 

op het moment dat ik hem van mij naar jou verplaats, moet ik het rugleuninkje gaan vervangen, en dan moet ik deze zitting 
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gaan vervangen. Want die worden smoezelig, want de ervaring leert dat een tweede levenscyclus, voor zo'n bureaustoel gaat 

niet met het oude kleedje er op. Want er hoeft al het minste geringste vlekje op te zitten en mensen denken al oehhh vies. 

Dus daarom zit ik even te denken, ja begint het dan bij de eigenaar? Technisch gezien, bij een constructie zoals ehhh 

Leeuwenpark in Dordrecht, zijn wij de eigenaar, van het spul, het liefst wil ik dat het spul ook na het eerste contract bij 

Leeuwenpark blijft.  

47 BvdK: Ja. 

48 RvD: Dan hoef je nul aanpassingen te doen hè, dat is herinzet, of eigenlijk verlenging van je levensduur, zonder dat je er ook maar 

enige vorm van energie in hebt hoeven steken.  

49 BvdK: Nou even oefenen hoor, want ik zit te piekeren, daarom ben ik stil en kijk in naar buiten… Kan ook zijn dat jullie mooi 

uitzicht hebben maar… 

50 RvD: Hebben we ook! Het is mooi weer, er komen genoeg bootjes voorbij, … 

51 BvdK: Je zou kunnen zeggen, dat de gebruiker, zelf een cyclus heeft. Dat het een cyclus is, een cirkel is… 

52 RvD: Ja. 

53 BvdK: Waarbij er een moment komt dat het terugkomt bij de gebruiker, dat is niet waar, want hij is gewoon de hele tijd in zijn 

bezit [lees gebruik] en dan zegt de gebruiker, ik ga hem ergens anders gebruiken, zelf… dan accepteer ik misschien, dat ik er 

“een lapje over haal”dat ik hem was… dat ik hem in de wasmachine stop zeg maar even, en dan gebruik ik hem weer, of ik 

geef hem terug aan de eigenaar, dan gaat die eigenaar, die kan hem wat… méér onderhoud geven, en kan hem bij een 

andere gebruiker wegzetten.  

54 RvD: Ja, ja 

55 BvdK: Of hij zegt… nee, nee, dit ga ik echt niet meer wegzetten…ik ga hem echt letterlijk hergebruiken, dus ik haal hem uit elkaar, 

nou ja, da's flauw, ik ga hem echt hergebruiken, dan moet ik zeggen…. 

56 RvD: Ja want de stappen zijn ehhh iets verder dan een lapje er over… ik moet een leuning vervangen en dan ehhh en ik moet de 

gasveer vervangen, dat is dan krijg je echt een soort… ehhhh refurbishment, en de stap daarna, ik haal hem gewoon 

helemaal uit elkaar. Ik heb componenten over en die gaan bij wijze van spreken, in mijn onderdelen voorraad…  

57 BvdK: Ja en de laatste stap is dan recyclen. 

58 RvD: Ja de allerlaatste stap is, ik kan er niets meer van, stuur maar naar van Gansewinkel of wie dan ook…en zorg dat er nieuwe 

grondstoffen van worden gemaakt.  

59 BvdK: Ja, ja, dus als je naar dit model kijkt, ik vergeet dan even dat dit voor vastgoed is, maar ik hou hem aan voor deze stoelen, 

dan is die onderhoudscirkel er eigenlijk een die rond de gebruiker draait, Waarbij we dan eigenlijk bedoelen, onderhoud van 

in de zin van een lapje er over… 

60 RvD: Ja 

61 BvdK: Op het moment dat hij teruggaat naar de eigenaar, dan kan hij besluiten, we gaan hem hergebruiken en dan gaat hij terug 

naar iemand die hem in elkaar zet of er een stukje aan toevoegt of een leuninkje vervangt. 

62 RvD: Ja. 

63 BvdK: Is dat niet meer zinnig, dan gaat hij terug naar de leverancier, haalt hij de componenten uit elkaar, hergebruikt de 

componenten, ofwel hij doet de volgende stap en recycled. 

64 RvD: Ja en dat is voor een gebouw niet Andes denk ik hè?  

65 BvdK: Nou dat is de ehhh volgende stap… Kijk het lastige is die term onderhoud… althans, na twee interviews kwam ik er achter 

dat je eigenlijk twee soorten onderhoud hebt. Dus als je kijkt naar dit pand hè? Jullie zullen een schoonmaker hebben, dat is 

ook onderhoud.  
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66 RvD: Ja. 

67 BvdK: Dat is iets wat je als huurder over het algemeen zelf regelt en betaald.  

68 RvD: Ja. 

69 BvdK: Maar als het gaat om een deur die bijvoorbeeld vervangen moet worden, zijnde een deur die in je inbouwpakket zit, dan zul 

je dat zelf moeten doen.  

70 RvD: Ja. 

71 BvdK: Op het moment dat er een ruit stuk is… dan is het je gevel, dat is onderdeel van het casco, dat is van de eigenaar, dan zal de 

eigenaar het moeten vervangen. 

72 RvD: Ja. 

73 BvdK: Als de buitenzijde geschilderd moet worden, dan zal de eigenaar… 

74 RvD: Ja, dat is in de categorie groot onderhoud, en die cascadering is voor een gebouw, natuurlijk gewoon hetzelfde. Want het 

liefst, als je kijkt naar gebruikers versus eigenaar, de oplossing, waarbij het minst aan energie verloren gaat, dat is die waarbij 

dezelfde gebruiker in het gebouw blijft zitten. Dat betekent namelijk dat het gebouw, exact dezelfde functie kan behouden. 

Het kan hooguit betekenen dat je na 20 jaar tot de conclusie komt dat je beglazing niet meer zo goed isoleert als in het 

begin… Dus je moet misschien je gevel gaan revitaliseren.  

75 BvdK: Nou ehhh de kans is groter dat die nog wel zo goed isoleert als hij aan het begin deed, alleen dat de eisen zijn toegenomen.  

76 RvD: Dat kan ook hè, maar dan zeg je gewoon, we moeten het glas vervangen. Dat kan, maar zolang diezelfde huurder er in blijft 

en de functionaliteit hetzelfde blijft… is dat een relatief kleine ingreep. Du moment dat je zegt er komt een andere huurder 

in, en je pakt een gebouw, waarvan je zegt, nou het was een kantoor gebouw en het moet nu een hotel worden, dan moet je 

veel grotere stappen gaan zetten om datzelfde gebouw te blijven gebruiken. 

77 BvdK: Ja, nou had ik pas een gesprek met David Snelleman, die was directeur bij OVG, die is nu het hoofd van de ontwikkeltak 

van DURA en die ze tegen mij, kijk op het moment dat je een pand hebt voor een grote huurder, KPMG of Deloitte. 

Deloitte is een goed voorbeeld die zit in de Maastoren op de Kop van Zuid, en op het moment dat Deloitte uit die 

Maastoren gaat, dan zit je met een groot probleem, om dan van die kantoortoren weer een kantoortoren te maken, zul je 

een huurder moeten vinden, die accepteert dat hij in het Deloitte gebouw gaat zitten. Een bedrijf als KPMG die zal dat niet 

doen.  

78 RvD: Nee. 

79 BvdK: Wat hij aanstipt is zeg maar een kantoren naar woningen, studenten huisvesting of hotel, dat is allemaal [voor die nieuwe 

gebruiker] niet zo'n probleem, vanuit de emotie gezien hè? 

80 RvD: Ja de emotie, technisch … 

81 [onverstaanbaar] 

82 BvdK: Maar het is mogelijk, er zijn voorbeelden waarbij het… 

83 RvD: Nee natuurlijk, het gebeurt hier in Amsterdam volop hè? Er worden in allerlei oude kantoorgebouwen, bijvoorbeeld het 

oude ING kantoor is voor een deel een hotel geworden. 

84 BvdK: Ja. 

85 RvD: Het kan zeker.  

86 BvdK: Alleen van kantoor naar kantoor, Dus als je een tweede gebruiker in een kantoor wilt zetten, uitgaande van een grote 

hoeveelheid metrage, dan wordt dat lastig…  

87 RvD: Ja, bij een kantoor op de Maaskade [hij doelt op het gebouw “de Maas”, in Rotterdam], is wel weer een iconisch gebouw, 

dat een naam krijgt.  
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88 BvdK: Ja 

89 RvD: Nederland staat natuurlijk ook vol met wat meer anonieme kantoren, Die niet per se gebonden zijn aan een bedrijf. 

90 BvdK: Ja klopt. 

91 RvD: Het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen zal voor altijd… het wanstaltige grote hoofdkantoor van KPMG zijn.  

92 BvdK: Ja. 

93 RvD: Hè? Daar gaat niemand anders in zitten. Nog los van het feit dat waarschijnlijk maar weinig bedrijven zo een oppervlak 

nodig hebben, maar daar kleeft nu ook dat imago heel erg aan…  

94 BvdK: Ja, ja… dus dat is wel… ehhh hoe lang hebben we trouwens? 

95 RvD: De hele middag, niet tot het einde van de middag, maar ehhh… 

96 BvdK: Okay, want we kunnen hier heel lang over kletsen, dus… Okay, maar even terug, ik zat even te piekeren, jij zei net… dat je 

eigenlijk zou willen, dat … als je kijkt naar Pay-per-Lux, dan is de eigenaar, Philips, en dan is het mooie van Pay-per-Lux, 

dat Philips zeg maar de als bouwleverancier, had hij een klein technisch bureautje… Het was voor het eerst dat ik er van 

hoorde, maar die heeft… die is zeg maar degene die de lampen heeft opgehangen hè? Dat zou formeel de realisator zijn. 

97 RvD: Hummm… 

98 BvdK: Die betrekt zijn componenten van Philips, verwacht ik, dus Led's zal Philips zelf geproduceerd hebben, armaturen, 

waarschijnlijk ook… ik weet het niet hoor, maar… 

99 RvD: Het is ons ook niet helemaal duidelijk, maar ik heb het vermoeden dat Philips vooral assembleert.  

100 BvdK: Ja hè? 

101 RvD: Zij produceren niet zo heel veel zelf.  

102 BvdK: Okay. 

103 RvD: Wat dat betreft is het hetzelfde als de bouw hè? Want een aannemer produceert ook niets. 

104 BvdK: Nee. … nou het lastige is, ik heb voor mijn literatuurstudie proberen te achterhalen hoe nou die keten van Pay-per-Lux in 

elkaar zat. Dat is heel lastig te vinden eigenlijk… Philips schrijft er veel over, En het is toeval dat dat bedrijfje dat de 

armaturen heeft opgehangen, die heeft het zelf op zijn website staan, Google is af en toe best handig… 

105 RvD: Ik zou niet eens weten wie dat is hè?  

106 BvdK: Ik was er wel in het model vanuit gegaan dat Philips de componenten en de materialen zou leveren, wat ik wel weet is dat 

Philips lighting, … het licht ontwerp… dus dat is wel Philips zelf, Dus in de parallel, dat is de iconisch, technische 

ontwikkelaar, materialen, ja dat zal Philips ook niet weten waar die vandaan komen… 

107 RvD: Nee niet altijd… 

108 BvdK: Als ze het zelf leveren, dan zullen ze het eigenlijk moeten weten, maar… maar wat waarschijnlijk niet zo is, dat is eigenlijk 

waar ik naar toe wil, eigenlijk zou je als eigenaar, zou je ook een SLA willen overeenkomen met je leverancier en ik zet nu 

een pijltje naar de realisator, maar die zou natuurlijk zijn componenten misschien ook moeten huren,  

109 RvD: Huhu 

110 BvdK: Waarbij je je kan voorstellen dat de componenten, dat die ook weer hun materialen leasen,  

111 RvD: Ja 

112 BvdK: Dat moet volgens mij de oude manier zijn, want dan is circulariteit ook iets wat redelijk snel terug te leggen is op 

uiteindelijk weer op die grondstoffen leverancier, die gaat geen materialen of grondstoffen leveren die … als hij niet van te 

voren weet hoe hij ze opnieuw kan gebruiken.. want anders… krijgt hij dadelijk de ehhh… Maar dat is niet zoals het nu bij 

Philips werkt neem ik aan…  
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113 RvD: Nee absoluut niet, ehhh het werkt nu nog zo dat Philips, krijgt na afloop van de contractduur de spullen weer terug, of 

koopt de spullen terug moet ik zeggen, Krijgen is er niet bij want er is gewoon een prijs aan toegekend… Die maakt 

overigens ook wel dat het waarde heeft voor Philips en dat dat Philips dus echt zijn best gaat doen om dat materiaal opnieuw 

in te zetten, want anders verbrand je als het ware gewoon geld, Als ik een andere constructie zou kiezen waarbij ik zeg we 

prijzen het op voorhand in en je krijgt het terug, Dan hebben zij geen incentive om daar iets zinnigs aan te doen aan het 

einde… Hè? Want dan is het als het ware gevonden geld… En daar kun je voor kiezen om daar wel of niet iets mee te 

doen… ehhh, maar van Philips gaat hij niet verder terug de keten in… Nee, dus het is aan Philips om te bedenken, nou dit 

spul komt nu… hangt er nog twee jaar [wijst ondertussen naar de verlichting boven ons hoofd], dan ehhh dan gaat het terug, 

ehhh en dan moet Philips bedenken wat ze er mee gaan doen. Hè, of ze dan de hele lamp… dan gaan ze eigenlijk precies 

doen wat we net bespraken… Dan gaan ze kijken, kan het nog wat langer bij Rau en turntoo blijven hangen, want dat zou 

natuurlijk het meest gunstige zijn… 

114 BvdK: Ja, ja 

115 RvD: Die dingen zijn echt niet door hun branduren heen, dus daar hoef je niks bijzonders aan te doen, je hoeft alleen het contract 

te verlengen. Als dat niet kan, dan komen ze het ophalen, kan ik het ergens een tweede leven geven, een ander kantoor dat 

deze armaturen kan gebruiken, en als dat niet kan, dan ga je kijken kan ik daar componenten van maken, hè ehhh kan ik die 

onderste stukje gebruiken, kan ik die bovenste stukjes gebruiken… en zou ik alles bij elkaar misschien weer een nieuwe lamp 

maken…of ga ik het gebruiken om andere lampen te repareren, en als dat niet kan, ja dan gaat dat uit elkaar, dan houdt je 

led-stripjes over, dan houdt je aluminium over en wat plastic of nou een klein beetje bedrading, maar dat is kunststof en 

koper, dan heb je het wel gehad. Waarbij het de uitdaging is om te kijken of je die led-strips uit elkaar kunt halen, want daar 

zitten de zeldzame aardmetalen in, maar die led-strips zijn nog niet zo gemaakt, dat je ze even uit elkaar kan halen.  

116 BvdK: Ja dat heb ik gehoord ja…hoe duurzaam Led nou eigenlijk was… 

117 RvD: [zucht] ja, maar die discussie, wordt altijd gevoerd, door voor en tegenstanders, en er gaan ook altijd discussies over hoe 

duurzaam is een elektrische auto en dan krijg je weer zo'n onzin verhaal dat een Hummer… ehhh… milieuvriendelijker zou 

zijn dan een Prius… Volslagen onzin. Ja als je er niet mee rijd misschien. He, maar als je één keer gas geeft met zo'n 

Hummer, dan is zo'n beetje een maand rijden met een Prius…  

118 BvdK: Ja, die dingen hebben niet voor niets zo'n grote tank… Nee dat klopt, daar heb je wel gelijk in…  

119 RvD: Maar ik zal niet ontkennen dat daar zeker nog uitdagingen in zijn. Hè, dat is het mooie als je nu echt naar een circulair 

model gaat waarbij je zegt, we kennen waarde toe aan die materialen, in het geval van Philips gaat het om de materialen, in 

het geval van een gebouw, gaat het om het hele gebouw, … Maak van te voren afspraken met je gevelleverancier, Joh, jij 

levert dat ding voor een miljoen, en over 20 jaar, koop je hem terug voor … weet ik veel honderd duizend euro. 10%. Dan 

loont het voor hem om die gevel zo te maken dat hij hem ook echt her kan gebruiken. Want anders dan is die, anders is die 

100 duizend euro weggegooid geld. Als hij hem kan hergebruiken, en hij doet dat op een slimme manier, dan denk hij van 

oh, hum ik kan voor 100000 mijn gevel terug krijgen, die ik and misschien wel weer voor 350000 wegzet, en dan verdien je 

er op eens €250 000 waarde mee… maar dat vereist wel dat je vanaf het begin, dat product juist ontwerpt, en als ik dan 

terug ga naar jouw plaatje hier… waar je dus naar toe gaat is, dit is dus een ontwerpteam, van eigendom ontwikkeling tot 

bouw realisatie. 

120 BvdK: Huhuh 

121 RvD: Als je echt circulair wilt, dan moet je dus die twee partijen er ook bij gaan betrekken, want zij zijn degene die zeggen, wat je 

met het materiaal moet doen, om het voor hen waarde te laten behouden,  
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122 BvdK: Ja het geinige is dat ik die discussie ook had met David Snelleman, die zei dat zij [wijst naar materiaal en componenten 

leveranciers] komen niet met innovaties, zij komen alleen met innovaties als zij [wijst naar de gebruikers] daar om vraagt. 

Led is nooit ontstaan omdat iemand dat heeft bedacht, Led is ontstaan omdat iemand zei, joh ik wil geen ehhh… TL balken 

meer, ik wil ehhh maar de productie is gaan draaien omdat de vraag er naar was.  

123 RvD: Ja dat werkt niet altijd zo hè? Ik denk dat dat voor LED ongetwijfeld wel zo is, maar Apple is geen Ipads gaan maken omdat 

er zo;'n grote vraag naar Ipads was… 

124 BvdK: Nee, nee, dat klopt, 

125 RvD: He dus dat wisselt, Nike is nooit luchtkussentjes in de schoenen gaan stoppen omdat mensen massaal vroegen om 

luchtkussentjes in je zolen te stoppen, 

126 BvdK: Nee goed maar dan zeg ik wel, bij beide voorbeelden, zaten we er op te wachten… 

127 RvD: Het zijn vrij extreme, het zijn wel echt design iconen hè? Het zijn wel bekende extreme voorbeelden, maar ik denk dus dat 

het een samenspel is tussen al die partijen in de keten. Want du moment dat je deze partijen… natuurlijk kun je zeggen dat 

je deze partijen, joh je moet ledjes gaan maken, Je kan ook die ketenpartners echt als partner beschouwen, en als volwassen 

meedenkende partijen, en dan zeggen van wacht nou, we willen naar een circulair model, Wat heb jij nou in et ontwerp 

nodig om jouw product circulair te maken. En dat zie je bijvoorbeeld in een gebouw als Brummen ook, wat wij… ehhh wat 

Rau en BAM hebben gerealiseerd, en waar Turntoo ook zijn steentje heeft bijgedraagd, wat je dan krijgt is dat bijvoorbeeld 

over die dingen, ik weet niet hoe die dingen heetten, die pilaren,  

128 BvdK: Kolommen? 

129 RvD: Kolommen ja, ehhh traditioneel gezien houten kolommen zouden aan het einde, boven aan worden die wat ze noemen, 

verjongd. Ik doe dan altijd net alsof ik weet waar dat over gaat hè? Dan gebruik ik een term als verjongen…  

130 BvdK: Dat klinkt betrouwbaar hoor, erg betrouwbaar. 

131 RvD: Je gelukkig, het werkt.  

132 BvdK: Het is wel goed als je met een constructeur praat, ik ben van pousher constructeur, dat je kolommen ook kolommen noemt 

en geen palen of pilaren… Maar dat terzijde… 

133 RvD: Nee maar goed, ik ben bedrijfskundige, en ik kom er toch een heel eind mee…Nee maar als je die kolommen verjongt, dan 

heb je minder waarde over 20 jaar, dan wanneer je zegt, ik laat hem recht. Dus wat is er gebeurt, de leverancier van die 

kolommen die vraagt er om om die kolommen niet te laten verjongen, nou dat is in het ontwerp opgenomen, vervolgens 

zegt hij ook ,voor de ehhh hoe heten die horizontale dingen? Zijn dat dragers dan of ehhh  

134 BvdK: Balken? 

135 RvD: Liggers, of what ever, daarvan zegt hij dan, nou ook daar zorg dat je van die volle lengte zover houd die ehhh zo weinig 

mogelijk ehhh  

136 BvdK: Bewerkt zijn? 

137 RvD: Bewerkt zijn, dus als jij je belichtingskanalen daar boven kunt zetten, of er onder, in plaats van er door heen heeft die balk 

voor mij meer waarde, dan dat je daar een groot gat in maakt, omdat er een pijp doorheen moet. Nou prima, dan maken we 

het ontwerp..en zo ga ja continu heen en weer, want dan zeggen ze ga hier, oh, okay dan passen we het ontwerp aan, wan 

blijkbaar houd het materiaal dan een hogere waarde, doordat de herbruikbaarheid wordt vergroot, en dat moet natuurlijk bij 

alle producten uiteindelijk gaan gebeuren. Hè du moment dat Apple weet dat hij al die telefoontjes terug krijgt, Hè, dan 

maakt hij ze misschien wel zo dat hij er ook echt iets mee kan, dat hij dit glas [wijst naar zijn iPhone] nog een keer kan 

gebruiken, Of dat hij denk, joh dit framepje kan prima, ik schroef hem open, ik doe er een 4G antenne in het is weer een 
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nieuw toestel, in plaats van dat ik hem weg moet doen en ga zitten wachten op een iPhone 6 die wel 4G kan… dus het 

vraagt denk ik enorm veel samenwerking door die hele keten, in plaats van alleen maar dit stukje…  

138 BvdK: Ja….. Okay, goeie, even terug hoor, ... [onverstaanbaar] waar je over nagedacht had blijkbaar…Nou uhhh laat ik het zo 

zeggen, ik zit zo te piekeren, omdat ik heb ehhh dat is een heel ander verhaal hoor, dat heeft niks met mijn scriptie te maken, 

4 jaar geleden ben ik naar Amerika geweest, daar heb ik ehhh een cursus gedaan aan Stanford, dat heette Virtual Design & 

Construction. Het is bedacht vanuit het feit van ehhh in Amerika de bouw ehhh nou, laten we zeggen dat we dan in 

Nederland, best wel ver zijn. In Amerika daar ehhh Dingen als just-in-time-delivery, dat, daar kennen zij niet, dus daar heb 

je ook echt foto's van bouwterreinen, die waar ze moeten gaan bouwen 

139 RvD: Vol liggen? 

140 BvdK: Ja , helemaal vol liggen met componenten.  

141 [beide lachen] 

142 BvdK: En dan vertellen wij daar, das wel lachen, ik zat daar met een aannemer, Ja, wij bouwen hartje Rotterdam, bouwen wij 

Torens van 150 meter hoog, en dan laten we de dag dat we ze gaan ophijsen, laten we de kanaalplaten bezorgen hè? 

