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“Om de zuiverheid van  
materialen te verhogen is 
onder andere energie als  
input nodig.

OVER MARTIN TENPIERIK

Dr.ir. Martin Tenpierik is universitair 
hoofddocent Bouwfysica en leider van de sectie 
Environmental & Computational Design van 
de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Delft. Hij houdt zich onder andere 
bezig met het energiegebruik van gebouwen en 
hoe energiezuinige of zelfs energieleverende 
gebouwen kunnen worden ontworpen. Daarnaast 
houdt hij zich bezig met het bouwfysisch gedrag 
van innovatieve materialen, componenten en 
bouwdelen. Hij is geïnspireerd geraakt door de 
gedachte dat de gebouwde omgeving positieve 
effecten teweeg moet brengen voor mens en 
milieu. Dit boek zal daar een belangrijke bijdrage 
aan kunnen leveren.

DE RELATIE TUSSEN

ENERGIE EN 
MATERIALEN
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DE RELATIE TUSSEN

ENERGIE EN 
MATERIALEN

MARTIN TENPIERIK

INLEIDINg

Dit hoofdstuk zal ingaan op de (natuurlijke) hulpbronnen materialen en energie 
en dan met name op de relaties tussen deze twee. De basisgrondstoffen (of 
dragers) van energie en materialen kunnen binnen de systeemgrenzen van de 
Aarde worden gevonden in zogenaamde voorraden (‘stocks’). Wall & Gong (2001) 
maken daarbij een onderscheid tussen hernieuwbare voorraden (‘deposits’) en 
niet hernieuwbare voorraden (‘funds’). Indien de vergelijking met de theorie 
van Cradle to Cradle wordt gemaakt dan zijn de hernieuwbare voorraden van 
biologische oorsprong en de niet hernieuwbare voorraden van technische 
oorsprong (bijvoorbeeld metaalertsen). Wat betreft energie kan er een bron 
aan worden toegevoegd van buiten het systeem Aarde: de zon. De energie van 
de zon komt het systeem Aarde binnen via een ‘natuurlijke’ stroom, namelijk 
elektromagnetische straling.

Biologische materialen kunnen  
wel prima in een cascade worden opgenomen.
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Voorraden
‘Stock’

Natuurlijke stromen
‘Natural 
ows’ ENERGIE

MATERIALEN/GRONDSTOFFEN
HULPBRONNEN
‘RESOURCES’

Niet hernieuwbare 
voorraden ‘funds’

Hernieuwbare voorraden 
‘deposits’

FIG. 1 Classifi catie van bronnen (naar Wall & Gong, 20011).

EXERgIE ALS KWALITEITSINDICATOR VOOR ENERgIE

Voor energie zijn onder andere de eerste en tweede hoofdwet van de 
thermodynamica van belang. De eerste hoofdwet zegt dat binnen een geïsoleerd 
systeem geen energie verloren gaat. Energie kan wel omgezet worden van de ene 
naar de andere vorm. Bij een dergelijke omzetting speelt de tweede hoofdwet 
een belangrijke rol. Deze tweede hoofdwet stelt dat processen in de natuur uit 
zichzelf alleen maar kunnen plaatsvinden in die richting waarin de entropie (mate 
van wanordelijkheid) toeneemt. Dit betekent tevens dat bij energie-omzetting 
de kwaliteit van de energie minder wordt. Deze kwaliteit, ofwel de exergie, is 
gedefi nieerd als de theoretisch maximale hoeveelheid arbeid die uit de energie 
kan worden gewonnen indien deze energie in evenwicht wordt gebracht met haar 
omgeving1. Elektriciteit kan bijvoorbeeld wel omgezet worden in warmte, maar 
warmte niet spontaan in elektriciteit. Ofwel de exergie van elektriciteit is hoger 
dan die van warmte en daarmee is het nuttig potentieel van elektriciteit hoger dan 
die van warmte. Zo ook is de exergie van steenkool, aardolie en aardgas hoger 
dan van warmte. Voor een uitgebreidere toelichting op het begrip exergie verwijs 
ik naar een ander hoofdstuk in dit boek: ‘Energie en Exergie’ door Sabine Jansen. 
Door gebruik te maken van exergieanalyse kunnen we bijvoorbeeld bepalen welke 
toepassingen van energie zinvol of niet zinvol zijn. Het is bijvoorbeeld niet slim om 
elektriciteit (hoge exergie) via weerstandverwarming te gebruiken om een vertrek 
te verwarmen tot 21oC (lage exergie); de exergieverliezen zijn immers enorm.

