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Managementsamenvatting
Aanjaagtraject in de circulaire bouw heeft de eerste stappen gezet in:
• Breed inhoudelijk fundament rond een gemeenschappelijke taal en interprovinciale kennisuitwikkeling

• Ketenaanpak en capaciteitsopbouw rondom de kantelpunten aanbesteden, logistiek en ontwerpen

• Verschillende business cases, waarvan negen ondersteund tot concrete resultaten

Potentie van de Noordelijke materialenbank aangetoont 
• Ruim 2 miljoen ton secundaire materialen zullen beschikbaar komen uit gebouwen tot 2030

• Naast recycling biedt hergebruik op productniveau van een selectie van 33 producten perspectief op 
een behoud van €136 miljoen aan waarde en reductie van €4 miljoen MKI aan milieu-impacts

• Potentie is op vele podia uitgedragen en vormt een basis voor verder aanjagen van circulair bouwen

Dat vraagt om verdere ondersteuning
• Voornamelijk op vraagstukken rond wet en regelgeving, aanbesteden, waarderen en ondersteunen van 

een gemeenschappelijke taal en methodiek 

• Eigenaarschap op deze vraagstukken is nog niet belegd. Kansen hiervoor liggen in Noordelijke CE-
Alliantie of ander Noordelijk samenwerkingsverband

• Daarnaast is circulair GWW opportuun als extra aanjager. Zeker wanneer de Provincies en Gemeenten 
hierin circulair gaan inkopen en aanbesteden.
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ACHTERGROND
Een Noordelijke aanpak voor de circulaire economie
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Metabolisme en Circulaire Routekaart 2018

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 utiliteit 623.516 m2 

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

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

-Commercieel en utiliteit 415.678 m2

NOORD-NEDERLAND 
CIRCULAIR: 
Het Metabolisme van Noord-Nederland
APRIL 2018
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Vervolgstap in de Noordelijke circulaire economie
Waarom:
• Verbinden kennis en kunde

• Opschalen markt en impact

• Business cases aanjagen

Aanjagen in drie 
focusgebieden:
• Chemie

• Kunststoffen

• Bouw

NOORDNEDERLAND

Minerale hergebruik, bodemverbeteraar

Mest producten

Kunststof recycling

Minerale reststromen
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Minerale feedstock

Hergebruik bouwstromen

Bouwstromen
Chemische / mechanische recycling
Hergebruik minerale grondstoffen
Regionale veevoer keten
Hoogwaardige mestverwerking keten
Reststromen en energie cascadering
Regionale bioraffinage

Biobased producten
Hoogwaardige feedstocks uit mest

Minerale feedstock

Hoogwaardige veevoer producten

Minerale feedstock

Grondstof en afval

Reststromen cascadering als energiebron

M
inerale feedstock

Recycling bouw
strom

en

Minerale feedstock

Biobased en gerecyclede producten 

                Restwarmte CO
2 en waterstof

BOUW

AFVAL

LANDBOUW

CHEMIE



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE
Focuspunten, methodiek en doelen
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Circulaire Bouwalliantie Noord-Nederland
Doelstellingen
• Gefocust aanjagen van business cases

• Opbouw van gemeenschappelijke taal, methodiek en capaciteiten

• Ontsluiten van de regionale urban mine als randvoorwaarde

10.12.2018, geldig tot 24.12.2018

Begeleiding Transitie Circulaire Economie in de 
Noord-Nederlandse Bouwketen

CIRCULAIRE 
BOUWALLIANTIE 
NOORD-NEDERLAND
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Focus op sectoren

SCHOLENBOUW

VOLKSHUISVESTING

GEBIEDSONT-
WIKKELING

• Bouwstorm (3 
oktober)

• Bouwstorm (3 
oktober)

• Uitslag tender 
Drenthe Bouwt 
Circulair (27 
november)

•Bouwstorm (3 
oktober)

• Werving Aftrap leerkring •Sessies 1-4

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MAART APRIL TOT AUG

AANJAAGTRAJECT 
BUSINESS CASES 

CIRCULAIRE 
BOUWALLIANTIE 

NOORD-NEDERLAND

Scholenbouw
• Nieuwbouw

• Sloop

• Meerjarenonderhoud

Volkshuisvesting
• Nieuwbouw

• Sloop

• Meerjarenonderhoud

Gebiedsontwikkeling
• Gebiedstransformaties

• Gebiedsontwikkelingen

• Metabolisme van het gebied en circulaire bedrijvigheid 
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Focus vanuit nationaal beleid

Transitieagenda Bouw
• Volledig circulair in 2050

• Overheidsaanbestedingen circulair in 2030

• Duidelijkheid materialenpaspoorten in 2020

• Nieuwbouw 1 miljoen woningen en 
verduurzaming zo circulair mogelijk

“De ambitie van het kabinet is om samen met 
maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel 
te realiseren van 50% minder gebruik van primaire 
grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).” 
(Nederland Circulair in 2050)

Reductie primair = materiaalintensiteit    + substitutie door secundair en hernieuwbaar

2018TRANSITIE-AGENDA
CIRCULAIRE ECONOMIE

CIRCULAIRE
BOUWECONOMIE
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Focus op 7 pijlers van een circulaire economie
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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

Focus nationale transitieagenda
• Reduceren van de vraag naar materialen

• Vervanging door secundaire materialen

• Vervanging door hernieuwbare materialen

• Registratie van materialen

Focus Circulaire Bouwalliantie
• Alle bovenstaande focuspunten 

• Energie, water en nutriënten ook erkennen als 
grondstoffen in de gebouwde omgeving

• Ondersteuning van biodiversiteit, cultuur en 
welzijn als randvoorwaarden

• Waardecreatie verder dan financieel

• Veerkrachtig, eerlijk en transparant
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Werken met kantelpunten
Kantelpunten om de transitie naar een 
circulaire bouweconomie te versnellen
• Vraag naar circulaire bouw

• Eenduidige definitie circulaire bouw

• Aanbod circulaire producten in beeld

• Bewijslast prestatie circulaire producten

• Financiële prikkels op juiste plaats

• Bouwlogistiek (fysiek en marktplaats)

• Faciliterende wet- en regelgeving

10.12.2018, geldig tot 24.12.2018

Begeleiding Transitie Circulaire Economie in de 
Noord-Nederlandse Bouwketen

CIRCULAIRE 
BOUWALLIANTIE 
NOORD-NEDERLAND
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Regionale leerkringen
Community of Innovative Learners
• Thematische leerkringen voor verbinden van regionale kennis

• Focus op capaciteitsopbouw om de kantelpunten te bereiken

• Circulair ontwerpen

• Circulair aanbesteden

• Circulaire business modellen

MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS

LEERKRINGEN 
CIRCULAIRE 

BOUWALLIANTIE 
NOORD-NEDERLAND

SCHOLENBOUW

VOLKSHUISVESTING

GEBIEDSONT-
WIKKELING

Circulair ontwerpen

Circulair aanbesteden

Circulaire business modellen
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Inzicht in metabolismes

