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‘Een auto moet uiteindelijk altijd 
terugkeren bij de producent’
Thomas Rau is misschien wel de radicaalste denker op het 

gebied van duurzaamheid. Ook in de auto-industrie moet 

(bijna) alles anders, stelt de bekende architect annex 

ontwikkelaar van groene businessmodellen. Een prikkelend 

interview over opportunisme en verantwoordelijkheid. 

“Materialen moeten puur blijven.”   

Thomas Rau

Steven van Eijck: 
‘De rugwind voor de circulaire 
economie is voelbaar‛
Steven van Eijck is voorzitter RAI 
Vereniging én groot bewonderaar 
van Thomas Rau. Een gesprek met 
hem over autorecycling gaat algauw 
ook over grotere zaken. Zoals over de 
auto-industrie, die nú stappen moet 
zetten op weg naar de circulaire 
economie. „Fabrikanten voelen dat  
de wereld kritisch naar ze kijkt.”

Wat is Greenlight?
Green Light is het online communicatieplatform van ARN – vol met 
nieuws en achtergronden over belangrijke thema’s die bijdragen aan een 
hoogwaardige en verantwoorde autorecycling: Innovatie, Wet- en regel- 
geving, Internationale betrekkingen en Maatschappelijke ontwikkelingen.

Albert de Boer:
‘Eén antwoord op alle uitdagingen: 
samenwerken!’
Albert de Boer, bestuurslid Stichting  
Auto & Recycling, staat als demontage- 
ondernemer in Stadskanaal midden in  
de praktijk. Zijn motto: samenwerking. 
“Natuurlijk, we zijn allemaal individuele 
ondernemers, maar de tijd van ‘ieder  
voor zich’ ligt ver achter ons.” Een  
kennismaking met een nuchtere kijk  
op autorecycling en ondernemen.
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Thomas Rau denkt zo ‘anders’, dat 
hij niet onder de indruk is van een 
Nederlands recyclingpercentage van 
ruimschoots 95%. “Dat gaat over 
het gewicht, niet over volume”, 
zegt de architect en duurzaamheids- 
visionair. “En in auto’s zit veel 
metaal. Volgens mij moeten we een 
heel andere discussie voeren.”
De vraag was om zijn visie te geven 
op hoe wij spullen produceren en 
daar vervolgens na gebruik weer 
afstand van doen. De 58-jarige 
Duitse Nederlander schreef er een 
boeiend boek over: Material Matters.  
“Laten we positief beginnen: de 
auto-industrie doet een aantal din-
gen heel goed”, steekt Rau in zijn 
kantoor in Amsterdam-Noord van 
wal. “Ten eerste: er zit geen enkel 
schroefje in een auto waarvan niet 
minimaal duizend mensen vonden 
dat het erin moest. Daar kunnen 
andere sectoren een voorbeeld  Vervolg op pagina 2

aan nemen. De bouw, bijvoor- 
beeld, prutst maar wat aan. Een 
auto is het resultaat van een voor-
uitdenkproces. Als er een veilig-
heidsissue is, weet een producent 
precies bij welke serienummers 
zich dit voordoet, krijgen de eige- 
naren keurig een brief en wordt  
het probleem opgelost. Het pro- 
ductieproces is buitengewoon  
goed geregistreerd.”
Maar, zo vervolgt hij: “In de keten 
is alles in voorwaartse richting 
georganiseerd, maar niet in terug-
waartse richting. Wat de eigenaar 
met de auto doet, wordt aan het toe- 
val overgelaten. Eén ding is zeker: 
de wagen komt nooit meer bij de 
producent terug. Want we organise- 
ren de verantwoordelijkheid altijd 
weg naar de volgende in de keten. 
Uiteindelijk is dat de klant.  

Ontdek meer over innovaties in autorecycling op greenlight.nl

Tekst Boudewijn Geels
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Materiaal wordt vaak bewerkt 
zodat het eindproduct lichter  
is en er minder energie nodig is 
om het voort te stuwen. Dat  
is ook goed voor het milieu. 
“Ha, dat is een buitengewoon een-
dimensionaal antwoord op een zeer 
complex probleem. Zo bestrijden 
we symptomen, maar kijken we 
niet naar de oorzaak. Je moet macht 
en verantwoordelijkheid in één 
hand leggen.”

Service in plaats van product
In de visie van Thomas Rau gaan 
producenten betere spullen maken 
als ze er belang bij hebben dat die 
spullen zo lang mogelijk meegaan. 
Oftewel: als ze een service verkopen 
in plaats van een product. “Bij licht 
zie je dat het dan opeens met 30 pro- 
cent minder materiaal en 30 procent 
minder energie kan.” 
Nu brengen, aldus Rau, producen-
ten doelbewust dingen op de markt 
die ‘nog net niet stuk’ zijn – auto’s 
incluis. “Bij een auto moet tijdens 
zijn levensduur gemiddeld voor 
anderhalf keer de aanschafprijs aan 
onderhoud worden gepleegd.”
Rau is niet van de halve maat- 
regelen. In Frankrijk is een garage-
bedrijf nu wettelijk verplicht de 
klant twee opties aan te bieden: 
reparatie met een nieuw óf met  
een gebruikt en refurbished onder-
deel. Dat laatste is goedkoper. Zou 
dat in Nederland ook zo moeten? 
“Ik zeg dan liever: je mag alléén 
maar refurbished onderdelen aan-
bieden. Het zou buitengewoon 
wenselijk zijn als de wetgever hier 
meer verantwoordelijkheid in 
neemt. Hij zou bijvoorbeeld kunnen 
zeggen: van geen enkele auto mag 

