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De bouw is een sector die een sleutelpositie in neemt 
binnen de Nederlandse economie als het gaat om 
duurzaamheid en de circulaire economie. Momenteel 
zijn de met de bouwsector geassocieerde milieu-impacts 
echter nog fors, en hergebruik van materialen in de sector 
is verre van optimaal. Wereldwijd zijn gebouwen en wegen 
naar schattingen verantwoordelijk voor 60% van het 
totale materiaalgebruik op aarde (Hawken et al., 2013). 
Hoewel in Nederland zo’n 90 tot 95% van alle bij sloop 
vrijkomende materialen wordt gerecycled, gaat het hier 
meestal om downcycling, waarbij sloopafval als fundering 
voor wegen en gebouwen wordt hergebruikt. Verder is 
de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor zo’n 40% 
van het Nederlandse energieverbruik en 25% van de CO2 
emissies (Kadaster Ruimte en Advies, 2011). Hieruit blijkt 
dat de bouw momenteel nog grotendeels gekenmerkt 
wordt door een lineaire structuur, maar kan in potentie 
de transitie van de gehele economie naar een circulaire 
staat sterk vertienvoudiging.

“Tussen nu en 2030 moeten we van zo’n 5% secundaire 
materialen IN DE BOUW naar 50%: een vertienvoudiging”

Het is dan ook niet toevallig dat het versnellen van de 
transitie naar een circulaire bouwsector voor de Vereniging 
Circulair Friesland een belangrijk speerpunt is. In dit 
document zetten we daarom een transitieagenda uiteen: 
een strategie en uitvoeringsprogramma waarmee op 
een praktische en gerichte manier invulling kan worden 
gegeven aan de transitie naar een circulair bouwketen. 

DE TRANSITIE AGENDA
Deze transitieagenda is gebaseerd op de uitkomsten 
van een aantal gezamenlijke platformbijeenkomsten en 
relevante ontwikkelingen op de gestelde doelen tussen 
deze bijeenkomsten door. De eerste platformbijeenkomst 
bouw werd gehouden op 10 mei 2017, waarin de visie 
en ambitie op het gebied van circulair bouwen werd 
vastgelegd en de eerste beoogde en gewenste initiatieven 
werden benoemd. De tweede bijeenkomst op 14 december 
2017 is hierop voortgegaan, met inmiddels een groot 
aantal nieuwe leden, waarbij vooral gekeken is naar de 
beste manier om middels projecten niet over circulaire 
bouw te praten maar het te doen. Dit is ook het hoofddoel 
van de transitie-agenda: het is een DOE-Agenda, een 
uitvoeringsprogramma dat ieder half jaar een korte update 
zal krijgen om behaalde resultaten te vieren, en nieuwe 
projecten in de steigers te zetten. 

De voorlopige visie op ncirculair bouwen die tijdens 
de beide sessies is vormgegeven wordt beschreven in 
hoofdstuk 1. De bestaande projecten op het gebied van 
circulaire bouw waar deze agenda op voortbouwt worden 
beschreven in Hoofdstuk 2, waarna in hoofdstuk 3 de 
door belangrijkste toekomstige projecten die tijdens de 
platformbijeenkomst zijn aangedragen op een rij worden 
gezet in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Het gaat 
hierbij enerzijds om projecten waar verschillende leden aan 
willen werken, en anderzijds om een aantal overkoepelende 
taken en kennisvragen die de Vereniging Circulair Friesland 
op zich neemt ter ondersteuning van haar leden.
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CIRCULAIRE BOUW EN GEBIEDSONTWIKKELING 
IN FRIESLAND 1

In de platformbijeenkomst circulaire bouw is door de Vereniging Circulair Friesland een voorstel ingebracht voor een 
integrale definitie van circulair bouwen, gebaseerd op de zeven pilaren van de circulaire economie zoals gedefinieerd 
door Metabolic (zie Figuur 1). Op basis van dit voorstel is vervolgens besproken hoe circulaire bouw in Friesland 
zou moeten worden gedefinieerd en welke principes er bij circulaire bouw en gebiedsontwikkeling in acht moeten 
worden genomen.

ZEVEN 
KARAKTERISTIEKEN

VAN EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE

Menselijke activiteiten dragen 
bij aan een veerkrachtige 

economie.

De waarde van mensenlijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Gezondheid en welzijn van 
mens en natuur worden 
structureel ondersteund.

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund en 

versterkt.

Materialen worden continu op 
een hoogwaardige manier 

gerecycled.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

Figuur 1: Zeven karakteristieken van de Circulaire Economie 
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we voor de zomer een aanscherping van de definitie en 
doelstellingen rond circulaire bouw naar voren brengen, 
samen met de leden. 

Werkprincipes en uitgangspunten voor de transitie 
naar een circulaire bouwketen
Naast het vaststellen van de thema’s die mee dienen 
te worden genomen als het gaat om circulair bouwen 
zijn tijdens de platform sessie een aantal belangrijke 
principes naar voren gekomen die helpen bij het 
structureel verduurzamen van de bouwketen. We hanteren 
de volgende principes:

Schaalbare impact: schaalbaarheid interventies, 
sluitende verdienmodellen, en doorontwikkelper-
spectief van pilots;

Oplossingen op maat: maatwerk voor verschillende 
markten binnen de bouwketen;

User-based solutions: behoeften van eindgebruiker 
beantwoorden door deze in vroeg stadium te 
betrekken;

Stapsgewijs aan de slag: liever één ding goed dan 
alles half, dus eerst pilots met laaghangend fruit; 

Integrale aanpak: later alle puzzelstukjes van de 
pilots samenvoegen tot integrale aanpak;

Meetbaar maken van circulariteit: impact en 
waarde van circulair bouwen kwantificeren;

Uit die gesprekken bleek dat volgens de leden van de VCF 
circulaire bouw over meer dan materiaalgebruik alleen 
gaat. De leden van de Vereniging Circulair Friesland 
staan een integrale aanpak voor, waarbij ook thema’s 
als adaptief  en toekomstbestendig ontwerp, en de 
energietransitie centraal staan. Van die in Figuur 1 
genoemde karakteristieken staan materialen (1), energie 
(2) en adaptiviteit en veerkracht (7) centraal. De overige 
karakteristieken uit de figuur (3 tot en met 6) worden 
gezien als randvoorwaarden om een integrale aanpak 
zonder ongewenste probleemverschuivingen te borgen. 
In de bijlage staat ieder van de 7 karakteristieken uit 
figuur 1 in meer detail beschreven. Uiteindelijk kunnen 
we op basis van de gesprekken de volgende (voorlopige!) 
definitie van circulair bouwen geven:
 
“De circulaire bouw in Friesland brengt een energieneutrale 
gebouwde omgeving voort bestaande uit materialen 
en componenten met een lage milieu-impact over de 
levenscyclus, welke aan het einde van de levenscyclus 
hoogwaardig kunnen worden hergebruikt. Door een adaptief 
en toekomstbestendig ontwerp hebben gebouwen én 
componenten bovendien een langere functionele levensduur. 
Bouwactiviteiten en ontwerpen om dit te realiseren wentelen 
geen negatieve impact af op biodiversiteit, samenleving en 
cultuur, of menselijke gezondheid en welzijn. Binnen een 
circulaire bouwsector is financiële waarde één van vele 
andere vormen van waarde, en dus niet altijd leidend  in 
het ontwerp van gebouwen en gebieden.”
 
Hoewel deze visie de overeenstemming onder de leden 
reflecteert, zal deze nog verder vertaald moeten worden 
tot concrete en meetbare doelen voor 2017/2018 binnen 
de gekozen thema’s van circulaire bouw. Dit is één van de 
centrale doelstellingen voor het komend jaar, en middels 
een aantal onde tafel bijeenkomsten rond dit thema zullen 
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ONTWERPPRINCIPES EN UITGANGS-
PUNTEN VOOR DE TRANSITIE NAAR 
EEN CIRCULAIRE BOUWKETEN;
Naast het vaststellen van de thema’s die mee dienen te 
worden genomen als het gaat om circulair bouwen zijn tijdens 
de platform sessie een aantal belangrijke principes naar 
voren gekomen die helpen bij het structureel verduurzamen 
van de bouwketen. Als het gaat om ontwerpprincipes kijken 
we naar vier zaken: reductie, synergie, circulaire inkoop en 
productie en management en monitoring.

Werkprincipes binnen de Vereniging Circulair Friesland
Het gaat niet alleen om wat we doen, en welke impacts 
we adresseren, maar ook hoe we binnen de VCF samen 
werken aan de transitie naar een circulaire bouwsector. 
Daarom hanteren de volgende werkprincipes:
 

1. Schaalbare impact: schaalbaarheid interventies, sluitende 
verdienmodellen, en doorontwikkelperspectief van pilots.

2. Oplossingen op maat: maatwerk voor verschillende 
markten binnen de bouwketen, en met aandacht voor 
de relatie tussen gebied en gebou;

3. User-based solutions: behoeften van eindgebruiker 
beantwoorden door deze in vroeg stadium te betrek-
ken bij het ontwerp en de bouw;

4. Stapsgewijs aan de slag als dit noodzakelijk is: lie-
ver één ding goed uitvoeren dan alles tegelijk willen 
oplossen binnen projecten; leden kunnen zich des-
gewenst specialiseren in deelaspecten van de visie 
zoals eerder geschetst;

5. Integrale aanpak: op termijn: uiteindelijk willen we  alle 
puzzelstukjes van de pilots samenvoegen tot integrale 
aanpak voor circulaire bouw en gebiedsontwikkeling;

6. Meetbaar maken van circulariteit: samen willen we 
de: impact en meerwaarde van circulair bouwen voor 
zoveel mogelijk projecten kwantificeren. We willen 
zorgen dat we dezelfde taal ontwikkelen, hetzelfde 
nastreven en bedoelen  wanneer we het hebben over 
circulaire bouw;

1. Reductie 

De makkelijkste manier om impact van 
grondstoffenwinning en productie te voorkomen is om 
minder te produceren. Het is bijvoorbeeld belangrijk 
om een systeem te ontwerpen waarbij een lage vraag 
naar energie en materialen centraal staat. Het is 
wel belangrijk om op te merken dat er nooit naar 
gestreefd wordt om de vraag naar grondstoffen zo 
te verminderen dat het een bedreiging wordt voor 
menselijk comfort of de kwaliteit van leven.