Kanaalplaten wat is dat? Nou dat zijn 16 meter lange voorgespannen betonnen platen hè? Hoe krijg je die de stad dan in? 

Nou dieplader, Hoe sla je ze dan op? Niet! We zetten ze voor het gebouw, en dan komt er meteen een hijskraan die ze op 

hun plaats legt, Hè? Oh… en het staalskelet dan? Nou die maken we helemaal prefab en die hijsen we dan ook in. Ja, maar 

wij lassen alles op de bouw af. Nou, in Amerika ging het dus beroerd en dus hebben een paar gasten aan Stanford, het zijn 

professoren, maar goed, die hebben bedacht, ja dat moet anders, dus die hebben vooral naar Disney gekeken, Disney 

realiseerde pretparken en die merkten dat er veel clashes waren tussen de verschillende stakeholders, dus dat gaat helemaal 

niet om de circulaire gedacht, het ging botweg om de dat ze letterlijk hadden meegemaakt, dat is een verhaal dat ik had 

gehoord, dat het paleis was opgeleverd, dat was in Eurodisney, Disneyland Parijs heette dat doen, en dat ehhh, de ontwerper 

dan stond te kijken en die vond de kleur roze niet de kleur roze die hij had bedacht dus toen is het eerste paleis over 

geschilderd, Wat zeiden ze nou? We zouden eigenlijk moeten modelleren wat we krijgen, BIM. Hè? Dat idee komt daar 

vandaan, Dus ze hadden bedacht, we moeten een manier verzinnen, waarop we samen, als stakeholders, als bouwers, als 

ontwerpers, kunnen ontwerpen, met een 3d-model, maar niet alleen wat we gaan bouwen, maar ook het proces, dus wie wat 

wanneer doet en ook de organisatie, daar hebben ze een methode voor bedacht, dat heet Virtual design & Construction, dat 

is eigenlijk bedacht vanuit het idee, dat we als we bouwen, te veel energie verspillen aan het managen van iedereen, nou de 

laatste versie heb ik niet, wil je wat voor me doen, nou dan duurt het 3 dagen… om dat makkelijk te laten verlopen, Als je 

nou kijkt naar de circulaire economie, als je wil gaan ontwerpen vanuit het maximaliseren van component waarde over 20 

jaar, als ik het zo samen vat, ja dan wordt het heel belangrijk dat je op de juiste manier… samen … met een streep er onder, 

ehhh ontwerpt… want je krijgt een leverancier aan tafel, die voor het eerst naar een architectentekening kijkt, die misschien 

niet eens gewend is om conceptueel na te denken, ik ze galtijd je krijgt een uitvoerder aan tafel, die zich af vraagt waar de 

bouwtekeningen zijn,  

143 RvD: Ja. 

144 BvdK: Dus vandaar dat ik even zat te piekeren.  

145 RvD: Nee, je gaat eigenlijk nog een stapje verder, want de keten houdt niet op nadat het gebouw is opgeleverd,  

146 BvdK: Nee. 

147 RvD: Klein onderhoud, hangt er vanaf, waar je de grens tussen klein en groot onderhoud trekt hè? Maar laten we gewoon even in 

zijn algemeenheid pakken, onderhoud moet je er ook in meenemen, want du moment, dat je eigen conciërge zegt van ehhh 

ik had hier nog een stekkerdoos nodig en die gaat van de ene naar de andere kant, alsnog een gaatje maken in dat spant,  
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148 BvdK: Ja ja, 

149 RvD: Heb je weer een probleem,  

150 BvdK: Dus je wilt op voorhand al je componenten beschermen tegen “misbruik”de komende 50 jaar?  

151 RvD: Ja, op het moment dat die zelfde conciërge op verzoek van de afdeling facilities zegt van je dat spant is niet geschilderd, want 

zo weinig mogelijk materiaal en dat past… maar we willen het nu toch wit hebben, doe je weer afbreuk aan de waarde van 

het materiaal, dus het gaat gedurende de gehele gebruiksfase… moet je dit blijven managen om te zorgen dat dit materiaal 

niets verliest aan waarde, ten opzichte van wat je oorspronkelijk hebt afgesproken, maar dat kan in hele klein detail zitten, hè, 

maar die kolom in het wit, of in het roze, of in wat voor bedrijfskleur, heeft een hele andere waarde, dan die kolom zoals die 

gewoon in ongeverfd hout werd afgeleverd.  

152 BvdK: Maar hetzelfde geld natuurlijk over 20 jaar.. als je dan componenten gaat hergebruiken…Dan zou je ook dan nog moeten 

gaan kijken dat ze niet…  

153 RvD: Ja, Dat blijft… en zeker met producten, waar van je zeker weet dat die daarna nog een keer gebruikt gaan worden. … 

sommige producten, zullen gewoon gaan degenereren, Ja, ehhh dat kan niet anders, niet alle producten hebben het eeuwige 

leven, Dus het kan ook zijn dat je op het punt komt dat je ze… nou dit product kan ik nog een keer gebruiken, dan word je 

er minder kieskeurig mee,  

154 BvdK: Ja dat klopt… 

155 RvD: Met wat je er mee kunt doen, terwijl…. Een stalen kolom, Ja, die zou je in principe 100 jaar moeten kunnen gebruiken, dus 

ook in de tweede, derde, vierde en vijfde levenscyclus, wil je dat onder controle houden… 

156 BvdK: Ja, ja, ja… ja leuk, zo had ik het nog niet bekken, ik had heel erg gefocust op één levenscyclus en daarna al hergebruik 

kunnen maken van…  

157 RvD: Ja maar wat versta je onder hergebruiken? 

158 BvdK: Nou ja, ofwel alternatieve aanwending, ofwel hergebruik van componenten, en worst case recyclen…  

159 RvD: Ja.. en wat is om die… om zo dicht mogelijk bij die kern te blijven, moet dat product, zo dicht mogelijk bij zijn 

oorspronkelijke verschijningsvorm blijven. En dat vraagt nog al wat…  

160 BvdK: Ja, ehhh dus als ik nou, hier die cirkels heb [tekent het model van Ellen MacArthur ondertussen op een kladblok] Dam zeg 

je eigenlijk, we focussen er op dat we zoveel mogelijk, de kleine cirkels maken zeg maar, maar houd wel rekening met 

eventueel grotere cirkels,  

161 RvD: Ja absoluut! 

162 BvdK: Dat is eigenlijk de essentie van… 

163 RvD: Want naarmate je verder naar buiten gaat, gaat er meer energie verloren. En moet je meer moeite doen om dat product weer 

in een bruikbare vorm terug te brengen, en in sommige gevallen gaat dat niet, Hout is dan misschien niet het allerbeste 

voorbeeld, omdat het … ehhh… een biologisch product is, …  

164 BvdK: Nee, okay, okay, maar staal… 

165 RvD: Neem even staal, als je staal hier naartoe gaat [wijst naar recyclen], dan ga je het dus feitelijk omsmelten, en dan gaat TATA 

daar nieuwe rollen staal van maken, Dat kost veel meer energie als dat je zegt, nou ik heb een stalen kolom en die ga ik nog 

een keer 20 jaar als een stalen kolom gebruiken, dan moet je hem misschien een beetje bijwerken, of hij moet net even een 

andere lengte, maar dat kost veel meer energie dan dat ding naar IJmuiden sturen, omsmelten, nieuwe rol gaat ie weer terug 

door die keten, gaat er iemand weer een nieuwe rol van maken… 
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166 BvdK: Leuk … … even een andere vraag hoor… Jij zei net, bij Brummen en ook bij Pay-per-Lux, op T = 0, nu neem je voor een 

bepaald bedrag verlichting af en op T=20 geef je een garantie dat je een bepaald bedrag ontvangt van de leverancier voor het 

retourneren van de materialen? 

167 RvD: Ja 

168 BvdK: Dus het is niet zo dat je een ehhh vergoeding betaald? Het is natuurlijk.. ehhh.. financieel gezien is het vestzak broekzak, of 

je nou koop terugkoop doet, of je doet huur… Juridisch gezien is het natuurlijk een wezenlijk verschil… want als je het 

koopt, dan is het jouw eigendom… 

169 RvD: Het tweede model wat jij schetst,  

170 BvdK: Ja, 

171 RvD: Waarbij wij voor het gebruik van het materiaal een vergoeding zouden betalen, aan de eigenaar/producent, dat is wel waar 

we naartoe moeten, probleem van dit soort modellen is dat voor de producenten van producten betekent dat dat zij heel veel 

van die producten op eens niet meer verkopen, en doorschuiven, maar op hun balans houden. Dat heeft een enorme 

financiële impact over een bedrijf.  

172 BvdK: Ja. 

173 RvD: Dus daar kunnen ze niet in een keer naar toe. Wij streven er wel naar dat we daar langzaam naartoe gaan groeien. Maar 

feitelijk zeg jij tegen Philips, elke lamp die jij nu verkoopt, of elke MRI scanner die jij verkoopt, verkoop je niet meer, blijft 

bij jou op de balans staan, en krijg jij een gebruiksvergoeding voor. Ik denk dat dat een zinvol model is.  

174 BvdK: Nou wat je daar mee regelt is dat juridisch gezien het eigendom bij Philips blijft, wat betekent dat de incentives om 

hergebruik te maken van wat ie verzint nog vele malen groter wordt, want het is nog steeds zijn probleem, in plaats van dat 

hij het verkocht heeft aan jou.  

175 RvD: En wij ondervangen dat nu vooralsnog met een tussen vorm, waarbij wij zeggen, het eigendom gaat over naar turntoo,  

176 BvdK: Niet naar de eindgebruiker? 

177 RvD: Naar turntoo, met inderdaad een terugkoop verplichting voor die leverancier 

178 BvdK: Ja 

179 RvD: Hè? Waar dan waarde aan hangt, ik denk dat dat een soort beste alternatief is, voor dat andere model, ik zal je toelichten 

waarom ik geloof in dat dat eindmodel het beste is, en dat is dat ik als ik kijk naar de vastgoedwereld, en dan vooral de 

grond voor vastgoed, dat ik steeds minder goed begrijp, waarom gemeentes in vredesnaam, grond verkopen.  

180 BvdK: En dat zegt een man die kantoor houd in Amsterdam, de stad waar ehhh de meeste grond via erfpacht regelingen … 

181 RvD: Ja, Amsterdam heeft het goed gedaan… waarom ik dat niet snap is dat ehhh veel van die gemeentes verkopen grond, dat 

hebben ze keihard nodig om hun begrotingen sluitend te krijgen, maar er is geen onbeperkte hoeveelheid grond die je kunt 

verkopen, dus dat betekent, dat du moment dat de grond op is, droogt je inkomsten stroom op. Dat geld ook als jij heel erg 

afhankelijk bent van een bepaalde grondstof, als Shell niks zou doen en over 50 jaar, of 80 jaar of 150 jaar, weet ik veel die 

schattingen lopen uiteen, is de olie op, heb je niks meer om te verkopen. Op het moment dat jij als een stad, nee, ik doe 

alleen maar erfpacht, zoals Amsterdam doet, nou die doet eigenlijk alleen maar erfpacht, dan genereer je een eeuwig durende 

inkomstenstroom . 

182 BvdK: Ja een gegarandeerde cashflow. 

183 RvD: Ja En dan weet je nu dat je over 200 jaar je begroting ook nog sluitend krijgt, ik… ik zou geen stad kunnen bedenken, die 

over 200 jaar nog grond heeft om te verkopen, op het tempo dat we de afgelopen jaren hebben gehanteerd. Nou we hebben 

heel Nederland zo'n beetje verkocht, ik weet niet of ehhh wat we dan gaan doen, dan gaan we… lucht verkopen of zo?  

184 BvdK: Air rights? … luchtrechten… New York hè? 
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185 RvD: Maar zo moet je denk ik ook steeds meer gaan nadenken over materialen…  

186 BvdK: Ja, ehhh nou kijk ik zit dus een beetje te piekeren, ik zeg dit en ik denk, dat moet ik allemaal weer gaan uit typen, ik kan 

beter gewoon zeggen wat ik denk…  

187 RvD: Je kan hem ook op pauze zetten hoor… 

188 BvdK: Nee das waar. Als je nou, als bedrijf… laten we Turntoo nemen, verkrijgt producten en least die aan bedrijven… het 

verstrekken van een kapitaalsfinanciering aan Turntoo zou voor een bank , op het moment dat Turntoo voldoende klanten 

heeft, die voldoende divers zijn… ontzettend interessant moeten zijn.. omdat je een gegarandeerde cashflow hebt, als je maar 

veel gebruikers hebt, als je er twee hebt en zij vallen om, dan is je cashflow weg, heb je er echter 200 

189 RvD: Dan zal er wel een keer een om vallen… 

190 BvdK: Dan valt er een keer een om, dan is dat redelijk te overzien… Dus dan heb je redelijk… een diversificatie in je cashflow, of 

in je inkomsten stroom ,maar dan wordt het investeren in dat soort, ehh vehikels heel erg interessant… 

191 RvD: Ja ehhh 

192 BvdK: Dus even als paralel, dan zou je als belegger niet meer gaan beleggen in keiharde stenen, maar dan zou je gaan beleggen in 

aandelen van bedrijven ala Turntoo. Of hebben we het nu gewoon over een vastgoed beleggingsfonds? 

193 RvD: Nee die beleggen nog steeds in stenen… 

194 BvdK: Ja want de essentie zou zijn dat Turntoo er naar toe wil dat ze uiteindelijk ook de objecten gaan huren, van hun leveranciers.  

195 RvD: Het gaat om de performance die je biedt, en dus, je zei het net al, om cashflows.  

196 BvdK: Okay, effe een zijspoor hè? Als ik zo vrij mag zijn, ik heb ooit Park4All bedacht, ik weet niet of je dat kent?  

197 RvD: Ja! 

198 BvdK: Dat is een demontabele parkeergarage… 

199 RvD: We hebben ze hier met enige regelmaat aan tafel… 

200 BvdK: Oh leuk, dus Marco [Huibrechtse, directeur eigenaar van Park4all] is hier geweest?  

201 RvD: Ja 

202 BvdK: Nou, Marco en ik hebben ooit een demontabele garage bedacht, dat was vanuit het idee, we hadden ooit de wilde gedachte, 

dat we bij evenementen of zo een garage konden neerzetten. Als zij nu eens de performance parkeren zouden gaan leveren… 

Dan zouden zij het staal moeten leasen van Corus, of van een staalleverancier, dat maakt ook niet zo veel uit… De glasvezel 

composietplaten moeten leasen van Fierline, en door het samenbrengen van die geleaste materialen, leveren zij een 

toegevoegde waarde, en kunnen zij de performance parkeren leveren… 

203 RvD: Ja 

204 BvdK: Dat zou eigenlijk de lijn zijn die je dan… Met Turntoo zou willen bereiken…Okay, wat wilde jij zeggen? Want ik brak je 

net af… 

205 RvD: Weet ik niet meer…  

206 BvdK: Ja daar was ik al bang voor 

207 RvD: Maakt ook niet zo veel uit… 

208 BvdK: Okay…  

209 RvD: Als het belangrijk is komt het vanzelf  nog wel een keer terug…Nee maar dat is inderdaad wel echt zo'n beetje… als je echt 

naar de performance economie gaat… dan is dat de lijn waar je in moet denken.. 

210 BvdK: Wat ik me nou afvroeg… ik was begonnen met een generiek vastgoed model, die hadden we net al…. Dit slaan we over 

[wijs naar het MUD jeans model], dit ken je al en was meer om te leren van… Het zit er ook in omdat we een discussie 

hadden over onderhoud. In het geval van een spijkerbroek leasen, Onderhoud ik de spijkerbroek door er een lapje over te 
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halen. Dus om de drie dagen gooi ik hem in de wasmachine… Maar op het moment dat mijn rits er af valt, breng ik hem 

terug…  

211 RvD: Ja 

212 BvdK: En zetten zij er een nieuwe rits op… Dus dat is eigenlijk de parallel dat met onderhoud dat je dat op verschillende plekken 

hebt.  

213 RvD: Ja 

214 BvdK: Waar zij er naar streven dat die spijkerbroek, het is natuurlijk een gebruiksvoorwerp, maar dat hij bij mij blijft… m na een 

jaar echt niet meer wil, dan halen ze hem uit elkaar en dan zeggen ze… Je kan het natuurlijk ook opknappen, een goede 

wasbeurt geven en opnieuw verkopen…  

215 RvD: Ja 

216 BvdK: Ehhh verleasen… 

217 RvD: Ja 

218 BvdK: Nou was ik met… 

219 RvD: Nou zeg jij met het vervangen van die rits… Maar het mooie is dat dat MUD Jeans, weet dat hij die performance moet 

leveren en dus verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van dat product, gaat hij hem zo in elkaar zetten dat die rits niet 

slijt…  

220 BvdK: Ja 

221 RvD: Hè? Zo zijn wij met Bosch in gesprek over wasmachines, Die zegt, nou wat nou als ik het op deze manier zou doen, dan 

zeggen zij, oh maar dan hebben we al lang een wasmachine ontwikkeld die gegarandeerd in 10 jaar tijd niet stuk gaat. Alleen 

economisch hebben wij er geen benefit van om dat ding nu op de markt te brengen, want ons verdien model is deels 

afhankelijk van verkoop van nieuwe machines, maar ook gewoon die monteurs.  

