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Opdrachtgever 
Dit ketenproject is uitgevoerd in opdracht van RVO.nl  in het kader van de meerjarenafspraken over 
energie-efficiency-verbetering: MJA/MEE. Sinds de jaren negentig sluit het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat meerjarenafspraken of convenanten met verschillende industriële en niet-industriële 
sectoren. Deze vrijwillige maar niet vrijblijvende meerjarenafspraken zijn gericht op energie-
efficiencyverbetering in Nederland. De MJA- en MEE-convenanten worden gefaciliteerd door 
RVO.nl. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO.nl voert beleid 
uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid,  innovatie en internationaal. Website: 
www.rvo.nl 

http://www.rvo.nl/
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1. Samenvatting van het project 

1.1 Omschrijving en doel van het project 
 

De NRK werkt sinds 2012 samen met Partners for Innovation in MJA ketenprojecten voor duurzame 

kunststof producten. Deze projecten worden in opdracht van RVO.nl in het kader van de 

meerjarenafspraken over energie-efficiency-verbetering (MJA) uitgevoerd. Dit ketenproject richtte zich 

specifiek op het ontwikkelen, toepassen en in de markt zetten van circulaire kunststofproducten in de 

bouw, met als doel om energiebesparing te realiseren in de keten. Dit is gedaan door samen met bedrijven 

uit de kunststof-, bouw- en afvalverwerkingssectoren op zoek te gaan naar manieren om bestaande 

producten te verduurzamen en van elkaars ervaringen en inzichten te leren. Er zijn vier bijeenkomsten 

georganiseerd, waarbij verschillende oplossingen zijn bedacht, uitgewerkt, geanalyseerd en 

doorontwikkeld.  

 

De belangrijkste vragende partij in dit project was Groothuisbouw, een bedrijf dat op een innovatieve 

manier huizen bouwt al naar gelang de wensen van de gebruiker. Op basis van een collectie woningtypes 

kunnen gebruikers tot op het niveau van gevelstenen en dakpannen bepalen in welke uitvoering hun huis 

wordt gebouwd. Deze huizen worden in een fabriek geproduceerd op zodanige wijze (prefab) dat ze 

binnen 3 dagen op de bouwrijpe grond in elkaar kunnen worden gezet. De andere bedrijven die betrokken 

waren bij dit project waren:  

- Ubbink, producent van verscheidene kunststof bouwproducten; 

- Profextru, extrudeerder van PVC-profielen; 

- Omefa, spuitgieter van kunststoffen; 

- Smit Composite, producent van composiet producten; 

- Isobouw, producent van isolerende bouwproducten; 

- Van Gansewinkel, afvaldienstverlener; 

- QCP, leverancier van plastic compounds uit post-consumer afval; 

- Bureau SLA en Overtreders W, architecten met ervaring met het toepassen van gerecycled kunststof. 

 

1.2 Resultaten 

 
Gedurende de vier sessies zijn meer dan 10 toepassingen de revue gepasseerd. Uiteindelijk is ervoor 

gekozen om er hiervan (voorlopig) 3 door te ontwikkelen: 

1. Composieten dakkapel, gemaakt van een polyester hars met glasvezel en een gelcoating met 

zinkpoeder, waardoor veel minder onderhoud, montagekosten en materialen nodig zijn dan normaal; 

2. Composieten schoorsteen, waarbij volle bakstenen en een stalen frame zijn vervangen door een vele 

malen lichtere composieten opbouw en gezaagde steenstrips, hetgeen zorgt voor een fraaie afwerking; 

Tevens is de natuurstenen afdekplaat vervangen door een composieten look-a-like. 

3. Geïntegreerde daklijst, waarbij het boeideel en de sierlijst uit één stuk gerecycled PVC worden 

geproduceerd en daarmee aanzienlijk bespaard kan worden op zowel productiekosten als montagetijd. 
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Composieten dakkapel 

Smit Composite heeft voor Groothuisbouw een composieten dakkapel 

ontwikkeld die een hogere kier- en dampdichtheid heeft dan een 

traditionele houten kapel, langer mee gaat en eenvoudiger gemonteerd 

kan worden. Daarnaast is de composieten kapel voorzien van een 

gelcoating met zinkpoeder, waardoor deze een luxe uitstraling krijgt. 

Groothuisbouw is van plan om de nieuwe kapel als een exclusieve variant 

in de markt te zetten, en binnen afzienbare tijd 6 modellen in de showroom 

neer te zetten. De voorlopige milieu-impactanalyse wijst uit dat de 

productie en het gebruik van een composieten dakkapel 21% minder 

milieu-impact heeft dan het traditionele houten alternatief. 