2. Synergie

Zodra de grondstoffenvraag en daaraan gerelateerde 
effecten maximaal verlaagd zijn, kan worden 
gekeken naar de mogelijkheid om lokale uitwisseling 
van restsromen te realiseren. Als er bijvoorbeeld 
restwarmte geproduceerd wordt in een gebouw, is 
het ideaal om deze op te vangen en ter plekke opnieuw 
in te zetten. Met name lokaal beschikbare middelen 
(zoals regenwater of warmte van lokale waterbronnen), 
en grondstoffen waarvan men weet dat ze tijdens de 
sloop van nabije gebouwen vrijkomen, zijn belangrijk 
om mee te nemen in deze ontwerpstap.

3. Productie en inkoop 

Zodra synergieën uitgeput raken, kan de resterende 
functionele vraag geleverd worden door gebruik te 
maken van schone, hernieuwbare, of anderszins 
ecologisch gunstige bronnen. Middelen die lokaal 
geproduceerd worden hebben hierbij de voorkeur, 
omdat de impact hiervan doorgaans lager is en de 
efficiëntie hoger omdat er geen lang transport of 
grote infrastructurele investeringen nodig zijn. In 
de keuze voor lokaal moet de impact en efficiëntie 
echter leidend zijn.

4. Management 

Het is belangrijk om feedback te krijgen over hoe het 
systeem werkt om het optimaal te laten functioneren. 
Dit omvat de creatie van transparante data en 
een informatienetwerk om een efficiënt en goed 
functionerend systeem mogelijk te maken. Deze 
vorm van feedback maakt gedragsverandering en 
technologische aanpassingen mogelijk.

VIER PRINCIPES VOOR CIRCULAIRE BOUW: 
reductie, synergie, productie en inkoop, management
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VISIE EN DOELEN VOOR EEN CIRCULAIRE BOUW IN FRIESLAND IN 2025
Uit de gesprekken met de leden (zowel tijdens de platformbijeenkomsten als daarbuiten, zijn door de VCF de 
volgende concrete doelstellingen gedestilleerd. Deze worden waar nodig op basis van opmerkingen en aanvullingen 
van de leden nog verder aangescherpt.Bij de platformbijeenkomst staan we expliciet stil bij de visie en of deze 
door alle leden gedragen wordt.

MATERIALEN

De Friese bouw is in 2025 ‘materiaal en impact arm’: door slimme structuren kunnen we sterke 
gebouwen maken zonder veel bouwmaterialen te gebruiken, en deze materialen worden circulair 
en duurzaam ingekocht.Waar mogelijk worden geen virgin materialen ingezet maar benutten we 
vrijkomende materialen bij sloop en renovatie. Op die manier is het percentage van hoogwaardig  
hergebruik afkomstig materialen gestegen van zo’n 4 naar ruim 30%.1 In 2025 worden alle 
bouwmaterialen bij nieuwbouw bovendien  op zo’n manier ingezet dat ze altijd hoogwaardig 
kunnen worden hergebruikt, of (in het geval van biobased materialen) terug kunnen worden 
gebracht in de natuurlijke kringloop.

ENERGIE

Friese nieuwbouw is energieneutraal of energieleverend. Daarmee is het leeuwendeel van 
de klimaatimpact van de gebouwde omgeving geadresseerd. Waar vroeger de gebruiksfase 
verantwoordelijk was voor zo’n 90% van alle CO2 emissies2, is dit aandeel voor nieuwe en 
gerenoveerde panden teruggebracht 0.

Waar het kosteneffectief is (op verafgelegen plaatsen of bij tijdelijke bebouwing gaan we 
off-grid, en om onnodig transport te voorkomen wordt energie zo lokaal mogelijk opgewekt. 
Zelfvoorzienendheid is echter geen doel op zich: efficiëntie (economisch en ecologisch) is leidend 
bij het vormgeven van een volledig duurzaam energiesysteem.Bij bouw- en sloopwerkzaamheden 
wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van elektriciteit uit duurzame bronnen: de dieselaggregaat 
is verleden tijd op de bouwplaats en het wagenpark is zoveel mogelijk  geëlektrificeerd. 

ECOSYSTEMEN EN 
BIODIVERSITEIT

Bij bouw en gebiedsontwikkeling worden landschap en natuurlijk kapitaal versterkt. Friesland 
werkt en woont met het water en het groen, en bij het ontwerp van gebouwen en wijken wordt 
ruimte gelaten voor de natuur. Waar mogelijk wordt ook letterlijk met de natuur gebouwd middels 
low-imact biobased materialen.

SAMENLEVING 
EN CULTUUR

Ook het Friese cultuurlandschap wordt versterkt, en de bouwsector zet zich in voor het behoud 
van historische panden en monumenten, niet alleen binnen groeikernen (Leeuwarden, Heerenveen, 
Drachten etc) maar ook juist in de dorpen.

GEZONDHEID
EN WELZIJN

Toxische materialen worden vermeden in een circulaire bouwsector, en er is oog voor een 
gezond binnenmilieu.

WAARDECREATIE

De bouw zorgt voor meer dan financiële meerwaarde. De sector is een motor voor lokale 
werkgelegenheid, zeker door de toename van specialistische en circulaire sloop en urban mining, 
en fijnmazige retourlogistiek in de regio. Bovendien levert de gebouwde omgeving in 2025 energie, 
en leveren de Friese wijken en dorpen ecosysteemdiensten en ‘nature based solutions’ op het 
gebied van bijvoorbeeld waterzuivering, voedselproductie, en luchtkwaliteit.

VEERKRACHT EN 
ADAPTIVITEIT

De Friese bouw speelt in 2025 goed in op de (toekomstige demografische) trends. Waar er in 
krimpregio’s nieuwbouw plaatsvindt zijn woningen of in hun geheel of in delen verplaatsbaar en 
remontabel. Dit geldt ook voor de Friese infrastructuur die niet alleen remontabel is, maar ook 
meer gedecentraliseerd en daarmee veerkrachtiger.

1 Inschattingen afkomstig uit de grondstoffenanalyse Noord-Nederland.
2 1Inschattingen afkomstig uit de grondstoffenanalyse Noord-Nederland.
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HUIDIGE SITUATIE: WAAR STAAN WE NU?2

De circulaire bouwketen zoals geschetst in hoofdstuk 1 is 
nog ver weg, maar tegelijkertijd is er met tal van initiatieven al 
concreet invulling gegeven aan delen van deze visie. En met 
leden uit verschillende fases van de keten (van ontwerp en de 
productie van grondstoffen en componenten, tot aannemers en 
opdrachtgevers) hebben we een mooie basis om de principes 
van circulair bouwen in de regio in de praktijk te brengen. 

STATUS 10 MEI 2017
Tijdens de platformbijeenkomst circulair bouwen is 
gebleken dat er al veel gebeurd, maar dat een aantal partijen 
nog onvoldoende betrokken is bij de ontwikkelingen binnen 
de Vereniging Circulair Friesland. Het werd met name 
belangrijk geacht aan de opdrachtgeverskant meer partijen 
uit de bouwketen te betrekken bij de transitie. Er is daarom 
besloten actief te proberen de volgende partijen bij ons 
initiatief te betrekken:
 

 » (Grote) klanten als Rijkswaterstaat, Woningcorporaties, 
Provincies en gemeenten;

 » Bouwend Nederland (branchevereniging) afdeling Noord;

 » Installatiebedrijven en leveranciers van componenten 
en producten in de bouw;

 » De potentiële producenten van biobased grondstoffen, 
in eerste instantie door LTO Noord te benaderen;

STATUS 14 DECEMBER 2017
Tijdens de platformbijeenkomst is gebleken dat een 
aantal zaken die tijdens de eerste bijeenkomst in mei 
zijn geadresseerd al goed zijn opgepakt door de VCF en 
de leden: er zit inmiddels een meer complete bouwketen 
aan tafel waarbij door instroom van verschillende nieuwe 
leden bij de VCF de volgende partijen zijn aangehaakt:
 

 » Opdrachtgevers: een groot aantal gemeenten is lid 
geworden en ook de provincie, het Wetterskip, en 
Rijkswaterstaat zijn actief betrokken bij een aantal 
circulaire aanbestedingstrajecten;

 » Met de Haan advocaten, ook een nieuw lid, zal in 
2018 worden gekeken naar de juridische aspecten 
die komen kijken bij circulaire bouw en nieuwe 
verdienmodellen

 » Spoelstra Installatiebedrijf is lid geworden, en ‘dicht’ 
daarmee een belangrijke schakel in de bouwketen;

 » M.b.t. Leveranciers van bouwmaterialen is nog minder 
vordering gemaakt, dit is een aandachtspunt voor 
komend halfjaar;

De derde platformbijeenkomst staat gepland op 20 
juni 2018. 

We kunnen vaststellen dat er een goede basis ligt voor 
een circulaire bouwketen ligt in Friesland en dat er goede 
stappen zijn gezet sinds het begin van het transitietraject. 
Het gat met de visie 2025 is echter nog groot: in het volgende 
hoofdstuk wordt middels het uit de platformbijeenkomsten 
voortgekomen uitvoeringsprogramma geschetst hoe dit 
gat kan worden overbrugd.

