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met een duidelijke visie als het gaat om CO2-reductie en 
circulariteit. Verder helpt het bureau opdrachtgevers en 
-nemers bijvoorbeeld om tenders en aanbestedingen te 
optimaliseren als het gaat om circulariteit.

Aanduwen tegen tunnelvisie
‘Als we de circulariteit van een bestaand gebouw gaan 
meten, beginnen we met een nulmeting’, vertelt Jim Teu-
nizen. ‘We kijken naar de originele bouwtekeningen, het 
bestek, we zoeken uit welke installaties zijn toegepast, 
welk beton is gebruikt, alles gaan we na. Daarna kijken 
we ter plekke wat de werkelijke staat is van het gebouw, 
want zoals bekend wordt er in de loop van de jaren veel 
veranderd aan gebouwen. Al die data en informatie 
verwerken we in het BCI meetinstrument. Vervolgens 
kijken we wat er in het pand kan gebeuren om de CO2- en 
de milieu-impact omlaag te brengen, en de circulariteit 
te verhogen.’ Vaak moeten er niet alleen in het gebouw 
andere producten worden toegepast, maar ook de denk-
wijze bij de opdrachtgever moet veranderen. ‘Ze denken 
over sommige zaken onvoldoende na’, zegt Teunizen, ‘er 
is regelmatig sprake van tunnelvisie. Maar we duwen daar 
volop tegenaan in gesprek met opdrachtgevers. ‘Waar-
om doen jullie dat zo?’, vragen we over veel van hun 
keuzes. Neem het feit dat veel opdrachtgevers waarde-
volle bouwproducten en -materialen na een renovatie 
afvoeren, om vervolgens datzelfde product of materiaal 
nieuw in te kopen. Je loopt steeds tegen het dilemma aan 
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‘Vergeet de energietransitie! 
Behoud van grondstoffen en 
materialen is dé uitdaging voor de 
installatiebranche’

Er is niets vaags aan circulariteit en het behoud van materialen; het is in 

cijfers uit te drukken. Jim Teunizen van Alba Concepts, een duurzaamheids-

adviesbureau dat de bouw- en vastgoedmarkt helpt bij het meetbaar maken 

van circulariteit, heeft wel ideeën voor een meer circulaire installatiebranche: 

‘Veel meer rekening houden met de losmaakbaarheid van materialen en een 

veel sterkere focus op ‘verminderen’.’ 

Building Circularity Index (BCI)
Met meetinstrument BCI Gebouw is de circulaire potentie van een 

vastgoedobject te bepalen. De functies:

   Meetinstrument of een bestaand gebouw voldoet aan circulaire 

prestaties.

   Sturingsinstrument om (circulaire) ontwerpkeuzes te maken 

tijdens een ontwerp- of ontwikkelproces.

   Meten van losmaakbaarheid.

   Sturen op CO2-reductie en circulariteit in ontwerpprocessen.

   Objectieve beoordeling van circulair bouwen in aanbestedingen.

   Voor iedereen toegankelijk en daardoor sneller, goedkoper en 

objectiever.

Bron: https://bcigebouw.nl

Het in Den Bosch gevestigde Alba Concepts kan bij 
nieuwbouw en bestaande bouw meten hoe circulair 
een gebouw is. Daarvoor gebruiken ze onder andere 
de door hen ontwikkelde meetmethode BCI, de Buil-
ding Circularity Index [zie kader]. Opdrachtgevers zoals 
woningcorporaties, gemeenten en onderwijsinstellingen 
die hun circulaire ambitie willen waarmaken, weten Alba 
Concepts goed te vinden. Het adviesbureau vertaalt hun 
ambities naar circulaire doelen en prestatie-indicato-
ren. Met dat lijstje aan doelen kunnen opdrachtgevers 
vervolgens een gerichte uitvraag doen binnen de markt, 
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Jim Teunizen op het 
terrein van Werf35 in 
Hilversum, een voormalige 
gemeentewerf uit 1916 
waar nu allerlei bedrijven 
zijn gevestigd. Een mooi 
voorbeeld van hergebruik.