 

Composieten schoorsteen 

Daarnaast heeft Smit Composite een nieuwe schoorsteen 

ontworpen en gemaakt, die in totaal maar liefst 71% lichter is dan 

een traditionele schoorsteen. Hiervoor heeft Smit gebruik 

gemaakt van een composieten opbouw die wordt omrand met 

gezaagde steenstrips, en daarmee het stalen frame en de volle 

bakstenen kan vervangen. Tegelijkertijd is ook de natuurstenen 

afdekplaat vervangen door een composieten alternatief. Omdat 

er ten tijde van dit eindrapport nog niet voldoende gegevens 

voorhanden waren, is voor de schoorsteen nog geen milieu-

impactanalyse uitgevoerd. 

 

Geïntegreerde daklijst 

Tenslotte heeft Profextru de mogelijkheid onderzocht om een daklijst te produceren van gerecycled PVC. 

Het extrusieproces biedt het voordeel dat de daklijst daarmee uit één onderdeel bestaat en functies 

geïntegreerd kunnen worden. Hiermee wordt tevens bespaard op onderhoud en montagekosten, en ook 

kan het totale gewicht een stuk lager uitvallen dat de houten variant. Ten tijde van het schrijven van dit 

eindrapport wordt door Groothuisbouw 

onderzocht wat de productieaantallen zouden 

moeten worden, zodat Profextru kan bepalen 

onder welke voorwaarde de daklijst rendabel 

geproduceerd kan worden. De voorlopige milieu-

impactanalyse laat zien dat de productie en het 

gebruik een kunststoffen daklijst 35% minder CO2-

uitstoot met zich meebrengt ten opzicht van een 

houten alternatief. 
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1.3 Vooruitzicht 

Samen met (potentiële) toeleveranciers in de keten is Groothuisbouw in dit project op zoek gegaan naar 

manieren om in haar werk als systeembouwer gebruik te maken van nieuwe en creatieve toepassingen 

van kunststof. Ketenprojecten voor het ontwikkelen van een duurzaam product zorgen ervoor dat kennis 

en ideeën vanuit diverse invalshoeken worden gedeeld met elkaar. Door gebruik te maken van een 

(circulaire) ketenbenadering, kijk je op een integraal niveau naar oplossingen en voorkom je 

deeloplossingen die bijvoorbeeld aan het eind van de eerste gebruiksfase problemen veroorzaken. Het 

met eigen ogen aanschouwen hoe dit werkt in de praktijk geeft enerzijds de producenten veel meer begrip 

over de effecten van hun ontwerp, en anderzijds de afnemers een goed zicht op wat er mogelijk is. 

 

Met de oplossingen die hier zijn ontwikkeld, kan Groothuisbouw daadwerkelijk op de markt aan de slag. 

Tegelijkertijd zijn er waardevolle contacten gelegd en is er zeer nuttige kennis uitgewisseld, ook met de 

partijen die niet aan alle vier de sessies hebben deelgenomen. Daarnaast heeft dit traject ook al een 

publicatie opgeleverd: het vierjaarlijkse blad Netwerk van de Nederlandse kunststofindustrie besteedt 

twee pagina’s aan het project in haar zomeruitgave (juni 2017). 

 
De kern van dit project draait echter om meer dan alleen de opgedane kennis bij Groothuisbouw en 

partners; het is in feite een lichtend voorbeeld voor de manier waarop er meerwaarde kan worden 

gecreëerd door de vaak traditioneel opgezette bouwsector open te stellen voor samenwerking met 

aangrenzende industrieën zoals die van kunststof. Door de silo’s van de bouwwereld en de 

kunststofwereld te doorbreken, ontstaan er heel veel nieuwe kansen om efficiënter, nauwkeuriger en 

duurzamer te werken.  
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2. Achtergrond 

Uit een beleidsverkenning voor de circulaire economie in de bouw (RWS en RIVM, 2015)1 blijkt dat de 

bouwwereld samen met de overheid een visie wil ontwikkelen hoe materialen hoogwaardig kunnen 

worden gebruikt en hergebruikt. Een behoefte daarbij is om sloop en hergebruik van materialen en 

bouwonderdelen van te voren mee te financieren, zoals dat bij auto's en koelkasten ook gebeurt. 

Daarmee wordt het aantrekkelijk om materialen optimaal te hergebruiken. Hiervoor is het belangrijk om 

bij ontwerp en hergebruik te bedenken hoe onderdelen van een gebouw voor meerdere cycli ingezet 

kunnen worden.  

 

In hetzelfde rapport komt naar voren dat niet meer dan 3% van alle 

bouwmaterialen die gebruikt worden voor de bouw van gebouwen 

een gerecyclede grondstof betreft. Dit betekent niet dat de 

materialen uit gebouwen niet gerecycled worden: zelfs meer dan 

95% van de materialen wordt gerecycled. Ze komen echter terecht 

in andere toepassingen, afhankelijk van de diverse  

materiaalstromen. Zo wordt beton bijvoorbeeld grotendeels 

gerecycled, maar voornamelijk toegepast als funderingsmateriaal 

voor wegen, en slechts voor ca. 3% opnieuw in beton.  

