
Circulair ondernemen
We care about healthy air

OC Verhulst is voorloper circulaire economie in 
klimaattechniek

Samen met jou nemen we de volgende stappen. Lees meer over circulariteit in 

deze brochure, doe inspiratie op en neem de eerste (vervolg)stappen aan de 

hand van de aandachtspunten op pagina 11.

www.oc-verhulst.nl
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Wat is circulair?

Onze huidige economie is lineair ingericht: we delven grondstoffen uit de aarde, gebruiken deze en maken hier 
producten van. Na gebruik worden deze weggegooid: één rechte lijn van gebruik naar afval.

Dit is gebaseerd op een 'ouderwetse' en kortzichtige manier van denken, passend bij het industriële tijdperk. Destijds 
leek het geen probleem, maar toch blijkt deze manier van verbruiken een keer op te houden. De wereld consumptie 
neemt toe door toenemende welvaart, de grondstoffen van onze aarde raken op, we zitten letterlijk met en op enorme 
bergen met afval en de wereld raakt ervan van slag. Milieurampen, overstromingen en noodweer komen steeds vaker 
voor, alles als gevolg van ons lineair gebruik.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die circulair denken, waarbij alles een grondstof blijft en oneindig in gebruik blijft. 
Wij hebben tenslotte een beperkte hoeveelheid grondstoffen, we gebruiken deze, maken hier (modulaire) producten 
van, vervangen delen en geven restmaterialen een andere bestemming als nieuwe grondstof. Alles blijft in gebruik, 
desnoods in een andere functie. Wij moeten het doen met datgene wat we hebben. (En op dit moment hebben wij 
echt maar één aarde.)

OC Verhulst werkt al jaren aan deze circulaire denkwijze, waarbij producten niet eindigen als afval, maar continu 
hergebruikt kunnen worden. Door in het eerste ontwerp al rekening te houden met mogelijke toekomstige 
veranderingen, modulair te produceren en altijd te kijken naar het verlengen van de levensduur in plaats van het 
vervangen van oude(re) producten.
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Huidige uitdagingen

Als producent zijn wij hier al erg ver in, maar als 
onderdeel van de bouwkolom en als leverancier zijn er 
nog flinke slagen te maken. Enkele uitdagingen waar wij 
tegenaan lopen zijn:
• Onderdelen retour naar leverancier of verwerker
• Hergebruik van rest materiaal
• Afstemmen van vraag en aanbod in Nederland

Mede hierdoor zijn wij actief deelnemer aan Nederland 
Circulair! Wij hopen hiermee branche- en bouwkolom- 
breed stappen te kunnen nemen, als producent alleen 
kom je er tenslotte niet. Net als in andere branches 
(zoals in de telefoonbranche of retail) zien wij dat het 
lastig is, maar zeker niet onmogelijk.

Inspiratie uit de telefoonbranche
Een mooi project waar er naar standaardisatie wordt 
gestreefd is "Phoneblocks". Destijds een ARA project 
van de ontwikkelaars bij Google, waarbij het draait om 
een modulaire smartphone. Deze telefoon bestaat uit 
losse onderdelen welke eenvoudig te vervangen zijn. Bij 
een kapot onderdeel of bij een verbeterde versie van 
bijvoorbeeld de camera, kan er eenvoudig één 
onderdeel vervangen worden, in plaats van de gehele 
telefoon vervangen (wat vaak resulteert in veel afval).

Dit specifieke project bestaat helaas niet meer, maar het 
is wel de inspiratie geweest van bijvoorbeeld Fairphones 
en PuzzlePhones. Alles om levensduur te verlengen, 
een kwalitatief goed product te blijven aanbieden, afval 
te beperken en zo een betere wereld te creëren.

Ook in de retail zie je mooie voorbeelden. Denk hierbij 
aan de tas van Zeeman. Voor 1 euro "koop" je deze 
blauwe tas. Is de tas versleten of stuk? Dan breng je 
hem terug naar Zeeman, zij verwerken dit tot nieuw 
grondstof en jij krijgt een nieuwe tas (van gerecycled 
materiaal).

