
TRANSITIE-DOE-AGENDA 
BOUW
Februari 2020

Aanjager: Tobias Strating



2 TRANSITIE-DOE-AGENDA BOUW

INLEIDING 03
Circulair perspectief voor de bouwsector in Fryslân 03

01.  AMBITIE EN VISIE 07
Ambitie bouw voor 2025                                                                                                                                         08

Visie & Doelen   09

02.  HUIDIGE SITUATIE 11
Uitgangspunten en ontwikkelingen in beleid  12

Bouwsectorspecifieke ontwikkelingen  13

SWOT-analyse knelpunten                                                                                                                                      15

Identificeren van oorzaken                                                                                                                                     16

03.  DE NIEUWE ECONOMIE: UITGANGSPUNTEN, SPELREGELS & PRINCIPES 17
De nieuwe economie: uitgangspunten, spelregels & principes 18

04. INTERVENTIES 19
Doelen, kantelpunten & projecten                                                                                                                         20

05. IMPLEMENTATIE  21
Implementatie 22

BIJLAGEN 23

INHOUDSOPGAVE



3 TRANSITIE-DOE-AGENDA BOUW

INLEIDING

CIRCULAIR PERSPECTIEF VOOR DE 
BOUWSECTOR IN FRYSLÂN

De bouwsector is een belangrijke sector in Nederland 
als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie. 
De milieu-impact is flink, het grondstofgebruik is 
hoog en het hoogwaardig hergebruik kan nog flink 
verbeterd worden. Ook het energiegebruik in de 
verschillende bouw- en gebruiksfases is flink en de 
bouw is nog steeds grotendeels lineair ingericht. 

Het versnellen van de transitie naar een circulaire 
bouwsector is daarom ook een speerpunt van VCF. 
Binnen deze sector in Friesland is echter veel aan 
de hand wat enorme bedrijvigheid en circulaire 
perspectieven biedt. 

De Friese bouwsector kenmerkt zich niet alleen 
door het hoge aantal bouwbedrijven en leveranciers, 
maar juist ook in de kwaliteit hiervan. Zowel kleine 
bouwbedrijven als partijen die landelijk opereren zijn 
al jaren bezig met duurzaamheid en innovatie. In deze 
sector zijn veel familiebedrijven actief die circulariteit 
hoog in het vaandel dragen. 

Ook is de Friese bouwsector innovatief en is de 
toepassing van robotica in moderne fabriekshallen 
al op meerdere plekken toegepast. De circulaire 
materialen en producten die hier in de regio ontwikkeld 
en toegepast worden bieden perspectief voor een 
circulaire toekomst. Er is hier veel ambitie en lef om 
te leren, experimenteren, de plank mis te slaan om 
vervolgens wel succesvol door te ontwikkelen. 

Met deze Transitieagenda gaan we deze sector 
gericht aanjagen met als doel om die circulaire 
bouwsector gezamenlijk te realiseren.

VERENIGING CIRCULAIR 
FRIESLAND (VCF)

Vereniging Circulair Friesland (VCF) is de 
initiatiefnemer van de Transitie-DOE-Agenda. VCF 
is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, 
gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, 
maatschappelijke instellingen en andere organisaties 
die zich actief willen inzetten om een circulaire 
economie te realiseren. Vereniging Circulair Friesland 
wil de overgang naar een nieuwe, duurzame en 
circulaire, economie versnellen en daarmee ook 
nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren. 
Het is de ambitie van VCF om in 2025 de meest 
circulaire regio van Europa te zijn. 

VCF wil de Friese bouwsector inspireren voor een 
verdere omarming van het circulaire gedachtengoed, 
door specifeke kennis rond circulaire economie 
richting de betrokken partijen te ontsluiten, regionale 
ketenverbinding tussen de betrokken partijen en 
andere sectoren te stimuleren, gezamenlijk op te 
trekken en innoveren middels te doen. Op deze 
wijze kunnen we gezamenlijk de propositie rondom 
circulaire bouw en circulaire economie te versterken 
(zie figuur 2). 

Deze Transitie-DOE-Agenda is de eerste stap om de 
transitie naar een circulaire economie op het gebied 
van water te versnellen met beschreven acties en 
maatregelen. Een visie, ambities en strategie is 
belangrijk, net zo als het samen ‘DOEN’.
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Vier focusgebieden voor bijdrage VCF voor het stimuleren van de circulaire economie in de bouwsector.Fig.