GEBIED

invoer uitvoer
energie

water

materialen

emissies

afvalwater

afval

Cruciaal metabolisme 
• De “Urban Mine” van 

vrijkomende bouwmateriaal

• Randvoorwaardelijk voor 
aanjagen circulair bouwen



URBAN MINE INVENTARISATIE
Regionale kansen voor recycling en hergebruik



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Grondstofstroomanalyse 2018

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 utiliteit 623.516 m2 

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

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

-Commercieel en utiliteit 415.678 m2

Bouw- en sloopafval 
• 85% downcycling als 

steenachtig puin

• 7% verbranding en stort

• Slechts 9% recycling  

• Geen hergebruik gevonden

NOORD-NEDERLAND 
CIRCULAIR: 
Het Metabolisme van Noord-Nederland
MAART 2018
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Hergebruik vanuit de gebouwde omgeving

Urban Mining
De gebouwde omgeving als de 
mijn van de toekomst

• Beperken vraag primaire inputs 
door inzet van secundaire 
bouwmaterialen  

• Voorkomen ingebedde impacts

• Waardebehoud middels 
hergebruik, refurbishment, 
remanufacture en recycling
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Vervolgstap GSA 2018: Urban Mine Inventarisatie
Diepgaander inzicht in

• Wat komt er vrij?

• Wanneer komt het vrij?

• Waar komt het vrij?

• Wat is de financiële waarde?

• Welke milieu-impact kan je besparen?

• Wie kan ik hiervoor bellen?

Doel
• Ontsluiten aanbod secundaire 

materiaalstromen in de regio

• Regionale matching van vraag en 
aanbod van materialen stimuleren; 

samenbrengen van partijen
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Methode - Data input
Projecten in kaart krijgen
Toekomstige nieuwbouw- 
en sloopprojecten vanuit 
vergunningsaanvragen en 
prognoses, met kennis over:

• Moment van mutatie

• Locatie

• Oppervlakte of hoeveelheid 
gebouwen

• Type gebouw

• Bouwjaar 16-20%

11-15%

6-10%

1-5%

0%

-1-5%

-6-10%

-11-15%

-16-20%

16-20%

11-15%

6-10%

1-5%

0%

-1-5%

-6-10%

-11-15%

-16-20%
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Methode - Koppelen aan referentieprojecten
Modelleren materialen, 
waarde en impact
Koppeling maken van 
oppervlak van projecten aan 
referentieprojecten met inzicht 
in: 

• Materialisering (in kg)

• Product aantallen

• Waarde-inschatting producten

• Impact in MKI en ingebedde 
CO2

Bronnen: Werkbegrotingen, Nationale 
milieudatabase, Sloopbestekken

X m2
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Methode - Modelleren van inzichten
Type inzichten
Door de mutaties in de gebouwvoorraad te koppelen aan de twaalf verschillende referentiegebouwen 
kunnen we de in- en uitstromen van bouwmaterialen, inclusief bijkomende milieu-impacts en waarde, 
benaderen. 

Dit is dus geen daadwerkelijke inspectie van de gebouwen die gesloopt gaan worden, maar 
een modellering van de materialen in deze gebouwen aan de hand van overeenkomstige 
referentiegebouwen waarvan de materialen wel bekend zijn middels inspecties. Het geeft op een 
hoger aggregatieniveau dus een goed beeld van wat de materiaalstromen, milieu-impacts en 
mogelijke waarde waarschijnlijk zal zijn, maar om op gebouwniveau te acteren is een inspectie van de 
daadwerkelijk aanwezige materialen raadzaam. 

Meer informatie over de methodiek is te vinden in deze link: <https://www.metabolic.nl/publication/
materiaalstromen-milieu-impact-en-energieverbruik-in-de-woning-en-utiliteitsbouw/>
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Sloopprojecten met vergunning

Inzichten 
• 972 sloopprojecten

• 6.862 verblijfsobjecten

• 352.400 m2 BVO

• Top 3 gemeenten aandeel sloop

• Groningen   42,1%

• Súdwest Fryslân  6,8%

• Leeuwarden   6,1%

• Top 3 functies aandeel sloop

• Onderwijs  33,5%
• 3 grootste scholen   25%

• Wonen  33,3%
• 3 grootste woongebouwen  2%

• Industrie  15,8%
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Vraag en aanbod van materialen (vergunningen)

1.184.200 m2 352.400 m2

NIEUWBOUW SLOOP

Verhouding nieuwbouw/sloop: 1/3
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Prognoses woningbouw- en sloop 2020-2030

1.150.000 m2

NIEUWBOUW SLOOP

7.400.000 m2

Verhouding nieuwbouw/sloop: 1/6
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Vrijkomende materiaalstromen (cumulatief)

BITUMEN

ELECTRONICA

PAPIER

OVERIGE

ALUMINIUM

KOPER

KUNSTSTOFFEN

LIJM EN VERF

OVERIGE METALEN

GLAS

KERAMIEK

ISOLATIE

GIPS

STEEN

ZAND

STAAL & IJZER

HOUT

BAKSTEEN

KALKZANDSTEEN

BETON

200 ton

200 ton

300 ton

500 ton

600 ton

 600 ton

1.600 ton

1.700 ton

2.300 ton

2.900 ton

12.000 ton

 14.800 ton

19.000 ton

 23.200 ton

 25.000 ton

 68.600 ton

 69.200 ton

194.400 ton

319.700 ton

1.397.600 ton

VERGUNNINGEN PROGNOSES TOT 2025 PROGNOSES TOT 2030

472.200 ton

1.291.300 ton

2.154.400 ton



GRONDSTOFFEN



PRODUCTEN
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Waarde vernietigen versus waarde behouden

VOOR GEBRUIK

Hergebruik

Opknappen

Herfabricage

Recycling

NA GEBRUIKGEBRUIK VOOR GEBRUIK NA GEBRUIKGEBRUIK

Handel

 Assemblage

Productie

Grondstofwinning

Reparatie en behouden

Handel

 Assemblage

Productie

Grondstofwinning

WAARDE VERNIETIGING WAARDE TOEVOEGING WAARDE BEHOUDEN WAARDE TOEVOEGING
Gebruiker Gebruiker
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Herbruikbare producten

Herbruikbare producten 
• 56.000 ton; 3% van massa

• Ruim €4 miljoen MKI; 12% 
van de totale milieu-impact 

• Circa €136 miljoen waarde  

Massa (ton) Milieu-impact (MKI) Kosten (€)