 

Eén type materiaal dat van toenemend belang is in de bouwsector is kunststof. De toepassing van 

kunststoffen zorgt voor energiebesparing in de bouw, en dat komt met name door hun goede isolerende 

werking. Daarnaast zijn kunststoffen ook licht in gewicht, kunnen ze een hoge sterkte hebben en zijn vaak 

onderhoudsarm. Van alle kunststoffen  die in 2013 in Europa op de markt gebracht werden (46,3 Mton) 

vonden er ruim 20% een toepassing in de bouwsector (Plastics Europe, 2015)2. Zoals in het RWS/RIVM 

rapport genoemd staat is het de uitdaging  om gebouwen te ontwerpen waarin alle materialen 

hoogwaardig kunnen worden hergebruikt. De lange levensduur van bouwconstructies - 50 tot 100 jaar - 

maakt het echter lastig om te bepalen hoe over enkele decennia met materiaal wordt omgegaan.  

 

                                                           
1http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/Beleidsverkenning_
circulaire_economie_in_de_bouw_Een_perspectief_voor_de_markt_en_overheid 
 
2 http://www.plasticseurope.org/Document/plastics---the-facts-2015.aspx 
 

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:303850&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
http://www.plasticseurope.org/documents/document/20150227150049-final_plastics_the_facts_2014_2015_260215.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/Beleidsverkenning_circulaire_economie_in_de_bouw_Een_perspectief_voor_de_markt_en_overheid
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/Beleidsverkenning_circulaire_economie_in_de_bouw_Een_perspectief_voor_de_markt_en_overheid
http://www.plasticseurope.org/Document/plastics---the-facts-2015.aspx
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Juist door nauwe samenwerking van relevante bedrijven en organisaties in 

de bouw ontstaat een circulaire economie. Via innovatieve projecten die als 

doel hebben om te leren van opgedane ervaringen, kunnen nieuwe ontwerp- 

en productiemethoden worden uitgeprobeerd. Verschillende partijen, 

waaronder de NRK en Partners for Innovation (PfI), spelen hiertoe een 

actieve rol in het Ketenakkoord Kunststofkringloop3 en de Transitieagenda 

Kunststoffen4, en committeren zich in de Meerjarenafspraken Energie 

Efficiëntie (MJA)5 aan het realiseren van circulaire ketenprojecten zoals deze. 

In dit project zijn de NRK, PfI en huizenbouwer Groothuisbouw samen met 

potentiële toeleveranciers op zoek gegaan naar circulaire en innovatieve 

toepassingen van kunststoffen in de bouw. Dit ketenproject is uitgevoerd in 

opdracht van RVO.nl  in het kader van de meerjarenafspraken over energie-

efficiency-verbetering: MJA/MEE. 

 

Het overkoepelende doel van het project is tweeledig: 

 

1. Realiseren van energiebesparing in de bouwketen door ontwikkeling van duurzame producten 

(EcoDesign) samen met bedrijven uit de rubber- en kunststofindustrie en een launching customer; 

 

2.  Communiceren van de resultaten en geleerde lessen uit het project ten behoeve van andere 

bedrijven in de MJA. Het is de bedoeling dat de bedrijven die deelnemen in projectgroep door 

onderlinge interactie én interactie met een afnemer leren hoe zij duurzame productontwikkeling 

vorm kunnen geven en uiteindelijk aan dit project ook een product overhouden dat zij in 

productie kunnen nemen (en daarmee in de keten energie besparen). 

 

 

 

 
 

  

                                                           
3 http://www.kunststofkringloop.nl/ 
 
4 https://www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas/transitieagenda+kunststoffen/default.aspx 
 
5https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energie-
effici%C3%ABntie 
 

http://www.kunststofkringloop.nl/
https://www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas/transitieagenda+kunststoffen/default.aspx
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energie-effici%C3%ABntie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energie-effici%C3%ABntie
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3.  Opzet project 

Het project was opgezet met de gedachte om partijen uit de bouw- en kunststofsector met elkaar in 

contact te brengen, om samen toepassingen te ontwikkelen die resulteren in een verbeterde impact op 

het milieu, en tegelijkertijd bedrijfseconomisch logisch zijn. De belangrijkste vragende partij in dit project 

was Groothuisbouw, een bedrijf dat op een innovatieve manier huizen bouwt. De gebruiker kiest een huis 

uit de catalogus van Groothuisbouw. Op basis van een collectie woningtypes kunnen gebruikers tot op 

het niveau van gevelstenen en dakpannen bepalen in welke uitvoering hun huis wordt gebouwd. Hoewel 

deze aanpak op zich al innovatief is, is Groothuisbouw ook op zoek naar manieren om de materialen die 

ze gebruikt te innoveren en verduurzamen. In dit project is hierop gefocust, samen met een collectie aan 

partijen die zich bewegen in verschillende hoeken van de kunststofwereld. Een volledige lijst van de 

deelnemers en hun kernwerkzaamheden is te vinden in bijlage 1. Het project was opgedeeld in vier 

sessies, die ieder plaatshadden op locaties bij verschillende deelnemers. 