GRONDTOFSTROMENANALYSE 
NOORD-NEDERLAND (APRIL 2018)
In 2017 is in opdracht van de drie noordelijke provincies 
een grondstofstromenanalyse uitgevoerd door Metabolic 
en KNN Advies. Deze analyse is samenwerking met 
de Vereniging Circulair Friesland en het Noordelijk 
Innovatienetwerk Circulaire Economie (NICE) en een 
groot aantal van hun leden tot stand gekomen, en richtte 
zich op vier sectoren, waaronder de bouw. Hiermee is 
een kwantitatieve onderbouwing voor verdere stappen 
in de transitie naar een circulaire economie gelegd, en 
zijn 9 transitiepaden genoemd die de ontwikkeling van 
een circulaire economie in het noorden kunnen helpen 
versnellen. Voor de bouwsector zijn kansen naar voren 
gekomen rond:

 » Het vergroten van de vraag naar circulaire bouw 
middels openbare aanbestedingen in de GWW en 
woning- en utiliteitsbouw;

 » Het vergroten van het aanbod naar circulaire 
bouwmaterialen door middel van ‘urban mining’: 
het winnen en hergebruiken van materialen uit de 
bestaande gebouwde omgeving;
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VERRE TOEKOMST NA 2035

LEGENDA Materialen en grondstoffen
Biodiversiteit en ecosystemen
Energie
Veerkracht en adaptiviteit
Gezondheid en welzijn
Samenleving en cultuur
Andere vormen van waarde

Bedrijven
Overheid
Kennisinstellingen

Samenwerking opzetten en proposities verkennen
Haalbaarheidsstudies oplossingen voor nutiëntenkringlopen
In kaart brengen nutriëntenkringlopen bedrijfsniveau

Pilot mestverwerkingsinstallatie realiseren 
Regelgeving mestverwerking versoepelen
Kennis en innovatie mestverwerking inbrengen

NUTRIËNTENBALANSEN VER 
GESLOTEN MIDDELS 
KUNSTMESTVERVANGERS 

Deelname stuurgroep en eigenaarschap gerealiseerd
Oprichten stuurgroep Bioraffinage
Nieuwe processen onderzocht en inzicht bronnen

Eerste demo-unit gerealiseerd
Ondersteuning realisatie eerste bioraffinage unit
Haalbaarheid raffinage en opwekingstechnieken onderzocht (TRL 4-6)

CHEMISCHE SECTOR 
AANZIENLIJK VERGROEND 
DOOR BIORAFFINAGE

Dialoog boeren en veevoerproducenten en kansenverkenning
Haalbaarheidsonderzoek coöperatie voor lokale veevoerproductie
Haalbaarheidsonderzoek naar proposities en locaties veevoercluster

Coöperatievorming boeren en veevoerproducenten
Toezeggen locatie voor veevoor coöperatie
Onderzoek richtlijnen circulaire veevoerproductie 

Cluster circulaire veevoerproductie gerealiseerd
Richtlijnen invoeren circulaire inkoop (eiwitrijk) veevoer 

VEEVOERGEBUIK VAN 
COÖPERATIE UIT LOKALE, 
DUURZAME PRODUCTIE EN 
PERSPECTIEF OP OPSCHALING

Opzetten grondstoffen hubs en standaardisatie diensten
Vraagstimulatie hergebruik in aanbestedingen
Onderzoek nieuwe hergebruik en exploitatiemodellen

URBAN MINING ALS 
STANDAARD MATERIALEN 
LEVERANCIER IN DE BOUW

Doorontwikkelen hergebruik proposities
Marktconsultaties overheidsrol in Urban Mining
In kaart brengen Urban Mine Noord-Nederland

Convenanten ondertekenen voor demontage en hergebruik
Lobby voor fiscale voordelen hergebruik

Opschalen van propositie
Normen en convennanten regionaal gesloten nutriëntenbalansen

Eigenaarschap ontwikkelen en testen van pilots/demo`s 
Grootschalige experimenteerruimte gefaciliteerd
Testfaciliteiten (TRL4-6) beschikbaar

MEERDERE CELLULOSE 
VERWERKINGUNITS 
GEREALISEERD VOOR 
BIOMASSA VERWERKING

Deelname werkgroep en ondertekenen convenant hoogwaardige
cellulose verwerking
Faciliteren werkgroep hoogwaardige cellulose verwerking
Deelname werkgroep v.u. BERNN

Grootschalige hoogwaardig verwerking cellulose gerealiseerd
Profilering als koploper hoogwaardige cellulose verwerking
Profileren als kennishub hoogwaardige cellulose verwaarding

Infrastructuur e.a. zaken geïmplementeerd en getest Emmen
Belemmeringen implementatie Emmen weggenomen
Kennishub grootschalige duurzame energieopwek, waterstof en 
smart grids

Pilot/ demo-testen uitgevoerd, logistieke knelpunten onderzocht
Lobby gelijke speelveld en financieel instrumentarium
Testfaciliteiten (TRL4-6) beschikbaar. Inzamelingsinfrastructuur 
onderzocht

AFVALKETEN IS MARKTGEDREVEN 
GRONDSTOFPRODUCERENDE 
KETEN

Deelname werkgroep Marktvraag en Productontwikkeling
Oprichten werkgroep Marktvraag en Productontwikkeling
Actieve deelname werkgroep, onderzoek recycling mogelijkheden

Grootschalige groene grondstoffen productie gerealiseerd
Ondersteuning doorontwikkelen bioraffinage en ontwikkeling van 
bedrijvigheid 
Regional opgeleide Green Process engineers

Hoogwaardig kunststofverwerkingsinstallatie gerealiseerd
Realisatie uniforme prestatie-eisen EU niveau

Ontwikkelen pilots en opbouwen benchmarks
Netwerk circulair aanbesteden in publieke sector met pilots
Opstellen uniforme en meetbare doelen circulaire bouw

Standaardisatie van circulaire bouw
Stimuleer normen voor circulaire prestaties gebouwde omgeving

Investeringen in R&D lonen door consistente marktvraag 
Circulariteit standaard meewegen in publieke aanbestedingen
Ondersteunen platform voor de deling van benchmarks en 
proceservaringen

CONSISTENTE MARKTVRAAG 
RESULTEERT IN HOGE 
CIRCULAIRE PRESTATIES IN 
DE BOUW

Infrastructuur e.a. zaken geïmplementeerd en getest Delfzijl
Ontwikkel beloningssysteem en ondersteun aanleg infrastructuur
Demo-testen waterstof en smartgrids

DE CO2 UITSTOOT VAN DE 
ENERGIEVRAAG IS MET 70% 
GEREDUCEERD

Ondertekenen Convenant en interne borging ambities
Energiebesparingsprogramma GSP uitgebreid naar Noord-Nederland
Onderzoek grondstoffen, waterstof en industriële symbiose

Ketenssamenwerking en marktplaats vraag-aanbod gerealiseerd
Launching customer, belemmeringen aangepakt
Pilotschaal testen en proof-of-concept technieken REGIONALE INKOOP EN 

AFNAME GEREALISEERD
Deelname werkgroep, inzicht vraag en aanbod
Cross-sectorale werkgroep opgezet, belemmering regelgeving
inzichtelijk
Technische mogelijkheden, juridische knelpunten en risico's in beeld

1. HOOGWAARDIGE MESTVERWERKINGSKETENS

4. OPENBARE AANBESTEDINGEN WONING- EN UTILITEITSBOUW 
EN GWW

2. CENTRALE COÖPERATIE VOOR REGIONALE VEEVOERPRODUCTIE

6. MARKTGEDREVEN HOOGWAARDIGE KUNSTSTOF RECYCLING

5. HOOGWAARDIGE VERWERKING VAN CELLULOSERIJKE RESTSTROMEN

8. VERDUURZAMING ENERGIEVRAAG CHEMISCHE SECTOR

9. MINERALEN GRONDSTOF HERGEBRUIK 

KORTE TERMIJN 2018-2020
MIDDELLANGE TERMIJN: 2020-2025

LANGE TERMIJN 2025-2035

3. URBAN MINING

7. BIORAFFINAGE
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VERRE TOEKOMST NA 2035

LEGENDA Materialen en grondstoffen
Biodiversiteit en ecosystemen
Energie
Veerkracht en adaptiviteit
Gezondheid en welzijn
Samenleving en cultuur
Andere vormen van waarde

Bedrijven
Overheid
Kennisinstellingen

Samenwerking opzetten en proposities verkennen
Haalbaarheidsstudies oplossingen voor nutiëntenkringlopen
In kaart brengen nutriëntenkringlopen bedrijfsniveau

Pilot mestverwerkingsinstallatie realiseren 
Regelgeving mestverwerking versoepelen
Kennis en innovatie mestverwerking inbrengen

NUTRIËNTENBALANSEN VER 
GESLOTEN MIDDELS 
KUNSTMESTVERVANGERS 

Deelname stuurgroep en eigenaarschap gerealiseerd
Oprichten stuurgroep Bioraffinage
Nieuwe processen onderzocht en inzicht bronnen

Eerste demo-unit gerealiseerd
Ondersteuning realisatie eerste bioraffinage unit
Haalbaarheid raffinage en opwekingstechnieken onderzocht (TRL 4-6)

CHEMISCHE SECTOR 
AANZIENLIJK VERGROEND 
DOOR BIORAFFINAGE

Dialoog boeren en veevoerproducenten en kansenverkenning
Haalbaarheidsonderzoek coöperatie voor lokale veevoerproductie
Haalbaarheidsonderzoek naar proposities en locaties veevoercluster

Coöperatievorming boeren en veevoerproducenten
Toezeggen locatie voor veevoor coöperatie
Onderzoek richtlijnen circulaire veevoerproductie 

Cluster circulaire veevoerproductie gerealiseerd
Richtlijnen invoeren circulaire inkoop (eiwitrijk) veevoer 

VEEVOERGEBUIK VAN 
COÖPERATIE UIT LOKALE, 
DUURZAME PRODUCTIE EN 
PERSPECTIEF OP OPSCHALING

Opzetten grondstoffen hubs en standaardisatie diensten
Vraagstimulatie hergebruik in aanbestedingen
Onderzoek nieuwe hergebruik en exploitatiemodellen

URBAN MINING ALS 
STANDAARD MATERIALEN 
LEVERANCIER IN DE BOUW

Doorontwikkelen hergebruik proposities
Marktconsultaties overheidsrol in Urban Mining
In kaart brengen Urban Mine Noord-Nederland