222 BvdK: Ja 

223 RvD: Hè? Die dingen zijn gewoon ge-engineerd om na 6 jaar op één of twee punten stuk te gaan.  

224 BvdK: Ja, ja 

225 RvD: Dat doe je niet als je 10 jaar performance moet leveren…  

226 BvdK: Ja je zou kunnen zeggen, als je nou een parallel legt naar vastgoed, dan heb je ehhh als je kijkt naar PPS trajecten, waarbij de 

rijksoverheid voor 20 jaar lang niet alleen de realisatie, van het vastgoed object, maar ook de onderhoud, exploitatie en 

financiering bij een partij legt 

227 RvD: Huhuh 

228 BvdK: Heb je eigenlijk al een vorm waarin je die drive hebt.  

229 RvD: Ja, ja 

230 BvdK: De drive om in ieder geval een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren, , kijkend naar Life cycle costing en life cycle analysis, 

dus wat ze zouden moeten doen is zeggen, joh na 20 jaar, ehhh wil ik wel dat jullie het gebouw voor een x bedrag weer 

terugkopen…  

231 RvD: Ja 

232 BvdK: Dan zou je he welhaast circulair hebben.  

233 RvD: Ik denk, dat ik, en zonder dat ik de exacte inhoud van de constructies ken, maar wat ik er van weet is dat een DBFMO 

constructie, komt heel dicht in de buurt van wat je zou moeten doen…  

234 BvdK: Ja 

235 RvD: Daar liggen wel een aantal van de juist impulsen…  
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236 BvdK: Ja, ja, dat is wel interessant…  

237 BvdK: Wat ik had gedaan is ehhh, kijk ik had… Ik zie aan het begin, dat vastgoed is eigenlijk een samenstelling van componenten, 

`Hè? Dus ehhh als je het wilt fileren, dan is het wel handig om daar een denklijn voor te nemen, nou heb ik, ik weet niet of 

je dit model kent, ehhh dit komt uit een boek van Steward Brand, dat is een architect uit Amerika, en die heeft ooit bedacht, 

dat je een gebouw zou kunnen opdelen in 6 lagen, 

238 RvD: Ja. 

239 BvdK: Site-Structure-Skin-Services-Spaceplan-Stuff en… ehhh ken je het model? 

240 RvD: Ja 

241 BvdK: Dus ik hoef hem niet uit te leggen, nou dat is dan in ieder geval al het positieve… En nou had ik het idee dat als je kijkt 

naar vastgoed zoals het, in de huidige markt hè? Waarbij we niet de denkfout moeten maken dat we de huidige markt ook 

de toekomst is bij een circulaire economie, maar Als je kijkt naar een kantoor, dan als gebruiker, bepaal jij zelf, de Stuff, 

de… Spaceplan, en een deel van de Services, das mijn stelling 

242 RvD: Huhuh 

243 BvdK: Dus Rau als bureau heeft een bepaald, deze stoelen en tafels gekocht, tussenwandjes zelf geplaatst, verlichting zelf 

opgehangen, of gehuurd 

244 RvD: Pay-per-Lux 

245 BvdK: Uiteraard, ehhh casco, en ehhh luchtbehandeling dat zal van de eigenaar zijn van het gebouw, cq tot aan de scheidingswand 

van je huurperceel en de rest heb je zelf aangebracht,  

246 RvD: Ja, dat vermoed ik wel ja,  

247 BvdK: Dus kijkend naar die S-en, dan zou je kunnen zeggen dat de gebruiker, is eigenaar of… bepaald Stuff, sp-ecplan en een deel 

van de Services, en de rest zit bij de stenen eigenaar. Dus bij de eigenaar van het vastgoed, zijnde een deel van de Services, 

Skin, Structure en Site.  

248 RvD: Huhuh. 

249 BvdK: Wat ik wel interessant vind is dat jij zei net, die Site die zou ook niet bij de vastgoed eigenaar moeten zijn, liggen, die zou 

gewoon bij de overheid moeten  liggen… 

250 RvD: Ja 

251 BvdK: Als groot grond bezitter in Nederland… 

252 RvD: Als je een slimme overheid hebt dan ehhh  

253 BvdK: Ja, dat vind ik wel een leuke, ehhh als je in die lijn denkt, dan zou het in theorie zo zijn dat je verschillende circulaire 

economieën gaat krijgen of zult moeten gaan krijgen in vastgoed, als je tenminste de onderverdeling die we nu hebben , 

behoud, dus wat ik wel zeg, is dat Rau het bestwel slim heeft gedaan, want Pay-per-Lux is wel mooi, want dat is nou net iets 

dat je normaal anders zelf zou kopen… dus als gebruiker is het te overzien met wie je te maken hebt…in plaats van dat jij je 

armaturen nu koopt, huur je ze…  

254 RvD: Ja? 

255 BvdK: Het had veel interessanter geweest als Rau een ehhh Pay-per-view had … nou ja dat is een slecht voorbeeld hè? Want dat 

bestaat al… ehhh 

256 RvD: Iets heel anders! 

257 BvdK: Een gevel had bedacht. Wat dan ga je je als gebruiker bemoeien met iets wat je van de eigenaar krijgt.  

258 RvD: Ja 
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259 BvdK: Maar in theorie zou het dus zo zijn dat in een circulaire economie, je als gebruiker, als je binnen de huidige lijn doordenkt, 

dat je dus als gebruiker een circulair model voor je verlichting krijgt, dat je een circulair model krijgt voor je stoeltjes, ehhh 

dat je een circulair model krijgt voor je tussenwandjes en dat je zelf ondertussen deel uitmaakt van een ander circulair model, 

namelijk voor je stenen,… ik moet het goed zeggen, voor je Structure, je Skin en een deel van je Services… 

260 RvD: Dat is één invulling…. 

261 BvdK: Ja vertel, dit suggereert dat je het er niet mee eens bent… 

262 RvD: Nou nee… dit kan… ik zie altijd alternatieven, ehhh wat nou als ik als gebruiker van een gebouw, stel nou hè? Ik ga even 

een paar jaar terug in de tijd en ik werk bij TNT, dat had ik jou nog niet verteld, maar daar ligt mijn historie, ik ben 

verantwoordelijk voor uhhh het nieuwe gebouw, wat ik niet was, wel voor de duurzaamheid daar van…  

263 BvdK: Dat is altijd spannend, als je wel verantwoordelijk bent voor de duurzaamheid en niet voor…. 

264 RvD: Nee goed, daar hadden we een vastgoedbaas voor hè? 

265 BvdK: Dat was Flip [Verwaaijen]? 

266 RvD: Ja… ehhh... wat nou als Flip had gezegd, Ik heb hier voor 1100 mensen…een gezonde, inspirerende werkplek nodig…  

267 BvdK: Huhuh. 

268 RvD: Dan had je dit allemaal in één deal kunnen stoppen. Namelijk gewoon hier naar toe…Als gebruiker, zou ik dit namelijk 

helemaal niet willen [wijst naar kladblok, waarop we een spinnenweb aan contracten hebben getekend, rond de gebruiker]. 

Dan moet ik namelijk apart na gaan denken over die wandjes, apart na gaan denken over die meubeltjes, apart na gaan 

denken over die verlichting, Mijn core-business is een transportbedrijf runnen! Geef mij alsjeblieft, voor 1100 man een 

gezonde inspirerende werkplek! Denk ik natuurlijk wel mee over een stukje styling, en al dat soort dingen, maar weet je als 

jij mij zegt, dat dat het beste stoeltje is…  

269 BvdK: Nou ik wil er in betrokken worden zou ik zeggen… hoe het uiteindelijk gaat worden. 

270 RvD: Ja. 

271 BvdK: Maar jullie bepalen het…  

272 RvD: Ja Kijk ik snap niet… toen had ik deze kennis helemaal niet, maar waarom hebben we een facilities afdeling, die na gaat 

zitten denken over moet ik nou een Herman Miller stoel, of een steelcase stoel, of een Ahrend stoel, of een … wij zijn een 

transport bedrijf! Moet je toch niet over na willen denken? Bied mij gewoon wat ik nodig heb, namelijk een gezonde, 

inspirerende werkomgeving!  

273 RvD: Hè, eentje die interactiviteit stimuleert, die openheid uitstraalt, zo kun je….Kwalitatief, een aantal eisen noemen, en dat is, 

dat is wat wij bij Turntoo zeggen, dat is de vraag die je neer moet zetten. De feitelijke performance die je zoekt… Dat 

mensen die vraag moeilijk te beantwoorden vinden, dat snap ik en dat merken wij regelmatig. En tegelijkertijd snap ik…. 

274 BvdK: Afgezien van het feit..wat ik veel zie is dat veel gebruikers het heel moeilijk vinden om…prestaties te omschrijven. 

275 RvD: Ja.. Dat merken wij ook… Ik had laatst nog zo'n gesprek met iemand, die ik er van probeerde te overtuigen,  om nu eens 

een keertje op te schrijven, wat voor prestatie hij dan zoekt… Hij zegt, dat kan ik helemaal niet. …ik zeg, maar dat moet je 

me uitleggen, hoe kan het nu dat jij al 20 jaar in dit vak zit… al 20 jaar, blijkbaar wel de juiste producten weet in te kopen, 

Onder dat je weet wat voor prestatie je verwacht van die producten? Dat dat zorgt voor… … een soort kortsluiting in mijn 

hoofd. Om het juiste product in te kopen, moet je toch juist weten wat voor prestatie je verwacht? Als wij bij TNT een auto 

inkochten, dan wisten we toch gewoon, hoe groot hij moest zijn hoe ver die moest kunnen rijden, en wat voor kostenniveau 

we acceptabel vonden? En hoe comfortabel dat ding voor de chauffeur moest zijn? En of er dan Scania op staat of Mercedes 

of Daf, of ehhh dolfijn… Maakt me niet uit, lever me die performance. Als je dat, in de markt weet te triggeren… dan 

veranderd die vraag naar vastgoed ook heel anders, dan wordt de her-inzetbaarheid ook veel makkelijker denk ik…  
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276 BvdK: Ehhh….…. dat is natuurlijk de vraag… stel nou dat Rau hier ooit had gezegd… ehhh wij leasen alles van de gebouw 

eigenaar… wat op zich had gekund hè, de contracten die zijn er die contractvormen, waar bij de stoeltjes, aankleding 

verlichting alles er in zat, en we willen het zo flexibel hebben dat, laten we dat er dan ook maar meteen ingooien, dat als we 

over 5 jaar, 200 minder werkplekken nodig hebben, of 20, 20 zal redelijk er zijn, dat jullie dat dan maar oplossen…Dan is 

het de vraag, dat stel dat Rau hier na 5 jaar dan uitgaat, Zou er iemand anders dan hier willen zitten? Hè, dus dat is wel, 

waar we het aan het begin over hadden…een iconisch gebouw van kantoor naar kantoor … tsja, als ik hier om me heen kijk, 

denk ik niet dat het zo moeilijk zal zijn om iemand anders te vinden,  

277 RvD: Nee. 

278 BvdK: Want er staat geen RAU op de voordeur… 

279 RvD: Maar de … [onverstaanbaar]… daar langs de A10, vind daar maar iemand anders voor.  

280 BvdK: Ja. 

281 RvD: Dat is gewoon een ehhh lastig gebouw denk ik… Dus ik ehhh snap je punt volledig.  

282 BvdK: Maar je zou ook kunnen zeggen, doordenkend samen…dat als je dus een gebouw nieuw neerzet, je dat zo moet doen, dat 

het niet per se ontworpen is voor een partij. 

283 RvD: Precies, en daar wordt natuurlijk sowieso al veel vaker naar gekeken, naar ehhh flexibiliteit van indeling en… 

284 BvdK: Multi-tennant gedachte…. 

285 RvD: Precies, ehhh dat neemt niet weg, dat als ze dat gebouw van ING langs de A10, multi-tennant, vanuit de multi-tennant 

gedacht hadden opgezet, Dan nog kleeft daar het imago van ING aan, en dat heeft ook te maken met de verschijningsvorm 

van het gebouw. Tegelijkertijd, verschijningsvormen, kun je vrij gemakkelijk veranderen. Ja, ander geveltje en ehhh ik vind 

de onderkant niet mooi en het ziet er uit als een heel ander gebouw…  

286 BvdK: Ja misschien dat je kan zeggen dat… de servicekosten of de gebruikskosten, die je betaald voor zo'n soort iconisch gebouw, 

nou eenmaal hoger liggen, dan … … wat je betaald voor een …Gewoon denkend richting de toekomst hè? Dus dan zeg je 

joh ING als jullie geen Skyscraper, maar een Groundscraper willen hè? Dan mag je best een badkuip hebben van mij, maar 

dat betekent wel dat je wat meer betaald…  

287 RvD: Ja… Nou ja… plus… als je andere marktpartijen, andere huurders zover krijgt dat ze echt, even het emotionele aspect 

loslaten en gewoon kijken naar ik heb een gezonde, inspirerende interactieve werkomgeving nodig, dan zou je je daar over 

heen moeten kunnen zetten,  

288 BvdK: Jaaaa, maar dan begeef je je wel op… 

289 RvD: ABN-AMRO gaat niet in dat gebouw zitten,  

290 BvdK: Ja en Feyenoord zal nooit in de Arena gaan voetballen…  

291 RvD: Nee, dus dat betekent, dat werkt niet voor alle partijen… Maar ik kan genoeg… genoeg partijen kan ik me voorstellen 

die… het niet erg zouden vinden om in dat gebouw van ING te gaan zitten.. een andere bank, nee dat niet, een 

advocatenkantoor? Why not? 

292 BvdK: Ja waar ik een beetje bang voor ben… 

293 RvD: En ook als het niet kan… je komt gewoon in die cascadering, op het moment dat het niet kan, en het gebouw is zo gemaakt 

dat je het kan weghalen, kom ik weer op het voorbeeld Brummen, tuurlijk kun je denken, je had het gemeentehuis van 

Brummen absoluut vanuit de gedachte van een multi-tennant kunnen ontwikkelen, tegelijkertijd moet je je wel afvragen, is 

er dan nog over 50 jaar is er dan nog behoefte aan… Is die activiteit er wel in de gemeente Brummen, om die multi-tennant 

gedachte tot recht te laten komen. Nou als daar de conclusie is, dat dat niet zo is… dan zet je daar dus een gebouw neer, 

waarvan je zegt, over 20 jaar, dan schroef ik het uitelkaar, zero footprint… dat is niet helemaal waar… heel klein beetje 
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footprint, namelijk de funderingspalen, blijven in de grond staan. In dit geval, is dat het enige wat achterblijft. Dat kan 

natuurlijk met zo'n… en dat is bij dat ING gebouw niet gebeurt, Maar las je besluit ik zet er zoiets neer, dat zo iconisch is, 

dat kan nooit meer een tweede bestemming krijgen, maak het dan zo, dat je die componenten uit elkaar kunt halen, en dat 

die componenten nog herbruikbaar zijn… dat is natuurlijk de kunst hè? Uiteindelijk moet je… in een circulaire economie 

ook kunnen… faciliteren, waar de markt behoefte aan heeft… hè? En natuurlijk kan ik ik kan als een soort missionaris gaan 

roepen, we moeten met zijn allen 5 jaar gaan doen met onze iPhone… we weten ook dat dat niet gaat gebeuren, want dat is 

een fashionproduct en op het moment dat de iPhone 6 uitkomt, gaat iedereen massaal zijn iPhone 5 wegdoen, en dan ben 

ik een soort roepende in de woestijn. Nou okay, dan kun je natuurlijk zorgen, dat die iPhone 5 zo in elkaar is gezet, dat je 

hem weer uit elkaar kunt halen, en die componenten weer kunt gebruiken in toekomstige modelletjes… Dus het is… die 

multi-tennant gedachte is niet heilig… … maar bereid je voor op het alternatief, als multi-tennant niet mogelijk is, zorg dat 

dat ding uit elkaar kan, zodat je de componenten kan hergebruiken.  

294 BvdK: Ja waarbij je dus zou kunnen zeggen, dat afhankelijk van… de verwachting van de toekomst die je nu hebt… je nu al een 

bepaalde richting op een ontwerp gaat maken… dus in het geval van Brummen, de verwachting dat daar over 10 jaar heel 

veel kantoorbehoefte zal zijn, zodat het stadhuis hergebruikt kan worden als kantoren, die is klein, dus we focussen er op dat 

we in componenten kunnen… demonteren en…. Opnieuw kunnen inzetten. Stel dat je … een nieuw kantoor zou zetten 

voor nou noem een bedrijf, aan de zuid as, dan noem je het Mahler 4, dan geef je het een onafhankelijke naam en maak je er 

een mutlitennant gebouw van, en dan streef je er naar, om het zo te doen dat je er makkelijk een andere functie in kwijt 

kunt, is dat niet zo, dan kun je hem demonteren, en dan kun je de onderdelen opnieuw …. 

295 RvD: Ja ik denk inderdaad dat je het altijd zo moet voorbereiden dat je het weg kan halen. Want… je kunt de toekomst niet 

voorspellen, je weet niet wat voor behoefte er is over 20 jaar, denk je dat we 50 jaar geleden verwacht hadden, dat we op dit 

moment, 13 miljoen vierkante meter leegstand zouden hebben in Nederland? Waarschijnlijk niet, en dat is wel gebeurt, 

omdat de vraag gewoon veranderd is… Dus zelfs als je 50 jaar geleden, alles multi-tennant had ontworpen, was die 13 

miljoen vierkante meter dan nu in gebruik geweest? Dat denk ik niet… Hoe mooi was het geweest, als als die gebouwen zo 

waren gemaakt, dat je ze  gewoon uit elkaar kon schroeven, en weg kon halen, kan nu natuurlijk ook, je kan ze slopen, maar 

goed ehhh dat heeft een andere waarde. 

296 BvdK: Nou… stel nou dat we 20 jaar gelden hadden besloten om alles demonteer baar te bouwen… Dan hadden we nu een 

ontzettende berg componenten gehad, maar of we die onderdelen nodig hebben, weten we ook nog niet. 

297 RvD: Nee, maar als je die onderdelen niet nodig hebt, kun je er altijd weer grondstoffen, van maken. Worst case…en ongetwijfeld 

hadden we tachtig jaar gelden niet kunnen voorzien dat asbest zon groot probleem zou worden, dus ook in de toekomst… 

zul je wellicht problemen tegenkomen, waarvan je denk t van ja… we snappen niet dat ze dat ooit in een gebouw hebben 

verwerkt… Ja, dat is een beetje risico van het vak denk ik. Tenzij iemand toch die kristallen bol heeft liggen.  

298 BvdK: Nou, dan zou die niet in de bouw zitten, dan zou hij op de Bahamas zitten.  

299 RvD: Ja, dan zet hij een mooi gebouw neer op zijn eigen eiland. Nee, maar daar moet je denk ik dan ook wel realistisch in zijn … 

ik roep nu altijd, ik kan me voorstellen dat we over 30 jaar geen bitumen meer gebruiken...ja dat kan.. er zullen wel meerder 

producten zijn, waarvan we nooit hadden gedacht, dat op dit moment zou blijken dat ze kankerverwekkend kunnen zijn… 

300 BvdK: Weet je wat wel lastig is aan vastgoed  

301 RvD: Alles 

302 BvdK: dat… De vastgoedmarkt, ziet vastgoed niet alleen maar als productiemiddel, wat het in essentie gewoon is… is mijn mening 

hoor… maar ook als financieel productiemiddel. Dus ehhh TNT zag zijn gebouwen misschien primair om productie te 

draaien, waarschijnlijk formeel gezien, om de marge of de productiviteit van zijn medewerkers te vergroten, dat is een 
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formeel productiemiddel, maar dit gebouw, zal bij de belegger, toch eigenlijk primair als doel hebben huurinkomsten, zo 

lang mogelijk en als ze eruit gaan en er zit niemand meer in, dan weet ik het toch wel te verkopen. Met andere woorden 

cashflow en exit.  

303 RvD: Maar ik denk dat als we alle partijen gaan opnoemen, die dat vroeger dachten en nu in de financiële problemen zitten, dan 

zitten we hier de rest van de dag…  

304 BvdK: Ja, dat klopt. 

305 RvD: Er is bijna een bank aan ten onder gegaan, SNS heetten ze… dus ik denk dat we langzaam ook van die gedachte afstappen. 

Dat vastgoed iets is waar je makkelijk geld mee kan verdienen… ik denk dat dat ook een andere manier van denken vraagt. 

He ehhh dat ze allemaal gespeculeerd hebben dat het maar in waarde zou toenemen en ehhh. En nu moeten we er miljarden 

op af schrijven.  

306 BvdK: Even tussen door, heb jij een huis? 

307 RvD: Ja 

308 BvdK: Heb je die gekocht? 

309 RvD: Ja 

310 BvdK: Heb je een hypotheek? 

311 RvD: Ja 

312 BvdK: Schrijf je hem af? 

313 RvD: Ja 

314 BvdK: Dus je gaat er vanuit dat als je hem hebt afgelost, dat de waarde van je huis nul is… 

315 RvD: Ik denk niet dat hij nul is, ik ben echter wel zo realistisch geworden dat ik niet denk, dat mijn huis mijn 

pensioenvoorziening is ofzo… Ik ehhh per jaar wordt er een x aantal euro's afgelost op dat huis… en ik ga er niet vanuit dat 

dat een soort spaarpot is… dat was bij mijn eerste huis wel zo, bij mijn tweede huis ging dat net aan goed en nu ga ik er 

inderdaad vanuit dat ja weet je … je kunt er niet meer van op aan… dat je er niet op hoeft af te schrijven. ……………. Ik 

denk dat dat de nieuwe realiteit is… als ik het vertaal naar mijn eigen situatie, ik heb nu een aantal huizen gekocht…als ik 

deze zou verkopen, dan zou ik iets gaan huren…  

316 BvdK: Ja? Ik moet er niet aan denken.  

317 RvD: Je moet daar aan wennen, ik vergelijk het met een ontwikkeling die je in grote steden, ziet, de gemiddelde afgestudeerde die 

naar Amsterdam toekomt, die wil geen auto meer hebben… car2go, greenwheels… het volstaat allemaal prima, en 

natuurlijk heeft dat beperkingen want… je hebt niet je eigen muziek je er in… maar je krijgt er wel weer dingen voor 

terug,… de flexibiliteit, niet het gedoe… niet de verplichtingen die het bezit van een auto met zich meebrengen. 