 

1. Kick-off (7 juli 2016), Groothuisbouw (Emmeloord) 

Bij de eerste bijeenkomst werd het project geïntroduceerd, stelden 

de deelnemers zich voor, en presenteerden ze hun ambities en 

verwachten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Na een 

rondleiding door de fabriek van Groothuisbouw oefenden de 

deelnemers met circulaire business modellen die voor henzelf het 

meest relevant waren. De laatste twee uur van de sessie werden in 

beslag genomen door een brainstorm over circulaire kansen en 

toepassingen in de context van Groothuisbouw en partners, en zijn 

er afspraken gemaakt over vervolgstappen om de resultaten hiervan 

uit te werken.  

 

2. Analyse (27 september 2016), Van Gansewinkel (Eindhoven) en Coolrec (Waalwijk) 

De tweede bijeenkomst werd afgetrapt met een rondleiding bij 

de kunststofsorteerstraat van Van Gansewinkel. Hierna volgde 

een toelichting op de acties die deelnemers sinds de kick-off 

hadden gedaan, en werd er gediscussieerd over de verdere 

ontwikkeling van circulaire toepassingsopties. Nadat de 

deelnemers vervolgens werden rondgeleid bij de recyclers van 

CoolRec (met name polystyreen), kregen ze een introductie over 

het doen van milieu-impact analyses voor de te ontwikkelen 

oplossingen. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt over het 

doorontwikkelen van de meest veelbelovende ideeën.  
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3. Ontwerp (30 januari 2017), Smit Composite (Purmerend) 

Tijdens de derde bijeenkomst presenteerden twee nieuwe deelnemers (Bureau 

SLA / Overtreders W en QCP) zich aan de rest van de groep, en lichtten de 

bestaande deelnemers de voortgang van hun acties kort toe. Vervolgens leidde 

Smit Composite de groep rond over het productieterrein, waarbij de eerste 

prototypen al werden getoond. Gedurende de laatste uren van de sessie 

werden de vervolgstappen besproken, dit maal aan de hand van inzichten uit 

een korte presentatie over circulaire ontwerpstrategieën, toegespitst op 

kunststof. 

 

 
4. Evaluatie (23 juni 2017), Groothuisbouw (Emmeloord) 

In deze vierde en laatste bijeenkomst is de status besproken van de drie uiteindelijke prototypes die voor 

Groothuisbouw zijn ontwikkeld: een geïntegreerde daklijst uit kunststof recyclaat, een composieten 

dakkapel met zink-look, en lichtgewicht composieten schoorsteen. Daarnaast zijn de resultaten van de 

milieu-impactanalyses gepresenteerd, en is behandeld wat de vervolgstappen zullen zijn met betrekking 

tot de marktintroductie van de oplossingen die in dit project zijn ontwikkeld. 
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4. Resultaten 

Gedurende de vier sessies zijn vele verschillende ideeën naar voren gekomen en besproken. Zo is er 

gekeken naar het gebruik van wandverwarming, de installatie van een energiekelder, en de kunststof 

fabricage van meerdere onderdelen van de dakconstructie, waaronder de boeidelen, sierlijsten, en 

wiebertjes. Veelgehoorde redenen om deze toepassingen te introduceren is dat ze minder montage- en 

onderhoudskosten met zich mee brengen, een langere levensduur of hogere isolatiewaarde hebben, of 

een lichter gewicht hebben. Uiteindelijk is ervoor gekozen om gedurende dit traject een drietal 

oplossingen direct uit te werken: een composieten dakkapel, een composieten schoorsteen, en een 

geïntegreerde PVC daklijst. Hieronder worden deze kort toegelicht. 

 

Composieten dakkapel 
Smit Composite heeft voor Groothuisbouw een composieten dakkapel 

ontwikkeld, die kan dienen als alternatief voor de traditionele houten 

kapel die nu gebruikt wordt. Het gebruikte composiet – polyester hars 

versterkt met glasvezel – heeft een significant hogere kier- en 

dampdichtheid dan hout, waardoor een veel dunnere en lichtere 

constructie gebruikt kan worden. Hierdoor blijft er veel ruimte over voor 

isolatiemateriaal (PUR) en eventueel goedkoper opvulmateriaal. Ook 

gaat de composieten constructie twee keer zo lang mee en vergt deze 

veel minder onderhoud. Daarnaast heeft Smit een gelcoating met een 

dun laagje (0,8mm) zinkpoeder aangebracht op de dakkapel, waardoor 

deze een meer premium uitstraling krijgt. Ten opzichte van een normale 

zinken dakkapel heeft de nieuwe variant veel minder zink nodig en 

verweert deze veel minder snel.  

