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Inleiding 

Het opstellen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie is een voortvloeisel uit de 

ondertekening van het Grondstoffenakkoord. De bouwindustrie en -adviessector, binnen VNO-NCW 

en MKB-NL, heeft het IJzendoorn overleg (een breed overleg van branches in de bouwkolom) 

aangewezen om de resultaten te bespreken en te voorzien van inhoudelijk commentaar. Vanuit dit 

overleg waren twee personen afgevaardigd naar het schrijfteam  binnen de transitieagenda 

Circulaire Bouweconomie. 

De transitieagenda Circulaire Bouweconomie is onder grote druk tot stand gekomen, waarbij helaas 

niet altijd gelegenheid was om onderwerpen fundamenteel met elkaar te bediscussiëren. Dit heeft 

de kwaliteit in de ogen van het IJzendoorn overleg geen goed gedaan. 

Belangrijk punt voor VNO-NCW was en is: géén algemene (primaire) grondstoffenreductie 

doelstelling in het Grondstoffenakkoord. Dit is niet realistisch en daarmee onwenselijk. Deze 

doelstelling is daarom ook uit het Grondstoffenakkoord verwijderd. Het was een harde voorwaarde 

van VNO-NCW. Door te stellen dat het Grondstoffenakkoord leidend is voor het opstellen van de 

transitieagenda Circulaire Bouweconomie is hieraan ook invulling gegeven.  

Een ander belangrijk punt was het evenwichtig beschouwen van alle duurzaamheidsthema’s in het 

gehele proces van ontwerp naar gebruik en afvalstadium. Focus op (specifieke) materialen vanuit een 

enkel thema (zoals circulariteit) is eenzijdig en gaat voorbij aan duurzaamheidsdoelstellingen. 

Circulaire bouweconomie vraagt niet om een product- of materiaalbenadering maar om een 

procesbenadering. Slimmer programmeren en slimmer bouwen reduceert  materiaalgebruik meer  

dan ‘product-bashing’. 

Gelukkig bevat de transitieagenda Circulaire Bouweconomie veel goede analyses en voorstellen voor 

de toekomst. In de volgende teksten willen we graag de belangrijkste accenten leggen en de 

prioriteiten aanbrengen bij de implementatie van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie. 

Integrale duurzaamheid is het uitgangspunt 

De bouw- en infrasector staat voor een grote uitdaging. Een bijzonder grote bouwopgave van 

1 miljoen woningen tot 2040, maar ook een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Om deze 

uitdagingen aan te kunnen zijn grote inspanningen nodig. Dit betekent dat we onze gebouwen en 

infrastructuur anders moeten gaan ontwikkelen. Circulair bouwen vergt een transitie van de 

bouwsector. De nadruk ligt daarbij op het programmeren, ontwerpen en realiseren van 

hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw.  

Kort geformuleerd betekent dit dat er wordt gestuurd op het verantwoord gebruiken van 

grondstoffen en het verbruiken van grondstoffen wordt ontmoedigd. De ambitie is dat uiterlijk in 

2050, de gebouwde omgeving volledig energieneutraal en circulair is. De overheid, lokaal, regionaal 

en landelijk wordt uitgedaagd om de vraag naar circulair gebouwde bouwwerken aan te jagen door 



zo spoedig mogelijk alle bouwprojecten circulair te ontwerpen, vervolgens  circulair aan te besteden 

en ook circulair te laten bouwen en te laten onderhouden maar altijd in het licht van de integrale 

duurzaamheid van bouwwerken. 

De bouwproducten- en bouwmaterialenindustrie is uiteraard voorstander van duurzaamheid. 

Duurzaamheid is het doel, circulariteit kan en zal daartoe een van de middelen zijn om die te 

bereiken. Bouwbedrijven en de ontwerpsector willen dit graag oppakken in de procesaanpak voor 

integraal duurzaam bouwen. 

Belangrijk is om te streven naar een ‘inclusieve definitie van integrale duurzaamheid en circulariteit’ 

en te zorgen dat alle actoren daarmee weten wat de juiste duurzame en circulaire oplossing is als zij 

voor een keuze staan. 