TOTAAL:
56.660 TON

TOTAAL:
4.441.000 MKI

TOTAAL:
€136.857.000

Producten

AFLEVERSET WARMTE

LICHTKOEPELS

LICHTSTRATEN

BINNENDORPELS

BALUSTRADES

VENTILATIEROOSTERS

KOELSYSTEMEN

LEUNINGEN

TRANSPORTDEUREN

VENSTERBANKEN

PLINT

WASTAFELS

VENTILATIESYSTEMEN

HOUTEN DAKRANDEN

TOILETTEN

BUITENDEUREN

BINNENKOZIJNEN

RADIATOREN

TRAPPEN

HOUTEN WANDEN

STALEN DAKPLATEN

BINNENDEUREN

GEVELBEKLEDING

WATERSLAGEN

BUITENKOZIJNEN

ISOLATIEPLATEN

VERLAAGDE PLAFONDS

HOUTEN VLOEREN

HOUTEN DAKEN

HOUTEN BALKEN

STALEN BALKEN

PLAFONDPLATEN

DAKPANNEN

3.252.000

10.484

599.000

4.359.000

17.393.000

11.516.000

6.267.000

5.143.000

1.549.000
2.398.000

20.568.000

3.406.000

4.368.000

4.376.000

3.252.000

21.742.000

3.033.000

5.816.000

1.390.000
2.671.000

5.138.000

4.064.000

772.000

263.000

382.000

416.000

145.000

184.000

90.000
81.000

110.000

121.000

131.000

222.000

63.000
71.000

113.000

49.000
57.000
63.000

301.000

9.863

9.450

8.028

4.576

2.016

1.619

1.176
1.028
1.027
789
763
695
563
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Herbruikbare producten

9.863

8.028

9.450

4.576

10.484

1.028

1.176

433

371

504

451

763

1.619

2.016

558

409

66

789

158

185

1.027

292

270

393

563

281

143

695

27

15

1

24

2

(#2)

(#4)

(#3)

(#5)

(#1)

(#9)

(#8)

(#18)

(#21)

(#16)

(#17)

(#12)

(#7)

(#6)

(#15)

(#19)

(#28)

(#11)

(#26)

(#25)

(#10)

(#22)

(#24)

(#20)

(#14)

(#23)

(#27)

(#13)

(#29)

(#31)

(#33)

(#30)

(#32)

772.000

382.000

263.000

416.000

599.000

90.000

301.000

63.000

113.000

131.000

222.000

121.000

184.000

145.000

40.000

71.000

29.000

110.000

63.000

57.000

81.000

36.000

49.000

14.000

20.000

12.000

29.000

6.000

3.000

7.000

8.000

3.000

1.000

(#1)

(#4)

(#6)

(#3)

(#2)

(#14)

(#5)

(#17)

(#12)

(#10)

(#7)

(#11)

(#8)

(#9)

(#21)

(#16)

(#24)

(#13)

(#18)

(#19)

(#15)

(#22)

(#20)

(#26)

(#25)

(#27)

(#23)

(#30)

(#31)

(#29)

(#28)

(#32)

(#33)

17.393.000

6.267.000

11.516.000

5.143.000

4.359.000

20.568.000

4.064.000

21.742.000

5.816.000

4.376.000

3.252.000

3.406.000

2.398.000

1.549.000

4.368.000

3.033.000

5.138.000

1.393.000

2.671.000

1.390.000

534.000

1.048.000

527.000

1.208.000

977.000

967.000

305.000

469.000

328.000

252.000

99.000

276.000

25.000

(#3)

(#5)

(#4)

(#7)

(#11)

(#2)

(#12)

(#1)

(#6)

(#9)

(#14)

(#13)

(#17)

(#18)

(#10)

(#15)

(#8)

(#19)

(#16)

(#20)

(#25)

(#22)

(#26)

(#21)

(#23)

(#24)

(#29)

(#27)

(#28)

(#31)

(#32)

(#30)

(#33)

Massa
(ton en rang)

Milieu-impact
(MKI en rang)

Kosten
(€ en rang)Producten

PLAFONDPLATEN

HOUTEN BALKEN

STALEN BALKEN

HOUTEN DAKEN

DAKPANNEN

BUITENKOZIJNEN

ISOLATIEPLATEN

BUITENDEUREN

VENTILATIESYSTEMEN

RADIATOREN

BINNENKOZIJNEN

BINNENDEUREN

VERLAAGDE PLAFONDS

HOUTEN VLOEREN

TRAPPEN

TOILETTEN

VENTILATIEROOSTERS

GEVELBEKLEDING

LEUNINGEN

TRANSPORTDEUREN

WATERSLAGEN

WASTAFELS

VENSTERBANKEN

HOUTEN DAKRANDEN

HOUTEN WANDEN

PLINT

KOELSYSTEMEN

STALEN DAKPLATEN

BALUSTRADES

LICHTSTRATEN

AFLEVERSET WARMTE

BINNENDORPELS

LICHTKOEPELS

9.863

8.028

9.450

4.576

10.484

1.028

1.176

433

371

504

451

763

1.619

2.016

558

409

66

789

158

185

1.027

292

270

393

563

281

143

695

27

15

1

24

2

(#2)

(#4)

(#3)

(#5)

(#1)

(#9)

(#8)

(#18)

(#21)

(#16)

(#17)

(#12)

(#7)

(#6)

(#15)

(#19)

(#28)

(#11)

(#26)

(#25)

(#10)

(#22)

(#24)

(#20)

(#14)

(#23)

(#27)

(#13)

(#29)

(#31)

(#33)

(#30)

(#32)

772.000

382.000

263.000

416.000

599.000

90.000

301.000

63.000

113.000

131.000

222.000

121.000

184.000

145.000

40.000

71.000

29.000

110.000

63.000

57.000

81.000

36.000

49.000

14.000

20.000

12.000

29.000

6.000

3.000

7.000

8.000

3.000

1.000

(#1)

(#4)

(#6)

(#3)

(#2)

(#14)

(#5)

(#17)

(#12)

(#10)

(#7)

(#11)

(#8)

(#9)

(#21)

(#16)

(#24)

(#13)

(#18)

(#19)

(#15)

(#22)

(#20)

(#26)

(#25)

(#27)

(#23)

(#30)

(#31)

(#29)

(#28)

(#32)

(#33)

17.393.000

6.267.000

11.516.000

5.143.000

4.359.000

20.568.000

4.064.000

21.742.000

5.816.000

4.376.000

3.252.000

3.406.000

2.398.000

1.549.000

4.368.000

3.033.000

5.138.000

1.393.000

2.671.000

1.390.000

534.000

1.048.000

527.000

1.208.000

977.000

967.000

305.000

469.000

328.000

252.000

99.000

276.000

25.000

(#3)

(#5)

(#4)

(#7)

(#11)

(#2)

(#12)

(#1)

(#6)

(#9)

(#14)

(#13)

(#17)

(#18)

(#10)

(#15)

(#8)