 

De dakkapel van Smit en de traditionele dakkapel van Groothuisbouw zijn vergeleken in een milieu-

impactanalyse. De functionele eenheid is gelijk gesteld aan “de productie en het gebruik van 1 

standaarduitvoering dakkapel”. De resultaten hiervan zijn in termen van een geaggregeerde milieu-

indicatorscore gepresenteerd in onderstaand staafdiagram. 
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Uit dit diagram kan worden geconcludeerd dat de composieten dakkapel 21% minder milieu-impact heeft 

dan de traditionele houten variant. Dit komt met name door een lager totaalgewicht. Tegelijkertijd wordt 

duidelijk dat het polyester resin dat voor de composieten kapel wordt gebruikt, een grote impact heeft – 

ongeveer de helft van het totaal. Een mogelijkheid om de milieu-impact van de dakkapel te verlagen is de 

hoeveelheid polyester resin verminderen, of een milieuvriendelijker alternatief gebruiken. Daarnaast 

wordt bij de composieten dakkapel nu meer PUR isolatieschuim gebruikt dan bij de houten constructie, 

simpelweg omdat deze dunner is en er daardoor meer tussenruimte opgevuld moet worden. Dit extra 

PUR zou kunnen worden vervangen door een minder milieubelastend en goedkoper alternatief, om het 

milieuvoordeel van de composieten kapel verder te doen toenemen. 

 

Composieten schoorsteen 
Naast de dakkapel heeft Smit Composite ook een composieten schoorsteen ontwikkeld voor 

Groothuisbouw. In totaal is deze 71% lichter dan een traditionele schoorsteen, die bestaat uit een stalen 

frame en volle bakstenen. Om deze winst te realiseren heeft Smit gebruik gemaakt van een composieten 

opbouw die wordt omrand met gezaagde steenstrips. Door het zagen van  de stenen kan 40% van het 

gewicht worden bespaard, maar die techniek die hiervoor nu wordt gebruikt (waterzagen) is vooralsnog 

te langzaam voor grootschalige productie.  
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In de nasleep van dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om 

een combinatie tussen traditioneel zagen en waterzagen te hanteren, 

om dit proces te versnellen. Tegelijkertijd is de natuurstenen 

afdekplaat vervangen door een composieten alternatief, bestaande uit 

een granito oppervlak met een geschuimde binnenkant. Omdat er ten 

tijde van dit eindrapport nog niet voldoende gegevens voorhanden 

waren, is voor de schoorsteen nog geen milieu-impactanalyse 

uitgevoerd.  

 

Geïntegreerde PVC daklijst 
De laatste uitgewerkte oplossing betreft de door 

Profextru ontwikkelde PVC daklijst, bestaande uit 

een geschuimd 1-laags materiaal van recyclaat dat 

afkomstig is van kunststofkozijnen. De 

belangrijkste gedachte hierachter is dat een 

geëxtrudeerde PVC lijst uit één stuk gemaakt kan 

worden, waardoor er veel bespaard kan worden 

op onderhoud en montage ten opzichte van de uit 

verschillende onderdelen bestaande houten 

lijsten.  

 

De daklijst van Profextru is vergeleken met een traditionele houten daklijst die Groothuisbouw gebruikt 

in een milieu-impactanalyse. De functionele eenheid is gelijk gesteld aan “de productie en het gebruik van 

1 meter daklijst”. De resultaten hiervan zijn in termen van kilogrammen CO2-equivalent gepresenteerd in 

onderstaand staafdiagram, omdat er geen cijfers over de geaggregeerde milieu-impact beschikbaar waren 

voor gerecycled PVC. 
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Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat de kunststof daklijst 35% minder CO2 uitstoot per meter 

daklijst dan de houten variant. Met name het Meranti hout heeft bij de traditionele lijst een grote impact, 

terwijl bij kunststof de CO2 met name afkomstig is van het productieproces (extrusie). Verbeteringen in 

de efficiëntie van het extrusieproces en het gebruiken van groene energie hiervoor kunnen de milieu 

impact verder doen afnemen. 

 
De aanpak en de resultaten van dit project zijn tevens extern gepubliceerd via een artikel in Netwerk, het 

vierjaarlijkse informatieblad van de kunststofindustrie. Dit artikel is in bijlage 2 van dit rapport 

opgenomen.  
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5. Conclusies & aanbevelingen 

De bouwsector wordt vaak gezien als een heel traditionele wereld, waarbij  er weinig ruimte is voor het 

opzetten van nieuwe samenwerkingen en het ontwikkelen van innovaties. Veel partijen zijn gewend om 

hun leveranciers, bijvoorbeeld uit de kunststofindustrie, vooral voor te schrijven waar ze behoefte aan 

hebben, in plaats van echt met hen om tafel te zitten om nieuwe mogelijkheden te verkennen. 

Tegelijkertijd is het voor de eindgebruikers (in dit geval bewoners) niet makkelijk of zelfs niet mogelijk om 

te achterhalen waar de materialen in hun huis vandaan komen, doordat er veel (ondoorzichtige) stappen 

tussen zitten. Omdat juist ook de eindgebruikers een cruciale rol spelen in de transitie naar een circulaire 

economie, is het belangrijk dat ze kans krijgen om hierin weloverwogen keuzes te maken. 