Parkeervergunningen, onderhoud, verzekeringen, belastingen dat soort gekkigheid… geef mij nou gewoon wat ik nodig heb, 

dat ik van A naar B wil kunnen rijden. Ik weet niet zeker of dat zo gaat, maar ik kan me voorstellen dat dat bij huizen ook 

steeds meer zo gaat, als die ehhh financiële component, wegvalt, want waarom kopen mensen nu een huis? Hypotheekrente 

aftrek en de potentie dat hij in waarde stijgt en pensioenvoorziening is. Dat laatste gaat niet meer op, die hypotheekrente 

aftrek, hoe lang houden we die nog? 

318 BvdK: 10 jaar? 

319 RvD: Denk ik ook. Wat zijn daarna nog de impulsen om een huis te kopen? …. Het is denk ik ook gewoon een beetje de Spotify 

generatie… Die zijn dat ook gewoon gewend, het is niet meer de tijd dat je elpees kocht en dan cassettebandjes en cd's, 

dvd's, en daarna na de cd's zijn dingen gaan veranderen hè? Want toen gingen we naar Itunes dan was je al niet meer echt 

eigenaar van je muziek, en toen kregen we Spotify, nou je je bent in de verste verte geen eigenaar. En dat zie je steeds meer 
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hè? Dat delen en niet meer eigenaar zijn,  greenwheels, car2go, airbnb,hoe dat precies de huizenmarkt gaan beïnvloeden, dat 

weet ik niet, hoe dat de commercieel vastgoed markt gaat beïnvloeden dat weet ik ook niet, maar ik denk wel dat daar… een 

mentale verandering op gang gaat komen.  

320 BvdK: Leuk, leuk…. Volgens mij heb ik alles gehad… 

321 RvD: Als je nog vragen hebt….  

322 BvdK: Heb je nog een nabrander? 

323 RvD: Nee. Ik heb genoeg geluld… 

324  

325 [Einde opname]  
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Bijlage 6 - Verbatim Bauke Robijn 

Verbatim (woordelijk) 

Interviewer = Bram van de Kaa (BvdK) 

Geïnterviewde = Bauke Robijn (BR) 

 

[Interviewer licht het concept van een circulaire economie toe en de door interviewer opgestelde waardeketen voor vastgoed] 

1 BvdK: Herken je dit… je schudt nee? 

2 BR: Het proces ken ik wel ja.  

3 BvdK: Maar wat herken je er niet aan dan? 

4 BR: Dit model, met als in informatiestromen en materiaalstromen, dat vind ik op zich wel goed bedacht, maar ehhh… bij ons is 

hij meestal gewoon lineair.  

5 BvdK: Hoe bedoel je? 

6 BR: Nou hij start hier en hij loopt helemaal door tot daar… 

7 BvdK: Ja, nee, dat klopt hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je deze lijn omkantelt, dan heb je gewoon een lineair proces.  

8 BR: Ja. 

9 BvdK: Wat er ook gebeurt, is dat je die pijltjes gewoon volgt…  

10 BR: Ja, het begint en het eindigt gewoon met de gebruiker. Nou ja, dat is wel een bekende ja. Het gebeurt maar zeldzaam in het 

vastgoed, maar het zou zo wel moeten.  

11 BvdK: Ja, nou ehhh je ziet, je zou zelfs kunnen zeggen dat het de laatste jaren steeds vaker… 

12 BR: Haaa, het gaat steeds vaker, ik had laatst een bouwer hier, BAM.  

13 BvdK: Ja. 

14 BR: En die liet mij een product zien, ik zei, nou heren complimenten, maar dit had je 30 jaar geleden moeten doen [lacht] alle 

stopcontacten op de goede plek en één huis dat gewoon af is! Echt ehhh je krijgt dan een standaardpakket, daar kun je nog 

twee pakketten bij… Nee, hij is gewoon af! En dat ehhh dus lang leve de crisis! Eindelijk bouwen ze een mooi huis, goede 

huizen!  

15 BvdK: [lacht]. 

16 BR: Ja, dat is ongelooflijk!  

17 BvdK: Dat is gek hè? Gek dat je een crisis nodig hebt om ehhh na te gaan denken over wat je… 

18 BR: Het is pas vooral heel gek, dat sinds de Tweede Wereldoorlog, dit, hoe die huizen consumenten met de huizen omgegaan is, 

dat is gewoon heel gek, als je ziet, nou ehhh je kent Amersfoort, Vathorst, wat ze daar gebouwd hebben en wat ze daar 

verkocht… overigens zijn Vathorst wel hele mooie huizen hoor, beter dan Nieuwland en Zielhorst en dat soort dingen… 

maar waar consumenten in gestapt zijn, hoeveel ze betaald hebben en het product dat ze daarvoor gekregen hebben, dat 

sloeg helemaal nergens op en dat is eigenlijk 30-40 jaar zo ehhh gegaan en dat sloeg echt he-le-maal nergens op. Je werd echt 

bedonderd als je een nieuw huis kocht. Mijn ouders hebben 4 nieuwe huizen gekocht, hoor, over en over en daar een hele 

zak geld aan overgehouden, ook nog, maar het ging echt ehhh en dat is gelukkig, ehhh, dat is raar dat dan een crisis, maar 

het is vooral raar dat het zolang door heeft kunnen gaan.  

19 BvdK: Ja. 

20 BR: Dat de consument zich zo lang heeft laten bedonderen, maar goed, ander verhaal. 

21 BvdK: Als ik inzoom op het circulaire model voor vastgoed, dan heb ik de biologische kant eruit gelaten. Dus nu generiek vastgoed, 

vastgoed in zijn totaal, Dat is die stapel stenen, waar die huurder straks in gaat. Die zou in mijn beleving op deze wijze dan 
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in het model moeten passen, je hebt de materialenleverancier, componentenleverancier, bouwrealisatie en de eigenaar. 

Ontwikkelaar/belegger is een lastige, die heb ik in één gezien, Kijk ik weet dat SPF, Het Spoorweg Pensioen Fonds, dat zal 

een ehhh beleggingsinstelling zijn, die niet mag ontwikkelen. 

22 BR: Jawel, voor eigen portefeuille.  

23 BvdK: Ja? Maar echt risicodragend? 

24 BR: Ja, dat ehhh dat mag tegenwoordig, in de pensioenwet staat dat … we doen het eigenlijk niet, ehhh uitgezonderd van 

bestaande bouw, dat is onze eigen portefeuille, daar doen we herontwikkelingen en dat kan ook functiewijziging doen, 

gebeurt niet zo heel vaak. Maar wel ehhh, zoals het kantoor van Friesland, Campina. Eigenlijk als een grootschalige 

herontwikkeling. Dat was kantoor, is nog steeds kantoor, Maar dat was niet een renovatie, dat was echt meer als een 

renovatie, met een ehhh, nou je ziet dat laatst met een nieuwbouw, 6 tot 9000 meter nieuwbouw, grond gekocht, kantoor 

opgezet, verhuur, dus wij doen dat vaak. 

25 BvdK: Okay, dus je doet wel eigen ontwikkeling?  

26 BR: We doen eigen ontwikkeling ja, liefst zo min mogelijk, dat zou ik je dan wel weer meegeven… 

27 BvdK: Maar waarom dan zo min mogelijk? 

28 BR: Ja, dat is ehhh niet ons spelletje dat is het risico, wij zitten niet op risico te wachten. Dat is niet waarom wij in vastgoed 

zitten. Ja wij zitten niet in vastgoed om veel geld te verdienen, dan geef ik het wel aan de aandelenjongens, en die kopen wat 

put en wat call-opties en ehhh dan kun je veel geld verdienen .. je kan ook een heel hoop geld verliezen.  

29 BvdK: Ja, dus je zoekt vanuit een diversificatie van je portefeuille, ehhh en zo gegarandeerd mogelijke, zo lang mogelijke 

inkomstenbron? 

30 BR: Ja, zo stabiel mogelijk, met weinig volatiliteit, weinig correlatie met voornamelijk de aandelenwereld, dus lagere 

conjunctureel en inflatie hedge.  

31 BvdK: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik van van Gool college heb gehad, dus ehhh… 

32 BR: Ja, ik zou bijna zeggen wie niet hè? Maar het grappige is wel dat ik met Peter in een discussie hierover ben. 

33 BvdK: O ja? Hoezo? 

34 BR: Omdat ik heel duidelijk wil opschrijven, wat nu precies is en daar ehhh wil hij...hij is niet zo van de dingen opschrijven.  

35 BvdK: Je wilt heel duidelijk opschrijven… Wat? 

36 BR: Waarom we nou precies in vastgoed zitten en hoeveel gewicht je nou aan al die correlaties verbindt en hoeveel volatiliteit 

en… want dat is in mijn optiek heel belangrijk om te kiezen in welke markt je wilt, want als je wilt … die inflatie 

component die is heel belangrijk, dan heb je op zich niets in die kantorenmarkt te zoeken.  

37 BvdK: Ja. 

38 BR: Heb je echt helemaal niets… want daar zit geen inflatiecomponent in, want die huren stijgen niet… aan de andere kant kun 

je er wel een hoger rendement verdienen hè? Dan met woningen. Dus je moet heel duidelijk weten, waar … waarom zit ik 

nou in vastgoed, en dan moet je echt ehhh in plaats van….daar hebben we nog een discussie, of dat nou wel of niet 

belangrijk is, maar je moet heel duidelijk identificeren, wat nou belangrijk is vanuit de portefeuillegedachte, om vervolgens 

te weten in welk vastgoed je wilt.  

39 BvdK: Jazeker, als je zo gestructureerd mogelijk de diversificatie binnen je vastgoedbeleggingen … 

40 BR: Die zal je mogelijk toch nog aanpassen bij het hogere doel waarom je nou precies in vastgoed belegt.  

41 BvdK: Ja. 

42 BR: Maar, dat is nog best wel… 

43 BvdK: Klinkt wel logisch! 
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44 BR: Het klinkt heel logisch, dankjewel, dat vind ik zelf ook, maar toch is het moeilijk…  

45 BvdK: Dat kan nooit kwaad hè? Om degene met wie je een afspraak hebt even een veer te geven… 

46 BR: Ja, nee, heel verstandig… 

47 BvdK: Maar toch, als je vastgoed gebruikt als inflatie hedge, dan zul je anders moeten beleggen binnen je vastgoedportefeuille, als 

dat je zegt, nee ehhh ik wil ehhh ik wil wat anders ermee. 

48 BR: Nou ja, eens, maar ik heb hier intern veel moeite om het er … echt op poten te krijgen.. want het is een beetje zo, niet 

alleen bij ons, maar bij veel beleggers, kijk we hebben 50 miljard hier ongeveer dan…nou ja, 12% moet in vastgoed, en dan 

doen ze alsof ze ehhh en dan wordt het in vastgoed belegd, terwijl je veel meer moet kijken, ja waarom geef ik eigenlijk 12% 

aan vastgoed?  

49 BvdK: Ja, moet je dan niet 20% geven?  

50 BR: Nou ja, buiten het feit, dan 20%, maar ehhh kennelijk, strategie en beleid kunnen uit alle beleggingen kiezen, en kennelijk 

zien ze in vastgoed iets, waarom ze toch 12% van het vermogen daarin willen beleggen… en wat zien ze daar nou in? En ze 

zien in aandelen ook iets, ik bedoel, kennelijk zitten zij daar karakteristieken, van die specifieke beleggingen, die ze willen 

hebben, welke karakteristieken? Maar de vraag stellen is hem nog lang niet beantwoord… want iedereen kijkt je een beetje 

glazig aan van… maar goed, dat is… 

51 BvdK: En het wonderlijke is… even als ik zo vrij mag zijn, dat zover ik weet, SPF een van de weinige pensioenfondsen is die direct 

in vastgoed belegt. 

52 BR: Ja nou dat is niet wonderlijk, het is ehhh voor de pensionada's is het heel jammer. En dat zie je….Peter van Gool heeft nog 

een uitgebreid… als alle pensioenfondsen in Nederland 30% direct vastgoed hadden gehad, dan was er geen pensioenfonds 

door de beleggingsgraad gezakt, in de crisis..in de crisis heeft vastgoed het heel goed gedaan en met vastgoed bedoel ik dan 

wel direct vastgoed. En indirect vastgoed echt een stuk minder, want er zit veel leverage in weinig liquiditeit, als je niet-

beursgenoteerd,/wel beursgenoteerd. Heb je die liquiditeit, niet zozeer, maar dan heb je veel meer die volatiliteit, als je echt 

direct vastgoed had gehad, 30% dan was geen pensioenfonds door de….dus dat was ehhh heel aantrekkelijk geweest, maar 

waarom het allemaal gebeurt, en gebeurd is, is ehhh wij hebben hier een afdeling beleggingen, vermogensbeheer en vastgoed 

is altijd een vreemde eend in de bijt en onze hoofdstrategie zegt het wel heel treffend, ehhh we hebben de hele afdeling 

vermogensbeheer, dat zijn allemaal beleggers en dan heb je een afdeling ondernemers en of die nu..…kijk je kan een heel 

selectieproces doorgaan en een aandeel Phillips selecteren, het enige dat je dan nog hoeft te doen is de jaarverslagen lezen en 

misschien een keer stemmen op de AVA. Of je doet een heel beleggingsproces en je kiest een gebouw, en dan moet je gaan 

ondernemen met het gebouw.  

53 BvdK: Ja, ja. 

54 BR: Jij bent de ondernemer die op dat gebouw zit. En er zit een heel verschil tussen beleggen en ondernemen, en dat bijt elkaar. 

En dat zie je hier ook wel, wij kunnen het gelukkig heel goed binnen de perken houden, maar dus het sprekende voorbeeld 

is, bij vastgoed moet je geen bange mensen hebben, dus we hebben allemaal een grote mond, en we zijn aanwezig, en ehhh 

we hebben een mobiele telefoon, waar we de hele dag mee bellen, we lopen strak in het pak en we hebben een leaseauto. En 

dan zit je hier in een pensioenfonds, waar 300 mensen werken…waar 70-80% het administratieve pensioenwerk doet. Ja en 

ehhh, dat bijt elkaar. 

55 BvdK: Nog net niet oogkleppen… 

56 BR: Nou ja, maar buiten dat, kijk ik ehhh, elke wereld heeft zijn merites en die mensen zijn…ehhh ik geef geen waardeoordeel, 

over wat nou beter is, alleen het is wel, je merkt wel dat vanuit die mensen het heel moeilijk is om te accepteren, dat ik hier 

door het gebouw loop te rennen, met mijn telefoon loop te blaten in mijn leaseauto spring en wegrijdt. En dat dat bijt 
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mekaar gewoon, dat is lastig en dat heb je altijd gezien, om, en de hele organisatie is niet ingesteld op de snelheid en laat ik 

het “cowboyachtigheid” noemen van de vastgoedmarkt. En wij zijn hier relatief helemaal niet “cowboyachtig”, voor de 

vastgoedmarkt, maar voor de pensioenfondsen, zijn wij héél “cowboyachtig”. Een, een echte makelaar van DTZ of CBRE ja, 

die.. dat.. ik bedoel die wereld botst meteen heel erg, dus wij zijn nog heel gematigd, maar dat bijt mekaar en dat is de 

voornaamste reden, dat al die vastgoedfondsen buiten de deur gezet zijn. Nou kijk bijvoorbeeld naar Vesteda, een van de 

beste voorbeelden, de oude woningpoot van ABP. Ja, als je daar komt, ik ken Vesteda heel goed, ja dat is een echt 

vastgoedbedrijf, waar, waar gewoon echte vastgoed mensen werken, ja die staan mijlenver af van het gemiddelde APG, dus 

dat is de reden, de belangrijkste reden is gewoon de onverenigbaarheid van karakters, waardoor ze het buiten de deur gezet 

hebben. 

57 BvdK: Cultureel? En dan kiezen, laten we het maar outsourcen, want dan zit het niet… 

58 BR: Dan zit het mekaar niet in de weg.  

59 BvdK: Okay. 

60 BR: Maar vanuit beleggingsperspectief, was het echt veel verstandiger geweest…en wellicht dat die trend ook weer terugkomt 

hoor. Maar dat weet je niet hoor. Kijk een mooie tussenvorm zijn de Altera's van deze wereld hè? Altera… Kijk Vesteda daar 

zit 50% leverage in...nou ja, 38, 39%... ja en dat is natuurlijk heel slecht geweest, voor de crisis fantastisch, maar en, nou dat 

is dus eigenlijk precies wat je niet wilt met vastgoed, want dan komen we weer op wat ik net zei, je wilt geen hoog 

rendement, je wilt een stabiel rendement, en als je een stabiel rendement wilt, dan moet je er geen leverage tegen aan gooien. 

Want dat is gewoon een multiplier, goede tijden, veel beter, slechtere tijden veel slechter. 

61 BvdK: Ja. 

62 BR: Dus géén leverage in je vastgoedbeleggingen. En dat is iets wat je tijdens de crisis heel erg geleerd hebt, Die leverage in 

vastgoed en…. Altera, daar heb je het voordeel dat het wel buiten de deur is, maar je hebt niet het aandeel dat het leverage is 

want er zit gewoon geen leverage in, het is gewoon voor 100% met eigen vermogen gefinancierd. Dus dat heeft… 

63 BvdK: Okay..ja..als we kijken naar het model…toch even snel doorlopen hoor.  

64  [Laat opgestelde circulaire model van vastgoed zien op tablet] 

65 BR: Ja. 

66 BvdK: Dus we hebben die primaire rollen die we net hadden, hebben we ook, die eigenaar, dat is dus belegger, ontwikkelaar, die 

zie ik even als een partij. En dan heb je vervolgens de maker, ehhh, onderhoud wordt door de eigenaar gedaan, niet door de 

gebruiker, dat is al discutabel hoor. 

67 BR: Ja. 

68 BvdK: Ehhh, wat is jouw idee daarover? 

69 BR: Dat het discutabel is, dat is per ehhh geval verschillend. 

70 BvdK: Ja. 

71 BR: Triple net is erg aantrekkelijk en ik dat je dat dat ook een model is waar je vaker naar toe zal gaan. 

72 BvdK: Wat zeg je? Triple? 

73 BR: Triple net23… betekent onderhoud ehhh verzekeringen en belastingen liggen bij de gebruiker.  

74 BvdK: Oh? Okay, heb je het dan ook over Structureel onderhoud? 

75 BR: Ja, wat is Structureel onderhoud? In principe gewoon het ehhh onderhoud.  

76 BvdK: Onderhoud aan casco? 

                                                                  

23 Een triple net lease wijst de pachter of de huurder als enige verantwoordelijk voor het dragen van alle kosten die verband 
houden met het actief dat men leaset 



Bijlage 6 - Verbatim Bauke Robijn 
 

Amsterdam School of Real estate 114 
 

77 BR: Poeh! Ehhh. 

78 BvdK: Schade aan je houten gevelpanelen? Schilderwerk, groot onderhoud?  

79 BR: Groot schilderwerk, schade aan je gevelpanelen, ligt dan zeker bij de gebruiker, maar scheuren in het beton, dat is wel heel 

erg ehhh…constructief? 

80 BvdK: Ja ik ehhh… 

81 BR: Ja, heel goed, ik heb er zelf ook niet zo over nagedacht hoor… Ja kijk techneuten…. 

82 BvdK: Even verder bladeren hè? Toch hè…Dan komen we zo wel weer terug bij het model…als onderdeel van het … verdiepen 

van het model…heb ik gezocht naar een manier om vastgoed ehhh zeg maar in lagen op te knippen. Er is een architect, 

Steward Brand, die heeft daar ooit een visie over geschreven. Dat je zou kunnen zeggen dat vastgoed, ehhh, combinaties van 

allerlei lagen “shearing-layers” noemt hij het” ehhh, waarbij iedere laag een andere omloopsnelheid heeft. Dus hij zegt 

ehhh…je begint met je Site, dat is redelijk rigide, die heeft geen omloopsnelheid. Die is er gewoon en that's it! Of je moet 

naar drijvende bouwen gaan kijken ofzo…dan heb je Structure, dus je casco, die heeft een héél langdurige levensduur, 50 

jaar, en dan pas ga je hem slopen. Zeg maar effe. Dan heb je Skin, das je gevel, nou die heeft al een wat snellere 

omloopsnelheid, Services, je installaties, nou iedere 10-15 jaar. Spaceplan, dat is je inrichting, je tussenwandjes. Jaar of 5 en 

Stuff, dat zijn je stoeltjes en je tafeltjes. Die gaan iedere 2 jaar toch?  