Convenanten ondertekenen voor demontage en hergebruik
Lobby voor fiscale voordelen hergebruik

Opschalen van propositie
Normen en convennanten regionaal gesloten nutriëntenbalansen

Eigenaarschap ontwikkelen en testen van pilots/demo`s 
Grootschalige experimenteerruimte gefaciliteerd
Testfaciliteiten (TRL4-6) beschikbaar

MEERDERE CELLULOSE 
VERWERKINGUNITS 
GEREALISEERD VOOR 
BIOMASSA VERWERKING

Deelname werkgroep en ondertekenen convenant hoogwaardige
cellulose verwerking
Faciliteren werkgroep hoogwaardige cellulose verwerking
Deelname werkgroep v.u. BERNN

Grootschalige hoogwaardig verwerking cellulose gerealiseerd
Profilering als koploper hoogwaardige cellulose verwerking
Profileren als kennishub hoogwaardige cellulose verwaarding

Infrastructuur e.a. zaken geïmplementeerd en getest Emmen
Belemmeringen implementatie Emmen weggenomen
Kennishub grootschalige duurzame energieopwek, waterstof en 
smart grids

Pilot/ demo-testen uitgevoerd, logistieke knelpunten onderzocht
Lobby gelijke speelveld en financieel instrumentarium
Testfaciliteiten (TRL4-6) beschikbaar. Inzamelingsinfrastructuur 
onderzocht

AFVALKETEN IS MARKTGEDREVEN 
GRONDSTOFPRODUCERENDE 
KETEN

Deelname werkgroep Marktvraag en Productontwikkeling
Oprichten werkgroep Marktvraag en Productontwikkeling
Actieve deelname werkgroep, onderzoek recycling mogelijkheden

Grootschalige groene grondstoffen productie gerealiseerd
Ondersteuning doorontwikkelen bioraffinage en ontwikkeling van 
bedrijvigheid 
Regional opgeleide Green Process engineers

Hoogwaardig kunststofverwerkingsinstallatie gerealiseerd
Realisatie uniforme prestatie-eisen EU niveau

Ontwikkelen pilots en opbouwen benchmarks
Netwerk circulair aanbesteden in publieke sector met pilots
Opstellen uniforme en meetbare doelen circulaire bouw

Standaardisatie van circulaire bouw
Stimuleer normen voor circulaire prestaties gebouwde omgeving

Investeringen in R&D lonen door consistente marktvraag 
Circulariteit standaard meewegen in publieke aanbestedingen
Ondersteunen platform voor de deling van benchmarks en 
proceservaringen

CONSISTENTE MARKTVRAAG 
RESULTEERT IN HOGE 
CIRCULAIRE PRESTATIES IN 
DE BOUW

Infrastructuur e.a. zaken geïmplementeerd en getest Delfzijl
Ontwikkel beloningssysteem en ondersteun aanleg infrastructuur
Demo-testen waterstof en smartgrids

DE CO2 UITSTOOT VAN DE 
ENERGIEVRAAG IS MET 70% 
GEREDUCEERD

Ondertekenen Convenant en interne borging ambities
Energiebesparingsprogramma GSP uitgebreid naar Noord-Nederland
Onderzoek grondstoffen, waterstof en industriële symbiose

Ketenssamenwerking en marktplaats vraag-aanbod gerealiseerd
Launching customer, belemmeringen aangepakt
Pilotschaal testen en proof-of-concept technieken REGIONALE INKOOP EN 

AFNAME GEREALISEERD
Deelname werkgroep, inzicht vraag en aanbod
Cross-sectorale werkgroep opgezet, belemmering regelgeving
inzichtelijk
Technische mogelijkheden, juridische knelpunten en risico's in beeld

1. HOOGWAARDIGE MESTVERWERKINGSKETENS

4. OPENBARE AANBESTEDINGEN WONING- EN UTILITEITSBOUW 
EN GWW

2. CENTRALE COÖPERATIE VOOR REGIONALE VEEVOERPRODUCTIE

6. MARKTGEDREVEN HOOGWAARDIGE KUNSTSTOF RECYCLING

5. HOOGWAARDIGE VERWERKING VAN CELLULOSERIJKE RESTSTROMEN

8. VERDUURZAMING ENERGIEVRAAG CHEMISCHE SECTOR

9. MINERALEN GRONDSTOF HERGEBRUIK 

KORTE TERMIJN 2018-2020
MIDDELLANGE TERMIJN: 2020-2025

LANGE TERMIJN 2025-2035

3. URBAN MINING

7. BIORAFFINAGE
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UITVOERINGSPROGRAMMA

In dit hoofdstuk is het uitvoeringsprogramma voor de 
transitieagenda bouw verder uitgewerkt. Belangrijkste 
doel van de agenda is om de transitie naar een circulaire 
bouwketen te versnellen door te zorgen dat projecten die 
de Vereniging Circulair Friesland en haar leden uitvoeren 
effectief bijdragen aan het behalen van de kantelpunten en 
in lijn liggen met de visie voor een circulaire bouwketen in 
2025. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit vier elementen:
 

 » Projecten die nu, in 2018 door verschillende leden 
kunnen worden opgepakt;

 » Onderzoeks- en kennis vraagstukken die, al dan niet 
samen met andere leden, door de NHL en het ROC 
zullen worden opgepakt;

 » Sectorbrede vraagstukken die door de Vereniging 
Circulair Friesland zullen worden opgepakt;

 » ‘Kantelpunten’ structurele veranderingen voor de 
bouwketen in 2020, die de weerstand in het systeem 
wegnemen en het momentum opbouwen om de visie 
te behalen;

 » De visie voor een circulaire bouwketen zoals tijdens 
de platformbijeenkomst is besproken.

 

3

VERVOLG KOMEND JAAR
We kunnen vaststellen dat er een goede basis ligt voor 
een circulaire bouwketen ligt in Friesland en dat er goede 
stappen zijn gezet sinds het begin van het transitietraject. 
Het gat met de visie 2025 is echter nog groot: in het volgende 
hoofdstuk wordt middels het uit de platformbijeenkomsten 
voortgekomen uitvoeringsprogramma geschetst hoe dit 
gat kan worden overbrugd. Wat de processen binnen de 
vereniging zelf betreft:

 » Eind mei zullen de resultaten van de 
grondstofstromenanalyse, voor onder andere de 
bouwsector, worden besproken met het bedrijfsleven 
en de overheden in het Noorden. 

 » De derde platformbijeenkomst staat gepland op 20 
juni 2018.

 » De vierde platformbijeenkomst zal worden gehouden 
in november 2018.

Om de projecten specifieker vorm te kunnen geven is de 
transitie agenda opgedeeld in woning- en utiliteitsbouw 
en grond-, weg- en waterbouw, en zijn sectorbrede 
initiatieven in beide transitie agenda’s opgenomen 
(zie respectievelijk Figuur 1 en Figuur 2).

KANTELPUNTEN VOOR EEN 
CIRCULAIRE BOUWSECTOR
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de projecten 
van de leden die door de VCF worden ondersteund 
duidelijk bijdragen aan de visie voor 2025 zoals 
eerder geformuleerd, en hier actief aan bijdragen. 
Bovendien moeten projecten en onderzoeken van 
de VCF en haar leden bijdragen aan het adresseren 
van een aantal kantelpunten voor de sector. Op basis 
van de nationale transitie agenda Bouweconomie, de 
Grondstofstromenanlyse voor Noord-Nederland en 
de input van de leden van de VCF zijn de volgende 
kantelpunten geformuleerd. 
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 » Economie en markt: de vraag naar circulaire 
bouw. Het genereren van een consistente vraag 
naar circulaire gebouwen en materialen is nu nog 
onvoldoende groot en consistent; 

 » Éénduidige en meetbare definitie circulaire bouw: 
Voor een consistente vraag, en om de markt uit 
te dagen tot circulaire innovaties, is een uniforme 
en meetbare definitie van circulaire gebouwen en 
producten essentieel. 

 » Aanbod circulaire producten en diensten in beeld: om 
in een aanbesteding de juiste vraag te kunnen stellen, 
moeten opdrachtgevers ook weten wat er te koop 
is. Om een circulair gebouw neer te zetten, dienen 
aannemers ook te weten bij welke leverancier ze 
kunnen aankloppen voor circulaire bouwmaterialen. 
Het is dus noodzakelijk bouwmaterialen te scoren 
op duurzaamheid en circulariteit en het aanbod 
in (Noord-)Nederland in kaart te brengen. Dit kan 
bijvoorbeeld  middels een catalogus circulaire bouw.

 » Financiële prikkels op de juiste plaats: De toepassing 
van secundaire (dus van hergebruik afkomstige) 
bouwmaterialen is momenteel bijna altijd duurder 
dan het inzetten van primaire materialen en nieuwe 
producten. Besparingen als het bijvoorbeeld gaat om 
de uitstoot van broeikasgassen en andere milieu-
impacts en het inkopen van nieuwe grondstoffen 
en bouwmaterialen moeten vaker en beter beloond 
worden, ook in de ontwerpfase. 

 » Bouwlogistiek: Zelfs als de waarde van secundaire 
materialen zou stijgen ten opzichte van nieuwe, is het 
niet eenvoudig deze materialen ook daadwerkelijk in 

3 Kan digitaal, fysiek of een hub zijn: https://www.cirkelstad.nl/afwegingen-bij-de-realisatie-van-een-hub/
4 (aanbestedingsregels (bijv. minimumeisen), eigendomsstructuren en andere maatregelen om hergebruik te borgen (bijv. bestemmingsplan 
voor elementen).

te zetten en te benutten. Kennis over waar en wanneer 
materialen vrijkomen en fijnmazige retourlogistiek 
moeten hier verandering in brengen. Mogelijk is ook 
een fysieke of digitale marktplaats voor secundaire 
elementen en materialen hier een onderdeel van.

 » Kennis en bewijs prestaties materialen:  Bovendien 
is er nog erg weinig kennis over de kwaliteiten en 
karakteristieken van secundaire materialen of 
bouwmaterialen: we weten weinig van de functionele 
eigenschappen en levensduur en veel vragen 
hieromtrent zullen moeten worden beantwoord voor 
deze materialen grootschalig kunnen worden ingezet.

