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Cradle-to-cradle: van
extase naar exergie
Professor Peter Luscuere brengt samen met Michael
Braungart, het Cradle-to-Cradle-concept naar aardse
fundamenten. Ruim een jaar geleden hebben Luscuere
en Braungart elkaar voor het eerst ontmoet en nu bestaat er niet alleen een leerstoel Cradle-to-Cradle aan
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de Erasmus Universiteit in Rotterdam, maar ook een

Peter Luscuere (1955) is sinds 1992 hoogleraar
Installaties aan de faculteit Bouwkunde van de
TU Delft. Hij richt zich op de integratie van instalnieursbureau Royal Haskoning, waar Luscuere directeur
latietechnische concepten in het architectonisch
ontwerpproces en de verbetering van wederzijds
is van de divisie Building Services. Een gesprek met
begrip tussen de twee disciplines. Hij werkt samen
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met Michael Braungart om het Cradle-to-Cradleconcept (C2C) een praktische vertaalslag te geven in de vorm van toepassingsmogelijkheden in de gebouwde omgeving. Braungart schreef samen met William
McDonough het boek Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make Things. Naast
zijn werk als hoogleraar is Luscuere directeur van de divisie Building Services van
Royal Haskoning.

samenwerkingsverband tussen Braungart en het inge-
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Cradle to cradle werd al snel een hype. Was u ook direct enthousiast?
‘Precies een jaar geleden leidde ik Michael Braungart op de beurs voor architecten
in de Ahoy in, waar hij een presentatie gaf over C2C. Ik was het toen volstrekt
oneens met een aantal van zijn uitgangspunten en dat liet ik ook blijken. Zo was
er geen aandacht voor de energieproblematiek of de enorme kansen die toepassing
van brandstofcellen en warmte-koude-opslagsystemen bieden. Maar het bijzondere was dat Braungart geheel open stond voor kritiek en dat is het startpunt
geworden van een nauwe samenwerking. In de kranten echter verschenen daarop
verschillende publicaties over C2C die een negatieve klank hadden. Ik heb toen
Jan Paul van Soest, onder andere lid van de raad van commissarissen van de CLM
(stichting gericht op duurzame landbouw, red.), om een objectief advies gevraagd.
Hij heeft de kritieken gefileerd en kwam tot de conclusie dat C2C een zinvol initiatief was dat vele handen op elkaar kreeg.
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Naast de genoemde punten van kritiek kunnen de andere gekenschetst worden als:
• C2C biedt geen oplossing voor alles;
• het ongebreidelde consumentisme als kritiek is een gevolg van onbegrip, gevoed
door onze calvinistische inborst;
• daarnaast blijft het idee hangen van “dan heb ik het tot nu toe dus altijd verkeerd
gedaan”, wat veel mensen niet plezierig vinden.

fmi 4 - 2009

Dit hele proces heeft uiteindelijk geresulteerd in een
leerstoel voor Braungart aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam die gefinancierd wordt door de stichting
Rotterdams Sustainability Initiative. Deze stichting is
een initiatief van een aantal organisaties die vanuit
een verschillende optiek binnen de gebouwde omgeving geïnteresseerd zijn in een praktische vertaalslag
van het C2C concept, waaronder Royal Haskoning,
Koninklijke BAM Groep, OVG, ministerie van
VROM, Rijksgebouwendienst, Desso, TenneT en de
gemeente Rotterdam middels het Rotterdam Climate Initiative. Deze stichting heeft Braungart benoemd tot bijzonder hoogleraar C2C in relatie tot
duurzame systeeminnovaties en transities in theorie
en praktijk.’
Wat zijn met name de onderwerpen die u binnen de
filosofie van C2C zou willen accentueren?
‘Wat ik mis in C2C is het thema van de klimaatverandering en daarnaast de integrale visie vanuit exergie. Exergie beschrijft die kwaliteit van energie. Het
is een maat voor de hoeveelheid arbeid die uit energie
verkregen kan worden. Elektriciteit is exergetisch
bijvoorbeeld optimaal, het verbranden van aardgas
voor ruimteverwarming juist niet. Bij alle processen
treedt conversie op van energie. Energie gaat volgens
de eerste hoofdwet van de thermodynamica dus nooit
verloren, maar neemt alleen een andere vorm aan. De
verschillende vormen van energie hebben ook een
verschillende kwaliteit. De tweede hoofdwet van de
thermodynamica zegt dat conversie van energie alleen
mogelijk is bij een toename van de entropie, dit is de
mate van wanorde. Dit betekent dus dat geconverteerde energie altijd een lagere kwaliteitswaarde heeft
en dat er dus exergie verloren is gegaan.’
‘Als je kijkt naar het energiegebruik voor industrie,
transport en gebouwen, zie je dat 41,1 procent in de
gebouwen zit. Die gebouwen worden voor een groot
deel verwarmd door gasketels. De exergie van gas is
hoog, die van het warme water wat we ermee opwekken echter laag, er gaat dus veel exergie verloren. Bij
een gasketel ga je eerst tot 1200 graden Celcius verhitten (de temperatuur van de gasvlam), en vervolgens
ga je het degenereren naar dertig graden Celcius. Er
gaat uiteindelijk zoveel verloren dat je uitkomt op een
exergie van zo’n drie tot vijf procent. Gas verbranden
is dan ook thermodynamisch gezien een misdaad
voor het milieu. Je hebt een exergie-analyse nodig om
te begrijpen hoe stupide we bezig zijn.’
Op dit moment zijn nogal wat termen in omloop, variërend van CO2-neutraal gebouw, CO2-emissievrij tot
een klimaatneutraal gebouw.
‘Anke van Hal is hier op ingegaan in haar artikel CO2neutraal, CO2-emissievrij; waar hebben we het over?
Zij is zowel hoogleraar Sustainable Building aan
Nyenrode Business University als praktijkhoogleraar