83 BR: Nou bij ons doen we geloof ik al 15 jaar met deze stoelen…  

84 BvdK: Ga je bij een bank, ga je bij ABN kijken… 

85 BR: Nou ga maar eens bij APG kijken, hoe luxe die het hebben… dus…ehhh maar goed. 

86 BvdK: Wat het leuke is van dit model, is dat je ehhh dat je zou kunnen zeggen, dat je inzoomt voor een circulair model, voor een 

van die delen. We hadden het net over onderhouds[kosten], je zou die, of die onderhoudslast het onderhoud, hier ook aan 

kunnen koppelen.  

87 BR: Ja nou, je ziet dat dat nu al gebeurt hè, als je kijkt naar ehhh Stuff en Spaceplan, dat is des huurder. 

88 BvdK: Ja. 

89 BR: Nou, dat is typisch des huurder; Services, installaties, dat is typisch des verhuurder.  

90 BvdK: Ja, daar zit wel een onderscheid in moet ik zeggen, want Services, zou ook verlichting zijn, verlichting is ook huurder.  

91 BR: Ja, nou de armaturen is verhuurder en de lampjes… 

92 BvdK: Gebouwgebonden installatie is des verhuurder en de rest is huurder. 

93 BR: Ja, ja overigens door de bank genomen hè? Want we hebben ook…..op het moment dat wij een huurcontract sluiten, kun je 

bij ons, niet iedereen maar het ligt er een beetje aan hoe goed je als huurder bent, maar in principe kun je kiezen, dus wij 

doen alles, tot en met, wij doen helemaal niks. En daar zitten allerlei vormen tussen. …maar dat is een heel belangrijke… 

94 BvdK: Maar als jij zegt, wij doen alles…dan doe je het tot aan Stuff… 

95 BR: Dat ehhh komt niet voor, maar dat zou kunnen… 

96 BvdK: En je doet helemaal niks, dan doe je alleen de Site? Of dan zit de Structure er ook nog in? 

97 BR: Wij leveren hem op met de Structure, Skin en de Services.  

98 BvdK: Casco oplevering? Onderhoud? 

99 BR: Het onderhoud daar doen wij in principe, zoals het gevelonderhoud….daar doen wij ook niks aan. 

100 BvdK: Ja. 

101 BR: En constructief, ja dat vind ik dan wel weer een lastige. Maar daar zijn specialisten die daar weer heel veel van weten 

ongetwijfeld.  
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102 BvdK: Ja, ja… Nee maar het is voor… wat je zou kunnen zeggen, binnen dit model, is dat je dat je dus…dat het generieke er wel 

leuk uitziet, maar dat de pijl nu precies zit [wijst naar de cirkel van onderhoud bij de eigenaar], dat het afhankelijk is van het 

type…overeenkomst tussen eigenaar en huurder.  

103 BR: Ja…er zit ook nog een verschil tussen wie het betaalt en wie het doet. Er zijn behoorlijk wat dingen die wij regelen, maar de  

huurder betaalt het…. ja het is een mooi vak beleggen… 

104  [beide lachen] 

105 BvdK: Ja okay, maar dat is ehhh, dat kan een onderdeel van een SLA zijn?  

106 BR: Ja, het is een SLA. 

107 BvdK: Een SLA tussen huurder en eigenaar…. 

108 BR: Ja maar, het is misschien wel even goed om aan te geven.  

109 BvdK: Je kan je afvragen bij vastgoed, wie er nou… het onderhoud zou moeten doen… 

110 BR: De belegger denk ik… 

111 BvdK: Normaal gesproken hè, als je de eigenaar...dat is degene die in bezit is, juridisch gezien, van of het nou een smartphone is of 

een gebouw, maakt even niet uit… die zou het onderhoud moeten doen.  

112 BR: Ja. 

113 BvdK: Toch? Dus als jij zelf de Stuff hebt gekocht, dan doe jij het onderhoud?  

114 BR:  Ehhh ik bekijk hem anders, ik zeg je kan het beste de belegger laten doen, want die weet het het beste. Het is zijn core 

business. En daarom denk ik dat een belegger het beter kan, en niet zo zeer vanwege de …. het feit dat hij eigenaar is. Dat 

ligt er net aan die afspraken die je maakt.  

115 BvdK: Ja, okay… 

116 BR: Zo we hebben een school gekocht, dubbelnet… … volgens mij… en dat betekent dat de belastingen liggen wel bij ons, 

maar de verzekeringen en het onderhoud niet.…ja en wie kan er beter een school onderhouden dan een school…… Wij zijn 

de grootste onderwijsbelegger hoor, van Nederland, we hebben meer dan 100 miljoen in onderwijs, dus daar zijn we wel 

goed in, maar toch, gevel, buitenkant vind ik dan wat anders, in dit geval ligt het ook bij de school, maar zeker toch zo'n 

binnenkant, daar wil zo'n school toch helemaal niet dat ik er iets mee te maken heb? 

117 BvdK: Nee. 

118 BR: Dan de woningen die er bovenop liggen, daar doe ik ook gewoon de binnenkant. Want die bewoner, die wil dat die, wil dat 

scheiding niet aangeven, die wil dat bij mij leggen, dus ik vind het criterium is meer van wie kan het gewoon het beste doen.  

119 BvdK: Dus zeg jij als belegger, het hangt van de huurder af…  

120 BR: Ahum het hangt van de kwaliteit van de belegger en de huurder af… degene die het beste in staat is om het zo hoog 

mogelijke kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs te realiseren, die zou het moeten doen…  

121 BvdK: Ja, okay… nou gaat circulaire economie uit van cirkels, onderhoud, of het nou bij de gebruiker of bij de eigenaar zit, dat is 

een wat grijs gebied, maar het hergebruik. … herinzet… van je gebouw.  

122 BR: Dat ligt dan daar. 

123  [wijst naar de eigenaar]  

124 BR: Dat zou bij de eigenaar liggen primair. 

125 BvdK: Stel dat je ervoor kiest om hem opnieuw in te zetten en je moet ehhh….je moet ook echt wat gaan doen aan het gebouw, 

wat over het algemeen wel zo is, denk aan Friesland, Campina.  

126 BR: Ja. 

127 BvdK: Dan kom je uiteindelijk weer bij die bouwer terecht. 
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128 BR: Ja. 

129 BvdK: En die gaan dan wat dingen doen. Stel nou dat je zover komt dat je…een vastgoedobject hebt, dat zal je wel nooit zijn 

overkomen denk ik, maar, dat je er never-nooit-niet meer een huurder voor kunt vinden… die afgewaardeerd is naar ehhh 

het minimum… en dat je op sloop terecht komt, nooit gebeurd neem ik aan? 

130 BR: Nou ehhh… jawel, ik denk dat dat juist ook de bedoeling is. . vreemd genoeg.. maar ehhh wij proberen, een portefeuille op 

te bouwen, die zo groot is, dat je niet meer het object specifieke risico hebt, maar alleen nog maar het marktrisico. En we 

zitten nu eenmaal in een markt die ehhh dat soort zaken voor laat komen, dus dat als het goed is, zou dat ook in onze 

portefeuille moeten voorkomen, de portefeuille moet zo breed gespreid zijn, dat je in de markt belegt. En dan kan je er 

eentje verliezen, een andere win je dan weer, je volgt gewoon alleen nog maar de marktbewegingen.  

131 BvdK: Ja. 

132 BR: En dat is het ultieme diversificatie doel, en dat hebben wij met anderhalf miljard in vastgoed, Dus het is nog nooit 

voorgekomen, maar dat komt ook een beetje, ik had in een gebouw, waarvan ik zei, daar gaan we weiland van maken, en ik 

vind ook dat je als ehhh als grote belegger, ook de guts moet hebben om dat te doen…. 

133 BvdK: Ja. 

134 BR: Omdat je niet, nooit te veel naar een gebouw, moet kijken, maar altijd moet proberen uit te zoomen naar een portefeuille. 

En je dus niet helemaal moet stukstaren op een klein gebouwtje van 2 duizend meter, waar, waar je tot aan de algemeen 

directeur “Vreselijk”.. mee druk bent om hem gevuld te krijgen… hup weiland van maken en focus verleggen naar de rest 

van de portefeuille. Dus het is nog niet gebeurt, maar het zou heel goed mogelijk zijn. Dus ik vind dat het zou moeten, als je 

een goede belegger bent… je moet afscheid kunnen nemen van je slechte vastgoed. Al moet je er weiland van maken en hem 

afschrijven naar nul.  

135 BvdK: Ja, dus die stap is in theorie mogelijk?  

136 BR: Ja en ik vind als je goed bezig bent dan doe je het ook.  

137 BvdK: Nou je gaat ook terug naar de essentie van wat vastgoed is.  

138 BR: Ja, maar voor ons is het een belegging, je gaat terug naar de essentie, voor wat je met een belegging moet doen volgens mij.  

139 BvdK: Ja maar, ehhh… mag ik even verder, dus één, is het nou een duurzaam productiemiddel? … vastgoed … of is het nou een 

financieel productiemiddel?  

140 BR: Voor ons is het slechts een financieel productiemiddel. Het is niet meer dan een belegging.  

141 BvdK: Maar het staat en valt met een gebruiker. Zonder gebruiker heb je geen cashflow op je belegging.  

142 BR: Nee, dat is ehhh dat ben ik met je eens, maar het is niet meer dan een financieel product.  

143 BvdK: Dus het is voor de gebruiker een duurzaam productiemiddel. 

144 BR: Ja, voor de gebruiker is het een duurzaam productiemiddel. 

145 BvdK: En voor jullie is eigenlijk het streven naar een ehhh… vervolgens hergebruiken van het object. Zoveel mogelijk, totdat het 

echt niet meer mogelijk is, dat maakt het een financieel productiemiddel?  

146 BR: Ja, en als je het hergebruikt, is het slechts financieel gedreven. 

147 BvdK: Nog een keer, wat zeg je nou? 

148 BR: Als je het eventueel hergebruikt, is het alleen financieel gedreven.  

149 BvdK: Ja, dus alleen als je er iemand voor kan vinden, tegen een acceptabele investering…dan vind je het goed 

150 BR: Ja. 

151 BvdK: En als je het echt niet kunt vinden, dan is het slopen en weiland. 

152 BR: Ja nogmaals, dat is nog niet voorgekomen, maar zo zou het wel moeten.  



Bijlage 6 - Verbatim Bauke Robijn 
 

Amsterdam School of Real estate 117 
 

153 BvdK: Ja, of verkopen, als de markt… die …  

154 BR: Ja, dat zou ook kunnen, maar ehhh. Niet koste wat kost een invulling ervoor vinden. Het feit dat het wel of niet gebruikt 

wordt, dat zou geen enkele overweging mogen zijn. Daarbuiten gelaten dat wij ehhh social responsible investments als 

guideline hanteren. Dus ook proberen te kijken naar hetgeen dat ehhh als wij maatschappelijk aan verantwoord hebben… 

maar het moet voorop staan dat het een financieel product is die bepaalde kenmerken heeft, waar onze pensionadas gelukkig 

van worden.  

155 BvdK: Ja, okay, als je het model zo bekijkt hè? Wat denk je dan, behalve dan de cirkel van onderhoud? 

156 BR: Nou, dat het eerste deel al vanzelf gaat, het tweede deel ook, het is een ehhh met name het derde deel, hergebruik 

component.  

157 BvdK: Ja. 

158 BR: Waar we nog echt tekort schieten. En dat is misschien wel, dat is ook belangrijk voor jouw model, als je kijkt naar Friesland 

Campina, dat is pas echt héél erg duurzaam, en niet omdat wij daar nou zo fantastisch bezig waren… dat natuurlijk ook …  

159 BvdK: Het wordt wel opgenomen hè? 

160 BR: Ja…dat maakt niet uit… nee maar zonder gekheid, we zijn daar van een G naar een A label gegaan, ehhh zonder er mee 

bezig te zijn. En het is nooit ehhhh… 

161  [Telefoon gaat] 

162 BvdK: Okay, nou waar waren we nou?  

163 BR: Friesland Campina! 

164 BvdK: O ja. 

165 BR: Daar is het een commerciële beslissing geweest, om het gebouw compleet te renoveren en een puur commerciële beslissing, 

wat ik net al aangaf, het is voor ons puur een financieel product, Alleen het voordeel van die financiële beslissing, was dat 

het ook nog eens heel duurzaam is. En dat kwam onder andere… 

166 BvdK: Wat is het voordeel daarvan dan? 

167 BR: Dat het duurzaam is? 

168 BvdK: Ja. 

169 BR: Nou, dat het ehhh, dat het goed past binnen onze social responsible investment guidelines. 

170 BvdK: Primair? 

171 BR: Nee, primair is het gewoon een commercieel… een goede beslissing.  

172 BvdK: Nee, maar waarom is het een goede beslissing? Sorry hoor, ik zit een beetje te  

173 BR: Omdat het gewoon een goed rendement oplevert, goed rendement tegen een…. 

174 BvdK: Gegarandeerde een beter huurgraad…  

175 BR: Ja, ja! 

176 BvdK:  Bezettingsgraad… 

177 BR: In zijn oude staat was het slecht verhuurbaar…  

178 BvdK: Daar heb je geen cijfers voor hè? Dat is gut feeling…  

179 BR: Nee, dat rekenen we uit. Dat rekenen we uit, dat is … 

180 BvdK: Ja? 

181 BR: Ja, dat is. Ehhh ik doe ook wat voor mijn geld! Dat is nou mijn werk!  

182 BvdK: Okay. 
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183 BR: Om een gebouw te bekijken en de verschillende opties op een rij te zetten en dan te zeggen, dat is de beste optie. En dat doe 

ik nu….en daar wordt ook nog wel eens… [onverstaanbaar]  

184 BvdK: Primair is het verduurzamen, levert een betere garantie op.  

185 BR: Nee! Nee! Niet verduurzamen!  

186 BvdK: Okay. 

187 BR: Primair is het wat kan ik met dit pand, dit kan ik met dit pand, dat betekent in dit geval, we hebben alle opties onderzocht, 

en daar is uitgekomen, hergebruik als kantoorpand, is het beste, renovatie naar nieuwbouwniveau, en een van de gevolgen 

daarvan is dat het heel duurzaam wordt. Maar dat is ehhh en verduurzamen van gebouwen, is wel een doel, maar maar een 

klein doel, het belangrijkste doel is financieel beste investering doen, dat hebben we hier gedaan, met als plus dat het ook 

nog eens heel duurzaam was! Dus het is niet het verduurzamen, was, maar het upgraden naar de up to standaard.  

188 BvdK: Naar de standaard van de huidige markt? 

189 BR: Van de huidige markt ja. Dat was financieel gezien de beste beslissing. En dat is ook nog eens heel duurzaam. En het past 

ook nog eens binnen je corporate social…..nou ja, als het heel duurzaam is, dan past het daar binnen. Dus ehhh het was dit 

cirkeltje… Financieel gezien was het de meest aantrekkelijke beslissing, en het is ook nog eens heel duurzaam. En dat vind ik 

pas SUPER duurzaam, Als ik dus niet ga verduurzamen omdat ik een heilig doel heb, van ik wil de wereld beter maken, hè 

moet allemaal duurzaam zijn. Als verduurzamen, … commercieel gezien de beste beslissing is. Duurzamer kan het niet, als 

dat zo zou zijn, dan zou het balletje heel snel gaan rollen. En dat is eigenlijk waarin we zowel in het eerste als in het tweede 

cirkeltje naar zoeken, en wat ook steeds meer gebeurt, en wat zie je, daar ben ik al wel achter, wanneer is verduurzamen 

commercieel interessant? Als het niet alleen de energielasten even ehhh op energie toegespitst, ‘t geldt voor alles, als het niet 

alleen de energielasten naar beneden brengt, maar ook nog de kwaliteit vooral, een heel goed voorbeeld daarvan is een ehhh 

nieuwe gevel. Je krijgt niet alleen veel minder warmteverlies, en een veel beter energetische prestatie, het ziet er ook nog eens 

veel mooier uit! Nou, die matchpoint. 

190 BvdK: Win win! 

191 BR: Een andere is een WKO in een woning. En alhoewel WKO's de techniek nog niet helemaal… Even het idee, mensen 

krijgen niet alleen een veel lagere energielast, maar ook nog eens vloerverwarming en vloerkoeling, door het hele huis! Als ik 

bij mijn vrouw aankom ehhh en ik denk dat ehhh dat bij meer vrouwen en mannen zo is, aankom, van ja, we doen een 

WKO, en dan krijg je een lagere energielast, dan denkt ze, nou dat vindt ze leuk, mijn vrouw is erg betrokken, en dat vindt 

ze aardig, maar ze kijkt me toch een beetje glazig aan. 

192 BvdK: Kost dat? 

193 BR: En ze vraag wat kost dat… … maar als ik tegen mijn vrouw zeg, je hebt straks vloerverwarming en vloerkoeling door je heel 

huis en het kost je helemaal niets! Je hoeft, je kan gewoon dat ding aanzetten, en de, al gaan we twee weken op vakantie, en 

je zet hem aan, dat kost alleen maar dat pompje… dat vindt mijn vrouw fantastisch!  En die mix, die maakt dat het gewoon 

commercieel gezien heel interessant is.  

194 BvdK: Ja. 

195 BR: Als je die mix, van en een kwalitatieve verbetering en een besparing op je energielasten en de CO2-uitstoot, dat is ehhh de 

eerste twee zijn dan haalbaar. 

196 BvdK:  En de volgende cirkel? 

197 BR: Dat is vaak nog waar het aan ontbreekt. En dat is ook waar ehhh waar het heel lastig word, want als er iemand, daarmee 

bezig zou moeten gaan, dan zijn wij het, als beleggers, Want ik bezit over 40 jaar dat pand nog steeds! 

198 BvdK: Ja. 
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199 BR: Maar, dat is ehhh ….en dat is misschien wel een heel grappig.…dan kom ik toch nog even op het laatste terug, ehhh wij 

zijn een kantoorpand aan het renoveren in Zoetermeer, En daar moest een nieuwe luchtbehandelingkast gebouwd worden. 

Ik ben echt à technisch, maar langzamerhand weet ik een beetje hoe zo'n kast eruit ziet, en ben ik er ook wel eens in geweest, 

Ja, in principe is het gewoon een doos, en daar zitten allerlei sleuven in en dingen ventilatoren… 

200 BvdK: Motors, pompen… 

201 BR: En vinnen. Dus toen zeiden we, ja een nieuwe luchtbehandelingkast, en toen kwam ik op het lumineuze idee, ja maar kan ik 

dan die huidige doos niet hergebruiken? Want dat is allemaal plaatstaal, dat moet allemaal gemaakt worden. En toen hebben 

ze het voor me uitgezocht, en toen was het ehhh €2000 goedkoper om de huidige kast te gebruiken, in plaats van de nieuwe. 

Maar vijf techneuten raadden mij het ten stelligste af. En er staat dus nu een nieuwe kast. En toen, heb ik wel gezegd, ja, 

maar dan verwacht ik wel, dat die nieuwe kast zo is dat dat gewoon, ja het is een doos, ik bedoel, een plaatstalen doos, 

waarom zijn dat niet standaard maten, die je kloek, kloek, kloek en over 10 jaar…..ja, maar nee dat werkt allemaal niet. En 

dit en dat en ehhh…dus het is…en dat vind ik ook met hergebruik van componenten, Ja, waarom zijn er niet gewoon 

geveldelen, die ik er af kan halen? Je hebt hier een beton casco. Waarom zijn dat niet standaard maten? Dus ik zeg, ja ik heb 

hier 20 van die platen en dan is dat in Amersfoort voor een nieuwbouw. Ik heb wel eens gekken, ja het is gewoon, wat palen, 

wat dwarsliggers en daar leggen ze allemaal betonnen liggers op.  

202 BvdK: Ja. 

203 BR: En ja, maar dat is wel heel lastig om dat van de grond te krijgen. Want bij de bouw zit het belang niet, integendeel.  

204 BvdK: Ja. 

205 BR: Bij ons zit de kennis niet en ook niet ehhh…mijn eerste focus, want we hebben het over 50 jaar!  

206 BvdK: Nou kijk, dat is het lastige hè…althans gaande dit onderzoek kom ik daar achter…dus dat is goed hè, want dan leer ik ook 

nog wat. 