De agenda moet zich dus concentreren op het ontwikkelen van concepten die makkelijk aanpasbaar 

en volledig demontabel zijn en om zo snel mogelijk op die wijze te gaan bouwen. Hierbij is het dan 

ook van belang om aan te geven dat er feitelijk in de bouw geen sprake is van reële schaarste van 

grondstoffen. Hoogstens van mogelijk onnodig gebruik. 

Hergebruik van materiaal (hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan wordt bedoeld met de circulaire 

bouweconomie)  is nastrevenswaardig maar is niet per definitie duurzaam. In sommige gevallen kan 

de inzet van primair materiaal vanuit bijvoorbeeld CO2 optiek of vanuit biodiversiteitsdoelstellingen 

of (water) veiligheid veel duurzamer zijn. Te veel focus op één enkel milieuaspect zoals bijvoorbeeld 

CO2 of circulariteit levert geen duurzame oplossing op. De MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) 

systematiek, thans opgenomen in het Bouwbesluit,  levert een integrale afweging op van alle 

relevante aspecten waarin ook CO2 zijn plek heeft en grondstoffenefficiency zijn plek gaat krijgen. 

Van belang is afspraken te maken over een objectieve LCA methodiek, inclusief zaken als natuurlijk 

kapitaal, afgestemd op de Europese ontwikkelingen die goed inzicht biedt in de mate van 

duurzaamheid voor de verschillende opties van circulariteit van materialen en producten. De 

Duurzaam GWW methodiek zorgt er voor dat bij programmering en ontwerp al beter worden 

nagedacht over functies, prestaties, materiaalgebruik, gebruik en onderhoud, benodigde levensduur 

en kwaliteit zodat hergebruik in een volgende levenscyclus maximaal mogelijk is e.d. zodat er 

afgewogen project ontstaat dat maximaal voldoet aan de duurzaamheids- en circulariteitsambities 

voor dat project. 

De transitie naar circulair bouwen vraagt procesveranderingen in de gehele bouwketen niet alleen bij 

de bouwtoelevering.  

Voorstel aanpak implementatie 

I. Onderzoek: 

(1) Een gedegen onderzoek naar de beschikbaarheid (kwantiteit en locatie) van 

functioneel bruikbare bouwproducten en -materialen in de huidige bestaande 

gebouwde omgeving (de “urban mine"). Stel vast wat en wanneer er aan materiaal 

uit gebouwen bij sloop geoogst kan worden en breng in kaart in welke mate dat 

materiaal dan ook bruikbaar (kwaliteit technisch)  is en welke voordelen dat oplevert 

gerelateerd aan de verschillende integrale duurzaamheidsthema’s. 



(2) Breng in kaart hoeveel van de huidige bouw- en sloop afvalstromen nu door 

afvalverwerking een nuttig hergebruik vinden.  Doe tevens  een onderzoek/analyse 

naar de mogelijkheden hoe, op een financieel economisch verantwoorde wijze, 

grondstoffen, materialen en producten uit de afvalverwerking en -recycling 

hoogwaardiger kunnen worden hergebruikt (we moeten overigens af van het 

onjuiste maar hardnekkige frame  dat de bouw 19 miljoen ton afval produceert en 

dit laat storten. In werkelijkheid worden, mede door het stortverbod dat Nederland 

kent , slechts 10 duizend ton afval gestort of verbrand).  De circulaire bouw agenda 

moet er voor zorgen dat dit in de toekomst verder gereduceerd wordt, liefst naar 0 

(middels circulair ontwerpen). 

(3) Onderzoek de ontwikkeling van een digitaal gebouw/materialen paspoort dat op 

termijn mogelijk verplicht kan worden gesteld.  