"De uitdagingen zijn groot, maar alle kleine 
stapjes zijn er een paar vooruit. Samen 
kunnen wij het verschil maken, wij moeten 
alleen durven samen te werken.
Doe jij mee?"
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Circulariteit: afval bestaat niet

Circulaire economie begint bij het verlengen van de levensduur: niet zomaar iets van de hand doen, maar iets 
bestaand zó aanpassen dat het weer voldoet aan de nieuwe wensen of standaarden. OC Verhulst is al in staat om in 
veel van de situaties die wij in de markt tegenkomen de bestaande luchtbehandelingskasten een nieuw leven te 
geven en zo de levensduur met nog eens 25 jaar te verlengen. Dit gaat ten alle tijden gepaard met een enorme 
besparing in het energieverbruik.

Verhulst expert in circulair

Wij hebben jaren geleden al gekozen voor een modulaire (op)bouw van onze luchtbehandelingsunits en op deze 
slimme wijze produceren wij vandaag de dag nog. Door de modulaire opbouw zijn wij als organisatie in staat om heel 
eenvoudig de bestaande kast langer, breder of hoger te maken, componenten te vervangen of nieuwe componenten 
te monteren. Ook al zijn de producten 25 jaar geleden geleverd. Door onze visionaire circulaire ontwerpeisen kunnen 
wij vandaag de dag eenvoudig upgraden of reviseren.
 
Geen Afval
Wij houden in het ontwerp van onze producten al jaren rekening met circulaire economie en ontwerpen de 
luchtbehandelingskasten op een dusdanige wijze, dat aan het einde van de technische levensduur de kasten niet 
verwijderd hoeven te worden en dus niet als afval beschikbaar komen. Er hoeft niet direct een nieuw model voor in de 
plaats te komen. De eigenaar of beheerder weet dat zijn kast(en) niet vernietigt hoeven te worden, maar dat deze met 
redelijk eenvoudige aanpassingen een nieuwe levensduur krijgt, waardoor de luchtbehandelingskast weer vele jaren 
mee kan.
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Wij gaan verder...
Verhulst blijft ondernemers, beheerders en 
gebouweigenaren stimuleren om eerst te kijken naar 
aanwezige luchtbehandelingskasten en de mogelijkheid 
om deze dusdanig te revitaliseren dat ze weer jaren mee 
kunnen. Hierbij is zelfs een overweging mogelijk om een 
geheel andere locatie te kiezen voor een bestaande 
(oude) kast: de oude units terug te nemen, te 
'vernieuwen' en daarna toe te passen op een andere 
locatie. "Kijk eerst naar wat je al hebt, voordat je meteen 
een nieuwe unit koopt".
 
Ook in de rest van de bouwkolom willen wij verder gaan. 
Door de jarenlange opgebouwde ervaring en expertise 
als ontwerper en producent, zijn wij een voorloper in de 
circulaire economie. Wij dachten al circulair toen er nog 
geen mooie marketingterm voor bedacht was. Wij 
nemen dan ook actief deel aan Nederland Circulair en 
MVO Nederland, zodat wij onze ervaring en kennis 
kunnen delen en zo anderen door ons geïnspireerd 
kunnen worden. Maar nog belangrijker: zo kunnen wij 
weer leren en geïnspireerd raken. Circulaire economie is 
tenslotte teamwork.

Visie 2030

In theorie is het heel goed mogelijk dat wij in de 
toekomst de klimaatinstallaties van alle leegstaande 
gebouwen gaan hergebruiken. Hoe mooi zou het zijn om 
een gebouw te betrekken waar gewerkt wordt met 
producten die net zo goed zijn als nieuwe, maar worden 
ingezet voor een tweede leven? Waar een lucht- 
behandelingscentrale dusdanig wordt getransformeerd, 
dat deze letterlijk een tweede leven krijgt?
 
