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Introductie  
Op 18 en 19 november vond een intensieve 2-daagse sessie plaats van het keten 
innovatieprogramma van kunststof en rubber in de Ondergrondse Infrastructuur.   

 

Dit innovatie traject is onderdeel van het programma Nederland Circulair, waarin de 
maatschappelijke organisaties Circle Economy, Click NL, De Groene Zaak, Het Groene 
Brein, MVO Nederland met ondersteuning van RVO en het Ministerie van I&M werken 
aan 7 thema’s om circulair ondernemen in het Nederlands bedrijfsleven te versnellen. 

 

Doel van deze 2-daagse intensieve sessie was drieledig:  

o Vormen van een gezamenlijke visie 

o Eerste aanzet voor veranderprojecten  

o Vormen van een coalitie 
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In diversiteit ligt de 
potentie voor creativiteit  

In dit verslag vindt u een samenvatting 
van de highlights van de twee dagen, 
inclusief te nemen vervolgstappen. 
Veel leesplezier! 



Systeem-
analyse 

Actor-
analyse 

Visie Agenda 
Innovatie 
projecten 

Ver-
breding 

FASE 1 - Inventarisatie  
voorjaar 2015 

FASE 2 - Concretiseren  
najaar 2015 

FASE 3 - Realisatie  
2016 

1,5 

Jaar 
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Focus op keteninnovatie 
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Programma 



Zij waren er bij! 
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Successen & wensen 

Wensen 

Systeem transitie 

Ketensamenwerking 

Integraliteit relevante stakeholders 

Intrinsiek (lef, kwetsbaar) 

Niks verloren 

Financieel rendabel 

Functioneel specificeren  

Urban mining 

Schone wereld 

Van leverancier naar serviceverlener 

Borgen, borgen, borgen 

Succesfactoren 

Leren uit de natuur 

Milieu en kosten win/win 

Geen afval 

Alle kunststoffen recyclen of upcyclen 

Kostenverlaging 

Vraag van klant 

Push vanuit overheid 

Realistische, concrete stappen 

Aan de hand van ‘waarderende interviews’ leerden de kandidaten elkaar kennen. Ze 
bevroegen elkaar over de succesfactoren van reeds behaalde resultaten op het gebied 
van circulariteit. En welke wensen zij hebben voor doorontwikkeling van circulaire 
economie in de ondergrondse infrastructuur. In groepjes bespraken zij wat de 
belangrijkste gemene delers waren en kwamen daarmee tot de volgende selectie:  
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Groter wensen? 

 

Ik heb het gevoel dat we 
heel voorzicht bezig zijn. 
Stapje voor stapje, bang 
om een grote sprong te 
nemen. Kijk hoe Tesla en 
Google het aanpakken, ze 
gaan er meteen vol in, 
all-or-nothing attitude! 
 

De wensen waren nog wat voorzichtig. Pragmatisch, realistisch. Maar misschien 
niet voldoende ambitieus om een werkelijke transitie te bereiken.  
 

Hoewel je de pragmatische wensen nodig hebt om eerste stappen te kunnen 
zetten, was het tijd om de ambitie wat te verleggen.  
 

Om daar invulling aan te geven ging de groep van start met een brainstorm over 
trends op het gebied van circulaire economie in de ondergrondse infrastructuur.  
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Mindmap van trends 
Trends met de meeste relevantie: 

i. Grondstoffenschaarste, sluiten van ketens (18) 

ii. Slimmer onderhoud / renovatie (16) 

iii. Zelfvoorzienendheid (16) 

iv. Eco-design (15) 

v. Focus op functionaliteit, dienstverlening (14) 

vi. Big data / sensoring / data voorziening (13) 
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Belemmeringen  

Freek van Eijk van Acceleratio kwam kort 
toelichten welke barrières hij heeft 
geïdentificeerd binnen de circulaire economie.  

Loop je binnen je project tegen barrières op? 
Kijk dan op www.ruimteinregels.nl   

 

Belemmeringen zijn een 
teken dat  je goed bezig bent. 
Je daagt het bestaande uit. 
Innovatie gaat nou eenmaal 
voor de regels uit.  

 

De eerste die de uitdaging 
oppakt, heeft het grootste 
marktbereik 

http://www.ruimteinregels.nl/
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Ondergronds potentieel 

tekst 
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Toekomstscenario’s 

De groep ging uiteen in 3 subgroepen om te werken aan een eigen 
toekomstscenario. De opdracht luidde:  

 

“Plaats jezelf in het jaar 2040. Intenties uit 2015 zijn waargemaakt. 
Visualiseer de sector en je eigen rol daarin. Hoe ziet jullie wereld eruit en hoe 
ziet je eigen bijdrage daarin eruit.”  