 

Voor het laatstgenoemde probleem had Groothuisbouw al een oplossing, door een uitgebreid 

materialenportfolio bij te houden waarmee elke schroef en bout getraceerd kan worden. Voor wat betreft 

het verkennen van de mogelijkheden voor vernieuwing van de bouwsector, heeft dit project aangetoond 

wat het betekent om de traditionele silo’s van de industrieën te overstijgen. In dit project heeft 

Groothuisbouw nauw en succesvol samengewerkt met de kunststofindustrie, wat heeft geresulteerd in 

concrete resultaten die daadwerkelijk bijdragen aan een positieve milieutechnische en economische 

impact over de gehele keten. De oplossingen die in dit project zijn uitgewerkt, maar ook degenen 

waarvoor slechts een basis is gelegd, zullen resulteren in producten met verminderde onderhouds- en 

montagekosten, een verlengde levensduur, en / of een gereduceerde belasting voor het milieu. 
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Annex I: Lijst met deelnemende partijen 

Naam organisatie Beschrijving organisatie Naam deelnemer(s) 
Groothuisbouw Groothuisbouw is een huizenbouwer met een 

vernieuwende aanpak: op basis van een collectie 
woningtypes kunnen gebruikers tot op het niveau 
van gevelstenen en dakpannen bepalen in welke 
uitvoering hun huis wordt gebouwd. Daar 
bovenop zoekt Groothuisbouw continu naar 
andere manieren om te innoveren en 
verduurzamen. 

Willem Flier, Dries uit de 
Fles 

Ubbink Ubbink werkt aan oplossingen voor energie 
efficiency en een gezond binnenklimaat voor 
gebouwen, met de klant als uitgangspunt. Ze 
zoeken continu naar slimme innovaties, gericht op 
verwerkersgemak. Oplossingen binnen de 
categorieën Rookgasafvoer, Ventilatie, Luchtdicht 
en Waterdicht bouwen vormen de basis van hun 
productportefeuille.  

Jasper Klomps 

Isobouw / Synbra Met airpop® (EPS, geëxpandeerd polystyreen) als 
basismateriaal voor hun isolerende 
bouwproducten, zet Isobouw al jaren de trend in 
efficiënt en duurzaam bouwen. Het bedenken en 
leveren van vernieuwende en kwalitatief 
hoogstaande isolatiesystemen voor de 
bouwsector is hun belangrijkste missie. 

Marco Buijk, Rob van 
Keijsteren 

Omefa Al meer dan 40 jaar biedt Omefa 
totaaloplossingen in kunststofspuitgiettechniek. 
Door deze jarenlange ervaring en brede expertise 
zijn ze in staat om hun klanten over het hele 
traject te ontzorgen, van het eerste idee tot en 
met het afgeleverde eindproduct.  

Dizzy Soederhuizen 

Profextru Productie Profextru ontwikkelt kunststof damwanden, 
kwelschermen, wandsystemen en panelen uit 
gerecycled kunststof. Ze produceren al hun 
innovatieve kunststof oplossingen volgens het 
cradle to cradle principe. 

Eric Hulman 

Smit Composite Al ruim 55 jaar is het produceren van composiet 
producten de core business van Smit Composite. 
Smit Composite onderscheidt zich door het 
produceren van kwalitatief hoogwaardige 
producten direct in kleur, en continu op zoek te 
gaan naar technische innovaties.  

Nico Smit, Menno Smit 

van Gansewinkel Van Gansewinkel is marktleider in de Benelux op 
het gebied van afvalmanagement en recycling. In 
samenwerking met hun klanten, leveranciers en 
andere ketenpartners is van Gansewinkel continu 
bezig met het bouwen van kringlopen en het 
creëren van ecologische én economische waarde 
uit afval. 

Sandor van Ernst 
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NRK  
 
 

De Federatie Nederlandse Rubber – en 
kunststofindustrie NRK behartigt de belangen van 
zo’n 450 bedrijven geclusterd in 20 
brancheverenigingen. Haar leden ondernemen 
duurzaam en met oog voor people, planet, profit 
en polymeren. Met innovatie lopen zij voorop. 

Martin van Dord 

Innovatielink MKB steunpunt Topsector Chemie Martin van Dord 

QCP QCP is een bedrijf dat zich inzet om de kunststof 
kringloop te sluiten, door hoogwaardige 
polymeren compounds te produceren out post-
consumer afvalstromen. De grades en compounds 
die QCP levert, worden ingezet in high-end 
kunststofmarkten zoals kinderwagens en flessen. 

Marcel van Enckevort 

CoolRec PHB Coolrec is recycler van afgedankte elektrische en 
elektronisch apparaten, plastics en non-ferro 
metalen, en leverancier van hoogwaardige 
herwonnen  grondstoffen. Net als moederbedrijf 
van Gansewinkel staat ook hier het motto ‘afval 
bestaat niet’ centraal. 