ZUIVERHEID ALS KWALITEITSINDICATOR VAN MATERIALEN

Ook voor materialen kunnen we in analogie met het begrip exergie een 
kwaliteitsindicator introduceren. Materiaalkwaliteit kan op veel verschillende 
manieren worden gedefi nieerd, bijvoorbeeld oppervlaktekwaliteit, isolatiekwaliteit, 
mechanische kwaliteit. Er is echter een materiaalkwaliteitsindicator die beter 

1 
Jansen, S.J. (2014), Exergy Guidebook for Building Professionals, Delft: Delft University of Technology.
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aansluit op het denken in circulaire systemen. Deze indicator heeft betrekking op 
de zuiverheid van het materiaal indien we op materiaal-, mineraal- of ertsniveau 
kijken of het gemak waarmee materialen, producten of bouwelementen 
gescheiden kunnen worden in afzonderlijke materialen. Des te lager de 
zuiverheid, des te slechter de scheidbaarheid, des te moeilijker een materiaal 
in dezelfde kwaliteit binnen een circulair systeem te houden is. Dit zouden we 
het functioneel potentieel kunnen noemen. Connelly & Koshland (1997)2 geven 
een op exergie gebaseerde definitie van dit potentieel. Zij onderscheiden twee 
consumptieve processen die voor verlies aan kwaliteit, lees zuiverheid, zorgen: 
het onomkeerbaar mengen van substanties, hetgeen tot exergieverliezen leidt, 
en het exothermisch chemisch laten reageren van substanties, hetgeen tot 
exergieverliezen en exergieoverdracht leidt. Op een iets andere manier definiëren 
Ayres et al. (1996)3 en Ayres & Martiñas (1995)4 materiaalexergie als de mate 
waarin een materiaal is georganiseerd in verhouding tot een referentiesituatie; 
ofwel, des te hoger de concentratie van een stof, des te hoger de exergie. 
Deze strikt chemische aanpakken maken het mogelijk om materiaalkwaliteit 
kwantitatief te definiëren en te bepalen welke materiaaltoepassingen zinvol zijn. 
Deze aanpak maakt het echter lastig om ook scheidbaarheid mee te nemen en 
geldt met name voor technische materialen.

RELATIE TUSSEN MATERIALEN EN ENERgIE: 
OPWAARDEREN VAN DE KWALITEIT

Om op de lange termijn een samenleving te hebben gebaseerd op een circulair 
metabolisme is het essentieel om materialen in de technische kringloop in 
kwaliteit (zuiverheid) te kunnen opwaarderen of op z’n minst gelijk te houden. 
Immers, indien materiaal degradeert tijdens productie- en gebruiksprocessen 
dan leidt dat op de lange termijn onherroepelijk tot verlies aan functionele 
materiaalkwaliteit. Dit verlies aan kwaliteit dient dan gecompenseerd te worden 
vanuit de niet hernieuwbare voorraad. 

Het minimaliseren van degradatie verlengt 
weliswaar de cyclus maar sluit deze niet. 

2 
Connelly, L. & Koshland, C.P. (1997), “Two Aspects of Consumption: Using an Exergy-Based Measure of 
Degradation to Advance the Theory and Implementation of Industrial Ecology”, Resources, Conservation 
and Recycling 19: 199-217.

3 
Ayres, R.U., Ayres, L.W. & Martiñas, K. (1996), “Eco-Thermo-dynamics: Exergy and Life Cycle Analysis”, 
Working paper 96/04/, INSEAD, Center for Management of Environmental Resources.

4 
Ayres, R.U. & Martiñas, K. (1995), “Waste potential entropy: the ultimate ecotoxic?”, Economie Appliquée 
48: 95-120. 



232

 D
E 

R
EL

AT
IE

 T
U

SS
EN

 E
N

ER
g

IE
 E

N
 M

AT
ER

IA
LE

N

FIG. 2 Een energiecascade van duurzame energie met de relaties van water, materialen en top soil.

Ofwel het minimaliseren van degradatie verlengt weliswaar de cyclus, maar sluit 
deze niet; uiteindelijk belanden de materialen ergens op een vuilnisbelt of in een 
verbrandingsoven (AVI). Biologische materialen kunnen echter wel prima in een 
cascade5 worden opgenomen. Deze materialen hebben korte groeicycli waardoor 
hun voorraden hernieuwbaar zijn; een voorwaarde is wel dat de consumptie de 
aanwas niet overstijgt. Ditzelfde geldt ook voor energie. 

