
Workshop 305 / Stichting Circulair Bouwen

Circulair uitvragen, zo doe je dat samen!
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Stichting Circulair Bouwen

Transitiemanagers die ‘doorbraken’ realiseren 
in het sluiten van materiaalkringlopen



De bouw doet er toe

- Bouwsector veroorzaakt 23 miljoen ton afval op jaarbasis
- Bouwsector is voor 95 % afhankelijke van fossiele en eindige bronnen
- Bouwsector neemt 50 % van het grondstoffenverbruik voor haar rekening
- Bouwsector is verantwoordelijk voor 70 % van totale CO2-uitstoot 
- Bouwsector is verantwoordelijk voor 40 % van het energieverbruik



‘Closing the loop’- Een EU-actieplan voor de 

circulaire economie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S (2015)

Nederland circulair in 2050
(50 % minder gebruik primaire grondstoffen in 2030)

RIJKSBREED PROGRAMMA CIRCULAIRE ECONOMIE 50 % minder gebruik primaire 

grondstoffen in 2030    



Bouw
Kunststoffen
Biomassa en voedsel
Consumptiegoederen
Maakindustrie
50 % minder gebruik 

primaire grondstoffen in 

2030    



- DOORONTWIKKELING UNIFORME    
MEETMETHODE VOOR CIRCULARITEIT 

- CIRCULARITEIT VERWERKEN IN
OVERHEIDSNORMEN BOUW

- CIRCULAIR BOUWEN INTEGRAAL ONDERDEEL 
VAN ONDERWIJS IN 2021

- OPRICHTEN KENNISINSTITUUT CIRCULAIR
BOUWEN, ONDERGEBRACHT BIJ DE 
BOUWAGENDA

- BEWUSTWORDINGSCAMPAGNES

- SUBSIDIES VOOR CIRCULAIRE BUSINESS- EN 
VERDIENMODELLEN



Gemeenten volop in transitie naar  
circulaire economie

Circulaire economie staat bij negentig procent van de             
gemeenten op de agenda. 

November 2017



De praktijk zit 
vol hindernissen

• Regelgeving

• Financiering

• Interne organisatiestructuur

• Onvolledige ketens 

• Ontbrekende referenties



Stichting Circulair Bouwen:

● Multidisciplinaire regisseursfunctie
● Actieve procesbegeleiding
● Ambities in kaart brengen
● Ambities meetbaar maken
● Aandragen van oplossingen
● Inzet van netwerk van koplopers
● Ondersteuning bij aanbesteding

- Wat is eigenlijk circulair bouwen?
- Hoe meet je dat dan?
- Hoe vraag je dat uit?



• registratie 
• inzicht 
• waardebehoud

• inventarisatie 
• opslag en marktplaats 
• digitalisatie

• meetbaarheid 
• tranparantie keuzes
• vastleggen ambities

Strategische partners



Kringlopen sluiten betekent onder andere:
• anders denken
• anders samenwerken
• anders organiseren
• anders financieren
• anders administreren
• andere verantwoordelijkheden
• andere business- en verdienmodellen
• andere vormen van eigendom en gebruik

=> geen kant- en klare oplossingen!
=> bouwen van lerende settings

Anders!



De praktijk…..

Voorlopers!



Bouwteam met lokale partners



Circulair fietspad

Gemeente Zevenaar:

CIRCULAIR ALTERNATIEF VOOR EEN STANDAARD FIETSPAD



Gelderse Circulaire Estafette

Koopwijsprijs 2018 (MVI)







Hergebruik van 1.000 m2 kantoorwand



Milieustraat nieuwe stijl: 

de Grondstoffenbank van de toekomst





Alliander Museum Arnhem                    Artez

Waterstof 
cluster



Milieustraat nieuwe stijl: 

de Grondstoffenbank van de toekomst

Circulaire infrarood warmte



Nu al veel mogelijk! 

Mits met de juiste partners en dit goed 
organiseren, onze slogan: het kan wél!