Ramon Bongers 

Bureau SLA Bureau is een internationaal team van 
architecten, bouwkundigen en 
interieurarchitecten dat samenwerking met 
eindgebruikers centraal stelt bij haar projecten. In 
meerdere projecten heeft SLA intensief gebruik 
gemaakt van gerecycled plastic. 

Peter van Assche 

Overtreders W Overtreders W is een ruimtelijk ontwerpbureau 
dat gelooft in een duurzame wereld, waarin afval 
een materiaalbron is, spullen dichtbij 
geproduceerd worden en vakmanschap 
gewaardeerd wordt. Daarom recyclen ze spullen 
en materialen, maken ze de schoonheid van 
alledaagse materialen zichtbaar en werken ze 
samen met gepassioneerde specialisten bij de 
uitvoering van onze projecten.  

Reinder Bakker 

Partners for Innovation Partners for Innovation (PfI) is hét bureau voor 
duurzame innovatie. Samen met onze 
opdrachtgevers realiseren we winstgevende 
oplossingen voor een ‘biobased’ en circulaire 
economie. PfI heeft veel ervaring met 
ketenprojecten, en zeker ook met het betrekken 
van de kunststofindustrie hierin. 

Siem Haffmans, Ingeborg 
Gort 

RVO.nl Sinds de jaren negentig sluit het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
meerjarenafspraken of convenanten met 
verschillende industriële en niet-industriële 
sectoren. Deze meerjarenafspraken zijn gericht 
op energie-efficiencyverbetering in Nederland. 
De MJA- en MEE-convenanten worden 
gefaciliteerd door RVO.nl. RVO.nl is onderdeel 
van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat.  

Joost Kok 
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Annex II: Persbericht NRK - Netwerk 

Hoe Groothuisbouw innoveert met kunststoffen 
 
Groothuisbouw is met zijn systeembouw een voorloper in de bouwwereld. De vraag aan InnovatieLink 
wat het bouwbedrijf zou kunnen met kunststofproducten en hoe ze dat het beste kunnen aanpakken, 
past goed in die innovatieve bedrijfsfilosofie. Tijdens de vier bijeenkomsten met toeleveranciers in de 
keten, buitelden de creatieve kunststofoplossingen over elkaar heen. Van drie constructies wordt 
serieus werk gemaakt. 
 
Groothuisbouw produceert en bouwt vrijstaande woningen in het luxere segment. De aannemer is 
voorloper met de toepassing van geprefabriceerde bouwelementen. Van scheidingswanden tot 
badkamers en van daklijsten tot schoorstenen: alle 'legostenen' worden in verschillende varianten zoveel 
mogelijk in de fabriek geproduceerd. In containers gaat het bouwpakket vervolgens naar de bouwlocatie. 
Dankzij een uitgekiend logistiek proces kunnen de bouwvakkers meteen aan de slag. Binnen twaalf tot 
veertien weken is de klantspecifieke woning kant-en-klaar. Elk jaar verrijzen ongeveer 180 van deze 
woningen. Vooral de notariswoning is erg populair. 
 
Op zoek 
Hoe modern deze aanpak ook mag zijn, de gebruikte materialen zijn nog steeds conventioneel: hout, 
steen, gipsplaten, metaal en glaswol. "Wij zijn voortdurend bezig met innovaties", vertelt Dries uit de Fles 
van Groothuisbouw. "Dus kijken we ook naar kunststof constructies. We beoordelen wat wel en 
niet haalbaar is binnen ons concept." Uit de Fles ging op zoek naar een bedrijf dat kon helpen met de 
verdere ontwikkeling, maar dat kon hij niet vinden. Zo kwam hij bij Martin van Dord terecht, 
innovatiemanager bij InnovatieLink en gespecialiseerd in het verbinden van ondernemers met andere 
partijen in de kunststofsector. "Wat kunnen we met kunststoffen? Wat betekent dat voor de 
verduurzaming van het huis? En vooral, hoe pakken we dat aan?" vat Van Dord de vragen van 
Groothuisbouw samen. “Er is heel veel mogelijk en dat is nog lang niet allemaal uitgezocht.” 
 
Gewicht en isolatie 
Nu valt het niet mee om innovaties te introduceren in de traditionele bouwsector. Conventionele 
bouwmaterialen zijn breed geaccepteerd, gaan lang mee en zijn goed betaalbaar. Kunststoffen kunnen 
daar in prijs niet altijd tegenop. De voordelen zitten vooral in andere factoren, benadrukt Van Dord, zoals 
het lichte gewicht, isolerende eigenschappen, het geringe onderhoud, de integratiemogelijkheden en de 
toepassing van gerecyclede kunststof. 
 