Bij opwaardering van de kwaliteit komen echter de energie- en 
materialenkringlopen met elkaar in contact. Om de zuiverheid van materialen 
te verhogen is onder andere energie als input nodig; om producten uit elkaar te 
halen is energie nodig; maar ook, om de kwaliteit van energie te verhogen zijn 
materialen en energie nodig. Vanwege deze verwevenheid is het van belang om 
kringlopen niet afzonderlijk te bezien, maar altijd in samenhang. Energie en 
materialen maar ook water, schone lucht en vruchtbare bovengrond zijn alle 
onderdeel van een groter systeem.

Om de kwaliteit van energie te verhogen 
zijn materialen en energie nodig.

RELATIES TUSSEN MATERIALEN EN ENERgIE: EMBODIED ENERgY

Een tweede manier waarop de beide kringlopen met elkaar in contact komen, 
is via de zogenaamde ‘embodied energy’. Er zijn verschillende definities van de 
embodied energy van gebouwen in omloop. De meest uitgebreide definitie voor  

5 
Een systeem waarin de kwaliteit van het materiaal in opvolgende toepassingen telkens degradeert.
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de embodied energy van gebouwen komt wellicht van Crowther (1999)6. Hij 
definieert deze als de totale hoeveelheid energie benodigd voor het maken 
van een gebouw inclusief de directe energie gebruikt tijdens het bouw- en 
assemblageproces en de indirecte energie benodigd voor de productie van 
de materialen en componenten van het gebouw. Over het algemeen geldt dat 
materialen in de biologische cyclus een lagere embodied energy hebben dan 
materialen in de technologische cyclus.

In de gebouwde sector neemt met het verlagen van het operationele 
energiegebruik in de gebruiksfase het relatieve belang van de embodied energy 
steeds meer toe7. Het is dus van belang om materialen te kiezen met een 
lage embodied energy of om ervoor te zorgen dat gedurende de levensfase 
van een gebouw zodanig veel energie wordt opgewekt dat ruimschoots wordt 
gecompenseerd voor het eigen energiegebruik en de embodied energy (een 
positieve voetafdruk voor energie). Uiteraard is het creëren van een positieve 
voetafdruk voor energie eenvoudiger indien materialen met een lage embodied 
energy worden gebruikt.

Indien we echter uitgaan van een ideale situatie met een volledig circulaire 
materialeneconomie dan is de relevantie van embodied energy beperkt. In dat 
geval wordt er geen nieuw materiaal meer aan het systeem toegevoegd behalve 
om groei te compenseren. Dan is met name de hoeveelheid energie die benodigd 
is voor het opwaarderen van kwaliteit de bepalende factor.

RELATIES TUSSEN MATERIALEN EN ENERgIE: 
VERBRANDINgSWAARDE VAN MATERIALEN

Een andere manier waarop materialen en energie met elkaar in relatie 
komen, is aan het einde van de levensduur van materialen. Momenteel is het 
gebruikelijk in Nederland om een groot deel van ons afval te verbranden in 
afvalverbrandingsinstallaties (AVI). Omdat (organische en biologische) materialen 
een bepaalde verbrandingswaarde hebben, kan de door verbranding opgewekte 
energie worden gebruikt als bron voor bijvoorbeeld stadsverwarming.  
In 2016 dekte deze bron van energie ongeveer 1.3% van het totale energiegebruik 
in Nederland8.

6 
Crowther, P. (1999), “Design for disassembly to recover embodied energy”, In: Proceedings of the 16th 
International Conference on Passive and Low Energy Architecture, 22-24 September 1999, Melbourne, 
Brisbane, Cairns.

7 
Zeng, R. & Chini, A. (2017), “A review of research on embodied energy of buildings using bibliometric 
analysis”, Energy and Buildings 155: 172-184.

8 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83140NED&D1=a&D2=0-1,11,34-35,46-50&D3=
l&VW=T
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atmosfeer

ruimtegebruik/vermindering top soil ruimtegebruik/vermindering top soil ruimtegebruik/vermindering top soil

lithosfeer

bio- en anthroposfeer

Materiaal +

water inputMateriaal +

water input

Materiaal +
water input

duurzame 
energie

cascadering

FIG. 3 De biologische en technologische materialenkringloop met de relaties van water, energie en 
top soil.

