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Programma 

• Wat is circulaire economie? 

• Rijksbrede ambities en aanpak circulaire economie 

• Ambities en aanpak RWS 

• Kennisagenda  

• Belang van samenwerking, wat moeten we samen regelen? 

• Vertaling ‘R' principes naar de praktijk 

• Wat zijn de grootste uitdagingen voor de GWW/ Infra sector? 

• Workshop(je) 
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Wat is CE 
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Doel CE 

• Behoud van (maatschappelijke) waarde  

Met  

• Een beduidend betere milieuprestatie  

 

Door: 

– ‘in de cyclus houden’ van materialen en producten, cyclus na 
cyclus 

– Gebruik van hernieuwbare grondstoffen 

– Gebruik van (schaarse) primaire grondstoffen naar nul 

– Afvalstromen en andere emissies naar nul 

 



Rijkswaterstaat 

5 Rijkswaterstaat werkt Circulair in 
2030 

MARKING 

Rijksbrede programma circulaire 
economie oktober 2016 

 Ambitie 

• Nederland circulair in 2050 

• 50% minder primaire grondstoffen in 
2030 

• Bouwsector is een van de 5 
speerpunten 

Aanpak: 

• Grondstoffenakkoord 

• Transitie-agenda’s: 

– Biomassa en voedsel 

– Kunststoffen 

– Maakindustrie 

– Bouw  

– Consumptiegoederen 



Rijkswaterstaat 

6 Rijkswaterstaat werkt Circulair in 
2030 

MARKING 

Waarom is de bouw belangrijk voor CE en omgekeerd? 

Materiaalstromen: 

– De grootste (>50%)! 

– Zelden schaars (en daarom ook een bouwmateriaal!), maar……. 

– Relatief veel milieueffecten, met name klimaat (mondiaal beton 
en staal ca 17% van alle CO2 emissies) 

– Veel recycling, maar nog weinig echt circulair:  
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Ambities  en aanpak RWS 

Figuur 4. Relatie RBP CE en doelen RWS 

• Bestuur RWS (2016): ‘RWS 
werkt circulair in 2030’  

• Impulsprogramma CE (2017) 

– Vertaling 50% minder 
primair 

– Met tussendoelen voor 2030 

– ‘CE in de GWW’ is grootste 
deelprogramma 
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Grondstoffenakkoord en Transitie Agenda CE Bouw 

Pilots 

 (learning by 

doing) 
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RWS Programma CE  

in de GWW tot 2020 

Samenwerking! 
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Kennisagenda RWS/ GWW 
• Definities, bijvoorbeeld: 

– Circulaire economie  

– ‘hoogwaardig’ hergebruik?  

• Hoe meet je circulariteit? 

– als apart criterium? 

– als milieuprestatie (maar dan over meerdere cycli)? 

• Welke technologie is nodig om de GWW circulair te maken? 

– demontabel, modulair bouwen 

– recycling voor hoogwaardig hergebruik 

• Wat is een materialenpaspoort  

– Welke data wil je bewaren  

– Hoe lang en hoe? 

• Hoe gaan we (met onze bouwpartners) circulair ontwerpen? 

• Hoe ziet circulair assetmanagement er uit? 
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Belang van samenwerking 

 
• RWS wordt steeds meer de leverancier van haar eigen grondstoffen 

• RWS wordt daarmee ook meer deel van de cyclus, niet de 
opdrachtgever die er buiten staat 

• Samenwerking wordt harde noodzaak 

 

Hoe? 

• Preconcurentiele co-creatie  en ketenprojecten (Betonakkoord, Asfalt 
Impuls e.d.)  

• Andere contractvormen (maar leasen?) 

• Op tijd harmoniseren: afspraken met de bouwpartners over 
definities, meten van circulariteit, materialenpaspoort etc.  

• Belangrijke rol voor kennisintermediars zoals NEN SBR-CUR, SBK, 
CROW, etc.   
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Hoe doe je dat nou 
in de praktijk? 

De ‘R’ principes! 
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Behoud van waarde door lange levensduur 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Levensduurverlenging 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Adaptief ontwerpen 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Materiaalarm ontwerpen (resource efficiënt)  

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Modulair ontwerpen 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Circulair  

Ontwerp Viaduct 

demontabel 

modulair 

snelle 
bouwtijd! 

minder 
materiaal 
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Reparatie 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 

Arrosso 
Renovatie 
geleiderail 
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Design for recycling 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Recycle for (circular) design 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 

oplosser afvalprobleem 

Van: Naar: 

Leverancier circulaire grondstof 
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Wat is CE 2 
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RWS BUNK: Business Unit Natuurlijk Kapitaal 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Biobased bouwen 

20 september 2016 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 
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Materialenpaspoort: meer IQ per kuub 

Circulaire principes vertaald 
naar de GWW 

Ontwerpen Beheren 

Hergebruik 

Bouwen 
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Uitdaging voor de GWW/ infra sector 2 

Circulair ontwerpen 

• Hoe kan je circulair ontwerpen voor een materiaal of 
productlevensduur van eeuwen als je geen idee hebt hoe de 
infrastructuur er over 30 jaar uit ziet? 
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Toegevoegde waarde circulariteit voor klimaat  

• Een modulair bouwproduct kan heel lang meegaan door keer op keer 
hergebruikt te worden.  

• De milieulast voor zo’n robuust product is wel wat hoger (ca 30%), 
maar omdat het zo lang meegaat wordt de milieulast gespreid over 
misschien wel honderden jaren, en dus gemiddeld heel laag.  

• Maar…. Het klimaatprobleem moeten we oplossen in de komende 
dertig jaar,  

Vraag: werkt zo’n modulair product daarmee averrechts? 

Uitdaging voor de GWW/ infra sector 7 
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Uitdaging voor de GWW/ infra sector 3 

Materialenpaspoort 

• Hoe transformeer je een sector die nauwelijks data uitwisselt en 
minder weet van het potentieel aan grondstoffen aanwezig in 
onze infrastructuur dan een geoloog weet over de kwaliteit van 
een erts diep onder de grond, naar een sector die gebaseerd is 
op een gedetailleerde koppeling tussen materialen en data? 
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Uitdaging voor de GWW/ infra sector 4 

95 % van de RWS materialenstroom is grond (grondverzet, 
zand voor ophogingen, ruimte voor de rivier overschotten 
baggerwerkzaamheden, kustsuppleties), met 50% van de 
milieu-impact. 

• Wat betekent dat voor die 50% minder primair doelstelling? 

• Wanneer is grondverzet circulair? 

• Wat is de rol van de bodemfunctie van grond? 
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Schaarste 

• Zink raakt snel op (binnen 50 – 100 jaar): wat doen we met 
geleiderails (= vangrails)  en lichtmasten (= lantarenpalen)?  

• Hoogwaardig molybdeen staal wordt weliswaar gerecycled maar tot 
laagwaardiger toepassing. Het schaarse molybdeen raakt verloren. 
Wat doen we er aan? 

  

Uitdaging voor de GWW/ infra sector 5 
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Hernieuwbare grondstoffen  

• Hernieuwbare, biobased grondstoffen zijn volgens velen de toekomst, 
ook voor de bouw. Maar…… 

• Stel dat je alle gebruikte beton op aarde m3 voor m3 zou willen 
vervangen door hout (en stel dat dat technisch ook kan), dan heb je 
3 aardes nodig aan bosareaal om voldoende hout te kunnen 
produceren.  

Vraag: wanneer is een hernieuwbaar materiaal zinvol in de bouw?  

Uitdaging voor de GWW/ infra sector 6 