 » Faciliterende wet- en regelgeving: om bovenstaande 
kantelpunten te adresseren zal in veel gevallen wet- 
en regelgeving moeten worden aangepast. De VCF 
gaat samen met haar leden actief aan de slag om 
te kijken wat er nodig is. 

Deze kantelpunten vormen de ‘milestones’ in het behalen 
van de visie en kunnen de versnelling brengen in de 
transitie van de sector. De initiatieven voor de sector zijn 
uitgezet in een innovatiematrix, waarin wordt geëvalueerd 
of de projecten de eerder genoemde kantelpunten 
adresseren (zie Tabel 1 en 2). Aan de hand hiervan is 
met een gap-analyse aangegeven welke kantelpunten 
nog onvoldoendeworden geadresseerd middels de 
initiatieven van de leden. Dit geeft inzicht in hoe integraal 
de initiatieven gezamenlijk toe bouwen naar het behalen 
van de kantelpunten en de visie, en waar bijgestuurd 
moet worden door de Vereniging.
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Projecten Vereniging Circulair Friesland 2018
In dit hoofdstuk is het uitvoeringsprogramma voor de 
transitieagenda bouw verder uitgewerkt. Belangrijkste 
doel van de agenda is om de transitie naar een 
circulaire bouwketen te versnellen door te zorgen dat 
projecten die de Vereniging Circulair Friesland en haar 
leden uitvoeren effectief bijdragen aan het behalen 
van de kantelpunten en in lijn liggen met de visie voor 
een circulaire bouwketen in 2025.

WONING- EN UTILITEITSBOUW

1. Ronde tafels circulair aanbesteden in de woning- en 
utiliteitsbouw - Vereniging Circulair Friesland met 
SGS Search, Copper8 en wellicht Bouwend Nederland 
Noord en NVTB

2. Beleidskwestie: hoe circulair consistent op te nemen 
in WUB uitvragen (opdrachtgevers bewust maken 
en activeren) - Vereniging Circulair Friesland met 
opdrachtgevers (gemeenten, Elkien, Accolade, 
Veiligheidsregio)

3. Ronde tafels circulaire gebiedsontwikkeling - 
Vereniging Circulair Friesland met Donkergroen, 
EKL, NHL en Roelofs

4. Ronde tafel rond het verhelderen van de definitie van 
circulaire bouw: Meten is weten in de bouw - Vereniging 
Circulair Friesland met NEN, Madaster en Circular-IQ. 

IM
PA

CT

TIME

100% CIRCULAIR

2016 2017 2018 2019 2020

KANTELPUNTEN 2020
- Consistente vraag CE realiseren
- Uniforme en meetbare definitie
- Scoring en catalogus circulaire bouw
- Wet en regelgeving
- Financiële infrastructuur
- Logistiek secundaire materialen

KENNISONTWIKKELING
2018 - 2019
1. Catalogus biobased bouwen
2. Urban mining inventarisatie
3. Materialenpaspoort
4. Onderzoek eigendomsstructuren
5. Financiering opgave
6. Circulaire plastics in de bouw

PROJECTEN LEDEN 2018 
1. Innovatievragen biobased beton
2. Circulair aanbesteden sporthal
3. Circulaire materialen in kazernes

PROJECTEN VERENIGING
CIRCULAIR FRIESLAND 2018
1. Workshops circulair aanbesteden
2. Beleidskwestie: circulair consistent 
    opnemen WUB uitvragen
3. Workshop circulaire 
    gebiedsontwikkeling
4. Workshop meten is weten

VISIE 2025 
- Energieneutrale nieuwbouw
- Lage milieu-impact materialen
- Toekomstbestendige bouw 
- Hergebruik binnen materiaalkringlopen
- Geen afschuiving op biodiversiteit, samenleving, 
  welzijn, en andere vormen van waarde

Figuur 2: Transitie agenda woning- en utiliteitsbouw
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Kennisontwikkeling 2018 - 2019
De volgende kennis vraagstukken wil Vereniging 
Circulair Friesland samen met de NHL en andere leden 
oppakken, deze worden gepland over 2018 en 2019:

1. Materialen en componenten catalogus  circulair 
en biobased bouwen: Integratie en inventarisatie 
duurzame leveranciers in de bouwketen - Vereniging 
Circulair Friesland i.s.m leden.

2. Een model van bouw- en sloop-opgaven als 
urban mining inventarisatie (Koppelen aan 
uitvoeringsprogramma Noord-Nederland Circulair) 
- Metabolic en SGS Search.

3. Materialen paspoort reguliere bouw ontwikkelen 
- Te bepalen, wellicht NHL, ROC en Madaster.

4. Onderzoek naar eigendomsstructuren in bouwketen 
- NHL, van der Sluis voor onderzoek en van Wijnen 
kan een case aanbieden.

5. Financiering opgave: hoe kunnen we over de hele 
levenscyclus financiering rondkrijgen en kosten en 
baten op een goede manier verdelen om circulaire 
innovaties te belonen - NHL en De Haan Advocaten.

6. Toepassen van circulaire plastics in de bouw 
- Lectoraat Circular Plastics, NHL.

Projecten leden 2018 
De aangedragen projecten die de leden in 2018 willen 
uitvoeren staan hieronder vermeld. Dit is een voorzet; 
op basis van belrondes zal de lijst gedurende dit jaar 
worden aangevuld. 

1. Innovatievragen rond biobased beton oplossen - 
Ferdinand Metzlar, Spaansen, BGDD, Jorritsma en Lont.

2. Circulaire aanbesteding van de nieuwe sporthal 
- Ytje Hiemstra, gemeente Tytsjerksteradiel.

3. Circulaire materialen in nieuwe brandweerkazernes 
- Laurens van den Brink, Veiligheidsregio Fryslân.

Innovatie matrix 
In de innovatiematrix in tabel 1 is duidelijk te zien dat 
deze projecten in 2018 bijdragen aan het behalen van alle 
kantelpunten in de woning- en utiliteitsbouw. Opvallend is dat 
voornamelijk een consistente marktvraag middels circulair 
aanbesteden veel aandacht krijgt, de leden zelf zijn hier 
ook al mee bezig. Verder zijn initiatieven rond de financiële 
infrastructuur en logistiek rond secundaire materialen 
relatief beperkt. Er moet dus zorg worden gedragen dat 
deze projecten wel gerealiseerd worden en opvolging krijgen.

Tabel 1: Innovatiematrix woning- en utiliteitsbouw projecten
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PROJECTEN
Workshops circulair aanbesteden
Beleidskwestie: circulair consistent opnemen WUB uitvragen

Workshop circulaire gebiedsontwikkeling

Workshop meten is weten

Catalogus biobased bouwen

Urban mining inventarisatie

Materialenpaspoort

Onderzoek eigendomsstructuren

Financiering opgave

Circulaire plastics in de bouw
Innovatievragen biobased beton
Circulair aanbesteden sporthal
Circulaire materialen in kazernes
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GROND-, WATER- EN WEGENBOUW

IM
PA

CT

TIME

100% CIRCULAIR

2016 2017 2018 2019 2020

VISIE 2025 
- Lage milieu-impact materialen
- Toekomstbestendige bouw 
- Hergebruik binnen materiaalkringlopen
- Geen afschuiving op biodiversiteit, samenleving, 
  welzijn, en andere vormen van waardeKENNISONTWIKKELING 2018 - 2019

1. Onderzoek wijzigende eigendomsstructuren in GWW
2. Onderzoek financiering opgave over de levenscyclus
3. Toepassen van circulaire plastics in de bouw
4. Materialenpaspoort GWW
5. Onderzoek financieel garantie/ risicofonds voor
    opschaling en faalkosten 

PROJECTEN LEDEN 2018
1. Advies proeftuin status
2. Advies circulair aanbesteden
3. Prestatielat circulair GWW
4. Betonketens in Leeuwarden en 
    Heerenveen opzetten 

PROJECTEN VERENIGING
CIRCULAIR FRIESLAND 2018
1. Workshopserie circulair aanbesteden in de GWW
2. Beleidskwestie: circulair consistent opnemen in
    GWW uitvragen
3. Workshopserie circulaire gebiedsontwikkeling
4. Workshopserie meten is weten in de bouw

KANTELPUNTEN 2020
- Consistente vraag CE realiseren
- Uniforme en meetbare definitie
- Scoring en catalogus circulaire bouw
- Wet en regelgeving
- Financiële infrastructuur
- Logistiek secundaire materialen

Figuur 3: Transitie agenda grond-, weg- en waterbouw

Projecten Vereniging Circulair Friesland 2018
De volgende projecten zal Vereniging Circulair Friesland 
in 2018 initiëren om de kantelpunten te bereiken en de 
transitie te versnellen:

1. Workshopserie circulair aanbesteden in de GWW 
- Vereniging Circulair Friesland met Roelofs, 
BouwCirculair, Antea en RWS-Noord.

2. Beleidskwestie: hoe circulair consistent op te 
nemen in GWW uitvragen (opdrachtgevers bewust 
maken en activeren) - Vereniging Circulair Friesland 
met opdrachtgevers (Provincie, gemeenten, 
waterschappen, RWS-Noord).

3. Workshopserie circulaire gebiedsontwikkeling - 
Vereniging Circulair Friesland met Donkergroen, 
EKL, NHL en Roelofs.

4. Workshopserie rond het verhelderen van de definitie van 
circulaire bouw: Meten is weten in de bouw - Vereniging 
Circulair Friesland met NEN, Madaster en Circular-IQ.

Kennisontwikkeling 2018 - 2019
De volgende kennis vraagstukken wil Vereniging Circulair 
Friesland samen met de NHL en andere leden oppakken, 
deze worden gepland over 2018 en 2019:

1. Onderzoek naar wijzigende eigendomsstructuren van 
infrastructurele objecten en systemen - Mark Jonkes 
Roelants, De Haan Advocaten.