1

FOCUSGEBIEDEN VERENIGING CIRCULAIR FRIESLAND

Circulaire economie is voor velen een nieuw 
gedachtengoed, en kennis over circulaire 
economie is nog beperkt aanwezig. VCF wil 
daarom de beschikbare kennis bundelen en 
ontsluiten richting de biomassaketen.

Via bijeenkomsten, ronde tafels en bilaterale 
gesprekken wil VCF de organisaties en 
bedrijven in de biomassa-keten inspireren en 
stimuleren om zich aan te sluiten bij de 
circulaire beweging in Fryslân, en aan de 
slag te gaan met nieuwe circulaire 
initiatieven.

De Circulaire Visie & Ambitie wordt 
gerealiseerd door samen te innoveren op 
technologische & maatschappelijke 
vooruitgang en belangrijke kantelpunten die 
de circulaire economie versnellen. We leren 
van elkaar door het te DOEN. 

Circulair Friesland wil haar regionale, 
nationale en internationale netwerken 
inzetten om organisaties te helpen aan 
nieuwe partners, bijdragen aan verdere 
ontwikkeling en groei in de circulaire 
economie.

KENNIS

INNOVEREN
DOOR DOEN

NETWERKEN

INSPIREREN
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DE ZEVEN PIJLERS VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

De transitie naar een circulaire economie is meer 
dan enkel het sluiten van kringlopen. Het doel is een 
veerkrachtige, inclusieve en leefbare samenleving 
te ontwikkelen. Het is hierbij belangrijk dat bij het 
sluiten van een kringloop geen andere schadelijke 
neveneffecten ontstaan voor mens en milieu. Waar 
mogelijk wordt een positieve bijdrage geleverd.

Circulariteit wordt daarom gedefinieerd vanuit een 
breed en integraal perspectief. VCF hanteert als 
uitgangspunten voor de circulaire economie het 
framework zoals ontwikkeld door Metabolic.

Het 7-pijlers (figuur 3) framework identificeert als 
de basis van de circulaire economie: materialen, 
energie, water, biodiversiteit, maatschappij & cultuur, 
gezondheid & welzijn en breder toegevoegde waarde. 
Deze pijlers moeten worden meegenomen om 
oplossingen systematisch en integraal te ontwerpen 
en toe te passen.

Veerkracht, billijkheid & transparantie zijn daarbij 
‘ondersteunende’ uitgangspunten voor een circulaire 
economie. In hoofdstuk 1 wordt toegelicht hoe deze 7 
pijlers verder uitgewerkt worden voor de bouwsector.
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Materialen worden continu 
op een hoogwaardige 

manier gerecycled.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

De waarde van menselijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Water wordt gewonnen op 
een duurzame manier en

bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund 

en versterkt.

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Gezondheid en welzijn 
van mens en natuur 
worden structureel 

ondersteund.

7 PIJLERS
van een Circulaire 

Economie

7 pijlers van een circulaire economie. (Metabolic 2019)
Fig.

1
Fig.

2
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De visie op de transitie naar een circulaire economie 
is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens beschrijft 
hoofdstuk 2 de huidige situatie en wordt een samenhang 
met andere initiatieven beschreven. Hoofdstuk 3 schets 
de nieuwe economie en de spelregels die hiervoor moeten 
gelden. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de interventies 
die nodig zijn om de transitie op gang te brengen en de 
knelpunten die hiertoe in de weg staan. 

Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de implementatie. In de 
bijlagen is een overzicht van belemmerende wet- en 
regelgeving. Bedoeling is om deze agenda bij te houden 
en periodiek te actualiseren, het is daarmee continue in 
ontwikkeling. 

LEESWIJZER
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1.1 AMBITIE BOUW VOOR 2025

De circulaire bouwketen heeft betrekking op de volgende Sustainable 
Development Goals (SDGs) van de VN: 

9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 
industrialisering en stimuleer innovatie.

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam.

12. Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Introductie 
De bouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, die bestaat uit 
de deelmarkten woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. In de keten zijn 
vele partijen actief die tezamen voor innovaties en doorbraken in de circulaire 
bouw kunnen zorgen: architecten, ontwerpers, ingenieurs, dienstverleners, 
opdrachtgevers, uitvoerders en producenten. Friesland heeft van al deze 
partijen vooraanstaande voorbeelden die vaak ook lid zijn van de Vereniging 
Circulair Friesland. 

Als bouw zoeken we verbinding met andere thema’s en de bijbehorende 
aanjagers. Op het thema kunststoffen of biomassa worden bijvoorbeeld 
producten ontwikkeld die uiteindelijk in de bouw kunnen worden toegepast. 
Binnen Recreatie en Toerisme zijn bijvoorbeeld circulaire gebouwen nodig en 
de koppelingen met het thema energietransitie en bouw zijn er legio.

Visie & ambitie [Bouw] voor 2025 is
 • Minimale milieu-impact van toegepaste materialen, zowel ‘virgin’ als 
hergebruikte materialen. In de ontwerpfase, aanbestedingsfase en 
uitvoeringsfase wordt de milieu-impact gemeten en verlaagd. Dit kan 
in de vorm van hoogwaardig hergebruik, maar ook in de toepassing 
van nieuwe grondstoffen met een lager milieu-impact dan traditioneel, 
zoals biobased materialen. De milieukostenindicator (MKI) is een 
methode om dit inzichtelijk te maken. 

 • Alle nieuwbouw is circulair ontworpen en gebouwd. In de ontwerpfase 
denken we al na over het hoogwaardig hergebruik van producten of 
materialen. Losmaakbaarheid in het ontwerp en realisatie is hiervoor 
belangrijk. 

 • Bouwprojecten hebben een positieve impact op hun natuurlijke 
omgeving (biodiversiteit), gebruikers (welzijn) en eigenaren 
(meervoudige waarde creatie). Door verder te kijken dan de primaire 
functie van een gebouw, is het mogelijk om op meerdere fronten een 
positieve impact op de omgeving te maken. Deze positieve impact kan 
liggen op gezondheid van mens en dier, inpassing in de omgeving wat 
ook weer andere business cases kan opleveren
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DOELSTELLING JAARTAL KPI

ENERGIE

Geen milieu-impact via energieverbruik in alle bouwfases en op basis van hernieuwbare bronnen.
- Reduceer warmte- & koudevraag van de gebouwde omgeving maximaal.
- Reduceer de elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving en de openbare ruimte maximaal.
- Maximaliseer de productie van hernieuwbare energie en warmte/koude binnen het gebied.
- Sluit aan op duurzame centrale infrastructuur waar lokale energieproductie geen passende oplossing is.

2025
2025
2025
2024

kWh
kWh
kWh
kWh

BIODIVERSITEIT

WATER

Bouwprojecten in Fryslan hebben een positieve impact op de verbetering van de biodiversiteit
- Door de integratie van ecosysteemdiensten en groen in het ontwerp van gebouwen en gebieden vergroot de 

bouw de biodiversiteit van steden.
- Zorg ervoor dat inkoop geen negatieve impact heeft op het milieu (grondstoffen, land, water, toxiciteit).
- Zorg voor een hoge kwaliteit en uitgebreid aanbod aan groene gebieden, toegankelijk voor iedereen.

- Maximaliseer het herwinnen van alle waardevolle grondstoffen, energie en nutrienten uit afvalwater.
- Koppel waterkwaliteit (drink-, grijs, zwart water) aan verschillende gebruiksdoelen.
- Richt de waterberging zo in dat het een bijdrage levert aan de grondwaterstand.
- Ontwikkel het gebied regen- en hittebestendig, zodat de leefomgeving bestand is tegen extreme            

weersomstandigheden.
- Streef ernaar om alle daken in te zetten voor energieproductie, wateropslag en groen.

Lage milieu-impact en hoogwaardig hergebruik van producten over alle levenscycli
- Reduceer materiaalgebruik voordat aanbesteding van nieuw/hergebruikt materiaal ter sprake komt. 
- Verminder zoveel mogelijk de afhankelijkheid van (kritische) materialen.
- Ontwerp/plan de bebouwde omgeving zoveel mogelijk om materiaalgebruik te minimaliseren (gedeelde 

faciliteiten, mobiliteit etc)
- Ontwerp en assembleer nieuwe producten zodat de hoogst mogelijke complexiteit en waarde behouden blijft in 

volgende gebruikscycli.
- Produceer nieuwe materialen lokaal en minimaliseert transport.

