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Met een innovatief systeem om dakbedekking makkelijk aan te
brengen en te demonteren, draagt Carlisle Construction Materials
BV bij aan de circulaire toekomst. Toch stuit Carlisle’s Benno
Nijenhuis op dilemma’s die zijn duurzame ambities dwarsbomen.
Hij ondersteunt de doelstellingen uit het Klimaatakkoord, maar
zijn die met enkel circulaire bouwmaterialen te behalen?
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stof. Hoe wil je dan de maatschappij volledig

is lastig om er nu een goed model omheen te

ten zijn steeds meer bezig

inrichten op basis van circulaire materialen?”

bouwen.”
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van het dak. Elk vijfde dak in
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“Producenten”, vervolgt Nijenhuis, “komen in dit

van EPDM. Veel innovatieve,

soort discussies veel te weinig aan bod. Het is te

dynamische architecten komen

eenvoudig om zomaar uit te gaan van het louter

met verspringende ontwerpen

werken met herbruikbare grondstoffen in 2050.

en groen in de gevel. Lucht-

Onze materialen kunnen bijvoorbeeld door een

en waterdichtheid daarvan

hoge calorische waarden veel warmte afgeven.

wordt steeds belangrijker en

Dat is fijn voor verbrandingsovens die daardoor

daar voorzien wij in met onze

minder gas hoeven te gebruiken. Zo’n besparing
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telt ook mee in je LCA. In de rekenmodellen moet

Architecten houden ook steeds

daarom niet de focus liggen op de circulaire

vaker vast aan bepaalde,

aspecten, maar vooral op de levensduur.”

duurzame oplossingen. Zoals
MVRDV, dat in 2000 onze

“Duurzaamheid is wel degelijk een topic bij

materialen toepaste in het

ons. Het is een strijd, waarin je continu bezig

paviljoen op de Wereld-

bent je een positie te vergaren. EPDM is nu het

tentoonstelling in Hannover en

meest milieuvriendelijke type dakbedekking. Het

nu weer in het nieuwe depot

is uiterst dun (met minder grondstoffen dan

van Boijmans van Beuningen.”

bijvoorbeeld bitumineuze dakbedekking) en kent
vooral een lange gebruiksduur. We zijn nu bezig
met het definiëren van onze carbon footprint. Je
kunt dan ook denken aan de inzet van biobased
materialen, zoals ecologisch EPDM met bestandsdelen uit suikerriet. Dat wordt weer ergens nabij
het tropisch regenwoud verbouwd. Ik geloof daar
niet in.”
“Over veertig jaar ziet de markt er heel anders
uit, met gebouwen die je na twintig jaar weer
elders neerzet. Onze duurzame meerwaarde zit

DE CIRCULARITEIT BINNEN HET PRODUCTIEPROCES VAN DE
HERTALAN EASY COVER MEMBRANEN.
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Wilt u meer weten: www.hertalan.nl
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