OC Verhulst heeft zichzelf het streven gezet om in 2030 
volledig circulair te zijn. Wij zijn al een heel eind op weg, 
maar we zijn er zeker nog niet! Er zijn nog veel 
uitdagingen die we zullen moeten nemen als organisatie. 
2030 is tenslotte een stip op de horizon, maar 
tegelijkertijd dichterbij dan iedereen nu denkt. Wie kan er 

tegenwoordig nog inschatten wat er over 13 jaar is? Als 
alle producenten circulair gaan denken en hun 
producten terug krijgen, wat gaan ze dan met hun ‘oude’ 
producten doen? Welke waarde heeft dat product nog? 
En wat kun je er mee doen? Als producten echt niet 
meer in aanmerking komen voor levensduurverlenging, 
zijn ze dan nog te gebruiken als grondstof voor iets 
anders? En in hoeverre kun je dit na bewerking nog 
gebruiken voor een totaal nieuw product?
 
Voor heel Orange Climate
Er is bewustwording nodig binnen de bouwsector dat het 
ook op een andere manier kan. En uiteindelijk in de 
toekomst ook móét. Het delven naar grondstoffen zal 
steeds lastiger worden, sommige grondstoffen zullen 
wellicht helemaal niet meer voorhanden zijn. Onze 
producten bevatten echter al veel van deze 

grondstoffen, wij hoeven ze alleen maar opnieuw te 
gebruiken. Orange Climate loopt hier als groep graag 
voorop om er voor te zorgen dat de producten die we 
leveren lang mee gaan en ook weer te hergebruiken zijn 
of als nieuwe grondstoffen verwerkt kunnen worden.  OC 
Autarkis (onderdeel van Orange Climate) biedt een 
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duurzaam, volledig Cradle 2 Cradle recyclebaar product 
dat eenvoudig zorgt voor thermische opslag en 
besparing van zowel in CO2 voetafdruk als in energie 
(GJ). OC Waterloo (ook onderdeel van Orange Climate) 
hergebruikt reeds haar materialen.
 
Samen met (toe)leveranciers
Wij nemen onze verantwoordelijkheid en maken 
afspraken met onze (toe)leveranciers over het 
terugnemen van (deel)producten, om deze na een lange 
staat van dienst weer te verwerken tot nieuwe 
producten. Vervolgens kunnen wij deze als producent 
weer toepassen.
 
Toekomst  
OC Verhulst loopt ook betreffende Circulair voorop in de 
markt, alleen deze koppositie dient een heel ander doel. 
Wij willen een bewoonbare aarde doorgeven aan onze 
kinderen en kleinkinderen, daarvoor moeten wij 
overstappen op een duurzame (circulaire) samenleving 
die rekening houdt met de grenzen van onze planeet. 
Het is onze plicht om hierop te investeren en andere 
bedrijven ervan te overtuigen hierin mee te doen. Wij 
hopen iedereen bewust te krijgen van de noodzakelijke 
verandering en ieder te stimuleren hierin zijn of haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Alleen samen zijn wij 
volledig circulair!



Help jij ook mee?

OC Verhulst kan niet alleen zorgen voor circulariteit, er is een breder draagvlak nodig om dit tot een gezamenlijk 
succes te brengen.

Kansen gebruiken
Met de huidige mogelijkheden kun je een gebouw zó ontwerpen dat het juist geld oplevert. In de toekomst zou het 
zelfs twee tot drie keer zoveel geld kunnen opleveren dan het aan materiaal kost. Grondstof wordt tenslotte schaarser 
en duurder, veel duurder. Als tijdens het ontwerp en de realisatie rekening gehouden wordt met het toepassen van de 
juiste, herbruikbare producten die ook eenvoudig te demonteren zijn, dan levert een gebouw over 50 jaar geld op. 
Uiteindelijk zal ieder nieuwbouw pand gebouwd worden met 100% hergebruikte materialen en installaties of te wel 
“afval”.  Door in een vroeg stadium rekening te houden met demontabel ontwerpen, -monteren en -installeren, kunnen 
gebouwen in de toekomst ook eenvoudig aangepast worden aan nieuwe wensen of behoeften.
 