2. Financiering opgave: hoe kunnen we over de hele 
levenscyclus financiering rondkrijgen en kosten en 
baten op een goede manier verdelen om circulaire 
innovaties te belonen - NHL en De Haan Advocaten.

3. Toepassen van circulaire plastics in de bouw 
- Lectoraat Circular Plastics, NHL.

4. Materialenpaspoort infrastructuur ontwikkelen 
- Te bepalen; Antea, Madaster en Roelofs wellicht.

5. Financieel garantie/ risicofonds om opschaling en 
faalkosten van circulaire projecten veilig te stellen  
- Te bepalen; NHL met gemeenten en Provincie wellicht.
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Projecten leden 2018
De aangedragen projecten die de leden in 2018 willen uitvoeren 
staan hieronder vermeld. Dit is een voorzet; op basis van 
belrondes zal de lijst gedurende dit jaar worden aangevuld.

1. Advies geven bij ‘proeftuin’ status - Ruud glas, De 
Haan Advocaten. 

2. Advies geven bij circulair aanbesteden - Ruud glas, 
De Haan Advocaten. 

3. Definitie en kwantificering van circulaire GWW 
opstellen vergelijkbaar aan de CO2 prestatieladder 
- Ellen Stoppels, Antea Group.

4. Betonketens in Leeuwarden en Heerenveen opzetten 
- Dirkjan Bours, BouwCirculair, Gemeente Leeuwarden 
en Heerenveen.

Innovatie matrix
De innovatiematrix in tabel 2 is te zien dat deze projecten 
in 2018 bijdragen aan alle kantelpunten in de grond- 
weg- en waterbouw. Met name het bereiken van een 
consistente marktvraag middels circulair aanbesteden 
krijgt veel aandacht. Daarnaast wordt een meetbare 
definitie van circulaire GWW en faciliterende wet- en 
regelgeving sterk behandeld. Scoring van circulaire 
producten voor de GWW en logistiek rond secundaire 
materialen blijven echter nog wat onderbelicht. Aandacht 
zou dit jaar daarom verder uit gaan moeten gaan naar 
leveranciers om hun secundaire producten en circulaire 
oplossingen een weg naar de markt te laten vinden. 
Daarnaast is het inzichtelijk krijgen van secundaire 
materiaalstromen uit de GWW en het ontsluiten van 
deze stromen voor de markt ook een aandachtspunt.   

Tabel 2: Innovatiematrix infrastructuur initiatieven
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PROJECTEN

Workshopserie circulair aanbesteden in de GWW

Beleidskwestie: circulair consistent opnemen in GWW 
uitvragen

Workshopserie circulaire gebiedsontwikkeling

Workshopserie meten is weten in de bouw

Onderzoek wijzigende eigendomsstructuren in GWW

Onderzoek financiering opgave over de levenscyclus

Toepassen van circulaire plastics in de bouw

Materialenpaspoort GWW

Onderzoek financieel garantie/ risicofonds voor 
opschaling en faalkosten

Advies proeftuin status

Advies circulair aanbesteden

Prestatielat circulair GWW

Betonketens in Leeuwarden en Heerenveen opzetten
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PLANNING

22 februari 
Eerste bijeenkomst circulair aanbesteden in de GWW.

7 maart 
Tweede bijeenkomst circulair aanbesteden in de GWW.

27 maart 
Derde bijeenkomst circulair aanbesteden in de GWW.

25 april 
Eerste bijeenkomst meten is weten in de bouw.

9 mei 
Tweede bijeenkomst meten is weten in de bouw.

23 mei 
Derde bijeenkomst meten is weten in de bouw.

6 juni 
Derde bijeenkomst circulair aanbesteden in de Woning- 
en utiliteitsbouw.

Juni 
Circulair café thema bouw.

Mei / juni 
Eerste bijeenkomst circulair aanbesteden in de Woning- 
en utiliteitsbouw.

Juni 
Catalogus circulair en biobased bouwen V1.

20 juni 
Platformbijeenkomst alle leden.

Juli/Aug 
Fries materialen paspoort V1.

September 
Tweede bijeenkomst circulair aanbesteden in de 
Woning- en utiliteitsbouw.

September 
Derde bijeenkomst circulair aanbesteden in de Woning- 
en utiliteitsbouw.

September 
Masterclass: de juridische kant van de circulaire 
economie:  aanbestedingsrecht, gebruiksrecht, en 
eigendomsrecht.

September 
Handleiding Circulair Aanbesteden GWW + 
Woningbouw.

Oktober 
Catalogus circulair en biobased bouwen V2.

Oktober 
Fries materialen paspoort V2.

November 
Online marktplaats circulair en biobased bouwen.

Te plannen tweede helft van het jaar; aan te vullen op basis van uitkomsten platformbijeenkomst:

 » Ondersteuning in concrete projecten die na de workshopsessies naar voren komen.

 » Aanjagen beleid op circulair aanbesteden bij gemeenten en andere (semi)overheden.

 » Workshops circulaire gebiedsontwikkeling / innoveren in de praktijk voor gebiedsontwikkeling.

 » Podium bieden aan circulaire producten en ontwerpen.

De activiteiten vanuit Vereniging Circulair Friesland zullen volgende de volgende tijdslijn plaatsvinden:
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De volgende initiatieven staan gepland voor uitvoering 
door de leden in 2018. Deze zijn hieronder verder 
toegelicht  aan de hand van de initiatiefnemer, het 
innovatievraagstuk waarop gefocust wordt (met link 
naar de kantelpunten) en een korte omschrijving van 
het doel en de stappen. Het overzicht in deze bijlage is 
gebaseerd op gesprekken met de leden, en in sommige 
gevallen geschreven inputs van de leden, maar het is 
niet altijd compleet: er worden voortdurend projecten 
opgestart, en afgesloten, en voor onderstaand overzicht 
zijn we afhankelijk van de input van de leden van 
de Vereniging. De transitie DOE-agenda geeft dus 
noodzakelijkerwijs een snapshot van de projecten waar 
we op dit moment weet van hebben, en wordt na iedere 
platformbijeenkomst geüpdate.

Voor de volgende projecten moet op basis van verdere 
gesprekken en input van de leden nog een beschrijving 
worden toegevoegd:

• Kennis en innovatie: Innovatievragen rond biobased 
beton oplossen - Ferdinand Metzlar, Spaansen, 
BGDD, Jorritsma en Lont

• Circulair bouwen en renoveren: Circulaire (her)
ontwikkeling ROC vestigingen Sneek, Drachten en 
Leeuwarden - Jaap van Brugge, ROC

• Kennis en innovatie: Industrieel innovatiecentrum 
om technieken door te ontwikkelen en kennis te 
delen - Bouwgroep Dijkstra Draisma

• Kennis en innovatie: Lisdodde als isolatiemateriaal 
testen - Bouwgroep Dijkstra Draisma

• Circulair bouwen en renoveren: Circulaire en 
demontabele gevels doorontwikkelen  - Bouwgroep 
Dijkstra Draisma

• Circulair bouwen en renoveren: Circulair en 
tweedehands interieur ontwikkelen - Van Wijnen en 
Omrin

• Circulair bouwen en renoveren: Circulair slopen en 
potentie urban mining onderzoeken - Van Wijnen

CIRCULAIRE 
AANBESTEDINGSPROCESSEN IN DE GWW 
ONDERSTEUNEN

Initiatiefnemer: Jasper Flapper, Antea Group.

Innovatievraagstuk: Door opdrachtgevers te 
ondersteunen in circulaire aanbestedingsprocedures 
wordt een consistente marktvraag naar circulair bouwen 
vanuit opdrachtgevers wordt gestimuleerd.

Korte omschrijving: Antea Group heeft een standaard 
aanpak voor circulair aanbesteden in de GWW welke 
ingezet kan worden om opdrachtgevers te ondersteunen 
in het vertalen van ambities naar prestatiecriteria en 
een passend aanbestedingsproces (link voor meer 
info). Deze zouden ze graag verder vormgeven en 
implementeren met Friese opdrachtgevers in de GWW 
die opzoek zijn naar dergelijke ondersteuning. Verder 
is er een tweedaagse training voor opdrachtgevers in 
ontwikkeling omtrent deze aanpak.

CIRCULAIR ASSET MANAGEMENT IN DE 
GWW ONDERSTEUNEN

Initiatiefnemer: Sjoerd Niels de Vries, Antea Group.

Innovatievraagstuk: Deze aanpak steunt op het 
beschikbaar maken van kennis van de prestaties en 
mogelijkheden van secundaire materialen in huidige en 
toekomstige GWW werken, dit biedt kansen op logistiek 
gebied om het moment en de plek van het vrijkomen van 
secundaire materialen inzichtelijk te maken om urban 
mining in de GWW te ondersteunen.

Korte omschrijving:  Antea Group werkt aan een 
aanpak om circulair asset management in de GWW te 
ondersteunen middels een grondstoffenpaspoort voor 
de GWW. De hoeveelheid, typen en herbruikbaarheid 
van grondstoffen in huidige en toekomstige GWW 
werken worden hiermee inzichtelijk gemaakt met 
modellen en/of praktijkdata. Dit biedt opdrachtgevers en 
beheerders nuttige informatie over grondstofstromen 
en mogelijkheden om vraag en aanbod van secundaire 
materialen te matchen.Ook beoogt Antea om 
“augmented reality” toe te voegen aan deze aanpak om 
de extra informatielaag van het grondstoffenpaspoort 
te koppelen aan de huidige GWW werken. In een 
samenwerking met opdrachtgevers met interesse in 
circulair assetmanagement kan deze aanpak verder 
ontwikkeld worden.

BIJLAGE 1: UITGEBREIDERE BESCHRIJVING PROJECTEN 
LEDEN VCF
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CIRCULAIR PRESTATIE MEETLAT VOOR 
GWW PROJECTEN

Initiatiefnemer: Jasper Flapper, Antea Group.