MATERIAAL

2023
2025
2025

2025

2025

Ton (kg)

Ontwerp conform 10-R systematiek

% losmaakbaarheid

MKI

2025

2025
2025

MKI

2025
2025
2025
2025

2025

% grondstofwinning

1.2 VISIE & DOELEN
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CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

 Geen afschuiving op samenleving en welzijn. 2025 n.b.d.

GEZONDHEID EN WELZIJN

ANDERE VORMEN VAN WAARDE

Bouwprojecten hebben een positieve impact op gezondheid, zowel in een gebouw als op de omgeving.
- Streef ernaar het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen in de bouw uiteindelijk af te schaffen, en tot 

een minimum worden beperkt en bewaard in sterk gecontroleerde cycli in de transitiefase richting de 
circulaire economie.

- Door middel van inrichting van de bebouwde omgeving wordt beweging in de wijk voor jong en oud 
gestimuleerd.

Bouwprojecten hebben worden beoordeeld op meerdere waarden: financieel, ecologisch, sociaal, 
esthetisch. 

2025 Gunningscriteria bij aanbestedingen

2025

2025

Schadelijke stoffen gebruik

DOELSTELLING JAARTAL KPI
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2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN IN 
BELEID

NEDERLAND CIRCULAIR & 
NATIONALE GRONDSTOF-
FENAKKOORD

ONTWIKKELING OMSCHRIJVING

Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Vervolgens 
is deze ambitie, een volledig circulaire economie in 2050, in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden, 
overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties waaronder de 
waterschappen en drinkwaterbedrijven.

FRIESE GEMEENTEN Gemeenten proberen steeds meer circulair aan te besteden, energie te besparen en duurzame energie te gebruiken, en bij de inrichting en gebruik van het 
stedelijk en landelijk gebied in te spelen op klimaatverandering (wat qua waterberging en gebruik nauw aansluit bij het circulair gedachtegoed). De Friese 
Waddengemeenten hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

PROVINCIE FRYSLÂN De Provincie Fryslân wil in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Europa zijn op gebied van circulaire economie. De transitie naar een circulaire 
economie wordt gezien als kans voor het Friese bedrijfsleven voor meer omzet en werkgelegenheid, en als kans om een bijdrage te leveren aan het 
efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. 

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben overheden, semi-publieke organisatie 
en instellingen/organisaties zich gecommitteerd aan circulaire economie. Hieronder is 

een lijst van de belangrijkste uitgangspunten en ontwikkelingen in beleid samengesteld 
die van invloed zijn op elke sector die de circulaire transitie in Fryslân raakt.
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Op basis van de grondstofstroomanalyse die gemaakt is voor Noord Nederland Circulair (zie 
figuur 3, volgende pagina) kunnen huidige impacts van de bouw worden afgeleid:

Het grootste deel van de materialen input voor de bouwsector bestaat uit primaire (dus nieuw gewonnen en 
niet uit hergebruik afkomstige) materialen. Slechts 3 à 4% van alle nieuwe bouwmaterialen voor de woningen 
utiliteitsbouw bestaat uit secundaire grondstoffen. Dit lage percentage komt voort uit de bestaande vraag 
naar steenachtig- en betonpuin in de grond- weg- en waterbouw, en het juist ontbreken van schaarste van 
bouwmaterialen voor de woning- en utiliteitsbouw (Rijkswaterstaat, 2015).

Van alle materialen die vrijkomen tijdens sloop en renovatie wordt slechts 9% hoogwaardig hergebruikt of 
gerecycled. Het grootste deel van het bouw- en sloopafval wordt als fundering in de grond-, weg- en waterbouw 
(GWW). Van de jaarlijkse hoeveelheid van 984.000 ton bouw- en sloopafval in Noord-Nederland wordt 84,4% 
(831.000 ton) op deze manier gedowncycled. Verbranding en het storten van een deel van de afvalstromen, 
wat de meest laagwaardige verwerkingsmethoden in de sector zijn, vindt respectievelijk bij 5,4% en 1,5% van 
de stroom bouw- en sloopafval plaats. 