(#19)

(#16)

(#20)

(#25)

(#22)

(#26)

(#21)

(#23)

(#24)

(#29)

(#27)

(#28)

(#31)

(#32)

(#30)

(#33)

Massa
(ton en rang)

Milieu-impact
(MKI en rang)

Kosten
(€ en rang)Producten

PLAFONDPLATEN

HOUTEN BALKEN

STALEN BALKEN

HOUTEN DAKEN

DAKPANNEN

BUITENKOZIJNEN

ISOLATIEPLATEN

BUITENDEUREN

VENTILATIESYSTEMEN

RADIATOREN

BINNENKOZIJNEN

BINNENDEUREN

VERLAAGDE PLAFONDS

HOUTEN VLOEREN

TRAPPEN

TOILETTEN

VENTILATIEROOSTERS

GEVELBEKLEDING

LEUNINGEN

TRANSPORTDEUREN

WATERSLAGEN

WASTAFELS

VENSTERBANKEN

HOUTEN DAKRANDEN

HOUTEN WANDEN

PLINT

KOELSYSTEMEN

STALEN DAKPLATEN

BALUSTRADES

LICHTSTRATEN

AFLEVERSET WARMTE

BINNENDORPELS

LICHTKOEPELS

9.863

8.028

9.450

4.576

10.484

1.028

1.176

433

371

504

451

763

1.619

2.016

558

409

66

789

158

185

1.027

292

270

393

563

281

143

695

27

15

1

24

2

(#2)

(#4)

(#3)

(#5)

(#1)

(#9)

(#8)

(#18)

(#21)

(#16)

(#17)

(#12)

(#7)

(#6)

(#15)

(#19)

(#28)

(#11)

(#26)

(#25)

(#10)

(#22)

(#24)

(#20)

(#14)

(#23)

(#27)

(#13)

(#29)

(#31)

(#33)

(#30)

(#32)

772.000

382.000

263.000

416.000

599.000

90.000

301.000

63.000

113.000

131.000

222.000

121.000

184.000

145.000

40.000

71.000

29.000

110.000

63.000

57.000

81.000

36.000

49.000

14.000

20.000

12.000

29.000

6.000

3.000

7.000

8.000

3.000

1.000

(#1)

(#4)

(#6)

(#3)

(#2)

(#14)

(#5)

(#17)

(#12)

(#10)

(#7)

(#11)

(#8)

(#9)

(#21)

(#16)

(#24)

(#13)

(#18)

(#19)

(#15)

(#22)

(#20)

(#26)

(#25)

(#27)

(#23)

(#30)

(#31)

(#29)

(#28)

(#32)

(#33)

17.393.000

6.267.000

11.516.000

5.143.000

4.359.000

20.568.000

4.064.000

21.742.000

5.816.000

4.376.000

3.252.000

3.406.000

2.398.000

1.549.000

4.368.000

3.033.000

5.138.000

1.393.000

2.671.000

1.390.000

534.000

1.048.000

527.000

1.208.000

977.000

967.000

305.000

469.000

328.000

252.000

99.000

276.000

25.000

(#3)

(#5)

(#4)

(#7)

(#11)

(#2)

(#12)

(#1)

(#6)

(#9)

(#14)

(#13)

(#17)

(#18)

(#10)

(#15)

(#8)

(#19)

(#16)

(#20)

(#25)

(#22)

(#26)

(#21)

(#23)

(#24)

(#29)

(#27)

(#28)

(#31)

(#32)

(#30)

(#33)

Massa
(ton en rang)

Milieu-impact
(MKI en rang)

Kosten
(€ en rang)Producten

PLAFONDPLATEN

HOUTEN BALKEN

STALEN BALKEN

HOUTEN DAKEN

DAKPANNEN

BUITENKOZIJNEN

ISOLATIEPLATEN

BUITENDEUREN

VENTILATIESYSTEMEN

RADIATOREN

BINNENKOZIJNEN

BINNENDEUREN

VERLAAGDE PLAFONDS

HOUTEN VLOEREN

TRAPPEN

TOILETTEN

VENTILATIEROOSTERS

GEVELBEKLEDING

LEUNINGEN

TRANSPORTDEUREN

WATERSLAGEN

WASTAFELS

VENSTERBANKEN

HOUTEN DAKRANDEN

HOUTEN WANDEN

PLINT

KOELSYSTEMEN

STALEN DAKPLATEN

BALUSTRADES

LICHTSTRATEN

AFLEVERSET WARMTE

BINNENDORPELS

LICHTKOEPELS



DE URBAN MINE IN GEBRUIK 
NEMEN

Aanknopingspunten om deze urban mining
kansen te verzilveren



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Inzicht in de urban mine middels de UM-tool
Inzicht in de potentie van 
de urban mine

•  Dashboard met interactieve 
figuren voor het totaalbeeld 
en de achterliggende 
tabellen voor specifieke 
inzichten

• Hulpmiddel om bekend 
te worden met de materie 
en om kansen voor urban 
mining te identificeren 

• Geproduceerd door 
Metabolic en beschikbaar 
gemaakt door NICE en 
Circulair Friesland



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Gebouwinventaris en circulair assetmanagement
Bouwstoffeninventaris

• Op natuurlijke momenten uitvoeren zoals 
renovatie, onderhoud, reparatie, sloop 

• Grip op materialen en waarde

• Inzicht is input voor MJOP en bouw en 
sloopkalenders 

Materialen en producten ontsluiten
• In eigen projecten

• In projecten van ketenpartner

• Via marktplaatsen

Verken altijd zo hoogwaardig mogelijk hergebruik 



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Vraag naar secundaire materialen en producten
Belangrijk kantelpunt in de transitie

• Aanbestedingen, bestekken, vraagspecificaties

• Consistente vraag voor marktcreatie

• Focus op kansrijke producten en materialen
CIRCULAIR INKOPEN

Praktische handvatten voor het proces

Lees meer over 

de 5 stappen!

01 AMBITIES SPECIFICEREN
• Integrale visie opstellen
• Welke positieve impact?
• Welke interne stakeholders 

betrekken?

02 AANBESTEDINGS-STRATEGIE
• Welke externe stakeholders 

betrekken?
• Functioneel of technisch specificeren?
• Marktconsultatie
• Samenwerkingsvormen
• Procedure kiezen

03 OPSTELLEN UITVRAAG
• Beoogde prestatie, idealiter ook als 

ambitie formuleren
• Eisen en beoordelingscriteria
• Selectie en gunning

04 SELECTIE EN CONTRACTVORMING
• Aandacht voor gebruiksperiode en 

einde levensduur
• Contractvormen
• Vergelijken en wegen
• Concretisering
• Procedure kiezen

• Prestaties meten • Benchmarks opbouwen

05 MONITORING EN EVALUATIE

De belangrijkste stappen en aandachtspunten in een circulair inkoopproces zijn 
hieronder samengevat. 