Innovatievraagstuk: Het prestatie meetlat biedt een 
meetbare definitie van de circulaire GWW werken 
inclusief een scoringsmethodiek waarmee ontwikkelaars 
de mate van circulariteit van hun GWW project kunnen 
meten en communiceren.

Korte omschrijving: Antea Group beoogt een circulair 
prestatie meetlat voor ontwikkelaars van GWW projecten 
te ontwikkelen om zo circulariteit in de GWW objectief 
meetbaar te maken en te standaardiseren zoals de CO2 
prestatie meetlat dat voor klimaatimpact heeft gedaan. 
De basis wordt gevormd door de zeven pijlers van de 
circulaire economie, welke verder uitgesplitst zullen 
worden in meetbare prestatiecriteria voor GWW werken. 
In samenwerking met kennisinstellingen en uitvoerende 
partijen kan dit meetlat verder ontwikkeld worden en 
getest worden op praktische inzetbaarheid.

BIOBASED MATERIALEN ONDERZOEK IN 
BIOSINTRUM OOSTERWOLDE 

Initiatiefnemer: Roeland Westra, ROC Friese poort; 
Gemeente Ooststellingwerf.

Innovatievraagstuk: Kennis en bewijslast van de 
prestaties van biobased materialen wordt geboden.

Korte omschrijving:  Het “Biosintrum Oosterwolde” 
wordt het kenniscentrum betreft de biobased 
economie, met een focus op de toepassing van 
biobased materialen in de bouw. Het ROC zal hier 
onderzoek doen naar de toepasbaar van biobased 
bouwmaterialen en zal bovendien een rol spelen in de 
bouw van het Biosintrum als praktische casus; circa 
80% van de materialen van het centrum wordt biobased. 
Hierin zoeken ze de samenwerking met bedrijven met 
onderzoeksvragen rond praktische toepassing van 
biobased bouwmaterialen graag op.

CIRCULAIR AANBESTEDEN NIEUWE 
SPORTHAL TYTSJERKSTERADIEL

Initiatiefnemer: Ytje Hiemstra, gemeente Tytsjerksteradiel.

Innovatievraagstuk: Projecten rond circulair 
aanbesteden bieden de uitvragende organisaties 
ervaring en vaardigheden om circulariteit in de 
aanbesteding mee te nemen en stimuleert hiermee de 
vraag naar circulaire bouw.

Korte omschrijving:  Gemeente Tytsjerksteradiel zal 
in de aanbesteding van de nieuwe sporthal circulariteit 
meewegen als gunningscriterium. Met ondersteuning 
van VCF zijn ze bezig om de circulaire ambities verder 
te concretiseren, zodat ze verder de uitvraag kunnen 
formuleren.

CIRCULAIRE MATERIALEN IN DE 
AANBESTEDING VAN NIEUWE 
BRANDWEERKAZERNES

Initiatiefnemer: Laurens van den Brink, Veiligheidsregio 
Fryslân.

Innovatievraagstuk: Projecten rond circulair 
aanbesteden bieden de uitvragende organisaties 
ervaring en vaardigheden om circulariteit in de 
aanbesteding mee te nemen en stimuleert hiermee de 
vraag naar circulaire bouw.

Korte omschrijving: Veiligheidsregio Fryslân gaat in de 
ontwikkeling van nieuwe brandweerkazernes circulair 
materiaalgebruik stimuleren. Jaarlijks zullen er circa 2 à 
3 kazernes ontwikkeld worden en in de blauwdrukken van 
deze kazernes willen ze steeds incrementele circulaire 
stappen zetten. Lokale aannemers een kans bieden door 
niet te hoog in te zetten en praktische aanpassingen 
voor te schrijven is hierbij van belang. Input voor deze 
aanpassingen op de blauwdrukken is welkom. 

AANBESTEDING SWETTEHUS

Initiatiefnemer: Jelmer Kloosterman, Provincie Friesland.

Innovatievraagstuk: Projecten rond circulair 
aanbesteden bieden de uitvragende organisaties 
ervaring en vaardigheden om circulariteit in de 
aanbesteding mee te nemen en stimuleert hiermee de 
vraag naar circulaire bouw.

Korte omschrijving:  In de aanbesteding van het 
Swettehus wordt door de provincie circulariteit ook 
meegewogen als gunningscriterium. Het terrein 
van het Swettehus bevat een haven, botenhuis en 
brugbediening. Er loopt momenteel een traject met 
Draaijer en Partners en VCF om deze circulaire ambities 
ook door te vertalen naar passende gunningscriteria en 
een aanbestedingsproces.
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ENERGIECAMPUS LEEUWARDEN ALS 
CIRCULAIRE PROEFTUIN

Initiatiefnemer: Douwe Faber, Ekwadraat.

Innovatievraagstuk: Een proeftuin met circulaire 
pilotprojecten biedt kennis en bewijslast van de 
toegepaste technieken, methoden en ontwerpen, 
waarmee de schaalbaarheid van deze pilots kan worden 
vastgesteld. 

Korte omschrijving: Energiecampus Leeuwarden biedt 
ruimte voor partijen die bezig zijn met duurzame energie 
of circulariteit om zich te vestigen of om pilot installaties 
op locatie op te zetten. Hiervoor zijn ze nog opzoek naar 
partijen met interesse. Daarnaast zou het interessant 
om de Energiecampus dit jaar ook een proeftuin status 
te kunnen geven met verdere ondersteuning vanuit de 
Noordelijke provincies om de circulaire activiteiten 
verder te ondersteunen.

CIRCULAIRE (HER)ONTWIKKELING ROC 
LOCATIES

Initiatiefnemer: Jaap van Bruggen, ROC.

Innovatievraagstuk: Projecten rond circulair 
aanbesteden bieden de uitvragende organisaties 
ervaring en vaardigheden om circulariteit in de 
aanbesteding mee te nemen en stimuleert hiermee de 
vraag naar circulaire bouw. 

Korte omschrijving:  In navolging van de circulaire 
ontwikkeling van de locatie in Leeuwarden volgen ook de 
(her)ontwikkelingen van andere locaties in Leeuwarden, 
Sneek en Drachten. Circulaire ambities zullen ook hier 
weer in de uitvoering worden meegenomen.

INKOOP FACILITAIRE DIENSTEN
Initiatiefnemer: Laurens van den Brink, Veiligheidsregio 
Fryslân.

Innovatievraagstuk: Projecten rond circulair 
aanbesteden en inkoop bieden de uitvragende 
organisaties ervaring en vaardigheden om circulariteit in 
de aanbesteding mee te nemen en stimuleert hiermee de 
vraag naar circulaire bouw.

Korte omschrijving: Veiligheidsregio Fryslân gaat al hun 
facilitaire diensten circulair inkopen. Hierbij willen ze de 
verschillende diensten clusteren om zo een (consortium 
van) inschrijvers te stimuleren om de synergieën tussen 
de diensten op te zoeken in plaats van verschillende 
diensten separaat te optimaliseren.

SUSTAINERHOMES 

Initiatiefnemer: Jetze Lont, Bouwbedrijf Lont.

Innovatievraagstuk: Het opzetten en promoten van 
de modulaire en duurzame woningen in Friesland kan 
de kennis en bewijslast van de prestaties van deze 
woningen verder verspreiden om verdere uitrol in de 
provincie te stimuleren.

Korte omschrijving:  Bouwbedrijf Lont onderzoekt 
samen met Sustainer Homes of ze in verdere 
samenwerking de modulaire en duurzame huizen van 
Sustainer Homes kunnen uitrollen in Friesland. Hiervoor 
zijn ze opzoek naar opdrachtgevers met interesse in het 
uitrollen van deze woningen.

CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING

Initiatiefnemer: Hans Achterbosch, Achterbosch 
Zantman Architecten.

Innovatievraagstuk: Projecten rond circulaire 
gebiedsontwikkeling kunnen de kennis en bewijslast 
rond het beschouwen van een heel gebied in plaats 
van een kavel bieden. Daarnaast biedt het de 
mogelijkheid om input op wet- en regelgeving te leveren 
om circulariteit beter mee te kunnen nemen in de 
stedenbouwkundige planning.

Korte omschrijving:  Achterbosch Zantman 
Architecten wil verkennen of ergens in Friesland 
een geheel gebied kan worden ontwikkeld volgens 
de principes van de circulaire economie, dit kan 
bijvoorbeeld een wijk zijn of een deelgebied. Door 
een gebied te beschouwen kan de schaal voordeliger 
zijn voor bepaalde circulaire interventies en kan 
de synergie tussen gebouw en gebied beter benut 
worden. Met een klein en sterk consortium tot een 
plan komen en bereidwilligheid van een (lokale) 
overheid krijgen zijn hierin de volgende stappen.

HERGEBRUIK BOUWELEMENTEN 
VERKENNEN

Initiatiefnemer: Jetze Lont, Bouwbedrijf Lont.

Innovatievraagstuk: Het direct hergebruiken van 
elementen (in plaats van recyclen) kan de kennis en 
bewijslast van de mogelijkheden van directe hergebruik 
routes verder verspreiden om verdere uitrol in de 
provincie te stimuleren. Daarnaast wordt een logistiek 
vraagstuk van het samenbrengen van vraag en aanbod 
van elementen ook aangepakt.
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Korte omschrijving:  Bouwbedrijf Lont is bezig met 
het direct hergebruiken van staalprofielen van oude 
gebouwen in nieuwe projecten. In deze aanpak valt 
veel circulaire winst te behalen doordat hoogwaardiger 
hergebruik dan traditionele recycling de financiële 
waarde van elementen beter intact houd en veel milieu-
impacts van logistiek en verwerking kan voorkomen. 
Opschaling naar andere elementen dan staalprofielen 
zou interessant zijn om te onderzoeken.

WORKSHOP DUBOCALC

Initiatiefnemer: Anca Meijer, Rijkswaterstaat Noord-
Nederland; Freark van der Sluis, NHL Stenden.

Innovatievraagstuk: Door opdrachtgevers vaardigheden 
te bieden om de duurzaamheid en circulariteit van de 
te ontwikkelen GWW werken objectief en uniform te 
evalueren en vergelijken, kan een consistentere vraag 
naar circulaire oplossingen worden versterkt.