207 BR: Ja. 

208 BvdK: Is dat, ja kijk enerzijds, is het hergebruik van bouwcomponenten, is erg lastig omdat je..je hebt geen marktplaats of zo waar 

ze op staan.  

209 BR: Nee. 

210 BvdK: Dat is één, en twee, als jij ehhh, nu zegt, ik ga een nieuw gebouw neerzetten en dan ga je eerst eens effe kijken wat kan ik 

krijgen? Ja, dan moet je dat allemaal vastleggen, omdat je het pas over 2 jaar gaat bouwen, ehhh en 3… het belang van 

bouwers, en dat bedoel ik niet een aannemer, eigenlijk wel maar goed, is niet om het zo te bouwen dat zij niet iets nieuws 

kunnen bouwen. 

211 BR: Nee! 

212 BvdK: Begrijp je wat ik bedoel? 

213 BR: Ja. 

214 BvdK: En die luchtbehandelingkast leverancier, die heeft liever dat jij nu een nieuwe kast koopt en over 10 jaar weer een nieuwe 

kast,… als dat je over 10 jaar zegt, nou mooie kast, maar ik hoef alleen maar effe een nieuw motortje te hebben. 

215 BR: Ja, nou ja, daarom.  

216 BvdK: Maar het zou wel jullie belang moeten zijn!  

217 BR: Ja maar dat ehhh is het niet, ehhh. 

218 BvdK: Althans die luchtbehandelingkast is nog te overzien hè?  

219 BR: Ja, dat is te overzien, maar als ik het over het casco van een gebouw heb, dan heb ik het over 50 jaar! En wij hebben pas een 

gebouw gekocht, met een huurcontract van 40 jaar, EN ik heb niet eens gekken naar mijn exit! … en van wat ga ik over 40 
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jaar doen met het gebouw? En ik zal je uitleggen waarom niet, ik heb er wel aan gerekend, En of ik nou zeg ehhh het pand is 

22 miljoen, of ik nou zeg, de waarde stijgt elk jaar met 2%, of ik schrijf de waarde af naar nul, Dat maakte 0,4% uit in mijn 

rendement, Want 40 jaar is zo ver, die eindwaarde, met elk jaar wordt die eindwaarde, relatief minder belangrijk, en de 

huurstroom belangrijker.  

220 BvdK: Ja, ja. 

221 BR: Dus over een periode van 50 jaar, ehhh wat er dan gebeurt. Dus of ik het kan hergebruiken en met bijvoorbeeld 20% 

bespaar van nieuwbouw of niet, heeft zo'n minimale impact op mijn rendement, dat hè, dat zou me wel waard kunnen zijn, 

maar als het aan het begin…. stel je voor aan het begin kost het me een 0.5% meer…om het zo te laten bouwen, en aan het 

eind levert het me 20% op. Dan is het financieel gezien nog niet interessant. Omdat het zo ver weg is. Dus dat maakt het 

die verdiencapaciteit…. 

222 BvdK: Maar dat werkt alleen…kritische noot… bij een huurder die 40 jaar tekent… 

223 BR: Nee, dat gebruiken we alleen bij een scenario over 50 jaar. En het casco gaat altijd over 50 jaar. Voor het huurcontract werkt 

het alleen… alleen als je het over het casco hebt, Ik ga er vanuit dat het 50 jaar kan ehhh. Ja van ehhh we blijven het 

verhuren. Dus eventueel nu een rendementsberekening, wat is nou slimmer, traditioneel bouwen of hergebruik bouwen, zou 

ik voor het casco 50 jaar nemen. En dan zeg ik alleen, okay tel je voor over 50 jaar kan ik het weer afbreken, en dan en dan 

kan ik het verkopen, Of verkopen of hergebruiken, dat maakt niet zo heel veel … of dat ik het nou aan mijzelf verkoop of 

aan een ander, dat maakt niet zo heel veel uit. Dan kan ik het verkopen en dan levert me dat 20% op van de huidige 

investering. Maar daarvoor moet ik nu een 0.5% meer investeren, Dan is het waarschijnlijk….ik kan het sommetje nog wel 

een keer voor je maken. Maar dan is het sommetje waarschijnlijk niet rendabel en vanuit financieel oogpunt dus geen 

verstandige beslissing. En dan ben ik wel heel ehhh en dan zal het dus ook vanuit het pensioenfonds geen verstandige 

beslissing zijn, ook al is het duurzaam.  

224 BR: Dus ehhh, even tussendoor hoor, hoe lang hebben we? 

225 BvdK: Ja, we hebben eigenlijk nog ehh maximaal 10 minuten, want ik moet naar Amsterdam en ik moet nog het een en ander 

doen…  

226 BR: Als je naar dit model kijkt zeg jij eigenlijk, Site & Structure moet je vergeten…. Bram dat hele verhaal wat je houdt is wel 

leuk hoor maar…. 

227 BvdK: Nee ehhh, ik vind.… 

228 BR: Maar voor mij als pensioenbelegger…nee maar in theorie is dat natuurlijk een uitkomst van het onderzoek…  

229 BvdK: Als pensioenbelegger, ik denk dat ik hem in die zin wel kan samenvatten, als pensioenbelegger, denk ik dat het niet 

interessant is… maar… dat ligt natuurlijk wel aan het sommetje. Ik noem net getallen, ik krijg straks 20% terug van mijn 

initiële investering, en ik geef nu een half procent meer uit, Ja, het is natuurlijk wel afhankelijk van die getallen… voor 

hetzelfde geld is het nu goedkoper, om te bouwen met hergebruik, Ja, dat maakt het sommetje ineens heel anders. En voor 

hetzelfde geld houdt je over 50 jaar, 60% van de investering over. Daar is het natuurlijk wel van afhankelijk, maar ik denk 

dat ehhh het sommetje nu nog zo is. Dat het voor een pensioenfonds geen financieel aantrekkelijke investering is.  

230 BvdK: Leuk. 

231 BR: Ja, jammer, maar ja [lacht] wel leuk, ik begrijp wat je bedoeld ja.  

232 BvdK: Maar dat is wel zo, dat vind ik wel leuk ja, Je bent de eerste die dat zegt.  

233 BR: Ja, nou ja.  

234 BvdK: Het kan ook liggen aan de mensen die ik geïnterviewd heb…  

235 BR: Ja, dat ligt aan de vastgoed mensen! Ja echt het niveau…  
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236 BvdK: Effe denken hoor ehhh stel nou dat je als pensioenfonds de kans krijgt om te beleggen in een circulair gedachte casco of 

gevel. Ik ga misschien effe een beetje snel hè, maar ik probeer om binnen de laatste 10 minuten….jouw een uitspraak te 

ontlokken,  

237 BR: Daar is over het algemeen niet zoveel voor nodig hoor.  

238  [Beiden lachen] 

239 BvdK: Nee, maar als je zoekt naar, als pensioenfonds die in vastgoed belegt, beleg je eigenlijk altijd in het totaalobject. Het 

beleggen in een ehhh concept dat een van die cirkels invult? Binnen een van de lagen, zou dat iets zijn…. 

240  [Onverstaanbaar] 

241 BvdK: Even terug hè, want ik ben gister naar Rau geweest, nou, die hebben een concept Pay-per-Lux.  

242 BR: Bij Rabo? 

243 BvdK: Rau, dat is een architect in Amsterdam, die heeft een concept bedacht voor Pay-per-Lux. En daar is het idee dat je als 

gebruiker, wil je een bepaald verlichtingsniveau, en je stapt naar ehhh….Turntoo, zo heet dat, bedrijfje, BV-tje opgericht, 

Turntoo die regelt het voor jou, dat je armaturen en licht krijgt, voor 5 jaar lang, daar ontvang je iedere maand een bedrag 

voor en na 5 jaar dan halen ze het terug. Het streven van Turntoo is dat je iets krijgt, dat je na 5 jaar nog steeds wilt 

gebruiken, Maar het streven is ook dat ze het daarna kunnen hergebruiken. Dat is het model. 

244 BR: Model van de toekomst! En verlichting is daar een hele goede voor. Ehhh, want als het goed is, krijg je meer kwaliteit, voor 

een lagere prijs. Wij doen dat vaak met Philips… 

245 BvdK: Philips zit er ook achter hoor! 

246 BR: Ja, ja laat Philips maar die lampen doen, dat is hun expertise! 

247 BvdK: En na 5 jaar halen ze het weg, zij kunnen het materiaal hergebruiken, in de productie van nieuwe lampen als het goed is. 

248 BR: Ja, maar dat is dan hun probleem hè!  

249 BvdK: En daardoor hebben ze lager productiekosten, waardoor het in totaliteit voor mij goedkoper is terwijl ik meer kwaliteit krijg.  

250 BR: Ja, dus ehhh, absoluut het model van de toekomst.  

251 BvdK: Ja maar, nou is de vraag, stel nou eens dat het met Turntoo heel goed gaat, en ze krijgen een ontzettend divers publiek aan 

mensen die hun diensten afneemt. Dus ehhh dan heb je het over ehhh retail, wonen en werken, logistiek zal niet zo veel 

verlichting nodig hebben, maar goed, en zij krijgen behoefte aan financiering. 

252 BR: Dan zijn er verschillende manieren waarop wij kunnen participeren. 

253 BvdK: Ja, ik ben niet aan het zoeken voor ze hoor, maar puur om even mee te oefenen….zou je kunnen zeggen, ik wil een garantie 

van de inkomstenstroom, zou je dat dan op een andere manier in vastgoed kunnen zoeken? 

254 BR: Nou in die zin, kijk wij als belegger. We kunnen op verschillende manieren investeren, we kunnen ze een bedrijfsobligatie 

geven, dat is gewoon een lening, dat gebeurt hier regelmatig, over het algemeen niet de kleine bedrijfjes hoor hè, want die 

jongens komen niet voor minder dan 50 miljoen hun bed uit, dat gaat echt met de grote bedragen, maar je kunt 

bedrijfsobligaties geven, ehhh private equity, wij zin ehhh best wel een grote… in private equity zitten, en dat betekent dus 

gewoon, dat wij het aan een fonds geven en die kopen het bedrijf op of die investeren in het bedrijf en die gaan het opnieuw 

managen, soms ehhh helemaal, soms niet, op die manier zou het kunnen, we kunnen er gewoon een aandeel in kopen, Op 

het moment dat het beursgenoteerd is, Vanuit het vastgoed zie ik daar niet zo heel snel ehhh een investeringsmogelijkheid,  

255 BvdK: Nee, het lastige is ook dat je, het is niet zo dat je het bezit kan verkrijgen over de lamp ofzo hè weet je wel?  

256 BR: Nee. 

257 BvdK: Het is dan altijd in een aandelenvorm of een … 
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258 BR: Het is gewoon een bedrijf waar je een aandeel in hebt. En vanuit vastgoed, het enige dat je nog zou kunnen zeggen, maar 

dan kom je ook los van die Site, en ik denk dat de kenmerken….maar dan zou ik wel meer tijd nodig hebben. De 

kenmerken van vastgoed is juist, komt voort uit het feit dat het object gebonden is, locatiegebonden. 

259 BvdK: Ja. 

260 BR: En om het moment dat het bijvoorbeeld alleen dus, ehhh de structuur zou verhuren, dus alleen de ehhh betonnen balken, 

dan dan is het geen vastgoed meer. Dan is het niet anders als dat je een auto verhuurt of dat je....dus dan heeft het die 

kenmerken van vastgoed ook niet meer, Dus logischerwijs, zou het dan op een ander desk terecht komen, dan op de 

vastgoeddesk. Denk ik. 

261 BvdK: Ja. 

262 BR: Want nogmaals financieel gedacht, voor ons is vastgoed niet iets, omdat er een gebouw staat, voor ons is vastgoed iets dat 

specifieke financiële kenmerken heeft, en daarom beleggen wij erin, niet omdat we zo gek zijn op die gebouwen, maar 

vanwege die specifieke financiële kenmerken, en ik denk als je daar alleen nog maar in de Structure belegt, dat die specifieke 

financiële kenmerken, eerder ergens anders op lijken, dan op vastgoed. Wat wel weer heel erg veel op vastgoed lijkt, is 

bijvoorbeeld infrastructuur. Dat wordt vaak in dezelfde hoek gedouwd. En dat komt weer omdat dat zo locatiegebonden is. 

En dat is natuurlijk grond is ehhh… onvervreemdbaar goed, dat is nog een heel speciale….dus ik denk dat dat iets met 

elkaar te maken heeft, maar dan zou ik ehhh 

263 BvdK: De vraag is dan nu ehhhh gooi ik er nog eentje in hè? Stel nou dat je een drijvend platform,  

264 BR: Ik weet precies wat je bedoeld… ja dat is wel leuk, het is wel grappig dat je dat nu zegt, want dat is inderdaad niet 

locatiegebonden, maar wel vastgoed. Toen ik hiermee begon, dacht ik als dit mijn lagenmodel is dan, dan is de Site… nou ja 

das wel lullig, de Site is altijd locatie gebonden, het is daar, that's it, het blijft altijd daar.  

265 BvdK: Ja. 

266 BR: Tenzij je het drijvend gaat beschouwen. 

267 BvdK: Grondmarkt in Nederland is super rigide, want daar hebben we maar een x aantal grond en daar komt helemaal niks bij, 

behalve dan de Tweede Maasvlakte. 

268 BR: En Markerwaard. 

269 BvdK: En de Markerwaard gaan we ooit nog inpolderen hè? Gebeurt nooit maar okay…dus we hebben niet zo veel grond, maar 

stel nou dat je drijvend gaat bouwen, Rotterdam roept dat ze daar heel ver in zijn, ligt ook een drijvend platform. 

270 BR: Ehh ja. 

271 BvdK: Dan is het geen vastgoed meer, in de vorm van vastgoed zoals we vastgoed kennen.  

272 BR: Nee, maar het is wel goed dat je dat aanhaalt, want voor een pensioenfonds is het wel interessant, want je hebt ehhh nou ja 

ik weet niet of je de optie theorie kent, je hebt een extra financiële optie, en die optie heeft waarde. En die financiële optie is 

dat je gebouwen ergens anders naar toe kunt slepen, waar wel vraag is.  

273 BvdK: Het zou een héél nieuwe dimensie toevoegen aan vastgoed beleggen… 

274 BR: Nou maar het heeft ehhh, dus niet de specifieke vastgoedkenmerken, want het probleem is ook, het voordeel is dat je het 

weg kunt slepen, maar het probleem is ook dat je het weg kunt slepen. En dat betekent dat de waarde, van jouw specifiek 

vastgoed, Nooit boven de stichtingskosten van het nieuwe object uit kunnen komen. 

275 BvdK: Ja, maar daar gaat het niet om.  

276 BR: Jawel, want dat is een financieel kenmerk.  

277 BvdK: Nee, maar wacht effe, jij zei net dat, aan het begin, als ik over 50 jaar kijk, dan gaat het mij puur om het verhuren.  
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278 BR: Ehh nee, over een 50-jarige periode, is het aandeel van de huurinkomsten zo groot, dat het aandeel van de waarde 

component over vijftig jaar verwaarloosbaar is. Dus het is inderdaad… 

279 BvdK: De onzekerheid dat je over 10 jaar een nieuwe huurder vindt, zou je kunnen mitigeren, of verkleinen, als je het drijvend 

realiseert, moet je wel de ruimte hebben om hem ook drijvend overal te plaatsen waar je wilt.  

280 BR: Ja.  

281 BvdK: Want een van de kenmerken van de veroudering van vastgoed is dat je omgeving een heel sterke rol speelt daarin. Voorbeeld, 

mijn schoonvader woonde tegen het Zuiderpark aan in Den Haag, een prachtwijk. Totdat de omgeving steeds meer 

allochtonen trok, en op een gegeven moment besloten ze ja, we gaan hier ook weg. Dat is niet meer de wijk waar we zijn 

begonnen. Het is niet zo dat hun woning niet meer voldeed. Of dat die niet gelukkig was waar die met het stuk stenen, waar 

hij eigenaar van was. 

282 BR: Nee, maar het is wel iets waar een hoop consequenties uitvolgen denk ik…dus tekort om nu zo te moeten doorgronden, 

maar ik denk eigenlijk, als ik er goed over nadenk, dat je de “best of both worlds” hebt. Want ehhh als ik nu even die wijk 

neem hè? Waar jij het net over had. Op het moment dat die wijk naar beneden gaat, dan koppel je je vastgoed los en dan 

sleep je het naar de andere kant van Den Haag. Dus op het moment dat je een negatieve optie uitgevoerd krijgt, heb je 

flexibiliteit. Op het moment dat die wijk omhoog gaat..  

283 BvdK: Kan je hem ook weghalen… 

284 BR: Nou, waar ik naar toe wil is dat, jij dan alsnog die locatie bezet. En ook ruimte op het water is relatief beperkt, dus het feit 

dat jouw pand daar al ligt, betekent, dat er niet een ander pand kan gaan liggen. Want in mijn hoofd was het zo, kijk ik heb 

daar een eehhh. 

285  [legt zijn iPhone op tafel] 

286 BR: Een iPhone of een gebouw zijn allebei net zo net zo reproduceerbaar, Als die iPhone vastligt, dan heeft die de 

waardecomponenten, van het feit dat hij hier ligt en niet daar… als hij losligt, kan hij overal naar toe en is hij dus 

vervangbaar. Maar hij is niet vervangbaar, want daar kan geen andere telefoon meer liggen. 

287 BvdK: Nee. 

288 BR: Begrijp je wat ik bedoel? 

289 BvdK: Ja. 

290 BR: De locatie, het feit dat hij op die locatie zit, als het upwards, dan bezet jij die locatie en dan gaat hij dus een deel van die 

stijging mee… want de locatie, of hij nou wel of niet van jou is, hij is bezet door jou. Dus daar kan niemand anders meer 

liggen. Op het moment dat het slechter gaat, kan je weg. En dat heeft eigenlijk, vanuit de optie theorie gedacht, twee 

positieve opties, de optie om te blijven liggen of de optie om weg te gaan. In het geval van waardestijging blijf je liggen, in 

het geval van waardedaling ga je ergens ander, kun je gewoon weggaan. En zal jouw pand dus altijd de waarde blijven 

houden, van de stichtingskosten.  

291 BvdK: Ja, minimaal. 

292 BR: Dat is de minimale waarde die je erin hebt.  

293 BvdK: Want bijvoorbeeld het kantoorpand waar ik weiland van wil maken, als het kantoorpand nou ehhh versleepbaar was, dan 

had ik misschien van de locatie ook wel weiland willen maken, maar het kantoorpand had altijd zijn stichtingskostenwaarde 

behouden.…. hij is wel heel goed hoor…. 

294 BR: Dus dan zou je de waarde van vastgoed moeten opdelen, in de grond locatiewaarde en in de stichtingskosten / objectwaarde.  

295 BvdK: Of je zou in je rekenmodellen uit moeten gaan van de stichtingskosten als de minimale waarde van je object. 

296 BR: Ja. 
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297 BvdK: Dan houdt je grond dus altijd een minimale waarde? 

298 BR: Ja, grond kan voor een belegger geen negatieve waarde hebben. De plus is het feit dat jij daar toch ligt, dat je die plek bezet 

houdt. Heb je een 50-jarig huurcontract, dan kun je na 50 jaar afschrijven, naar nul c.q. de stichtingskosten. Maar ehh heb 

jij een eeuwig durend pachtrecht, dan pak je de waardestijging zelf.  

299 BvdK: Ja, leuk. 

300 BR: Ja! Erg leuk om daar over na te denken. We moeten er nu wel echt een eind aan maken, want ik moet weg.  

301 BvdK: Bedankt! 

302 BR: Graag gedaan! 

303  

304  [Einde opname] 


	Voor u ligt mijn MRE scriptie met als onderwerp Vastgoed en de circulaire economie: een toekomstverkenning. Eind 2011 ben ik gestart met de MRE opleiding en hobbelde ik van tentamen naar tentamen. Of was het van borrel naar borrel? Ik heb ontzettend v...
	1 Inleiding
	1.1 Aanleiding
	1.2 Probleemstelling
	McKinsey & Company (2012) stelt dat de grenzen van ons lineair economisch model steeds dichterbij komen; grondstoffen worden duurder en schoon water en schone lucht worden schaarser. De onhoudbaarheid van ons lineaire systeem blijkt wel uit de volgend...
	De groeiende wereldbevolking, de welvaartsstijging en de toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen zijn dus een gegeven. Om de grenzen van onze mogelijkheden niet te overschrijden moeten we die hulpbronnen optimaal gaan inzetten. De afgelopen d...
	De uitdaging is dus om te groeien door vergroening, waarbij we in onze welvaart voorzien door een optimale omgang met natuurlijke hulpbronnen. Hierbij staat duurzaamheid centraal. We willen immers niet alleen vandaag maar ook morgen verzekerd zijn van...
	1.3 Vraagstelling
	1.4 Doel van het onderzoek en eindproduct
	1.5 Onderzoeksmethode & strategie
	1.6 Leeswijzer
	Dit hoofdstuk behandelde de aanleiding van het onderzoek, probleem-, vraag- en doelstelling en de onderzoeksmethode. Het theoretisch kader van het onderzoek wordt in hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 3 wordt, aan de hand van succesvolle circulair e...