Die kan die verantwoordelijkheid  
helemaal niet nemen, en dus wordt 
een auto op den duur toch afval.”
Wat volgt is het evangelie van  
Thomas Rau: “We moeten dus 
afspraken maken: hoe komen  
dingen terug? Dat werkt het best  
als je geen product meer verkoopt 
maar een dienst. In dit geval: 
automobiliteit.”

Wat hebben autoproducenten 
daar concreet aan?
“Autoproducenten moeten nu in 
een ongelooflijke jungle hun grond- 
stoffen zien te verzamelen. Daar 
maken ze een auto van, die verkopen 
ze en daarna gaan ze opnieuw de 
jungle in. Als je een auto als een rij-
dend grondstoffendepot beschouwt, 
hoeft dat niet meer. Dan haal je 
hem terug als dat wenselijk is en 
gebruik je de grondstoffen voor  

“De wetgever 
zou kunnen zeggen: 

van geen enkele auto 
mag een onderdeel 

stuk gaan onder 
de 300.000 kilometer”
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een nieuwe auto. Dat schema heet 
Material As A Service. Het is veel 
efficiënter dan recyclen.”

Maar hoe doe je dat?
“Schrijf goed op waar het materiaal 
is, om welke kwaliteitsstandaard 
het gaat en wanneer het retour 
komt. Je moet de grondstoffen zo 
verwerken dat ze ook weer één op 
één uit de auto kunnen worden 
gehaald en de juiste kwaliteit heb-
ben. Materialen moeten dus puur 
blijven. Als je materiaal verruïneert, 
bijvoorbeeld met een kunstmatige 
chemische verbinding zoals bij 
glasvezel, ben je het kwijt. In het 
recycleverhaal wordt het dan:  
we gaan het shredden en smelten 
en er weer andere dingen van 
maken. Ik pleit voor een gesloten 
systeem, waarin nooit iets verloren 
mag gaan.”

Jean-Denis Curt:
‘Investeer in closed loops-
recycling’
Is er een oorlog om herbruikbaar 
kunststof op komst? Waar zit de 
businesscase van recycling voor  
de grote autofabrikanten? En is  
de 100% circulaire auto écht in aan- 
tocht? We vragen het aan Jean-Denis 
Curt, de hoogste man op het  
gebied van circulaire productie bij 
Groupe Renault.

Prof. dr. Peter Rem: 
‘We hebben nog een lange weg  
vol innovaties te gaan’
Rond 2030 moet de helft van  
de in onze regio gebruikte grond- 
stoffen worden verkregen door te 
recyclen. Als hoogleraar Resources  
& Recycling aan de TU Delft werkt 
‘grondstoffenprofessor’ Peter Rem 
aan innovaties om die ambitie waar te 
maken. “We zullen recycling heel 
anders moeten gaan benaderen.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief op greenlight.nl

Wie is 
Thomas Rau?
Thomas Rau (Duitsland, 1960) is 
ondernemer, architect, innovator  
en visionair. Zijn motto is: ‘guided  
by the future’. Hij laat zich in al zijn 
handelen leiden door wat er in de 
toekomst nodig is, en niet door  
wat op dit moment haalbaar is.  
Rau staat jaarlijks hoog genoteerd  
in de Duurzame 100 van dagblad 
Trouw en werd nummer 1 in de ABN 
AMRO Duurzame 50 2018. Hij werd 
uitgeroepen tot Architect van het 
Jaar 2013. In 2010 richtte hij Turntoo 
op, waarmee hij werkt aan nieuwe 
businessmodellen voor de circulaire 
economie. ‘Van bezit naar prestatie, 
geen lampen maar licht, kortom,  
van eigendom naar eigenslim’. Hij 
bedacht ‘Light as a Service (Pay per 
Lux)’, waarbij geen lampen meer 
worden verkocht, maar waarbij ver- 
lichting wordt aangeboden als dienst.

een onderdeel stuk gaan onder de 
300.000 kilometer.” 
Rau, onverbiddelijk: “De wet- 
gever moet de nieuwe behoeftes 
faciliteren. Maar hij koestert de 
oude, omdat daarmee geld wordt  
verdiend. De lobby van producen- 
ten is sterk.”
Van elektrische auto’s moet Rau 
trouwens ook niets hebben. “Ik had 
een Tesla, maar werd ziek van de 
straling. Ik denk dat we ons over 
twintig à dertig jaar pas zullen  
realiseren dat de elektrische auto 
helemaal geen goed idee was.” 
Fabrikanten kunnen daar overigens 
best iets aan doen, stelt Rau.  
“De boel gewoon beter inpakken. 
Maar ja, dat kost tussen de 8.000  
en 10.000 dollar per auto.”
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