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Het is bekend: onze aarde staat onder druk door een toenemende 

behoefte aan energie en grondstofen. Om uitputting van de aarde 

te voorkomen en onze ecosystemen niet verder aan te tasten, 

moeten we stoppen met het gebruik van fossiele energiebronnen 
en (bouw)materialen hoogwaardig herbruikbaar maken. Dit bete-

kent een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. 

Een visie die Jorg van der Hijden, eigenaar van Schildersbedrijf  

Van der Hijden in Nieuwegein, zeer aanspreekt. ‘De winning, 
bewerking en het transport van bijvoorbeeld bouwmaterialen 
zorgt voor een hoge belasting van de aarde’, vertelt hij. ‘Daarom 
moeten we zo snel mogelijk zien om te schakelen naar materialen 

die herbruikbaar of  hernieuwbaar zijn. Ook de juiste soort verf  
draagt daaraan bij.’ 

Voor zijn schildersbedrijf  ligt de uitdaging op dit gebied vooral 
in de materialen waarmee hij werkt. ‘Natuurlijk is en blijft verf  
in essentie een chemisch product. Maar er komen steeds meer 

watergedragen verfsoorten op de markt, waarin zo min mogelijk  
oplosmiddelen worden verwerkt. Daarnaast worden er steeds 
meer eigenschappen aan verf  toegevoegd. Naast de standaard  
producten van de bekende merken werken we ook steeds meer met 
minerale verven en met verf  op basis van lijnzaadolie; een heel oud 
product, dat ooit door chemische varianten is verjaagd. In al onze 
ofertes nemen we zorgvuldig op met welke producten we werken 
en daaraan wordt door klanten steeds meer aandacht besteed.  

Fabrikanten als Graphenstone en Keim hebben tegenwoordig zelfs 
al verven met luchtzuiverende eigenschappen. In overleg met de 
klant is er veel mogelijk mits het de veiligheid en gezondheid van 

onze medewerkers en klanten niet in gevaar brengt en uiteraard 

dezelfde hoge kwaliteit levert die wij nastreven.’

Klanten

Schildersbedrijf  Van der Hijden is in 1975 opgericht door Jorg  

zijn vader. In 2005 heeft hij het bedrijf  overgenomen. Samen 
met zijn collega’s bedient Jorg een diverse klantenkring. Deze 

bestaat onder meer uit ziekenhuizen, ouderenzorg instellingen,  

gemeentes, het bedrijfsleven, een scholenstichting en diverse 

VvE beheerders.

Het werkgebied, zowel voor zakelijke als particuliere klanten, 
bevindt zich voornamelijk in Midden-Nederland. Onlangs is bij-
voorbeeld de trouw- en evenementenlocatie Green Village door 

Schildersbedrijf  Van der Hijden strak in de verf  gezet. ‘Een 
mooi project waar we trots op zijn.’

Circulair in de praktijk

Momenteel schildert het bedrijf  uit Nieuwegein het nieuwe 
pand van Eosta in Waddinxveen, internationaal distributeur van 
verse, biologische groente en fruit. Het is een van de projecten 
waarbij Schildersbedrijf  Van der Hijden vanuit het circulaire  

gedachtegoed via haar partner Logge Circulair betrokken is 
geraakt. Logge Circulair is een inrichter uit Nieuwegein, die 
turn-key circulaire kantoorinrichtingen realiseert waarbij het 

belangrijkste uitgangspunt is dat de gebruikte materialen terug 
kunnen naar hun originele grondstofenstaat en geschikt zijn 
voor recycling.

‘Ik geloof  in de ilosoie van Logge Circulair en ben er trots op 
dat we samen werken, aldus Jorg.  Als ondernemend Nederland 

moeten we er samen voor zorgen dat onze ‘carbon footprint’ 
acceptabel blijft, zodat we ook voor volgende generaties een 
mooie wereld achterlaten.’ 

‘Bij de (af)bouw van het pand is het gedachtegoed dat alle  
materialen die in het pand worden gebruikt herbruikbaar zijn. 
Een voorbeeld is het hout van onder andere de parketvloer,  
dat afkomstig is uit een Nederlands bos dat ziek was en eigenlijk 

moest worden vernietigd. In dit pand heeft het hout toch een  
bestemming gekregen. Sterker nog: de houtbewerker neemt het 

hout aan het eind van de gebruiksduur terug en zorgt dat het  

verwerkt wordt in volgende productieprocessen. Dit is helemaal 
in de ilosoie van de circulaire economie. Zo hoeven zij voor  
grondstofen nooit opnieuw in de aarde te delven.’

Bewust kiezen voor materialen

Jorg erkent dat verf  nu nog lastig her te gebruiken is. ‘Wij kunnen 
door de keuze voor onze materialen en een eiciënte bedrijfsvoe-

ring zorgen voor een juiste en gezonde, hoogwaardige afwerking. 

Maar het gaat ook en misschien wel bovenal om de ambitie die 
we delen als circulaire ondernemers. Samen stappen we in iets 
nieuws, waarvan we nog niet goed weten hoe het allemaal precies 
werkt maar waar we wel heen willen. Sámen vinden we de juiste 

weg. Als we maar anders durven denken en niet vanzelfsprekend 
blijven leunen op hoe we het altijd hebben gedaan. Met inzet van 
ons allen maken we de cirkel sluitend.’ 

Schildersbedrijf  Van der Hijden bereidt  

zich voor op een circulaire economie, waarin  

eiciënt, innovatief  en milieuvriendelijker 
wordt gewerkt. ‘We staan nog maar aan het  

begin’, weet eigenaar Jorg van der Hijden. 

‘Maar met de juiste partners brengen we  

langzaam maar zeker een verandering teweeg, 

waarvan toekomstige generaties proijt 
gaan hebben. Daaraan draag ik als lokaal  

ondernemer graag mijn steentje bij.’

‘We moeten 

anders durven 

denken’

Schildersbedrijf Van der Hijden 

gelooft in circulaire economie
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