 

Het scenario is:     
1.  Gedurfd - het vergt passie, moed en creativiteit om het te doen 
2.  Wenselijk – jullie willen echt dat dit gebeurt  
3.  Motiverend – je wil je volop inzetten en er voor gaan  

 

 

De circulaire 
economie is het 
creëren van een 
fundamenteel 
andere economie.   



13 

Toekomstscenario nr. 1 
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Toekomstscenario nr. 2 
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Toekomstscenario nr. 3 
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Gemene delers 

1. Maatschappelijke waarde prevaleert: van individuele schakels naar een 
gezamenlijk platform 
 

2. Er is geen tekort; duurzaam energie is in overvloed 
 

3. Smart grids + data zijn enablers 
 

4. Backbone als een soort back-up systeem dat vraag en aanbod kan reguleren 
 

5. Decentrale opwekking en lokale gemeenschappen. Ruimte voor diversiteit is 
nodig zodat er tussen communities uitgewisseld kan worden. Belangrijkste 
eigenschappen van het net hierdoor: tweerichtingsverkeer en meer flexibiliteit.  
 

6. Ontzorgende diensten; levert dienst en geen product. Mogelijk door het 
eigenaarschap bij de leverancier te houden 
 

7. Alle producten zijn 100% circulair; alternatieve toepassingen van huidige 
netwerk dat uit de grond komt, reststoffen management en 100% circulair 
materiaalgebruik  
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Visie & ambitievorming 

Groep 1: het kader 
Integrale ketensamenwerking; smart 
backbone voor back-up en optimale 
verdeling energie en water; beleid, 

strategie en acties t.b.v. 100%  
duurzaam; faciliteren van  

lokale opwek; leveren  
meer diensten dan  

producten 

Groep 3: grondstoffen 
Overbodige leidingen her- 

gebruiken (buizenpost, opslag);  
gebruik circulaire materialen; 

ontwerp voor hoogwaardig her-
gebruik; geen restproducten maar  

nieuwe grondstoffen; eigenaarschap 
verschuift; coördinerend platform 

Groep 2: grondstoffen 
Refuse; optimalisatie  

levensduur (slim onderhoud);  
100% recyclebaar; ontwerp voor 

hergebruik; geen downcycling; kring-
loop niet ketengebonden; geen gebruik 
toxische materialen; éénduidige meet-
methodiek; alternatief gebruik netwerk 
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Uitkomst: één visie 

Visie 2040: Leiding op Circulariteit 
Als keten voor het leidingwerk in de ondergrondse infrastructuur nemen wij 
verantwoordelijkheid voor de transitie van een lineaire naar een circulaire 
economie . Wat ons verbind in samenwerking en handelen door de hele  keten 
heen is onze gezamenlijke visie op de toekomst: we nemen de leiding op het 
gebied van circulariteit!  
 
Met de volgende ambities voor 2040: 

• 100% circulair materiaalgebruik in de ondergrondse infrastructuur 
• Door integrale ketensamenwerking bereiken we meervoudige 

waardecreatie op ecologisch, sociaal en economisch gebied 
• We maken strategie, beleid en acties ten behoeve van 100% 

duurzame energie en duurzaam water 
• We faciliteren de opkomst van zelfvoorzienende lokale 

gemeenschappen 
• We hebben een ‘SMART backbone’ als back up en ten behoeve van 

herverdeling van energie en water 
• We leveren meer diensten 
• Zo dragen wij bij aan fair infra 
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Tijdslijn 

De stip op de horizon staat. Maar hoe komen 
we daar? Welke grote veranderingen zien we 
tussen nu en 2040? Hoe staat de sector ervoor 
op de korte, midden en lange termijn.  

De groep vult de tijdslijn in en maakt daarmee 
een aanzet voor de 1ste projectideeën. Een 
aantal highlights lees je hiernaast. 

2016 
Pilots: experimenteerruimte  
Slimme retoursysteem 
Alle nieuwe grondstoffen toxic-free 
Aangepaste normstelling materialen 
Opleidingen  
2020 
1ste water netwerk 2 richtingen 
Oprichting Nederlandse backbone 
Ketenintegratie: fusie verwerkers en 
producenten  
2030 
Geen kabels meer: draadloos  
transport elektriciteit  
Supergeleiders 
“Duurzame energie is een pleonasme” 
2040 
Decentrale watervoorziening 
Decentrale zuivering afval/water bij 
nieuwbouw werken  
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Projecten brainstorm 
Verschillende ideeën voor concrete projecten kwamen ter tafel. Per idee een eigen 
kartrekker en een uitnodiging voor geïnteresseerde partners om zich bij het project 
aan te sluiten. Er is een initiële selectie gemaakt van 4 projecten, die een goede 
basis vormen voor de eerste veranderprojecten.  