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Ontwerpen uit het aanbod
Nieuwe manier van ontwerpen

• Aanbodgestuurd i.p.v. vraaggestuurd

• Ander ontwerpproces

• Van hergebruik tot recycling mogelijk

Harvestmap van Oogstkaart en ontwerpmethode van Superuse Studios



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Fysieke infrastructuur met circulaire bouwhub

ONDERHOUD
EN RENOVATIE

Reuse/repair

Refurbish/remanufacture

Recycle

Repurpose

BOUW

BOUWHUB

SLOOP

Stalen dakplaten

Ventilatiesystemen

Baksteen

Buitendeuren

NIEUWBOUW

NIEUWE
BESTEMMING

EXTERNE
VERWERKER

STRATEGIËN VOOR WAARDEBEHOUD:

PRODUCTSTROMEN VOORBEELDEN:

Voorbeeld van de mogelijke rol van een fysieke, circulaire bouwhub in het metabolisme van de bouw in Rotterdam



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Remontabel ontwerpen 

Huidige herbruikbaarheid 
• 97% massa niet-herbruikbaar

• 88% van de milieu-impact 

• Standaard afschrijven naar €0 

Demontabele woning “Fijn Wonen Circulair” door Van Wijnen 
Noord

Materialenpaspoort door Madaster



BUSINESS CASES
Wie is al aangejaagd en ondersteund in het verzilveren van de kansen?



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Overzicht van circulaire leads en business cases
Volkshuisvesting

• Drenthe Woont Circulair (DWC) - Koppelen bouw- en sloopkalenders

• Accolade - Circulair slopen

• Vereniging Friese Woningcorporaties - Inspiratiesessie circulariteit (met 
DWC) 

Scholenbouw
• Volta 2020 (Hoogeveen) - Metabolisme denken

Gebiedsontwikkeling
• Circulaire Havens - Circulaire bedrijvigheid (Regiodeal met Meppel, 

Kampen en Zwolle)

• Zernike Campus (Groningen) - Zero Waste 2025

• Circular Valley Heerenveen - Visie voor een circulaire bouwketen

Randvoorwaardelijke casussen 
• Bork (Hoogeveen) - Waardeproposities HUB Stadterij

• Calduran (Hoogersmilde) - Secundaire mineralen voor 
kalkzandsteenfabriek (samen met NNRD en Bork)



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Drenthe Woont Circulair
Bouw- en sloopkalenders koppelen

• Voortbouwen op aanbestedingsinitiatief

• Ambitie om materialen uit te wisselen door de 
bouw- en sloopkalenders af te stemmen

• Workshop gegeven om de kansen en 
volgende stappen te concretiseren

• Bijgedragen aan totstandkoming 
verkennersgroep ‘Circulair Slopen’



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Vereniging Friese Woningcorporaties
Circulariteit agenderen

• Interesse in inspiratiesessie circulariteit

• Delen van opgedane lessen uit Drenthe Woont 
Circulair



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Circulair slopen - Accolade
Demontage en hergebruik 

• Circulaire sloop van 15 woningen en 
nieuwbouw van 16 woningen

• Demontage en hergebruik van zoveel mogelijk 
materialen

• Eerste circulaire sloopproject van Accolade 



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Volta 2020
Circulaire renovatie Alfa-
college 

• Circulaire herontwikkeling 
van schoolgebouw in 
Hoogeveen door HuneBouw

• Metabolisme van de 
herontwikkeling in kaart 
gebracht om impact te 
kunnen evalueren

Draadglas (4.912 kg)

LEGENDA
Onder 500 kg
Geen data

REFUSE

VOLTA 2020

REDUCE

RENEW
(8%)

RE-USE 
(13%)

REPAIR

REFURBISH
(2%)

REMANUFACTURE

REPURPOSE
(3%)

RECYCLE
(39%)

RECOVER
(34 %)

10R

[     ]B

[     ]C

[     ]A

[     ]D

[     ]E

VLOEREN (28.167 KG)

PLAFONDS (18.817 KG)

ARMATUREN (6.048 KG)

WANDEN (36.258 KG)

BEGLAZING (14.388 KG)

BINNEN KOZIJNEN
(26.870 KG)

BINNENDEUREN (457 KG)

VLOEREN

Systeemplafond: Rockfon Krios

ARMATUREN

WANDEN

POTENTIE VOOR
LOKAAL HERGEBRUIK

BEGLAZING (85.95 KG)

BINNEN KOZIJNEN

BINNENDEUREN

ISOLATIE

AGC IPLUS Energy NT
on Clearlite (33.189 kg)

AGC IPLUS Top 1.1
on Clearlite (51.906 kg)

PIR (25.992 kg)

Systeemwanden (32.099 kg)

Betonsteen (3.719 kg)
Tegelwerk (440 kg)

Naaldvilttapijt (22.509 kg)

PVC vloer (3.841 kg)
Rubber (1.559 kg)

Tegelwerk (258 kg)

Systeemplafond (18.817 kg)

11.363 kg

29.391 kg

76.191 kg

13.782 kg

Vlakglas (9.476 kg)

IN
FO

GR
AP

HI
C 

BY
:

Totale materialenbank  9.045 ton

Beton
Baksteen
Aluminium
Staal
Hout

7.022 ton
887 ton
394 ton
244 ton
223 ton

120 ton
63 ton
58 ton
18 ton
15 ton

Kunststof
EPDM
Overig
Keramiek
Glass

Tapijttegels:
Desso Airmaster

Harde vloer:
Marmoleum Real Forbo

Enverifoam

Rockwool steenwol

PLAFONDS

Virgin' materialen

Gerecyclede materialen

Gebruikte-/2e hands materialen

Virgin' materialen (biobased)

50%

40%

10%

41%

59%

100%

50%

11%

86%

16%

50%

56%44%

11%

84%

100%

BRON

OUTPUT

INPUT



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Circulaire Havens (Port of Zwolle)
Circulaire ontwikkeling haven
hubs

• Onderdeel van bredere ontwikkeling 
Regiodeal Zwolle

• Circulariteit gepositioneerd als verbindende 
factor in ontwikkeling van de havens van 
Kampen en Meppel en de spoorterminal in 
Zwolle

• In een workshop een overkoepelende visie en 
specifieke ambities per gebied opgesteld

Ronald 
energiehub

deelauto's 
distribueren in 

wijken

RK

Opwekken 
waterstof 

hoe en wat?
(Wouter)

deelfietsen 
distribueren in 

wijken

RK

windturbines
groot en klein

RK
leveren én 

ontvangen van 
energie (dus 
in= uitgaand

(walter)

integratie 
energiesystemen: 
gas, elektriciteit en 

warmte infra niet los 
van elkaar zien.