2.2 BOUWSECTOR SPECIFIEKE 
ONTWIKKELINGEN

De bouw is zeker in staat tot innovaties op het gebied van 
circulaire bouwmaterialen en nieuwe ontwerpmethodes. 
De aanbodkant van de markt is daarmee geregeld, of 
zal snel ontstaan wanneer de vraag komt, zo menen 
de meeste bouwpartijen in Noord-Nederland. Maar 
een consistente vraag naar circulaire materialen 
en gebouwen ontbreekt nog bij veel overheden en 
woningcorporaties.
 
Met betrekking tot infrastructuur en Grond-, weg- en 
waterbouw (GWW) gunnen enkele gemeenten (o.a. 
Leeuwarden, Opsterland), de provincie en Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland in aanbestedingen op basis van 
MilieuKostenIndicator (MKI), waardoor er meer plaats 
komt voor materialen met een lage milieu-impact.
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GEBOUWDE OMGEVING

CONSTRUCTIE

RENOVATIE

SLOOP

WATER (601.373 M3)

EMISSIES (99.855 TON)

ENERGIE (874 TJ)

BOUW-MATERIALEN
(1.819 KTON)

BOUW- EN SLOOP AFVAL 
(984 KTON)

VERBRANDEN EN STORTEN

DOWNCYCLEN

RECYCLEN

292.704 m3

281.067 m3

1.730 kton

89 kton

27.602 m3

Brandstoffen: 444 TJ

Gas: 108 TJ
Elektriciteit: 82 TJ 34 kton

88 kton

862 kton

831 kton

87 kton

66 kton

Brandstoffen: 83 TJ

Gas: 52 TJ

Elektriciteit: 40 TJ

Brandstoffen: 63 TJ
Gas: 3 TJ

Elektriciteit: 2 TJ

Elektriciteit (124 TJ)

Aardgas (162 TJ)

Diesel/benzine (560 TJ)

Bio-brandstoffen (29 TJ)

Beton (1.016 kton)

Bakstenen (410 kton)

Keramiek (117 kton)

Glas (6 kton)
Gips (4 kton)

Hout (62 kton)
Staal (35 kton)

Aluminum (4 kton)
Koper (3 kton)

Plastics (3 kton)

Overige (157 kton)

Overig fossiel (4 TJ)

Steenkool 
(40 TJ)

Aardgas 
(56 TJ)

Hernieuwbaar 
(16 TJ)

Kernenergie (4 TJ) Overige energie 
dragers (3 TJ)

CO2 (98.402 ton)

NOx (843 ton)
SO2 (476 ton)

PM2,5 (58 ton)

Steenachtig puin 
(837 kton)

Overige (91 kton)

Overige metalen (7 kton)
Plastics (3 kton)

Hout (25 kton)
Staal (20 kton)

VOCs (76 ton)

Elektriciteit

TOTAAL GEBOUWD OPPERVLAK:
1.173.588 m2 waarvan: 
-Woningen 550.072 m2  
-Commercieel en utilitiet 623.516 m2 

TOTAAL GERENOVEERD OPPERVLAK:
1.517.536 m2 waarvan: 
-Woningen 635.112 m2   
-Commercieel en utilitiet 882.424 m2 

TOTAAL GESLOOPT OPPERVLAK:
604.103 m2 waarvan:
-Woningen 188.425 m2

-Commercieel en utilitiet 415.678 m2

De belangrijkste grondstofstromen in de bouwnijverheid binnen Noord-Nederland. Uit: Noord Nederland Circulair (KNN& Metabolic, 2018)
Fig.

1
Fig.

3
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2.3 SWOT-ANALYSE KNELPUNTEN

Kansen
Ontwikkelen van een gebiedspaspoort 
Grondstoffen zijn schaars en moeten om die reden goed worden 
gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Door op een 
circulaire manier naar een gebied te kijken, faciliteren we dat materialen 
en producten in de ontwerp-, aanleg-, onderhoud-, en sloopfase, zo 
hoogwaardig mogelijk toegepast worden. Door de 7 principes van de 
Circulaire Economie te hanteren in alle fases van gebiedsontwikkeling 
(ontwerp, aanleg, onderhoud, sloop), creëren we een integrale aanpak 
waarin de circulaire potentie van een gebied maximaal benut wordt. 
Het paspoort is een middel om de circulariteit in beeld te brengen, 
ontwerpkeuzes vast te leggen, onderhoud te monitoren en hoogwaardig 
hergebruik te faciliteren.