Renovatie van oude gebouwen
Veel gebouwen worden volledig gestript en vervolgens voorzien van nieuwe installaties, inrichting en een 
bestemming. Hiermee kan de nieuwe beheerder of eigenaar al zijn wensen en eisen kwijt en vraag en aanbod 
optimaal op elkaar afstemmen. Zonde natuurlijk, want hierbij komt er veel nieuw afval vrij.
 
Neem als voorbeeld de luchtbehandelingskast van een gebouw. Destijds is deze geleverd op basis van de 
bestemming, wensen en (milieu)eisen van dat moment. Bij de renovatie zou de gehele kast verwijderd worden (= 
afval) en een compleet nieuw systeem worden geplaatst. Door circulair te ontwerpen, hoef je deze unit niet meer weg 
te gooien, maar pas je deze eenvoudig aan naar de wensen en eisen van dat moment. Daarmee vermijd je het 
onterecht weggooien van veel onderdelen. De onderdelen die niet meer optimaal op de vraag afgestemd zijn, neemt 
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de (toe)leverancier terug om te verwerken voor nieuwe onderdelen of grondstof. Dit brengt een hoop voordelen met 
zich mee voor alle partijen. De kosten zijn significant lager, er hoeft minder afgevoerd te worden, gezamenlijk is het 
afval beperkt, alle behoeften zijn optimaal op elkaar afgestemd én wij werken samen aan een hoger doel: het 
behouden van de grondstoffen voor de volgende generaties.
 
Diverse drempels om te starten met circulair
Een circulair modelcontract om innovatieve projecten op te starten, is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij innovatie 
verschillen cases altijd erg van elkaar. Standaardisatie is bij veel partijen nog niet aanwezig. Ook zijn aannemers over 
opbrengsten en risico’s onzeker bij de bestaande contracten. En als het concept zo verschilt per project en 
leverancier, in hoeverre kun je dan spreken van een modelcontract?
 
Naast deze lastigheid, zijn te veel partijen gefocust op de bijkomende kosten, in plaats van de voordelen en wat het 
ons allemaal oplevert. Iets nieuws heeft alleen maar kans van slagen als iedereen duidelijk weet wat je er aan kan 
verdienen en dit opweegt tegen de kosten. Samen kunnen wij klein beginnen om uiteindelijk groots te eindigen.
 
Het is een illusie om in één keer volledig circulair te zijn. Laten we met elkaar bespreken wat op dit moment de 
mogelijkheden zijn, zo veel mogelijk bedrijven bij onze ideeën betrekken en met elkaar de strijd aan gaan die wij met 
zijn allen zullen moeten leveren. Diverse kleine stapjes zijn uiteindelijk ook stappen vooruit en stilstaan is geen optie.  
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Start vandaag zelf

Maak alvast een start met de volgende vijf algemene 
principes betreffende hergebruik:
• Minimaliseer de hoeveelheid materiaalsoorten
• Beperk het aantal diverse componenten
• Start met modulair ontwerpen
• Werk zo veel mogelijk met gestandaardiseerde 

constructie technologieën en low-tech montage 
toepassingen zodat er enkel met algemene 
gereedschappen gewerkt kan worden

• Gebruik zo min mogelijk vaste verbindingen.

Kijk vandaag nog kritisch naar je eigen systemen en 
producten?  
• Standaardiseer waar mogelijk
• Gebruik mono materialen
• Demontage is een must
• Multifunctionaliteit is gewenst
• Ketensamenwerking is nodig

Graag samen met OC Verhulst starten met 
Circulair? Neem gerust contact met ons op.
Bel 0416-672 200 of mail naar Frans van den Biezenbos 
(f.vandenbiezenbos@oc-verhulst.nl)

Een bestaande luchtbehandelingskast 
circulair aanpassen en zo de levensduur 
verlengen? Afdeling Renovatie & 
Onderhoud helpt je verder.
Bel 0416-672 226 of mail naar Aart-Jan Mels 
(a.mels@oc-verhulst.nl)
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OC Verhulst
Albert Einsteinweg 10

5151 DL Drunen

T 0416-672 200 
E info@oc-verhulst.nl
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