RK

Trimodaliteit RZ: 
vervoer van weg 

naar water en 
spoor; minder 
CO2 (Janna van 

Maar)

Opwekken 
waterstof met 
'overgebleven' 

energie of 
warmte?
(Wouter)

TEO en TEA

RK

Laadpleinen

RK

energie 
cascadering

RK

Pragmatisch omgaan met bio: 
bouwen op bestaande 

certificering en wetgeving. 
Maximaliseren positieve 

milieueffecten door integraal 
bekijken. Niet bij nieuwbouw, 

eerst industrie en oude 
binnensteden.

RK

Schepen op 
alternatieve 

brandstoffen laten 
varen {waterstof} 
(Jeroen van den 

Ende)

Zon op 
daken 
(Dick)

Energielandschap 
Tolhuislanden 

(windmolens en 
zonnevelden) 'verplicht' 

voor naastgelegen 
bedrijvigheid  (Janna 

van Maar)

zon op dak

RK

integraal bekijken 
restwarmte (NOx 

etc ook 
meenemen bij 

prioritering 
gebruikers)

biomassa 
acceptabel als het 

vooral lokaal/ 
regionaal  wordt 

verkregen.
(Walter)

Accepteren dat 
overgangsperiode 

niet ideaal is b.v. rol 
biomassa tussen gas 

en all electric.
(Wouter)

E- hub Hessenpoort : 
opwek/productie en 
gebruik/levering H2. 

(Janna van Maar)

Circulaire haven 
meer energie 
opleveren dan 

verbruik (Jeroen 
van den Ende)

Industriële 
warmte 
anders 

opwekken 
(Wouter)

wind op 
land groot 

en klein
RK

Groene energie 
| energieopwek 
uit reststromen 

landbouw en 
GFT [ALEX]

fietskoeriers 
last mile

RK

bio- LNG bij 
lange afstand 

vervoer

RK

CO2 + H2 naar 
groengas

RK

elektrische 
goederenveroer 

bij last mile

RK

"flatten the 
curve" op 

gebiedsniveau

RK

waterstof 
hubs

RK

open 
warmtenetwerk 

(doesjka)

supply your 
neighbour

RK

smart grid 
voor 

energie  
(doesjka)

Weerribben 
als natuurlijk 

kapitaal 
[ALEX]

Mineralen (as, etc) ook 
kunnen terugbrengen naar 
natuur waar grondstoffen 

worden gehaald (kan wel in 
buitenland, maar wettelijk 

niet in NL)

RK

collectieve, fysieke 
compensatie 

ruimte

RK

Linken 
natuurbeheer 

met verwerking 
reststromen 

[ALEX]

'afmaken' van het 
gebied inplaats 
van ontwikkelen 
van het gebied

(Walter)

Ronald Vergroten 
natura2000 met 

inegtatie 
bedrijven/energie

hub

N- marktplaats 
(ivm extern 
salderen)

RK

Gebiedsontwi
kkeling nabij 
Natura 2000

(Wouter)

Behoud warde 
aanliggende 

natuur, 
creatieve 

inpassing (Dick)

bedrijventerrein 
uitbreiding in 
balans met 

ecologie in de 
omgeving peter 

meppel

uitbreiding 
bedrijventerrein 

moet 
biodiversiteit 

verhogen 
(doesjka)

natuurinclusief 
en groen 
bouwen 
(doesjka)transitie 

gebruiken om 
meer lokale 
banen, meer 

werkzekerheid te 
maken (Doesjka)

De haven is een vitaal 
onderdeel van de 

samenleving in deze 
vreemde tijd viel veel stil 

maar de scheepvaart hield 
koers essentieel voor onze 
voedsel voorziening (Jeroen 

van den Ende)

Blockchain 
gebruiken voor 

producten, 
diensten etc.

RK

Link met de 
Hanze te 
leggen?

(Wouter)

En meer multimodaal 
denken het is gebleken 
in deze vreemde tijden 
dat de haven van vitaal 

belang is voor onze 
samenleving. (Jeroen 

van den Ende)

maak  een 
ecosysteem van 

bedrijven die 
elkaars kringlopen 

kunnen sluiten 
(doesjka)

Draagvlak 
(maatschappelijk 
en politiek) voor 

nieuwe 
industrieterreinen

(Wouter)

Acceptatie dat 
"afval" een 

grondstof is die bij 
verwerking 

zichtbaar wordt en 
overlast kan geven. 

(Wouter)

Vergroten 
capaciteit publiek 

transport en 
fietsinfra

RK

Bewoners 
betrekken  bij 

 onderzoek 
biodivesiteit 

behouden (Dick)

maak een bedrijventerrein 
'hip' in plaats van alleen 

een functionele plek. Dus 
een plek om te leven ipv 

alleen om te werken.
(Walter)

Culturele identiteit 
van de regio is dat 
het een knooppunt 
is | historisch besef 

van HANZE 
handelssteden 

[ALEX]

denken in 
business 
ketens 

regionaal 
peter meppel

een visie in Duitsland: 
Cultuur en maatschappij 

als startpunt van transities 
ipv technology push (oude 
aanpak) ;"Zivilgesellschaft 
als Taktgeber der Grossen 
Transformation";Toekomst

kunst  Frans

veilige en 
aangename 

werkomgeving 
maken voor 

mensen  (doesjka)

circulaire 
proeftuin 
voor regio 
(doesjka)

versterken 
samenwerking 

bedrijven onderling 
maar ook met 

gemeente o.a. peter 
meppel

draavlak bij 
bedrijven, 

economische 
drive peter 

meppel

Sociale inclusie | 
inzet mensen met 

afstand tot 
arbeidsmarkt in 

grondstoffenhub'
s [ALEX]

Wat is acceptabel 
aan overlast? 

(geluid, vervuiling 
etc.) (Wouter)

collectief 
eigenaarschap 

energieproductie 
(omwonenden en 

bedrijven) 
(doesjka)

lokale productie, 
werk voor 

iedereen (ook 
praktisch 

opgeleiden) 
(doesjka)

gezonde 
lucht peter 

meppel

Grondstoffen 
bank

RK

wonen werken 
recreëren 

combineren en 
daardoor bewuster 

maken van je 
omgeving
(Walter)

meervoudig 
bodemgebruik
Kelder en dak

RK

Niet mixen van 
functies in buurt 
van zwaardere 
milieucategorie

RK

Biogas is laatste 
stap: eerst vezels 

mineralen, etc

RK

Gaan uitbreiding 
van industrie en 
recreatie aan het 

water samen?
(Wouter)

haven als duurzaam 
logistiek knooppunt 

verbinden met 
spoor en weg, 

stimuleren 
duurzame logistiek 
in regio (doesjka)

samen leren o.a. 
steeds 

wisselende 
perspectieven/d
imensies Frans

bedrijven 
voegen bij 
vestiging 

meerwaarde 
toe aan

Meer toegevoegde 
waarde / economische 
activiteit in de havens 

realiseren (Wouter)

Samenwerking 
rond energie en 
warmte tussen 
besrijven (Dick)

Is circulair 
ondernemen al een 

randvoorwaarde 
voor economische 
groei? Of toch nog 

vooral ballast? 
(Wouter)

circulaire 
ketens maken 
van bedrijven 
en processen 

(doesjka)

Economische groei 
kan goed samen 

met circulair 
ondernemen (Jeroen 

van den Ende)

Zijn er goede 
voorbeelden waarbij 
bedrijven nu al geld 

verdienen met 
hergebruik / 

opwaarderen van 
afvalstromen? (Wouter)

Eenvoudig 
kunnen kiezen (en 
wisselen) tussen 

verschillende 
modaliteiten.