Ketenaanpak 
Wil kunststof in de bouw van de grond komen, dan moet je vanuit het resultaat denken, stelt Uit de Fles. 
Dan is een onconventionele aanpak nodig met andere vernieuwende partijen. Van Dord is voor dit 
ketenproject op zoek gegaan naar bedrijven met interesse in het ontwerpen, ontwikkelen, 
produceren, installeren en verwerken van circulaire kunststof bouwmodules. Denk aan een architect, een 
producent van dakdoorvoersystemen, een spuitgieterij van lage temperatuurverwarming, een 
extrusiebedrijf, een composietfabrikant, een producent van isolatiemateriaal, adviseurs en een kunststof 
recyclingbedrijf. Tijdens vier bijeenkomsten kwamen verrassende ideeën op tafel. Met drie daarvan zijn 
Groothuisbouw en ketenpartners concreet aan de slag gegaan. 
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Dakkapel 
Het meest aansprekende voorbeeld is de composiet dakkapel. Het is erg in trek om een zinken dakkapel 
te plaatsen. Zink is echter arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Daarnaast zijn er weinig vakmensen 
beschikbaar die dit product kunnen bewerken. Kan een dakkapel ook van composietmateriaal 
gemaakt worden? Zo'n dakkapel krijgt dankzij een coating van zink dezelfde uitstraling. Dat de 
dakconstructie lichter is, is in dit geval geen voordeel, weet Uit de Fles/De dakkapel moet extra stevig 
bevestigd worden om te voorkomen dat hij wegwaait bij een storm. Maar daar staan de hoogwaardige 
isolatie, de hoge kierdichting - belangrijk in het komende bouwbesluit - en het geringe onderhoud 
tegenover." 
 
Smit Composites, dat zich toelegt op vloeren en rioleringen, heeft een eerste serie van zes dakkapellen 
geproduceerd. Deze worden begin juni geleverd en komen dan in de showroom, klaar voor de verkoop. 
Daarnaast is gekeken op welke wijze de dakkapellen bij sloop op de juiste wijze circulair kunnen worden 
verwerkt. "We gaan nu eerst de reacties peilen: hoe vinden mensen dit, is het verkoopbaar? Dat moet 
duidelijk zijn voordat we besluiten om standaard dakkapellen in kunststof uit te voeren." 
 

MJA-project 
Omdat de toepassing van kunststoffen naar verwachting voordelen biedt op het gebied van 
energiegebruik, materiaalgebruik en recycling, is dit project van Groothuisbouw in de vorm gegoten van 
een MJA-project. Het project is geïnitieerd door InnovatieLink en gefinancierd door RVO. Faciliterend 
consultant was Partners For Innovation. Wilt u ook uw product innoveren en kijken welke mogelijkheden 
kunststof biedt om uw product circulair te maken? Neem dan contact op met InnovatieLink. 

 
Schoorsteen 
Een project waar het wel om het gewicht gaat, betreft een schoorsteen van kunststof. Deze schoorstenen 
worden puur als ornament op daken geplaatst. Die gemetselde blokken met een stenen afdekplaat wegen 
al gauw 950 kilo per stuk. En vaak zijn het er vier. Door die te vervangen door een composieten 
constructie, waarop gezaagde stenen worden bevestigd en een composieten afdekplaat, neemt het 
gewicht met meer dan de helft af. "Smit Composites heeft een prototype schoorsteen gemaakt en dat 
ziet er goed uit", aldus Uit de Fles. “We moeten eerst nog onderzoeken hoe de stenen op het composiet 
gemonteerd moeten worden, want met gewone voegmortel gaat dat niet. Het kan best zijn dat de stenen 
een speciale bewerking nodig hebben en dat we daarvoor een andere zaagmachine moeten aanschaffen 
of zelfs een nieuwe moeten laten ontwikkelen. Dat project staat daarom nu op een laag pitje. 
 
Dakgoot 
Het derde project betreft de dakgoot. Bij dit element staat de integratie van verschillende onderdelen 
voorop. Normaliter bestaat een dakgoot uit een boeideel, een sierlijst en hout. Als je die delen als een 
stuk kunststof kunt produceren, scheelt dat enorm in de productiekosten en montagetijd. Profextru uit 
Hardenberg, producent van onder meer gevelpanelen uit gerecycled plastic, werkt aan een eerste 
prototype. 
 
Grote aannemers om tafel 
Uit de Fles benadrukt dat dit project het verschil niet gaat maken. "Wij waren in dit project de vragende 
partij. Dus er zijn oplossingen verzonnen die passen bij onze uitstraling. Dat werkt beperkend, want wij 
willen die niet delen. Wil kunststof echt stevig verankerd worden in de bouw, verder dan folies, plinten of 
kozijnen, dan zullen de grote aannemers deze aanpak moeten omarmen. Pas dan kun je echt stappen 
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zetten en tot integratie komen. Bij kunststof dakgoten bijvoorbeeld heb je het over duizenden meters. 
En waarom zou een balk of een fundering van lichtgewicht composietmateriaal niet mogelijk zijn? We 
gaan de goede richting uit maar er is nog een hele lange weg te gaan." 
 
 

  
NRK Netwerk juni 2017 



 

20 
 

 