Sustainable Housing Transformation bij de afdeling
Real Estate & Housing op de TU Delft. Aan twintig
vertegenwoordigers van bedrijven heeft zij gevraagd
wat de begrippen CO2- neutraal en CO2-emissievrij
inhouden. Er is echter geen eenduidigheid. In dezelfde teksten worden begrippen door elkaar gehaald.
De vraag is ook wat eigenlijk duurzaam is. Je hoort
dat je CO2-reductie kan behalen, als het op een of
andere manier te compenseren is. Maar dat is niet
duurzaam. Het is puur een balans tussen je eigen
uitstoot en compensatie. Een gemiddeld gezin bijvoorbeeld geeft jaarlijks een CO2-uitstoot van negen
ton, dus 9000 kilogram. Als compensatie moeten
ongeveer 450 bomen een jaar lang groeien. De vraag
is ook wat energievrij is. Je bedenkt een gebouw in
termen van materialen, gevelopbouw en vervolgens
ga je het gebruiken. Dat vraagt altijd om energie, ook
als je meer opwekt dan je zelf nodig hebt. De opgewekte energie zou mogelijkerwijs intelligenter gebruikt
hebben kunnen worden. Een zero-energie gebouw is
daarmee nog geen intelligent gebouw, of liever exergetisch optimaal. Of er staat geschreven: “Wij zijn
CO2-emissievrij”, maar dat gaat al fout als je in je gebouw een glas cola drinkt.’