Deze warmte wordt soms verkocht als duurzame energie. Indien ons streven 
echter een duurzame samenleving is waarin circulariteit een belangrijk middel 
is om duurzaamheid te bereiken, dan bestaat afval niet meer en moeten met 
name technologische materialen zo lang als mogelijk in de materialenkringloop 
blijven. Verbranding van die materialen is daarom op de lange termijn geen 
duurzame oplossing. Van belang hierbij is het wel om een onderscheid te maken 
tussen materialen van biologische oorsprong en van technische oorsprong. Met 
name bij de laatste groep geldt dat verbranding betekent dat materialen van 
niet hernieuwbare aard worden weggehaald uit de materialenkringloop hetgeen 
circulariteit niet ten goede komt.

RELATIE TUSSEN ENERgIE EN MATERIALEN: 
MATERIALEN VOOR DUURZAME ENERgIESYSTEMEN

Het laatste belangrijke verband tussen materialen en energie kan gevonden 
worden in de materialen die nodig zijn voor het maken van een duurzame 
energievoorziening. In 2014 heeft Ecofys in opdracht van het Wereld Natuur 
Fonds een uitgebreide studie gepubliceerd waarin zij aangeeft welke 
materialenbottlenecks verwacht worden indien de hele wereld voor 2050 is 
overgestapt op een duurzame energievoorziening9. Voor de productie van 
PV-cellen worden in dit rapport de volgende kritische materialen gesignaleerd: 
indium, gallium, tellurium en zilver; voor de productie van windturbines: 
neodymium en yttrium; voor LED-verlichting: indium en gallium; voor batterijen: 
kobalt en lithium; voor de energievoorziening in het algemeen: koper; en voor 

9 
Singer, S., Meindertsma, W., Holdaway, E., Breevoort, P. van, Deng, Y. & Blok, K. (2014), Critical Materials 
for the transition to a 100% sustainable energy future, World Wide Fund for Nature International (WWF), 
Gland, Switzerland.
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biobrandstoffen: stikstof, fosfor en kalium. In het rapport wordt gesteld dat 
sommige van deze materialenbottlenecks oplosbaar zijn door bepaalde kritische 
materialen te vervangen door andere materialen en door kritische materialen 
uitsluitend voor bepaalde essentiële toepassingen te gebruiken. Desondanks 
is de verwachting dat met name schaarste aan lithium, kobalt en de zeldzame 
aardmetalen voor problemen zal gaan zorgen10. Ook Jacobson & Delucchi 
(2011)11,12 komen tot de vergelijkbare conclusie dat het vanuit een energetisch 
perspectief mogelijk is om wereldwijd volledig over te stappen op duurzame 
energie13, maar dat enkele materialen hierin de kritische factor zullen worden. 
Vervanging van kritische materialen door andere niet-kritische materialen zal een 
van de grote uitdagingen worden voor de nabije toekomst.

SLOTWOORD

In dit hoofdstuk is getoond dat de materialen- en energiekringlopen op 
verschillende manieren met elkaar verweven zijn: via de definities van 
kwaliteit, via het opwaarderen van kwaliteit, via embodied energy, via de 
verbrandingswaarde van materialen en via materialen benodigd voor duurzame 
energiesystemen. In een ideale samenleving gebaseerd op circulaire 
metabolismen is met name de verwevenheid bij het opwaarderen van kwaliteit 
en bij het gebruik van materialen voor duurzame energiesystemen van belang. 
Deze verwevenheid maakt echter een goede analyse van het complete systeem 
ingewikkeld. Keuzes die positief uitpakken voor de ene kringloop kunnen 
negatief uitpakken voor de andere kringloop. Om tot een daadwerkelijke 
circulaire economie te komen is het essentieel om zowel de materialen- als de 
energiekringlopen maar ook de water-, voedsel- en schoneluchtkringlopen vanuit 
een holistisch perspectief te bezien. Alleen dan komen we een stap in de richting 
van echte duurzaamheid.

10 
idem

11 
Jacobson, M.Z. & Delucchi, M.A. (2011a), “Providing all global energy with wind, water and solar power, 
part 1: technologies, energy resources, quantities and areas of infrastructure, and materials”, Energy 
Policy 39: 1154–1169.

12 
Jacobson, M.Z. & Delucchi, M.A. (2011b), “Providing all global energy with wind, water and solar power, 
part 2: reliability, system and transmission costs, and policies”, Energy Policy 39: 1170–1190.

13 
Deze stelling wordt door onder andere Trainer (2012) overigens in twijfel getrokken omdat bij de inschat-
tingen van Jacobson & Delucchi (2011) te weinig rekening is gehouden met de variabiliteit in de energie-
productie uit zon, wind en water. Trainer, T. (2012), “A critique of Jacobson and Delucchi’s proposals for a 
world renewable energy supply”, Energy Policy 44: 476-481.