Korte omschrijving: Rijkswaterstaat werkt in openbare 
aanbestedingen met de Dubocalc software methode 
waarmee de milieu-impact van het materiaalgebruik kan 
worden geëvalueerd. Veel opdrachtgevers in de GWW in 
Friesland zijn niet bekend met deze methode en hebben 
interesse om hier meer over te leren. Rijkswaterstaat zou 
een training kunnen verzorgen voor opdrachtgevende 
organisaties en Friesland, waarbij NHL Stenden een 
ruimte met voldoende computers kan bieden.

BETON- EN ASFALTKETENS IN 
FRIESLAND

Initiatiefnemer: Dirkjan Bours, BouwCirculair.

Innovatievraagstuk: Door de opdrachtgevers 
incrementeel de duurzame prestatie van beton en 
asfalt in de uitvraag te doen stijgen zal de marktvraag 
naar circulaire producten toenemen. Daarnaast kan 
ketensamenwerking logistieke uitdagingen rond 
hergebruik van beton aanpakken en kennis en bewijslast 
van de prestaties van dit hergebruikte beton leveren.

Korte omschrijving:  BouwCirculair stimuleert het 
opzetten van beton- en asfaltketens waarin alle partijen 
in een regio die actief zijn in de ontwikkeling van beton- 
en asfalthoudende GWW werken betrokken worden. Het 
doel hierin is om de duurzaamheid en circulariteit van 
deze werken te verbeteren door afspraken te maken 
met opdrachtgevers over de minimale prestaties van 
het asfalt en beton in de RAW-bestekken en hoe tot 
deze prestaties te komen in ketensamenwerking met de 
aannemende en verwerkende partijen. In Friesland zijn 

dergelijke ketens nog niet aanwezig en lijkt het opzetten 
hiervan kansrijk. BouwCirculair is daarom opzoek naar 
geïnteresseerde partijen om hiermee aan de slag te 
gaan. Een werksessie voor opdrachtgevers in de GWW 
op 23 mei is hiervoor de eerste aanzet.

LIVINGLAB AFSLUITDIJK

Initiatiefnemer: Douwe Faber, Ekwadraat.

Innovatievraagstuk: Een proeftuin met circulaire 
pilotprojecten biedt kennis en bewijslast van de toegepaste 
technieken, methoden en ontwerpen, waarmee de 
schaalbaarheid van deze pilots kan worden vastgesteld.

Korte omschrijving:  Momenteel worden zeven pilots 
rond het thema duurzame energie ontwikkeld op de 
afsluitdijk. Het zou interessant zijn om te verkennen 
hoe dit project kan worden verbreed om ook initiatieven 
rond de circulaire economie mee te nemen. Input van de 
leden over wat een circulaire dijk dan kan omvatten is 
welkom. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is 
om dit project op te schalen naar de gehele waddendijk. 

JURISCHE VRAAGSTUKKEN 
BIJ CIRCULAIRE BOUW EN 
GEBIEDSONTWIKKELING

Initiatiefnemer: Ruud Glas, De Haan Advocaten

Innovatievraagstuk: Bij circulaire innovaties in de 
bouw lopen de leden van de VCF tegen een groot aantal 
juridische vraagstukken op. Door deze vraagstukken op 
te lossen en te verkennen waar binnen de wet grenzen 
en kansen liggen, kan de transitie naar een circulaire 
economie verder mogelijk worden gemaakt en versneld.

Korte omschrijving: De Haan Advocaten wil zich 
specialiseren in verschillende circulaire jurridische 
vraagstukken, rond bijvoorbeeld: eigendoms- en 
gebruiksrecht, aanbestedingsrecht, en de status van 
‘living labs’ voor circulaire bouw.
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Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen.
De benodigde materialen voor energieproductie 

en opslag zijn ontworpen voor herwinning binnen het 
systeem. Energie wordt op intelligente wijze behouden 
(verspilling wordt voorkomen) en gecascadeerd wanneer 
lagere energiewaarden beschikbaar zijn voor gebruik 
(bijvoorbeeld warmte cascasering). De concentratie 
van energieconsumptie wordt idealiter afgestemd op 
de concentratie van lokaal beschikbare energiebronnen 
om structurele energieverliezen gedurende transport te 
voorkomen. Omzetting van energievormen zou moeten 
worden voorkomen, evenals transport. Het systeem zou 
dusdanig moeten worden ontworpen om maximale energie 
efficiëntie te bereiken zonder afbreuk te doen aan de 
prestatie en geleverde diensten van het systeem.

Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en 
versterkt door alle menselijke activiteiten in een 

circulaire economie. Een van de basisprincipes van een 
circulaire economie is het behouden van complexiteit, 
hierin is het behoud van biodiversiteit één van de hoogste 
waarden. Habitats, en zeldzame habitats in het bijzonder, 
mogen niet worden aangetast of structureel worden 
beschadigd door menselijke activiteiten. Behoud van 
ecologische diversiteit is één van de belangrijkste 
bronnen van veerkracht in de biosfeer. Materiaal- en 
energieverliezen worden getolereerd ten bate van het 
behoud van biodiversiteit; dit heeft een veel hogere 
prioriteit.

Menselijke samenleving en cultuur worden 
behouden door economische activiteiten. 

Menselijke cultuur is belangrijk om te behouden als een 
andere vorm van complexiteit en diversiteit (en daarom 
veerkracht). Activiteiten die structureel het welzijn of 
bestaan van unieke menselijke culturen ondermijnen 
dienen vermeden te worden tegen hoge kosten. 

Materialen worden dusdanig toegepast in 
de economie dat ze continu kunnen worden 

gerecycled op een hoogwaardige manier en niet 
verdwijnen in het milieu in onherstelbare vorm of in een 
vorm die onbruikbaar is binnen natuurlijke systemen. Het 
is prioriteit dat de materiaal complexiteit wordt behouden 
(de “kracht van de binnenste cirkel”) door materialen zo 
lang mogelijk te cascaderen in hun meest complexe vorm 
(bijvoorbeeld als product in plaats van componenten, en 
als componenten in plaats van materialen). De lengten 
van materiaalkringlopen moeten zo ontworpen worden dat 
ze relevant zijn voor menselijke tijdschalen en aangepast 
zijn aan de natuurlijke cycli waaraan ze verbonden zijn. 
De lengte van deze materiaalkringlopen is ook afgestemd 
op materiaal schaarste: schaarse materialen worden bij 
voorkeur op kortere tijdsintervallen herwonnen zodat deze 
eerder kunnen worden hergebruikt. Materiaalkringlopen 
zijn ontworpen om geografisch zo kort mogelijk te zijn, wat 
varieert afhankelijk van de alomtegenwoordigheid van de 
materialen. Als een materiaal dus algemeen beschikbaar 
is (bijvoorbeeld water in gebieden met veel regenval), 
dan zou er minder prioriteiten moeten worden geplaatst 
op materiaaltransport over langere afstanden en zou 
het lokaal moeten worden behandeld. De concentratie 
van materiaal consumptie zou optimaal moeten worden 
afgestemd op de concentratie van het voorkomen van 
dit materiaal. Materialen kunnen worden herwonnen in 
de vorm van energie wanneer de energetische kosten 
van transport en verwerking hoger zijn dan de ingebedde 
waarde van het materiaal zelf (doorgaans zal dit niet voor 
schaarse en niet-hernieuwbare materialen gelden). Het 
systeem is echter dusdanig ontworpen om herwinning 
van materialen als energie te voorkomen. Menging van 
materialen op manieren waarop deze niet meer gescheiden 
kunnen worden zou moeten worden voorkomen, tenzij 
deze continu hoogwaardig kunnen worden gerecycled in 
hun gemengde vorm (zelfs dan wordt dit bij voorkeur niet 
gedaan omdat dit keuzes beperkt). Materialen worden 
alleen toegepast wanneer noodzakelijk: er is een inherente 
voorkeur voor dematerialisatie van producten en diensten.

BIJLAGE 2: 7 KARAKTERISTIEKEN CIRCULAIRE BOUW
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De gezondheid en het welzijn van de mens en 
andere soorten worden structureel ondersteund 

door economische activiteiten. Giftige en gevaarlijke 
stoffen moeten uiteindelijk worden afgeschaft, 
en tot een minimum worden beperkt en bewaard in 
sterk gecontroleerde cycli in de transitiefase richting 
deze economie. In een circulaire economie mogen 
economische activiteiten nooit een bedreiging vormen 
voor de menselijke gezondheid of het welzijn. Succesvolle 
recycling van elektronisch afval door middel van mensen 
die het boven open vuren verbranden wordt bijvoorbeeld 
niet als “circulaire” activiteit beschouwd, ondanks dat het 
feitelijke resultaat materiaal herwinning is.

Menselijke activiteiten genereren een 
toegevoegde waarde die niet alleen in financiële 

waarde is uit te drukken. Omdat materialen en energie 
momenteel niet in oneindige mate beschikbaar zijn, zou 
het gebruik hiervan een bewuste en zinvolle bijdrage 
moeten leveren aan het creëren van maatschappelijke 
waarde. Vormen van toegevoegde waarden bovenop 
financieel omvatten: esthetisch, emotioneel, ecologisch, 
sociaal. inclusief, etc. Deze kunnen niet uitgedrukt 
worden in een gemeenschappelijke maatstaf zonder 
grove benaderingen of subjectieve waardeoordelen 
te maken; ze moeten daarom erkend worden als een 
opzichzelfstaande waarde categorie.

 
Het economische systeem moet inherent flexibel 
en veerkrachtig zijn. Het economische systeem 

moet beschikken over bestuurlijke systemen, prikkels 
en mechanismen die het mogelijk maken om te reageren 
op systematische schokken en crisissituaties. Dit 
verwijst naar de verdeling van macht, de structuur van 
informatienetwerken en het waarborgen van back-ups 
in het geval dat delen van het systeem falen. Dezelfde 
principes voor veerkracht gelden zowel op kleine als op 
grote schaal.