Peter Luscuere

Prof. Hans de Jonge van Real Estate and Housing van
de TU Delft noemt ‘dierbaarheid’ als term in plaats van
duurzaamheid, omdat dit meer inhoudt dat het iets
van je zelf wordt en je daarmee bovendien een lastig
tijdselement kwijt bent. Wat vindt u daarvan?
‘We moeten issues met elkaar gaan onderschrijven en
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bovendien veel meer integrerend met elkaar gaan
denken en werken. Als je kijkt naar de verschillende
partijen, willen ze andere dingen. De projectontwikkelaar heeft interesse in de omzet van de initiële investeringskosten in de marktwaarde. De eigenaar wil
slimme Cost of Ownership. De projectmanager wil
binnen zijn budget blijven. De facility manager richt
zich op de operationele kosten en de gebruiker wil
een marktconform gebouw. Door die verschillen in
optiek, missen we de integratie.’
‘Op dit moment oordelen we op de combinatie van
de aspecten ecologie en geld. Zo heeft een groot
academisch ziekenhuis ons gevraagd om alle mogelijkheden uit te werken gericht op een milieubewust
energiegebruik. Dat past op zich op de achterkant van
een sigarendoosje, maar het is zinvol om dit uitgewerkt op een rijtje te zetten. Het is echter belangrijk
om er tijdens de discussies met de raad van bestuur
achter te komen wat ze werkelijk willen, zodat je
vervolgens de beste oplossing kunt kiezen. Sommige
oplossingen leveren niet zo veel op. Volledige toepassing over alle zon beschenen gevels en dakoppervlakken van PV-cellen leverde bijvoorbeeld één procent
energie winst op tegen een terugverdientijd van tientallen jaren. Die keuze was dus niet verstandig. Tijdens
de discussies zie je dat de PR-waarde heel belangrijk
wordt gevonden: het laten zien dat je een duurzame
organisatie bent. Mensen willen duurzaamheid zichtbaar hebben in relatie tot de context van het gebouw.
Je ziet dus dat organisaties niet alleen bezig zijn voor
het milieu, maar ook met zich zelf.
Wij moeten ook anders leren denken. We moeten
leren om te realiseren dat we van een probleem een
kans kunnen maken. Op een of andere manier zouden
we andere mensen moeten gaan besmetten met deze
andere manier van denken. We zijn nog niet zover,
maar de ontwikkelingen gaan hard om auto’s op
methanol te laten rijden, vervolgens bij de verbranding
de CO2 op te vangen en daar met gebruik van algen
en zonne-energie opnieuw schone methanol van te
maken. Er zijn nu heel interessante ontwikkelingen,
bijvoorbeeld ook grasvergisting. Deze technieken
hoeven niet op kwade voet te staan met de voedselproductie. Het probleem dat overigens nu nog bestaat
zit in het oogsten van de algen en het omzetten van
biomassa. Op dit moment zijn er diverse certificatiemethoden voor de duurzaamheid van gebouwen,
variërend van Greencalc, Leed tot Breaam en nog veel
andere. Je neemt een lijstje voor een bepaalde kolom
en beperkt je tot datgene wat een ander voor jou
bedacht heeft, wat goed is om te doen. Als iemand
dus in het lijstje heeft bepaald dat je water moet gaan
recyclen, doe je dat. We moeten echter naar een andere denkwijze toe, waarbij we zelf onze eigen hersenen gaan gebruiken.’
‘Er zijn ook onderwerpen waar we nog veel te weinig
van weten. Neem het thema “biodiversiteit” een thema
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dat veel aandacht krijgt in het C2C-concept. Een collega van mij aan de TUDelft, prof. dr. ir. Taeke de Jong,
liet mij de plattegrond zien van Zoetermeer waarbij
zichtbaar is dat hoe groter de bebouwingsdichtheid
wordt, des te meer de biodiversiteit toeneemt - terwijl
je het omgekeerde verwachtte. En dat zijn onderwerpen die we moeten gaan bestuderen.’
Waarom gaan de ontwikkelingen niet sneller in de
gebouwde omgeving?
‘We hebben het verkeerde procedé en het verkeerde
concept. In eerste instantie hebben we te maken met
de lobby van gasketelleveranciers en daarnaast het
geïnvesteerde vermogen in bestaande belangen. Er zijn
echter wel interessante ontwikkelingen. Zo heeft Remeha een nieuwe ketel ontwikkeld, met een Stirling
kringloop en een warmte-kracht-koppeling. Zodra
verbranding ontstaat, met daarmee die hoge temperatuur zal in eerste instantie elektriciteit worden opgewekt, en pas daarna wordt het huis verwarmd. Het
degeneratieproces voorkom je hiermee en wordt benut
voor de opwekking van hoogwaardige elektriciteit.

‘Je ziet wel twee interessante integrerende factoren:
de zorg voor het binnenklimaat vanuit een streven
naar comfort en productiviteit en daarnaast het streven naar flexibiliteit, zowel bij nieuwbouw- als hergebruikconcepten.
‘In het ING- hoofdkantoor in Amsterdam zocht men
juist de onmogelijke combinatie van een transparant
gebouw, dat zowel comfortabel was, maar ook flexibel.
Het gebouw is buitengewoon flexibel geworden omdat daar geen techniek in de wanden zit; bouw en
installatietechniek hebben hetzelfde stramien. Dit
vraagt wél om iets hogere investeringskosten, omdat
je meer sensors en regelaars nodig hebt. Door een
innovatieve toepassing van een tweede-huid gevel –
een dubbele gevel die in feite deel uitmaakt van de
installatie- samen met Local Operating Network
(LON) technologie, een gebouwbeheerssysteem dat
via een groot aantal sensortjes wordt aangestuurd, is
een comfortabel gebouw tot stand gekomen. Van groot
belang hierbij waren de CFD simulaties (Computer
Fluid Dynamics) die samen met TNO zijn uitgevoerd
om te zien hoe de stromingspatronen zich gingen

gedragen. Het ING gebouw heeft in de grond een
koude – en een warmtebron, met daartussen een
warmtewisselaar geplaatst. We hebben het energiegebruik van het ING gebouw over een aantal jaren
bijgehouden. We kunnen nu constateren dat 68 procent van de benodigde koelenergie via de aquifer
(ondergrondse, verzadigde watervoerende zandafzettingen, red.) wordt aangeleverd, dertig procent via de
koude zijde van de warmtepomp indien deze warmte levert en slechts twee procent wekken ze zelf op.’
Welke eigenschappen heeft het ideale gebouw in 2015?
‘Ik denk aan gebouwen met een materiaaltoepassing
in de zin van zelfreinigbaarheid en gezondheid in de
zin van het C2C perspectief, maar versterkt met een
optimaal exergiegebruik. Verder heeft biomimicry
enorm veel potentie. Het is een nieuwe discipline
waarmee oplossingen uit de natuur worden nagebootst
en omgezet in oplossingen voor technologische problemen. Op basis van biologische structuur bijvoorbeeld, zoals die werkt bij een boom. De natuur als
leermeester, wat wil je nog meer?’
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