	2 Theoretisch kader
	2.1 Circulaire economie
	2.1.1 Achtergrond & definitie

	Zoals in de inleiding gesteld heeft de circulaire economie zijn oorsprong in hetgeen MacArthur heeft geleerd tijdens haar zeilreizen. Hoe overleef je met gebruik van beperkte middelen, als je op jezelf bent aangewezen. In essentie is dit een stroming ...
	De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en de waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgez...
	Preston (2012) stelt dat de circulaire economie zijn wortels heeft in de industriële ecologie. De industriële ecologie is in 1970 ontwikkeld door milieuacademici en wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt . Industriële ecologie betreft het her modell...
	Binnen deze studie wordt dan ook de volgende definitie voor een circulaire economie gehanteerd:
	Circulaire Economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.
	Een Circulaire Economie komt neer op:
	1. Optimaal gebruik van grondstoffen
	2. Geen afval, geen emissies
	3. Duurzaam brongebruik
	Een belangrijk gedachtegoed in de circulaire economie is dat de mensheid de stap zet van verbruiker naar gebruiker. Thomas Rau (2013) stelt: “Het idee dat producten altijd eigendom moeten worden van consumenten is niet meer van deze tijd. Als consumen...
	2.1.2 Opbouw model circulaire economie

	Het model van de circulaire economie is opgebouwd uit een 4-tal bouwstenen (Ellen MacArthur, 2012). Dit zijn:
	1. Ontwerp- en productievaardigheden;
	Materiaalkunde en materiaalselectie spelen een cruciale rol in het ontwerpen van producten. Fabrikanten moeten de focus leggen op het doel en de prestaties van de producten, in plaats van doel en prestaties van de basismaterialen. Het proces moet dusd...
	2. Nieuwe business modellen;
	Bedrijven met een groot marktaandeel en meerdere disciplines in de traditionele lineaire waardeketen kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de circulaire economie
	3. Ervaring in “cascade” ontwerpen;
	Er zullen nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld moeten worden om cascades te ontwikkelen, waarbij een uiteindelijke terugkeer naar de bodem of in een industrieel productiesysteem mogelijk is. Hierbij komen ondermeer ketenlogistiek, opslag, risicoma...
	4. Partijen die “cyclus- en sector-overschrijdende” concepten opzetten.
	Om materiaal gebruik sector en cyclus overschrijdend mogelijk te maken zal de markt zijn werk moeten doen, maar zal deze zeker de ondersteuning nodig hebben van beleidsmakers, onderwijsinstellingen en opinievormers.
	2.1.3 Van lineaire naar Circulaire Economie, waar staan we nu?

	Eerder is gesteld dat de huidige economie een lineaire economie is. Volgens staatssecretaris Mansfeld (2013) is dit voor Nederland een te negatief beeld van de situatie . Op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid, kostenoverwegingen en/of wet...
	We zijn dus goed op weg, maar dat betekent niet dat we er al zijn. Er liggen nog aanzienlijke kansen voor economie en milieu. Inzet tot nu toe richt zich voornamelijk op de achterkant van de keten . De overgang naar een circulaire economie vraagt een ...
	McKinsey (2012) heeft geconcludeerd dat een meer circulaire economie voor Europa 340 tot 630 miljard dollar aan materiaalbesparingen per jaar kan opleveren. In het rapport “Kansen voor de circulaire economie in Nederland” concludeert onderzoeksbureau ...
	 7,3 miljard euro aan economische besparingen en baten kan opleveren in Nederland;
	 Een reductie van 17 miljoen ton CO2 per jaar kan opleveren (circa 8% van de totale Nederlandse uitstoot);
	 Grondstoffengebruik met circa 100 miljoen ton per jaar terugbrengt (een kwart van de totale Nederlandse jaarlijkse invoer);
	 De voetafdruk voor het Nederlandse land- en watergebruik elders in de wereld reduceert.
	2.1.4 Voorbeelden uit andere sectoren

	Er zijn verschillende sectoren waarbinnen de circulaire economie wordt toegepast. Eén voorbeeld is de (Nederlandse) kledingindustrie. Zo heeft het merk Mud Jeans (2013) een concept gelanceerd waarbij kleding geleased wordt en heeft het merk Vanvoort (...
	Ook binnen de ICT (hardware) sector is de eerste stap gezet. Siso en RoyalHaskoningDHV hebben recentelijk de Recover-E stichting gestart. Het door hen opgezette model is een eerste stap naar een circulaire economie voor ICT hardware (SISO, 2013). Reco...
	In de (petro)chemie wordt het concept “Chemical Leasing” uitgerold, wat volgens Voermans (2013) inhoudt dat chemicaliën niet per kilo worden verkocht maar op basis van prestatie en performance. Ook hier worden de producten niet verhuurd, maar verkocht...
	In de publicatie van McKinsey (2012) wordt de potentie van de circulaire economie voor de mobiele telefoniemarkt gepresenteerd. Daarin wordt een transitiescenario geschetst om te komen tot een circulaire economie voor de mobiele telefoonindustrie. In ...
	2.2 Transitiekunde
	2.2.1 Algemeen

	Zoals hiervoor gesteld worden moderne samenlevingen geconfronteerd met fundamentele duurzaamheidsproblemen in verschillende domeinen zoals energie, transport en voedsel. Technologische oplossingen bieden vaak een tijdelijke en gedeeltelijke oplossing....
	Het Dutch Research Institute For Transitions (2013)(DRIFT) is een Nederlandse organisatie die zich richt op transities. Het DRIFT omschrijft transitiekunde als het onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met transities. Hierboven is uitgelegd dat transit...
	De transitiekunde heeft zijn wortels in het bestuderen van sociaal-economische transities naar een meer ecologisch duurzame economie. Doel is om de afhankelijkheid van structurele schaarste van hulpbronnen te minimaliseren. Met andere woorden, dit ond...
	Transitiekunde is een manier van denken die zich de afgelopen twee decennia heeft ontwikkeld vanuit verschillende wetenschapsgebieden (o.a. geschiedenis, sociologie, systeemtheorie, innovatiestudies en ecologie). Transitiedenken wordt gebruikt om hist...
	Rotmans (2013) stelt dat transitiekunde een nieuw wetenschapsgebied is dat het afgelopen decennium is ontstaan. Het onderzoekt hoe transities (ingrijpende en onomkeerbare kantelingen van systemen in de samenleving) tot stand komen en hoe ze kunnen wor...
	2.2.2 De theorie achter transities

	Transitie betekent letterlijk kentering, omslag of overgang. In zijn boek definieert Rotmans (2013) transities als een ingrijpende, onomkeerbare verandering van (een deel van) de samenleving en van de regels, wetten, omgangsvormen, denkbeelden en idee...
	Rotmans & Loorbach (2009) benaderen transities vanuit de complexe systeemkunde. Vanuit die invalshoek definiëren zij een transitie als een fundamentele verandering in de structuur, cultuur en werkwijze van een maatschappelijk systeem. Een maatschappel...
	Avelino en Rotmans (2009) stellen dat elk maatschappelijk systeem een regime, een dominante structuur, cultuur en werkwijze heeft. Dit regime heeft stabiele macht en zet alles in om die te behouden. Niches zijn opkomende en afwijkende instabiele struc...
	 In de voorontwikkelingsfase wordt er geëxperimenteerd en zijn er erg weinig zichtbare maatschappelijke veranderingen;
	 In de take-off fase (kantelfase)  komt het veranderingsproces op gang;
	 In de acceleratiefase (versnellingsfase) vinden zichtbare systeemveranderingen plaats;
	 In de stabilisatiefase neemt de maatschappelijke verandering af en volgt een nieuw evenwicht.
	2.2.3 Hoe worden transities een succes?

	Transities kunnen slagen als de juiste coalities ontstaan van niche spelers binnen en buiten het regime, samen met veranderingsgezinde regimespelers. Dit laatste is volgens Loorbach (2007) de essentie van transitiesturing. Uit transitieonderzoek blijk...
	Transities ontstaan vaak door kleine groepjes mensen, een paar koplopers met een visie en een slimme strategie die voldoende innovatieruimte krijgen in de praktijk. Kantelaars, koplopers met het vermogen systemen te laten kantelen via destabiliserende...
	 Plaats een vraagstuk in langetermijnperspectief;
	 Bekijk het vraagstuk vanuit meerdere schaalniveaus;
	 Analyseer de drijfveren en patronen;
	 Exploreer contra-intuïtieve opties;
	 Reflecteer op eigen aannames en uitgangspunten.
	2.2.4 Kritische kanttekening
	2.2.5 Transitie naar een circulaire vastgoedeconomie

	2.3 Vastgoedkenmerken
	2.3.1 Achtergrond

	Van Gool et al. (2007) hebben de kenmerken van direct vastgoed omschreven. Gezien het doel van dit onderzoek zullen een aantal kenmerken in de navolgende paragrafen meer in detail uitgediept worden.
	Vastgoed is niet verplaatsbaar. Economische, fysieke en demografische veranderingen kunnen het vastgoed kwetsbaar maken. Ontwikkelingen in de omgeving, veranderingen in koopkracht of veranderingen in de bevolking kunnen grote gevolgen hebben op het va...
	Vastgoed kan gezien worden als productiemiddel en als vermogensobject. Het wordt een productiemiddel genoemd omdat bedrijven investeren in de huisvesting. Door de mogelijkheid van belegging in onroerend goed heeft het een sterk ondernemingskarakter. H...
	Vastgoed heeft hoge eenheidsprijzen. Het is slecht opdeelbaar en niet eenvoudig aanpasbaar. Hierdoor is de investering voor een vastgoedobject vaak hoog en wordt het veelal gefinancierd door een relatief groot aandeel vreemd vermogen. Dit kenmerk besc...
	Vastgoed heeft hoge transactiekosten. Naast de kosten van een koopcontract, de notariskosten en overdrachtsbelastingen zal ook rekening gehouden moeten worden met de informatiekosten. Deze kosten zijn relatief hoog, omdat vastgoed een heterogeen produ...
	Vastgoed is een heterogeen product . Elk gebouw staat immers op een andere locatie en heeft verschillende huurders. Vastgoed wordt ook in serie gerealiseerd, maar verschilt onderling vaak op één of enkele facetten.
	Vastgoed heeft een lange productietijd. Bij de realisatie van vastgoed komt veel kijken (en ook veel stakeholders). Naast de bouw dient ook rekening gehouden te worden met het bouwrijp maken van de grond en het aanleggen van de infrastructurele en de ...
	Bij vastgoed is er geen sprake van een doorlopende prijsvorming, omdat er onvolledige informatie is over het vastgoed en er marktimperfecties bestaan.
	Vastgoed heeft een lange levensduur. Slijtage/veroudering van vastgoed is een langzaam verlopend proces. Technisch gezien kan vastgoed in sommige gevallen wel een eeuw mee; de hoge transactiekosten en de lange productietijd worden hierdoor rendabel ge...
	Bij vastgoed is sprake van veel overheidsregelgeving. Zo dient er bij de realisatie van vastgoed te worden voldaan aan bouwvoorschriften en moet men in bezit zijn van een bouwvergunning. Ook speelt de overheid bijvoorbeeld een grote rol in de sociale ...
	2.3.2 Productiemiddel of vermogensobject?

	In onze samenleving hebben wij (onder meer) grond nodig om voedsel op te verbouwen, huizen nodig om in te wonen, ziekenhuizen om ons te verzorgen als we ziek zijn en kantoren om in te werken. Hiermee is het evident dat vastgoed voor de gebruiker een p...
	2.3.2.1 Duurzaam productiemiddel
	2.3.2.2 Vermogensobject
	2.3.2.3 Vastgoedbezit

	Binnen deze studie wordt vastgoed beschouwd als duurzaam productiemiddel. Tevens is de gebruiker diegene die het vastgoed gebruikt en is de eigenaar diegene die het vastgoed juridisch in eigendom heeft.
	2.3.3 Lagenmodel vastgoed
	2.3.4 Vastgoed in zijn omgeving
	2.3.4.1 Algemeen
	2.3.4.2 Locatietheorieën
	2.3.4.3 Technische veroudering
	2.3.4.4 Relatieve veroudering
	2.3.4.5 Functionele veroudering
	2.3.4.6 Economische veroudering volgens Korteweg
	2.3.4.7 Financieel-economische veroudering
	2.3.4.8 Samenvatting

	2.3.5 Stakeholders

	Om een idee te krijgen van de betrokken stakeholders bij de realisatie van vastgoed, is het goed om te starten met een korte blik op de waardeketen voor vastgoed. Logischerwijs wordt er dan gekeken naar ketenintegratie onderzoek. Het is namelijk de ve...
	2.3.5.1 Waardeketen vanuit informatie uitwisseling
	2.3.5.2 Waardeketen vanuit value chain
	2.3.5.3 Waardeketen volgens supply chain

	2.4 Deelconclusie

	3 Circulaire economie & Vastgoed
	In de voorgaande paragrafen is de essentie van de circulaire economie toegelicht en zijn vervolgens een aantal aspecten van vastgoed tegen het licht gehouden. De vraag is nu hoe de circulaire economie toegepast kan worden op vastgoed. Indien vastgoed ...
	3.1 Voorbeelden circulaire economie in vastgoed
	Een van de koplopers van toepassingen van circulaire economie in de bouw is de architect Thomas Rau (2013). Hij startte Turntoo, een platform dat zich inzet voor de transitie van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie. In de visie v...
	Op de Nederlandse vastgoedmarkt zijn ook concepten aanwezig die de potentie bezitten om circulair te worden. Voorbeelden hiervan zijn Park4all (2013), een tijdelijke parkeergarage die na gebruik gedemonteerd kan worden in onderdelen en op iedere wille...
	3.2 Hoe ver is de transitie gevorderd?
	De voorbeelden die in de vorige paragraaf zijn benoemd suggereren dat aanzetten voor de circulaire economie al aanwezig zijn in het vastgoed. Als we deze voorbeelden combineren met de theorie achter transities dan lijkt het voor de hand liggend om te ...
	De vraag is dus of en hoe we deze transitie meer vaart kunnen geven. Paragraaf 2.2.3 ging hier wat verder op door. Om transities te laten slagen is het van belang dat er de juiste coalities ontstaan van niche spelers. Turntoo is hier een goed voorbeel...
	Als “kantelaars” of “koplopers” via destabiliserende acties in de kantelfase de definitieve zet kunnen geven, is het “slechte nieuws” uit paragraaf 2.2.3 een belangrijke waarschuwing. Blijkbaar lukt het de kantelaars en koplopers zelden om een verande...
	3.3 Circulair vastgoedmodel.
	3.3.1 Modelvorming

	Aan de hand van de vastgoed supply chain uit paragraaf 2.3.5.3 kan het circulaire model van McKinsey (figuur 2) ingevuld worden. Aan het oorspronkelijke McKinsey model is toegevoegd dat het gebruik van grondstoffen geminimaliseerd dient te worden. De ...
	Het model werkt als volgt. In paragraaf 2.3.2.3, is er van uitgegaan dat vastgoed gehuurd word. In lijn met het model van McKinsey neemt de “user” een “product” af van een “service provider”. Als vastgoed als een totaalobject gezien wordt dan zal de e...
	Gedurende het gebruik zal de eigenaar het onderhoud verrichten. Als de gebruiker op zoek gaat naar een nieuw vastgoedobject zal het vastgoed geretourneerd worden aan de eigenaar. De eigenaar zal het vastgoed opnieuw inzetten, tot ook voor hem het vast...
	De technische en iconische ontwikkelaar zijn in het traditionele proces de geestelijke vaders van het ontwerp. Zij bepalen hoe het er uit ziet en welke componenten worden gebruikt om het vastgoed tot stand te brengen. Binnen de huidige lineaire vastgo...
	3.3.2 Verfijning

	De definitie van het model in voorgaande alinea’s is gestoeld op het idee dat vastgoed één product is. Volgens de theorie van Brand (paragraaf 2.3.3) is vastgoed echter op te delen in lagen, waarbij iedere laag een eigen omloopsnelheid heeft. De genoe...
	Deze toepassingen van de circulaire economie betreffen voornamelijk voorbeelden van gebruiksmiddelen. Tevens zijn het allemaal voorbeelden van oplossingen binnen het “inbouwpakket” van een gebouw. Interessant wordt het als er gekeken wordt naar de and...
	De site is een complex begrip. Het is formeel slechts de plot waar het gebouw staat. De verleiding is echter groot om het de locatie te noemen. Dit betekent in Nederland echter meer dan alleen de plot. Immers, met de locatie komt ook de bereikbaarheid...
	Maar dit betekent wel iets voor de “Structure”. De “Structure” van een gebouw is feitelijk de hoofddraagconstructie. Binnen de huidige markt wordt deze opgebouwd uit diverse materialen. Dit kunnen biologische materialen zijn (denk aan hout (Green, 201...
	Interessant wordt het echter als we inzoomen op het onderdeel “hergebruik componenten”. Hoe zou het hergebruik van gebouwcomponenten er uit kunnen zien? Er is slechts beperkt informatie beschikbaar over de mogelijkheden hiervan. Naber (2013) heeft hie...
	3.4 Deelconclusie
	In dit hoofdstuk zijn de circulaire economie, vastgoed en transities aan elkaar gekoppeld. Het primaire doel was om te komen tot een model voor circulaire economie in vastgoed (figuur 19). Paragraaf 3.3.2 geeft een verfijning voor  de constructie. Het...
	De huidige markt vraagt echter slechts beperkt om nieuwe vastgoedobjecten. De leegstand op de kantorenmarkt is momenteel dramatisch . Maar dit kunnen we ook juist als een kans zien. Als we uitgaan van circa 30% “kansloos” vastgoed (vastgoed dat de laa...
	...