(Wouter)

bouwmarkt 
met 

restpartijen
RK

Human Captital 
|Inzet jong 
talent bij 

ontwikkelingen 
[ALEX]

Cascadering 
watergebruik

RK

Waterveiligheid vs 
garanderen 

bereikbaarheid 
van de havens 

over water.
(Wouter)

energie 
(warmte) uit 
water halen 
voor lozen

schoon water 
betekent 

schone bodem 
en oevers
(Walter)

wateropvang 
icm natuur

RK

waterreservoir 
in tijden van 

droogte 
(doesjka)

hemelwater 
lokaal 

(her)gebruiken 
en zuiveren 

(doesjka)

Shortsea 
shipping 

(Fred)

Herwinnen 
nutrieten uit 
afvalwater | 

link met RWZI?
{ALEX]

faciliteer de 
regio met hubs 

en logistieke 
korte lijnen

(walter)

naleven 
grondstoffenakkoor
d (50% circulair van 

primaire 
grondstoffen)

RK

Facilities 
marktplaats 
(personeel, 

apparatuur, ruimte)

RK

Regionaal circulair 
grondstof/bouwst
of op en overslag 
(Janna van Maar)

grondstoffen 
kadaster

RK

bioraffinage 
reststromen

RK

Kunnen we binnen de 
landbouw kringlopen 

sluiten of kleiner maken? 
(via de haven komt veevoer 
binnen, worden producten 

geexporteerd en mest 
verwerkt maar zonder 

directe samenhang.
(Wouter)

Kringlopen 
bouw en 

landbouw 
(Dick)

focus op 
grondstoffen 
peter meppel

Aqualandbouw

RK

Biobased 
chemie (NH3 

uit mest)

RK

focus op 
vervoer over 
water peter 

meppel

(Janna) Region
aal circulair 

grondstof/bou
wstof op en 

overslag

Grondstoffenhub,  
verwerking, 

waardetoevoeging 
(Dick

Ontwerp studio's 
grondstoffenge 

bruik

RK

Grondstoffen 
marktplaats

RK

waterstof als 
warmtebron 

voor industrie 
peter meppel

Regionale 
productie van 
materialen | 

koppeling 
landbouw + Bouw

fermentatie 
chemie (koppeling 
biogrondstoffen 

en landbouw)

RK

delen van 
voorzieningen 

(minder m2 
nodig) 

(doesjka)

niet alleen 
succesvolle 

projecten maar 
ook een blijvende 
beweging in gang 

peter meppel

flexibel 
gebruik 

gebouwen 
(doesjka)

emmissieloos/arm 
bouwen en 
ontwikkelen 

(doesjka)

balans 
maatregelen met 
hoogste impact vs 

zichtbaarheid 
peter meppel

Grondstoffen 
cascadering 

RK

materialen 
hub 

(regionaal)
(doesjka)

koppeling 
stad/bedrijfsleven
, met ommeland 

/agrarische 
producten peter 

meppel

upcycling 
maakindustrie 
impuls peter 

meppel

Grondstoffencolle
ctief | verwaarden 
van reststromen 

uit Bouw en 
Landbouw [ALEX}

DATA | noodzaak 
van inzicht in 

stromen en maken 
van infrastructuur 
daarvoor (ook qua 

relatiemanagement 
[ALEX]

ketengericht denken 
betekent misschien ook wel 
een "stolp" over een gebied 

plaatsen inzake 
grondstoffen en 

energiegebruik en 
emissies.

RK

zijn onze ambities te 
combineren met de 

ambities van het 
bedrijfsleven? En zo 

ja, Hoe?
(Walter)

geen bedrijven met 
monocultuur in het 

denken willen 
binnenhalen: waar 
zit de meerwaarde 
voor het geheel?

(Walter)

Hoe krijgen we 
inzicht in wat, 

waar gebeurt of 
moet gebeuren?

Wouterversterken 
functies als zorg 

en welzijn door te 
integreren met 

werklocaties
(Walter)

Dilemma 
economische 
activiteiten vs 
overlast voor 

omwonenden.
(Wouter)

benutten 
mensen met 

afstand tot de 
arbeidsmarkt 
peter meppel

gezonde en 
prettige 

werkomgeving 
maken 

(doesjka)

Betekenisvol 
werk voor 
iedereen 
(inclusief) 

[ALEX]

bedrijven voegen bij 
vestiging 

meerwaarde toe 
aan keten en 

samenleving en 
verantwoorden wat 

ze achter laten

klimaatrobuust 
maken van 

ontwikkelinge 
en bestaand 

gebied (doesjka)

bundeling  van typen 
industrie kan ook kansen 
bieden (resourcing samen 

lokaal doen, daardoor 
schaal voldoende groot 

krijgen)

RK

verbindende rol 
en werken aan 
bewustwording 
vanuit overheid 

richting 
bedrijfsleven

Ketens intensiveren 
betekent ook meer 

transportbeweginge
n op lokaal niveau.

RK

klimaatadaptatie 
en biodiversiteit 
toevoegen aan 

uitbreiding

Klimaatadaptatie 
verbinden met 
versterken van 
biodiversiteit 

[ALEX]

Overheid moet 
contactmomenten met 

bedrijfsleven gebruiken om 
te verbinden... dit actief 

doen en ruimte voor geven 
binnen functies

RK

Kijken naar de 
hele keten (voor 
de verschillende 
onderwerpen)

Wouter

Vestigingsbeleid 
gericht op 

ketendenken en 
circulariteit 

[ALEX]

Grond van 
afgraving 

haven lokaal 
inzetten (Thijs)

Hoogwaardige 
werkgelegenheid 

(thijs)

minimaliseren 
gebruik 
nieuwe 

grondstofffen 
Thijs

Beschikbaarheid, 
warmte en 

koelwater (thijs)

Energiehub 
(thijs)

Lokale 
afvalstromen/gr
ondstoffenstro

men uitwisselen 
(Thijs)