Op basis van de projecten brainstorm ontstonden 3 projectgroepen (en de 4de, 
Ecodorp Boekel, was al eerder geopperd maar nog niet uitgewerkt). De 
projectgroepen moesten antwoord geven op een vijftal vragen om een aanzet te 
geven voor concrete projectvoorstellen: 
 

1. Waarom willen we dit? (op basis 
van trends, onze visie, drijfveren en 
transitiestappen)  

2. Wat zijn de kortere termijn doelen 
/ verwachte resultaten?  

3. Hoe willen we het aanpakken?  

4. Wie doen er mee? Wie zijn er nog 
meer nodig? 

5. Eerste ideeën over tijdslijn? 
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Projectvoorstellen 
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#1: reclaim 

1. Waarom willen we dit?  
• Reclaim: huidige ondergrondse potentie terugnemen 
• 100% circulair en opzet voor grondstoffenbank 
• Producent blijft eigenaar 

2. Wat zijn de kortere termijn doelen? 
• Pilots opzetten om het te gaan doen 

3. Hoe willen we het aanpakken?  
• Verschillende partijen benaderen   

4. Wie doen er mee? Wie zijn nog meer nodig? 
• Kartrekker: Marcel Houben, Thermaflex 
• Sita, Evides, Stedin, Eneco, Brabant Water 
• Aannemer? Financier?  

5. Eerste ideeën over tijdslijn? 
• Dec 2015: case selectie (+ alternatieven) 
• Q1 2016: engineering & selectie partijen 
• Q2 2016: materiaal uit de grond  
 (en nieuw in de grond) 
• Q2 2016: materiaal retour en verwerking 
• Q3 2016: pilot rapportage  
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#2: functionele vraag 

1. Waarom willen we dit?  
• Welke vraag moet er gesteld worden om zo circulair mogelijk 

energie en water van A naar B te kunnen transporteren? 
• Innovatie & eigenaarschap  
• Het mogen uitvoeren/ leveren 

2. Wat zijn de kortere termijn doelen? 
• Productontwerp op papier 
• Haalbaarheid/ toepasbaarheid 

3. Hoe willen we het aanpakken?  
• D.m.v. een pilot 
• Normen en specificaties mogen                                             

genegeerd worden 
• Wedstrijd uitschrijven 
• Onderdeel aanbesteding/ gunningscrit. 

4. Wie doen er mee? Wie zijn nog meer nodig? 
• Kartrekker: Hendrik de Vries, Alliander 
• BureauLeiding, Evides 
• Infrabedrijven: zo breed mogelijk 

5. Eerste ideeën over tijdslijn? 
• Volgende week opzet op papier  
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#3: ontwerpen & meten 

1. Waarom willen we dit?  
• Eerste stap naar 100% circulaire producten 
• Naar kwantitatieve keuze- en meetmodellen 

2. Wat zijn de kortere termijn doelen? 
• Meer recyclaat in kabels 
• Alternatief kabelontwerp doorrekenen 

3. Hoe willen we het aanpakken?  
• In gesprek met afvalverwerkers 
• Pilot opzetten  
• Meetbaar maken op circulariteit 
• Meetbaar maken met sensoren  

4. Wie doen er mee? Wie zijn nog meer nodig? 
• Kartrekker: Frank Middel, Prysmian 
• Van Gansewinkel, Sita, Alliander  
• Expertgroep indicatoren via MVO NL 

5. Eerste ideeën over tijdslijn? 
• Dec 2015: gesprekken recyclaat 
• Q1 2016: calculatie  
• Q2 2016: keuze en start proeftracee 
• Q3 2016: kabels maken en leggen 
• Q1 2017: monitoren en evaluatie  

 



Vervolgstappen 
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Twee energieke en succesvolle dagen waren het. Het begin van een interessant 
traject met de potentie voor een ware ketentransitie. En jullie staan aan 
de wieg ervan. We hopen dat we die energie en ambities vast kunnen 
houden en de gedane ideeën en afspraken gerealiseerd worden. 

 
Op de vraag what’s next kunnen we het volgende antwoorden: 

 
1. Ambitie formulering & tekenen van ambitiedocument  
2. Onderlinge afspraken/ meetings van de projectgroepen 
3. Vervolg bijeenkomst op 21 januari te Amersfoort 
 
Vragen? Opmerkingen? Neem contact op met Pieter van den Herik  
p.vandenherik@mvonederland.nl of 06-14145444.  

mailto:p.vandenherik@mvonederland.nl
mailto:p.vandenherik@mvonederland.nl