	4 Toetsing van het model aan de praktijk
	4.1 Onderzoektype
	Dit onderzoek betreft een verkenning van een mogelijke transitie van de Nederlandse vastgoedmarkt. Een transitie naar een nieuwe manier van stenen stapelen. Niet meer alleen opstapelen, maar ook weer afstapelen. Zoals in paragraaf 2.2.3 te lezen is be...
	Veel onderzoeken worden gebaseerd op cijfers, omdat velen vinden dat cijfers verduidelijking geven. Binnen dit onderzoek is er echter niet gekozen voor een statistisch onderzoek. Tijdens de uitwerking van het theoretisch gedeelte ontstond het gevoel d...
	De Appreciative Inquiry stelt dat de onderzoeker kan leren op basis van successen, groeien door datgene te versterken wat al werkt. Gericht op het ontwikkelen van de toekomst die de onderzoeker graag zou willen zien. De onderzoeker hoeft bij een veran...
	Dit onderzoek is dan ook in lijn met het simultaneïteitprincipe van AI, dat stelt dat onderzoek gelijktijdig ook interventie is. Terwijl de onderzoeker leert, leert de lezer van de onderzoeker. Dit wordt actieonderzoek genoemd. In tegenstelling tot 't...
	4.2 Kwalitatief onderzoek
	Over het algemeen is de essentie van een onderzoek het zoeken naar een antwoord op een probleemstelling of het weerleggen of toetsen van een theorie. Men zou kunnen zeggen dat onderzoekers op zoek zijn naar bewijs. In dit onderzoek zijn we echter niet...
	Veel onderzoeken worden kwantitatief benaderd. De onderzoeker stuurt door middel van gesloten vragenlijsten de geïnterviewde(n) een bepaalde richting op. Door de structuur en richting van dit soort onderzoeken is er veel minder kans om nieuwe aspecten...
	4.3 Dataverzamelingsmethodes
	De meest gebruikte methodes voor dataverzameling zijn: bestaand materiaal, enquêtes, interviews, observaties, focusgroepen, casestudies en experimenten. De “bestaand materiaal” methode valt voor dit onderzoek af, gezien het feit dat er te weinig besta...
	Er wordt daarom gekozen voor een combinatie van interviews en case studies, om enige vorm van triangulatie te bewerkstelligen. Met andere woorden, door gebruik te maken van verschillende databronnen kan de geldigheid en validiteit van dit onderzoek wo...
	4.3.1 Kwalitatief interview

	Kwalitatieve interviews verschillen van elkaar op een aantal aspecten. Per aspect zullen deze hieronder kort tegen het licht gehouden worden.
	Mate van gestructureerdheid: Een open interview geeft de respondenten een bepaalde speelruimte om op hun eigen manier een antwoord te formuleren.
	Individueel of groep: In het geval van een groepsinterview worden alle betrokkenen bij elkaar geplaatst en parallel geïnterviewd. Deze benadering lijkt wel wat op de focusgroepmethode. Mede gezien de beperkte tijd die er voor de interviews beschikbaar...
	Direct of indirect: Is men op zoek naar meningen van de betrokkenen, dan is een indirecte interviewmethode het meest geschikt. Primair is in dit onderzoek op zoek gegaan naar feiten en niet naar meningen. Daarom is er gekozen voor een directe intervie...
	Vorm: Er zijn verschillende vormen mogelijk. Zo kan men denken aan schriftelijke, mondelinge en ook digitale technieken. Het grote voordeel van een mondeling interview is dat men de non-verbale communicatie als onderzoeker in de beoordeling kan meenem...
	Formeel of informeel: Feitelijk is dit afhankelijk van de geïnterviewde. Indien er gesproken wordt met een, in relatie tot de onderzoeker, meer senior persoon dan zal de setting al vrij snel formeler worden. Wordt er gesproken met een peer dan zal een...
	Er is voor dit onderzoek dus gekozen voor een individueel, direct, mondeling interview. Het is belangrijk om op dit punt van het onderzoek goed in het achterhoofd te houden wat door Rotmans is gesteld over kantelaars en het heersend regime. In de keuz...
	De geïnterviewden hebben vooruitlopend op het gesprek een A4-tje gekregen met de globale achtergrond van het onderzoek, de opgestelde modellen voor een circulaire vastgoedeconomie en het verfijnde model voor Structure. Om het gesprek op gang te brenge...
	Minimaal dienden de volgende vragen beantwoord te worden:
	 Wat vindt u van het circulaire vastgoed model / wat zijn uw ideeën?
	 Wat denkt u dat nodig is om eerste stappen in deze richting te zetten gezien vanuit uw rol?
	 Welke eerste kansen ziet u, hoe zouden we dit voor elkaar kunnen krijgen?
	4.3.2 Casusonderzoek

	Casusonderzoek levert de benodigde bevindingen op als sprake is van leerervaringen (Yin, 2003). Voor dit onderzoek is dit het geval als een casus voldoet aan de volgende criteria:
	4.4 De geïnterviewden
	Het primaire doel van de toetsing van het model aan de praktijk is om na te gaan in hoeverre het opgezette model herkend en erkend wordt door de beroepspraktijk. Daarbij is geprobeerd om een gevarieerde groep stakeholders te interviewen. Bij voorkeur ...
	Bauer & Gaskell (2000) adviseren om, als de onderzoeker zelf de open interviews analyseert, tussen de 15 en 25 interviews te houden. Binnen dit onderzoek is er voor gekozen om slechts 5 personen te interviewen. In alle eerlijkheid is deze keuze voorna...
	1. Ir. Pim Peters, één van de drie directeur-eigenaren van IMd Raadgevende Ingenieurs. Hij treedt tevens binnen de organisatie op als Raadgevend ingenieur. Zijn specialiteit is constructieve duurzaamheid. De heer Peters heeft samen met zijn mededirecteur z'
	2. Ir. David Snelleman, één van de twee directeuren van Dura Vermeer Vastgoed. Hij geeft tevens leiding aan de businessunit van grote projecten van Dura Vermeer. Hiervoor was hij directeur projectontwikkeling bij OVG en verantwoordelijk voor de dagelijkse '
	Binnen het model van de circulaire economie is de heer Snelleman “eigenaar” (voornamelijk de commerciële ontwikkelkant ervan) en “bouwrealisatie”. Het gesprek heeft 50 minuten geduurd en de scriptie zal aan hem teruggekoppeld worden. Het interview hee...
	3. Ir. Ruben van Doorn, general manager van Turntoo. De afgelopen 13 jaar werkte hij in uiteenlopende leidinggevende functies binnen TNT. De heer Van Doorn realiseerde onder meer een wereldwijd programma voor de introductie van elektrisch vervoer en het kl'
	Binnen het model van de circulaire economie vervult de heer Van Doorn de rol van iconisch ontwerper. Het gesprek heeft 90 minuten geduurd en de scriptie zal aan hem teruggekoppeld worden. Het interview heeft plaatsgevonden bij TurnToo in Amsterdam.
	4. Bauke Robijn, manager strategie en acquisitie bij het SPF pensioenfonds. Voorheen werkte hij bij DHV en DTZ Zadelhof. SPF Beheer beheert ruim 1,3 miljard aan vastgoed van het Spoorweg Pensioen Fonds (SPF)en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (S'
	Binnen het model van de circulaire economie vervult de heer Robijn de rol van eigenaar. Het gesprek heeft 50 minuten geduurd en de scriptie zal aan hem teruggekoppeld worden. Het interview heeft plaatsgevonden bij SPF Beheer in Utrecht.
	5. Bart Louw, hoofd research bij het ASR REIM. ASR REIM heeft momenteel een tweetal fondsen waarin belegd kan worden. De heer Louw is primair verantwoordelijk voor het opstellen van de marktoutlook voor de lopende investeringen. Binnen het model van de cir(
	4.5 Hypotheses & vragen
	Aan de hand van de theorie (hoofdstukken 2 en 3) zijn de volgende hypotheses opgesteld.
	Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17)
	H0: De generieke supply chain is een bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.
	H1: De generieke supply chain is geen bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.
	Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed
	H0: Het gedefinieerde model is te implementeren in de huidige vastgoedmarkt.
	H1: Het gedefinieerde model is onmogelijk te implementeren in de huidige vastgoedmarkt.
	Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek?
	H0: Het model is technisch mogelijk.
	H1: Het model is technisch onmogelijk.
	Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch?
	H0: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch mogelijk.
	H1: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch onmogelijk.
	Gedurende het kwalitatief onderzoek (lees de casussen en de interviews) zijn de hypotheses getoetst. Tijdens de interviews is, indien hypotheses afgewezen werden, doorgevraagd naar input voor verbetering. Aan het eind van ieder interview is de geïnter...
	4.6 Toetsingskader
	4.7 Bevindingen kwalitatief onderzoek
	4.7.1 Interviews
	Overall beleving


	Het interview met de heer Peters ging primair over de techniek rond circulair vastgoed en vrij gedetailleerd over hoe de “Structure” circulair te maken is. Het interview met de heer Snelleman vond plaats na het gesprek met de heer Peters. Een van de u...
	Het interview met de heer Robijn ging primair over de rol van vastgoed binnen de beleggingsorganisatie van het Spoorweg Pensioen Fonds. “Vastgoed is een asset class, met als primair doel het verzorgen van een stabiele belegging, met weinig volatilitei...
	Toetsing hypotheses

	Nadat de interviews woord voor woord waren uitgetypt zijn deze in MS Excel geplaatst. In MS Excel zijn vervolgens de reacties van de geïnterviewden gelabeld. Dit is gedaan door ieder (relevant) antwoord van de geïnterviewde te markeren en te koppelen ...
	Hypothese 1; Value chain
	H0: De generieke value chain is een bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.
	H1: De generieke value chain is geen bruikbare benadering voor een circulaire vastgoedeconomie.
	De heer Peters stelt duidelijk dat het geschetste model nooit haalbaar is in een circulaire economie. Door de sequentiële benadering van het proces worden er door eigenaar en gebruiker afspraken gemaakt, die vervolgens door de adviseur uitgewerkt dien...
	De heer Snelleman herkent het model maar geeft aan dat innovaties vanuit leveranciers gedreven worden door een vraag van gebruikers [bijlage 4, regel 8]. Tevens stelt hij dat de mate waarin er vrijheid is om een circulaire invulling te maken voor de g...
	De heer van Doorn heeft een duidelijk standpunt rond de nulhypothese. Zoals hij letterlijk stelt: “…Ja, hiermee krijg je nooit een circulair gebouw…”[bijlage 5, regel 28]. Hij heeft twee wezenlijke aanvullingen. Hij stelt: “Als je echt circulair wilt,...
	De heer Robijn herkent het model, maar heeft niet expliciet aangegeven in hoeverre het van toepassing kan zijn in een circulaire economie. De heer Louw herkent het model, maar heeft het gevoel dat invoering op deze wijze niet mogelijk is.
	Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed
	H0: Het model is eenvoudig te implementeren in de huidige vastgoedeconomie.
	H1: Het model is onmogelijk te implementeren in de huidige vastgoedeconomie.
	Alle geïnterviewden stelden dat het model haalbaar moet zijn, met dien verstande dat er discussie was over waar de “cirkel onderhoud” zich bevindt. Het is ook de vraag wat er onder onderhoud wordt verstaan. De heer van Doorn maakt het expliciet door e...
	De heer Peters stelt dat de gebouw gebonden installaties tot de onderhoudstaak van de eigenaar behoren, en de niet-gebouw gebonden installaties voor de gebruiker [bijlage 3, regel 31]. Hij herkent het model, maar heeft niet expliciet aangegeven in hoe...
	Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek?
	H0: Het model is technisch mogelijk.
	H1: Het model is technisch onmogelijk.
	Over deze hypothese zijn alle geïnterviewden het eens. Het is wel degelijk mogelijk om het opgestelde model technisch haalbaar te maken. Vooral de heren Peters en van Doorn waren hier expliciet in. De heer Snelleman voegt hier aan toe dat de bouwregel...
	De door de heer Snelleman aangehaalde uitdagingen zijn te overkomen, door een slim ontwerp van componenten, moet het mogelijk zijn deze aan veranderende wet- en regelgeving aan te passen. De uitdaging om de juiste componenten tijdig “naar je toe te ha...
	Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, economisch?
	H0: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch haalbaar.
	H1: Het model is binnen de huidige marktomstandigheden financieel-economisch niet haalbaar.
	De heren Peters en Robijn waren beiden, zonder dat zij het van elkaar wisten, eensgezind. De heer Peters stelt: “… het proces van een nieuwe kanaalplaat, ja dat kost geen drol meer tegenwoordig zeg maar, dat is helemaal uitgeknepen tot het bot toe en ...
	Overige bevindingen interviews

	De aanvullende opmerkingen en reacties van de geïnterviewden waren ook zeer waardevol. In de gesprekken met de heren van Doorn en Snelleman werden actuele ontwikkelingen besproken die men het best kan omschrijven als maatschappelijke veranderingen. Di...
	De opmerking van de heer Robijn dat een méérinvestering nu niet opweegt tegen de extra opbrengst over 50 jaar kwam onverwachts.
	4.7.2 Casusonderzoek

	In deze paragraaf zijn de casussen beschreven, inclusief de toetsing van de hypotheses.
	Casus 1 - Park4all

	Om een tijdelijk tekort aan parkeerplaatsen op te lossen ontwikkelde de auteur samen met de heer Huibrechtse het Park4all concept. Dit concept kenmerkt zich door een demontabel casco voorzien van extreem lichte vloerdelen. Dit casco is als Meccano, en...
	Het modulaire concept kenmerkt zich onder andere door één type kolom en twee types vloerligger: IPE600 hoofdliggers met daarop de HE140A liggers. Geen speciale hoekkolommen dus en ook geen lichtere (verjongde) kolommen voor de hogere verdiepingen. ‘Da...
	Park4all is een bedrijf dat de basis parkeervoorziening ter beschikking stelt, middels verhuur of koop/terugkoop. Zij leveren het casco en de vloeren, alle inrichting van de garage is voor de gebruiker. Mede hierdoor kan het ingezet worden als vergrot...
	Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17)
	Het ontwerp van de mobiele parkeergarage is bepaald door de materialen die voorhanden waren en niet door ontwerpers die de leveranciers dicteerden wat zij moesten leveren. De toegepaste glasvezelcomposietvloeren zijn hier het meest prangende voorbeeld...
	Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed
	Park4all fungeert als eigenaar en realisator. Zij werken met vaste leveranciers voor de belangrijkste onderdelen (de vloeren en het stalen casco). Park4all verzorgt zowel het onderhoud als het hergebruik van het object. De componenten worden specifiek...
	Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek?
	In het geval van Park4all is het casco eigenlijk ook het object. Het feit dat het concept nu al circa 4 jaar op de markt is onderschrijft de nulhypothese
	Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch?
	De huidige marktomstandigheden hebben een negatieve invloed op de verhuur/verkoop van nieuwe parkeergarages in Nederland. Een aantal tijdelijke garages zijn kort geleden vrijgekomen (van andere leveranciers) en deze hebben een sterk prijsverlagend eff...
	Casus 2 - Pay-per-Lux

	Het ‘leasen’ van licht, dat is het idee van dit concept. De gebruiker betaalt alleen voor de lichtprestatie in zijn kantoor; de leverancier (Philips) blijft eigenaar van de verlichtingsproducten. Bij dit dienstverleningsconcept betaalt de gebruiker al...
	Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17)
	De nulhypothese wordt voor deze casus verworpen. Het ontwerp van Pay-per-Lux is volledig bepaald door Phillips. Men kan er van uitgaan dat dit betekent dat het component-gestuurd ontworpen is. Ofwel, welke componenten hebben we om het aantal lux te bi...
	Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed
	Ten opzichte van het oorspronkelijk model van McKinsey is niet de gebruiker degene die het onderhoud doet maar de service provider. De ontwerpafdeling van Philips Lighting heeft onder meer bepaald op welke wijze en waar de armaturen worden geplaatst. ...
	Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek?
	Deze hypothese is niet te toetsen, aangezien Pay-per-Lux “slechts” een verlichting concept betreft. Aan de hand van deze casus kan er geen uitspraak over de plausibiliteit van de hypothese worden gedaan.
	Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch?
	Deze hypothese is niet te toetsen, aangezien Pay-per-Lux “slechts” een verlichting concept betreft. Aan de hand van deze casus kan er geen uitspraak over de plausibiliteit van de hypothese worden gedaan.
	Casus 3 - Gemeentehuis Brummen

	In Brummen is door een samenwerking tussen de gemeente, BAM Utiliteitsbouw, RAU en Turntoo het eerste gebouw als grondstoffendepot gerealiseerd. De gemeente Brummen zocht een semipermanente huisvesting met een levensduur van minimaal 20 jaar. Omdat RA...
	Het gemeentehuis Brummen verenigt binnen één project een aantal actuele thema’s zoals herbestemmen, renovatie, nieuwbouw, circulaire economie en design & build samenwerking. Het is een goed voorbeeld van de actuele ontwikkelingen die zich afspelen bin...
	Hypothese 1; Generieke supply chain vastgoed (figuur 17)
	De nulhypothese wordt verworpen. Het ontwerp van het gemeentehuis is gedaan in nauwe samenwerking met de aannemer én de leveranciers. In tegenstelling tot het opgestelde model, zaten de leveranciers gedurende het ontwerptraject dus al aan tafel.
	Hypothese 2; Generiek model circulair vastgoed
	Het gemeentehuis Brummen is in opdracht van de gemeente gerealiseerd en aan hen opgeleverd. De gemeente huurt het pand niet van de bouwcombinatie (Rau & BAM). Tevens is deze combinatie niet betrokken bij het gebruikstraject van het gebouw. In de aanbi...
	“…Voor de nieuwbouw van het gemeentehuis Brummen zou het losse interieur op Turntoo basis kunnen worden afgenomen. Als voorbeeld hiervan is de vloerbedekking van Desso op Turntoo basis opgenomen in de aanbieding. De grondstofwaarde van de vloerbedekki...
	In het geval van de vloerbedekking wordt er dus een koop/terugkoop garantie afgegeven voor Desso. Het is onbekend in hoeverre de gemeente Brummen hiervan gebruik heeft gemaakt. De werkwijze is dus niet opgetuigd zoals in het model is aangegeven. Dit t...
	Hypothese 3; Verfijning circulair model: Structure, techniek?
	Over het casco is een kort artikel verschenen op de website van Bouwwereld (2013). Deze website vermeldt: “…de uitbreiding van het gemeentehuis in Brummen is zo gemaakt dat deze na 20 jaar kan worden gedemonteerd. Hout speelt daarbij een hoofdrol. In ...
	Hypothese 4; Verfijning circulair model: Structure, financieel-economisch?
	Gezien het feit dat de tender voor het nieuwe gemeentehuis is uitgeschreven als design and build zal de door Rau en de Bam gekozen oplossing financieel-economisch haalbaar zijn. Belangrijk aandachtspunt is echter wel dat de geplande levensduur van het...
	4.8 Conclusies praktijkonderzoek

	5 Synthese theorie en praktijk
	In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek vergeleken met het theoretisch kader. De hypotheses worden hierbij als rode lijn gebruikt. In het voorgaande hoofdstuk zijn al de hypotheses getoetst; hier wordt iets dieper ingegaan op d...
	5.1 Hypothese 1
	De eerste hypothese betreft de waardeketen in het vastgoed. Als de transitie naar een circulaire economie wil slagen, dan zullen de zaken op een andere manier georganiseerd moeten worden. Dit was ook de verwachting bij aanvang van dit onderzoek. De ve...
	Het door Jonker (2011) opgestelde model is een omschrijving van de wijze waarop ketenintegratie in de woningbouw ingevoerd zou kunnen worden. Invoering van de circulaire economie in vastgoed zal een ander samenwerkingsmodel vergen. Aan de hand van de ...
	In dit model staan de (kleine) pijltjes voor informatie-uitwisseling. De eigenaar verzorgt de spilfunctie tussen gebruik en ontwerp. Indien tijdens gebruik wijzigingen aan het gebouw doorgevoerd dienen te worden is het zijn taak om eerst te klankborde...
	De materialen stromen langs de buitenrand van het model, de informatie stroomt langs de personen in het midden. Primaire reden is om, in tegenstelling tot het oorspronkelijk waardeketenmodel waarbij materiaal en informatie tegengesteld verliep, dit ge...
	5.2 Hypothese 4
	De vierde hypothese betrof de vraag of het financieel-economisch haalbaar is om een draagconstructie circulair te maken. Het bleek dat de tijdsspanne waarmee naar een gebouw-laag gekeken wordt bepalend is voor het slagen van de circulaire gedachte. En...
	Uiteraard is de berekening sterk afhankelijk van de inflatie en deflatie van nu en in de toekomst. Als we die gemakshalve op nul stellen, dan kan via een Discounted Cashflow benadering  een tabel worden gemaakt, waarin de huidige kosten en de opbrengs...
	Deze tabel suggereert inderdaad dat, bij de gegeven randvoorwaarden, het niet interessant is om extra te investeren in een demontabel casco dat normaliter na 50 jaar zijn meerwaarde oplevert. Kritische noten zijn dat dit afhangt van de aannamen voor i...
	Eén randvoorwaarde die onderbelicht is, is het feit dat uitgegaan wordt van technologische materialen (lees Staal en Beton). In de casus van het Gemeentehuis Brummen hebben we echter gezien dat het grootste deel van de uitbreiding in hout is opgetrokk...
	Terug naar de literatuur. Hoe kijkt MacArthur (2012) hier tegenaan? De voorbeelden die zij in het boek aanhaalt zijn de voedselindustrie, de kledingindustrie en de auto-industrie. Allen voorbeelden van producten die een veel grotere omloopsnelheid heb...
	Wat wel duidelijk is geworden is dat het omslagpunt voor vastgoed ongeveer bij 20-30 jaar ligt. Het wordt dan interessant om naar de volgende laag, de Skin, te kijken. Brand (1994) gaf aan dat deze om de 15 à 20 jaar vervangen wordt. Als dit het geval...
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	Een tweede punt van reflectie is mijn eigen vooringenomenheid. Ik dacht serieus dat gebouwen alleen uit staal of beton opgetrokken kunnen worden. Ex aequo, gebouwen bevinden zich in de technologische kringloop van het model van Ellen MacArthur. De waa...
	Een derde punt is die van organisatie. Mooi hoor, als ik als gebruiker besluit een circulair gebouw te willen. Maar met welke eigenaars moet ik dan allemaal afspraken maken? Voor het sanitair de één, voor mijn vloerbedekking de ander? Nee!
	Dit is feitelijk eenzelfde vraag als je in de huidige vastgoedontwikkeling tegenkomt als gebruiker. Als je een nieuw pand nodig hebt, heb je de keuze. Ofwel je ontwikkelt het zelf en contracteert alle individuele leveranciers, ofwel je schakelt een on...
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