Mixen van 
functies 

Thijs

Demontabel 
bouwen voor 
de toekomst 

(thijs)

evenwichtige 
energie 

opwek Thijs

Niet 
afwentelen 

van vervuiling 
Thijs

Kracht in 
diversiteit

ketens 
maken, ook 

in/ voor 
regio

knooppunt niet 
alleen logistiek, 

maar ook in 
energie en andere 

grondstoffen.

monitoring  
grondstoffenstro
men nodig voor 
uitwisseling en 

sluiten van ketens

collectiviteit als 
meerwaarde 

voor ketens van 
bedrijven en 

omgeving

facility 
sharing

RK



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Circular Valley Heerenveen
Visie voor een circulaire bouwketen

• Ontwikkeling van bedrijventerreinen aan de 
Noordzijde van Heerenveen met een focus op 
circulaire bedrijvigheid

• Metabolic is betrokken bij het in kaart 
brengen van kansen en uitwerken van een 
circulaire visie

• De rol die gespeeld kan worden in de fysieke 
infrastructuur voor opslag en herbewerking 
van secundaire bouwproducten en materialen 
wordt in de visie meegenomen



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Zernike Campus
Zero Waste 2025

• Verbinding gelegd tussen zero waste 
ambitie Hanzehogeschool Groningen en 
grondstofstroomanalyse denken

• Samenwerking aangegaan met BuildinG ten 
behoeve van uitvoering CIRCO-track 



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Circulaire bouwlogistiek
MaterialenHUB De Stadterij
(Bork Groep)

• Ondersteuning conceptontwikkeling

• Interne workshop voor NICE team ‘Urban 
Mining’

• Deelname aan expertsessie onderzoek 
materialenHUB



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Mogelijke rol van de Materialenhub van Bork in het bouw-metabolisme van Hoogeveen tussen de materiaalstromen vanuit de sloopprojecten 
(rood) en de levering van hergebruikte materialen aan de nieuwbouw van een woonwijk (groen)



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Vraag naar secondaire grondstoffen
Grondstoffen voor kalkzandsteen

• Kalkzandsteenfabriek in Hoogersmilde wil 
toepassing van secundaire grondstoffen 
verhogen.

• Gekoppeld aan Bork Recycling en Noord-
Nederlandse Reinigingsdienst als leveranciers 
van secundaire grondstoffen



REGIONALE LEERKRINGEN
Waar hebben we bijgedragen aan kennisverspreiding en 

capaciteitsopbouw?



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Overzicht van kennisdeling en capaciteitsopbouw
Kennisdeling
• Workshop ‘Bouwstorm NNL’ op 03.10.2019

• Bijeenkomst ‘Circulair Slopen’ in Biosintrum 
op 13.11.2019 (i.s.m Bouw Circulair)

• Presentatie ‘Urban Mine NNL’ op Duurzaam 
Gebouwd Congres op 06.02.2020

• Presentatie ‘TA BOUW NNL’ op congres 100% 
Circulair NNL op 05.03.2020

Capaciteitsopbouw
• Ronde tafels circulair slopen (Bouwcirculair, 

VCF en N.I.C.E.)

• Ronde tafel ontwerpen uit het aanbod uit de 
urban mine

• Ronde tafel aanbesteden met een oog op 
hergebruik



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Rondetafels Circulair Slopen
Aanjagen ciruclair slopen en 
hergebruik
• Serie ronde tafels rond circulair slopen en 

hergebruik voor Noord-Nederlandse partijen 

• Capaciteitsopbouw rond inspecties, 
sloopbestekken en demonteren

• Pragmatische aanpak van BouwCirculair 
waardevol in het in beweging krijgen van de 
betonketens



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Rondetafel Inspecteren en hergebruik aanbesteden
Aanjagen ciruclair slopen en 
hergebruik
• Rondetafel rond inspecteren en het 

aanbesteden van demontage en hergebruik 
voor Noord-Nederlandse partijen 

• Capaciteitsopbouw rond inspecties, 
circulaire sloopbestekken en het inkopen van 
hergebruikte producten

• SGS Search brengt waardevolle ervaring 
in rond bouwstoffen inventarisaties en 
aanbesteden met het oog op hergebruik

Sessie zal nog gegeven worden in 2020



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Rondetafel Ontwerpen uit het aanbod 
Aanjagen ontwerpen uit het aanbod
• Rondetafel rond circulair slopen en ontwerpen 

met hergebruikte materialen voor Noord-
Nederlandse slopers en architecten 

• Capaciteitsopbouw rond het identificeren 
van herbruikbare producten, aanbodgestuurd 
ontwerpen en het overkomen van barrières

• Ervaring van SuperUse Studios in het 
ontwerpen met hergebruikte producten 
waardevol in het inspireren van architecten

Sessie zal nog gegeven worden in 2020



AANBEVELINGEN
Verder versnellen en barrières wegnemen



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Reflectie
Huidige business cases en leads
• Concrete kansen in alle drie focusgebieden 

gecreeërd en ondersteund

• Hoogwaardig hergebruik van materialen 
is vast agendapunt geworden voor nieuwe 
bouwprojecten bij opdrachtgevers als 
woningcorporaties

• Methodiek van grondstofstroomdenken blijkt 
goed aan te sluiten bij doelgroep en toepasbaar 
op verschillende ruimtelijke schaalniveaus 

NOORDNEDERLAND
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CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Reflectie
Behoefte uit de markt
• Partijen in Noord-Nederland zijn al aan de slag 

met circulair bouwen en de wil tot opschaling 
van pilots naar het nieuwe normaal is aanwezig

• Er wordt door de markt al strategische gewerkt 
aan het bereiken van de kantelpunten, zoals 
voorzien in de fysieke infrastructuur voor 
hetgebruik en een consistente vraag

• Enorm veel kennis en ervaring ligt al verspreid 
over Noord-Nederland

• Vraag om, en noodzaak van, capaciteitsopbouw 
blijft groot

• Ondersteuning in de eerste stappen van 
ambitievorming vormt ook nog een belangrijke 
behoefte 



CIRCULAIRE BOUWALLIANTIE NOORD-NEDERLAND

Het vervolg: Verdiepen en versterken
De eerste stappen zijn gezet:
• Breed inhoudelijk fundament is gelegd

• Ketenaanpak opgestart op de kantelpunten

• Verschillende business cases lopen

Dat vraagt om verdere ondersteuning
• Voornamelijk op vraagstukken rond wet en regelgeving, 

aanbesteden, waarderen en ondersteunen van een 
gemeenschappelijke taal en methodiek 

• Eigenaarschap op deze vraagstukken is nog niet belegd. Kansen 
hiervoor liggen in Noordelijke CE-Alliantie of ander Noordelijk 
samenwerkingsverband

• Daarnaast is circulair GWW opportuun als extra aanjager. Zeker 
wanneer de Provincies en Gemeenten hierin circulair gaan inkopen 
en aanbesteden.
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