Circulair aanbesteden
Alle Friese overheden hebben het ambitiedocument ondertekend en 
zijn tevens grote opdrachtgevers voor de bouw, zowel in de woning- en 
utiliteitsbouw, als in de GWW. Hiermee hebben ze zichzelf een ambitie 
opgelegd en is een positieve impuls aan de markt. 

Knelpunten
Circulariteit in bouwregelgeving
Inzichtelijk maken van de circulariteit van een gebouw in de regelgeving 
is belangrijk voor de transitie naar een circulaire bouw. Een uniforme 
methode voor waardering van de circulariteit van een gebouw ontbreekt 
echter nog. 
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Incidenten

Doel

Wat gebeurt er?

Patronen
Welke trends zie je?

Systeem
Welke krachten / invloeden
dragen bij aan de patronen?

Mentaal model
Wat in het denken laat

toe dat dit blijft gebeuren? LEGENDA

Patronen Systeem Mentaal model

Het ijsbergmodel voor systeemdenken.Fig.

4

2.4 IDENTIFICEREN VAN OORZAKEN

Incident
 • Door huidige sloopmethoden worden bouwdelen gereduceerd tot 
grondstoffen in plaats van componenten. Deze grondstoffen worden 
vaak ook nog niet hoogwaardig ingezet. De oorzaak hiervan ligt met 
name in constructiemethoden die in het verleden zijn toegepast, de 
bestaande methoden om gebouwen aan het einde van de levenscyclus 
te slopen en de markt voor secundaire componenten.

Patroon
 • Veel inkopers voor publieke organisaties zijn zich nog lang niet bewust 
van alles dat de markt te bieden heeft, en welke ontwikkelingen er 
lopen.

 • De toepassing van secundaire bouwmaterialen is momenteel bijna 
altijd duurder dan het inzetten van primaire materialen en nieuwe 
producten. Één van de redenen daarvoor is het feit dat een positieve 
of negatieve impact op het milieu op dit moment niet of nauwelijks 
wordt meegenomen in de prijs van bouwmaterialen, of bij gunnings- 
en aanbestedingsprocessen. Hierbij wordt puur gekeken naar de 
financiële kosten en baten.

 • Het is momenteel lastig om secundaire materialen te winnen; 
gebouwen zijn er niet op ontworpen om als grondstoffenbank te 
dienen en bij sloop kunnen veel materialen en componenten niet op 
een economisch haalbare wijze worden gescheiden en hergebruikt. 

Systeem
 • Circulariteit meenemen in de aanbesteding van gebouwen en 
infrastructuur staat nog in de kinderschoenen

 • De bouwkosten worden bijna altijd alleen voor de constructiefase 
berekend, en niet voor de gehele levenscyclus.

Incident
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3.1 DE NIEUWE ECONOMIE: UITGANGSPUNTEN, 
SPELREGELS & PRINCIPES

Om een nieuwe, duurzame, circulaire economie met elkaar te ontwikkelen is 
het belangrijk dat we anders gaan samenwerken, ontwikkelen, ontwerpen. 
Dit deel gaat over de van te voren gemaakte afspraken tav uitgangspunten; 
ontwerp-principes en andere ‘spelregels’; hoe beter dit van te voren wordt 
doorgesproken, hoe soepeler het proces daarna kan gaan.

Gemaakte afspraken in het kader van de circulaire economie voor de 
bouw zijn:

 • Financiering op totale levenscyclus

 • Ontwerpen en bouwen voor meerdere levenscycli 

 • We werken met een materialenpaspoort (object, gebied of regio) om 
bij einde levensduur hoogwaardig hergebruik te faciliteren 

 • Er moet bij de vastlegging van materialen rekening gehouden worden 
met de tijdschaal van vastlegging, deze moet niet in conflict zijn met 
de natuurlijke cycli waaraan deze verbonden zijn en materialen moeten 
terug te winnen zijn op tijdschalen die relevant zijn voor menselijke 
activiteiten.