 

II. Stimuleer circulair bouwen bij opdrachtgevers en ontwerpers  

(1) Bouw door op de bestaande MPG systematiek en DGWW   (Duurzame Grond Weg en 

Waterbouw) procesaanpak, onderzoek welke toevoegingen hierin noodzakelijk zijn 

om duurzame circulaire oplossingen juist en integraal te gaan afwegen en voer die 

door in de bepalingsmethode en de NMD (Nationale Milieu Database) . Eén database 

met gegevens over materialen is van belang (NMD). Eén uniform instrument, dat 

berekeningen baseert op de gegevens in de NMD  voor GWW (DuboCalc) en B&U 

(MPG-berekening) moet de basis vormen. Criteria voor duurzaam slopen kunnen een 

belangrijk rol spelen om duurzaam denken, duurzaam ontwerpen en duurzaam 

materiaalgebruik te stimuleren en te benchmarken in zowel het ontwerp- en 

duurzaam materiaalgebruik te stimuleren en te benchmarken in zowel het 

ontwikkelproces als de inkoop. Een kloppend businessmodel is een voorwaarde voor 

de industrie. 

(2) Bepaal de waarde van bouwwerken en materialen na hergebruik of recycling in 

verschillende toepassingen op basis van een evenwichtige LCA systematiek waarin 

grondstoffenefficiency een plaats heeft gekregen.  

(3) Het doen van een verkennend onderzoek naar mogelijkheden, nut en noodzaak van 

de totstandkoming van complete, consistente en voor iedereen toegankelijke 

(ontwerp)tools met (milieu)informatie over materialen en bouwdelen voor circulair 

bouwen, en opbouw van producten en materialen in de gebouwde omgeving voor 

circulair bouwen gebaseerd op de informatie in de NMD.  

(4) De overheid kan geen gebouw meer ‘lineair’ laten bouwen (of verbouwen). Dat zou 

normaliter met de geuite ambitie absoluut niet meer kunnen. Stimuleer 

precontractueel overleg met de gehele bouwsector over doelen en ambities. Laat 

deze doelen en ambities terugkomen in ontwerpen en stimuleer daarmee 

innovatieklimaat met heldere koers. Ontwikkel aanbestedingscriteria en besteedt 

vervolgens circulair aan en formuleer de eisen. Zorg zoveel mogelijk voor uniforme 

eisen, zodat er geen wildgroei aan uitvragen van opdrachtgevers bij duurzaam 

aanbesteden ontstaat. 

(5) Ontwikkel een programma waarmee ook private aanbesteders worden gestimuleerd 

om circulair te (laten) bouwen. 



(6) Zet in op acties die de verschillende producten(materialen)stromen willen 

ondernemen. Belangrijk is in te zetten op veel kleine deelprojecten, anders wordt 

het een brede oefening met mogelijk veel overlegstructuren, waar de snelheid onder 

gaat lijden. 

 

III. Procesdenken in de keten bevorderen 

(1) Alle actoren in de circulaire bouwketen zullen hun processen ingrijpend moeten 

aanpassen. Ontwikkel voorbeelden van circulaire bouwprojecten waarmee deze 

procesaanpassingen inzichtelijk worden gemaakt. Draag deze kennis uit naar 

opdrachtgevers, ontwerpers, bouwbedrijven, gebruikers en de rest van de keten. 

(2) Pas het denken vanuit integrale duurzaamheidsthema’s en procesdenken zoals dat 

wordt toegepast in de GWW-sector met Duurzaam GWW toe in de gehele bouw. 

 

IV. Onderwijs- en bijscholingsprogramma’s 

(1) Ontwikkel van VMBO tot MBO programma’s om de procesveranderingen ook uit te 

leggen aan alle deelnemers in de bouw. 

(2) Stimuleer interactie van kennisinstellingen met bouwprojecten om kennis te borgen, 

te verspreiden en te verbeteren. 

 

V. Uitwisseling innovatie-ideeën en best-practices van MKB bedrijven 

(1) De vele innovaties zijn voor ontwerpende en bouwende bedrijven moeilijk te vinden 

en te beoordelen. Een ‘marktplaats’ voor innovator en andere partijen in de keten, 

alsmede objectivering van de duurzaamheid van innovaties helpt de implementatie 

van duurzame technieken en bedrijfsprocessen. Essentieel vervolgens is de 

stimulering en acceptatie van de opdrachtgever van die innovaties en het scheppen 

van de condities voor toepassing van die innovaties op de korte en langere termijn. 

