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‘Iedereen heeft het over circulair bouwen.
Zowel bouwers als leveranciers willen
graag vooraan staan.'
TEKST MARIEKE POOL ❱ FOTO(‘S) KEESNAN DOGGER

Wat Aliaxis en Adviesbureau COR (Circular Organisation for Rebuild) met elkaar
verbindt? Het streven naar een circulaire economie. Dat Aliaxis al circulaire producten
in het portfolio had, was een geweldige start. Met de hulp van het bureau van Cor van
Dijken werkt Aliaxis nu vlekkeloos samen met andere leveranciers met een circulaire
ambitie. ‘En daarmee maken we het verschil,’ vertelt Hilbert Pool, business development manager van Aliaxis, ‘want alleen sámen maken we gebouwen echt circulair.’
ALIAXIS
Aliaxis is wereldwijd toonaangevend op het gebied van geavanceerde kunststof
leidingsystemen voor bouw, industrie, infra en landbouw. Het familiebedrijf
voorziet gemeenschappen over de hele wereld van duurzame, innovatieve
oplossingen voor water en energie.

ADVIESBUREAU COR
COR richt zich op de circulaire economie. Het spitst zich toe op het begeleiden van
bedrijven en overheden, adviseren en brengen van praktische kennis, het oplossen van
knelpunten en aan elkaar verbinden van partijen.
‘Iedereen heeft het over circulair bouwen. Zowel bouwers als leveranciers willen graag
vooraan staan. En het realiseren van een circulaire gebouwschil en een dak, dat lukt
ook meestal wel. Maar wat gebeurt er wanneer je andere producten toepast in een
gebouw?’ begint Cor van Dijken, eigenaar van Adviesbureau COR zijn betoog. ‘Een
bouwwerk bestaat uit veel kleine radartjes. Wanneer je deze op de traditionele manier
verwerkt, dan krijg je een lineair bouwwerk. Ga je voor circulair bouwen? Dan moet
je op zoek naar oplossingen om de radartjes aan het einde van de levensduur van zo’n
gebouw van elkaar af te halen. En dat lukt alleen als je het samen doet.’
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O P T I M A L I S AT I E S L A G E N M A A K J E S A M E N
Dat de heren weten waren ze over praten, wordt onderstreept
door het nieuwe circulaire bedrijfsgebouw voor uitgeverij
Davo op het A1 Bedrijvenpark in Deventer. Dankzij intensieve
samenwerking met diverse leveranciers van circulaire
gebouwonderdelen -denk onder meer aan de staalconstructieis het gebouw nagenoeg volledig te demonteren en her te
gebruiken. ‘In dit project hebben we intensief samengewerkt
met opdrachtgever Metron vastgoed, Brink Staalbouw en
totaalinstallateur Van Dalen en aannemer Aan de Stegge
om ook hier een optimalisatieslag te maken. En dat is gelukt.
Dankzij ons systeem ligt er tot dertig kilo minder water per
vierkante meter op het dak. Dat heeft geresulteerd in een
besparing op de staalconstructie.’ ‘En,’ vult Cor aan, ‘zo zie
je ook direct dat circulair bouwen niet per se duurder hoeft
te zijn. Sterker nog, in de toekomst is het de vervuiler die
opdraait voor de kosten. Dan kan het zomaar zo zijn dat het
goedkoper wordt om met duurzame producten te bouwen.
En dat klinkt in mijn oren volkomen logisch. Op dit moment
kunnen opdrachtgevers al gebruik maken van de fiscale
voordelen die de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen -afgekort MIA en Vamilmet zich meebrengen. Vanuit deze regeling is het mogelijk
het vol-vulsysteem Akasison van Aliaxis te combineren met
de bedrijfsmiddelencode G6440. Dit resulteert in een netto
voordeel van 9%.’

E E N LO S M A A K B A A R R E S U LTA AT
‘Installateurs krijgen regelmatig het stempel dat ze niet mee kunnen komen in een circulair bouwproces. Dat is pertinent niet waar. De installateur moet alleen in het begin van een proces al worden meegenomen. Net als de leveranciers. Alleen dán krijg je een goed circulair ontwerp dat bovendien nog betaalbaar is ook. Kijk, in de lineaire wereld
is niemand gebaat bij transparantie. Iedere schakel wil gewoon uren maken. Maar in een circulaire wereld moet je
samenwerken om tot een optimaal -lees: losmaakbaar- resultaat te komen.’
C I R C U L A I R E P R O D U C T E N C I R C U L A I R T O E PA S S E N
‘Ik werk al een jaar of zes samen met Cor en doe dat sinds anderhalf jaar vanuit mijn functie bij Aliaxis,’ aldus Hilbert
Pool. ‘Het bijzondere van dit bedrijf is dat het zich écht verantwoordelijk voelt voor toekomstige generaties en daar
ook naar handelt. Zo waren veel van onze producten al circulair. Op zichzelf dus, maar niet per se in het bouwwerk
waarin de producten werden verwerkt. Dankzij de samenwerking met Cor hebben we daarin flinke stappen gezet.
Wat dat in de praktijk betekent? We hebben nu aan de voorkant gesprekken met de ontwikkelaar, de architect en de
aannemer, maar ook met de dak- en staalleverancier en de constructeur. We bespreken al voor realisatie hoe we aan
het einde van de levensduur onze producten kunnen terughalen. Dankzij dit soort afspraken komt circulair bouwen
écht van de grond.’ Volgens Cor slaat Hilbert de spijker op zijn kop: ‘Aliaxis had al een goed product. Het was alleen nog
zaak om dit circulaire product ook op een circulaire manier toe te passen.’
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TERUG NAAR HET HONK
Aliaxis neemt niet alleen haar verantwoordelijkheid bij de
ontwikkeling van haar producten en de realisatie van een
bouwwerk, ook ná de levenscyclus van het gebouw staat
Aliaxis aan de frontlinie. Dankzij de terugnamegarantie zijn
gebouweigenaren niet verantwoordelijk voor de afvoer en
heeft Aliaxis zelf nieuwe grondstoffen voor andere opdrachten.
Want afval, dat bestaat niet in een circulaire economie.
Cor besluit: ‘Aliaxis stelt haar kennis ter beschikking en we
staan te springen om meer leveranciers die dat aandurven. We
dagen de markt uit om mee te doen. Met deze kennis kunnen
architecten beter ontwerpen en maken we samen een einde
aan de lineaire economie teneinde de wereld mooier achter te
laten. Het is gewoon een kwestie van doen!’

www.aliaxis.com
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