dat iets bestaands herstellen meestal duurder is dan iets 
nieuws plaatsen. Wij helpen daar inzicht in te bieden, 
onder andere door naar de Total Cost of Ownership te 
kijken. We stellen opdrachtgevers bijvoorbeeld voor 
dat zij afspraken maken met hun toeleveranciers, met 
de garantie dat de toeleverancier de metalen na sloop, 
renovatie of onderhoud terugneemt tegen minimaal de 
schrootprijs. De metaalprijs is toch behoorlijk waarde-
vast. De reacties op dat soort gesprekken zijn best po-
sitief. Maar we onderbouwen het financieel en juridisch 
dan ook goed.’ 

De eindeloze losmaakbaarheid van materialen
Gevraagd naar de circulariteit binnen de installatiebran-

che zegt hij: ‘De branche doet zijn best, maar loopt wel 
achter. Een luchtbehandelingskast bestaat uit héél veel 
componenten en materialen van allerlei fabrikanten, 
en bijvoorbeeld een warmtepomp heeft printplaatjes 
waarvan de herkomst moeilijk kan worden herleid. Er is 
geen inzicht over de objectiviteit en betrouwbaarheid van 
deze data. Meer hergebruiken en reviseren zou heel goed 
zijn in deze sector, maar dat gebeurt nog heel beperkt. 
Persoonlijk zie ik daarom met name iets in ‘verminde-
ren’ voor deze sector, R2 uit de R-ladder met circulari-
teits-strategieën. Er wordt binnen de installatiebranche 
zoveel overgedimensioneerd. Is dat écht nodig? Kunnen 
we niet kritischer kijken naar de normen die daarvoor 
zijn gesteld? Vergeet de energietransitie! Behoud van 
grondstoffen en materialen is dé uitdaging voor de instal-
latiebranche.’ Volgens Teunizen ligt er nóg een opgave 
voor ontwerpbureaus: ‘Zij zouden bij de product- en 
materiaalkeuze veel meer rekening moeten houden met 
de losmaakbaarheid, kijkend naar de type verbinding, 
toegankelijkheid van de verbinding, randopsluitingen en 
doorkruisingen. Hoe beter producten losmaakbaar zijn, 
hoe beter ze aan het einde van de levensduur geschikt 
zijn voor hergebruik.’

TVVL als verbinder en adviseur
Jim Teunizen is alles bijeengenomen wel positief gestemd 
over dit thema. ‘Circulariteit is in de installatiebranche 
nog een relatief nieuw thema dat toch al steeds meer 
wordt omarmd. Steeds meer toeleveranciers maken 
LCA’s (Levens Cyclus Analyse) om de milieubelasting te 
bepalen voor de levensduur van hun producten. Dat is 

een belangrijke stap richting het verlagen van de MPG 
(Milieu Prestatie Gebouwen), waarvan de eis de komende 
jaren geleidelijk aan verder zal worden aangescherpt. Er 
wordt echt al op allerlei borden geschaakt. De volgende 
stap is om al die acties rondom milieu- en circulariteits-
impact bij elkaar te brengen. Daar ligt uiteraard een rol 
voor de Rijksoverheid, bijvoorbeeld door de norm voor 
circulair bouwen niet alleen voor nieuwbouw maar ook 
voor bestaande bouw te laten gelden. Daarnaast zou een 
partij als TVVL ook een verbindende en adviserende rol 
kunnen spelen. De vereniging zou handelingsperspectief 
kunnen bieden door partijen bij elkaar te brengen, en in-
formatie eenduidig te ontsluiten over allerlei biobased en 
goed losmaakbare installatieproducten. Wat mij betreft 
zet TVVL alles wat er speelt op het gebied van circulari-
teit volop in de etalage.’

‘Je loopt steeds tegen 
het dilemma aan dat iets 

bestaands herstellen 
meestal duurder is dan 
iets nieuws plaatsen.’

‘Er wordt binnen de installatiebranche 
zoveel overgedimensioneerd.  

Is dat écht nodig?’