Door vroegtijdig overleg te voeren over ambities met de bouwsector kan deze laatste 

haar processen en materiaalstromen verantwoord ‘herinrichten’.  

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat we nu moeten beginnen bij nieuwbouw. 

Onderzoeken daarbij wat realistisch en duurzaam is met betrekking tot grondstoffen 

uit bestaande bouw. Het is van belang om op voorhand geen materialen uit te sluiten 

of te prevaleren. Veel voorbeelden van goede praktijken zullen bij opschaling 

ongewenste effecten (niet duurzaam) krijgen. 

(2) De volgende aanpak is gewenst:  

(a) Benoem opschalingsprojecten die door branches, consortia of andere 

samenwerkingsverbanden kunnen worden uitgevoerd. 

(b) Inzet van ontwerpprincipes met oog op waarde-behoud van materialen, o.a. 

flexibel een aanpasbaar bouwen. 

(c) Virtuele plek waar ketenpartners elkaar kunnen vinden (i.v.m. sociale media 

app). 

(d) Regionale agenda’s van opdrachtgevers om innovatie-inspanningen te 

stimuleren en lonend te maken  

(e) Vroegtijdig overleg met sector hoe regionale ambities kunnen worden 

gerealiseerd 



(f) Ontwikkelen van (snelle) testprocedures om veiligheid en bruikbaarheid van 

secundair materiaal te toetsen, inclusief recycling. 

 

VI. Opschalen en stellen uniforme kwaliteitscriteria secundair materiaal 

Om grootschalig secundaire materiaalstromen (van voldoende kwaliteit  en met 

aandacht voor transportafstanden)  in te zetten is voldoende “economies of scale” nodig 

met goede regionale condities en lange termijn denken en handelen. Door goede 

onderlinge (en vroegtijdige) afstemming van opdrachtgevers, ontwerpers, producenten. 

Door goede onderlinge (en vroegtijdige) afstemming van producenten, importeurs en 

recyclers, als mede goede afspraken over uniforme kwaliteitscriteria (op EU leest 

geschoeid) kan hergebruik van materialen goedkoper en mainstream worden en kan 

duurzame logistiek verbeteren. Voorgestelde Aanpak: stimuleer procesdenken en 

bevorder Europese afspraken. 

Vervolgproces 

In paragraaf 6.1 van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie is de “governance” beschreven 

inzake de voortgang van het vervolgproces. Er wordt onder meer voorgesteld om een stuurgroep en 

een reflectieteam in stellen. Een nauwe samenwerking met de Bouwagenda ligt daarbij voor de 

hand. 

Het spreekt voor zich dat het IJzendoorn overleg een prominente rol wil vervullen in de governance. 

Niet in de laatste plaats om de uitvoering van “de Bouwagenda” te begeleiden, maar vooral ook om 

de nadruk te blijven leggen om prioritering van een integrale duurzaamheidsbenadering bij het 

uitrollen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie  

 

De IJzendoorngroep is van mening dat zij een centrale rol in de sturing van het vervolgproces behoort 

te hebben. De voor de beoogde transitie essentiële kennis over bouwprocessen en -producten is juist 

hier te vinden. Ook het draagvlak binnen de bouwsector  is gebaat bij een dergelijke centrale rol. Het 

gaat om het creëren van een nieuwe wijze van ketendenken in een bestaande keten, waarin al 

meerdere initiatieven lopen. Veel benodigde acties, zijn al ‘business-as-usual’, maar nog 

onvoldoende in de gehele keten geïmplementeerd. Willen we dit snel en effectief neerzetten dan 

moeten de huidige keten-organen op de goede manier worden ‘gericht’ en dan is een herinrichtingen 

van bestaande organen mogelijk nog eerder aan de orde dan het oprichten van een nieuw orgaan.  