 • Bij ontwikkeling van hernieuwbare bronnen wordt de impact zoveel 
mogelijk geminimaliseerd, bijvoorbeeld op kwetsbaar landschap en 
kritische materialen.
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4.1 DOELEN, KANTELPUNTEN & PROJECTEN

DOEL KANTELPUNT PROJECT
Minimale milieu-impact van toegepaste materialen, zowel 
‘virgin’ als hergebruikte materialen

Informatie ontbreekt over materialen en grondstoffen 
in bestaande en nieuwbouw projecten.

Urban mine inventarisatie Noord-NL vertalen in 2 
projecten.

Wet- en regelgeving staat soms niet toe dat 
materialen en/of grondstoffen hoogwaardig kunnen 
worden hergebruikt, door ze als afval te bestempelen 
of dat er certificering noodzakelijk is. 

Regelluwe zone, waar met allerlei vormen van circulair 
bouwen kan worden geëxperimenteerd.

Bij toepassing van virgin materialen, kiezen voor een 
zo laag mogelijke milieu-impact waar biobased de 
voorkeur heeft.

1 project rondom bouwen met CLT (Cross-laminated 
timber).

Alle nieuwbouw is circulair ontworpen en gebouwd Opdrachtgevers en opdrachtnemers zitten in hun 
eigen domein, terwijl er kansen zijn door integraal 
naar een project te kijken.

1 project op gebiedsgerichte ketensamenwerking in 
Friesland.

Vastleggen van circulariteit doormiddel van een 
materialen- of gebiedspaspoort.

Materialen- of gebiedspaspoort ontwikkelen met 
DonkerGroen en NLgreenlabel.

Financiële prikkels moeten circulair ontwerpen en 
bouwen belonen.

1 opdrachtgever gunt een project op basis van Life 
Cycle Costs.

Kennis ontwikkelen rondom circulair ontwerpen. Project volledig circulair ontwerpen met verschillende 
ketenpartners (opdrachtgever, architect, bouwer).

Bouwprojecten hebben een positieve impact op hun 
natuurlijke omgeving (biodiversiteit), gebruikers (welzijn) 
en eigenaren (meervoudige waarde creatie)

Opdrachtgevers hebben geen kennis en ervaring om 
hun projecten ook hier op te scoren en ontwerpen.

Evalueren van 6 bouwprojecten van Elkien en andere 
woningbouwcorporaties.
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5.1  IMPLEMENTATIE

UITWERKING PROJECTEN

WAT WANNEER MET WIE HOE
RT Circulair slopen / urban mine  Maart  NICE, BouwCirculair

Juni NICE, BouwCirculair

Oktober NICE, BouwCirculair

Platformbijeenkomst bouw Februari Leden Bouw

Juni  

November  

Circulair Café 26 maart Gem. Heerenveen en Accolade

Evalueren van 6 bouwprojecten van Elkien en andere 
woningbouwcorporaties.

Q2 Elkien (Accolade?)

Ontwikkelen Gebiedspaspoort Q1 DonkerGroen en NL-Greenlabel

Opzetten regelluwe zone Q3, Q4 Gemeente of provincie 

Gebiedsgerichte ketensamenwerking Q3 Gemeente of provincie 

LCC als gunningscriterium Q2 Gemeente of provincie 
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Overzicht van huidige leden: Slopers ontbreken nog in ons ledenbestand, verder zijn alle spelers in de bouw vertegenwoordigd.

Bouwbedrijf Jorritsma

Bouwgroep Dijkstra Draisma

Elkien

Oosterhof Holman

Spaansen BV 

Van der Wiel

Van Wijnen

Accolade

Achterbosch architecten

Bouwbedrijf Lont

OrangeGas

Machinefabriek SG Ruiter & Zn BV

P. de Vries Installatietechnieken

VDM Woningen

Wits Noord BV

Opnieuw B.V.

Van Vuuren Grou BV

Lodema Elektrotechniek

Alynia Architecten

Roelofs Groep

Inbo Architecten

Anker Stuy Verven

Friesland Lease

SOPREMA BV

GEAR coöperatie UA

Zaanderwijk

Schagen Infra

Latexfalt BV

BIJLAGEN
B1 LEDENLIJST




