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WAT IS DUURZAAM?





RELATIE TUSSEN 
DUURZAAM & LEVENSDUUR ?





RELATIE TUSSEN 
DUURZAAM & CIRCULAITEIT ?





ALLES DRAAIT DUS OM DE DEFINITIE !





WELKE DEFINITIE GEVEN WIJ NU AAN ‘CIRCULARITEIT’ ?

- REDENERING VANUIT NATUUR PERSEPECTIE

- REDENERING VANUIT ECONOMISCH PERSPECTIEF
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REDENERING VANUIT NATUUR PERSEPECTIE

Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval. 

In een circulaire economie zorgen we dat grondstoffen, 

onderdelen en producten hun waarde houden.



REDENERING VANUIT ECONOMISCH PERSPECTIEF

Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem 

waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en 

waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het 

systeem.



Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem 

waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en 

waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het 

systeem.

Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval. 

In een circulaire economie zorgen we dat 

grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde 
houden.



Een circulaire economie is een 

economisch en industrieel systeem 

waarin geen eindige grondstofvoorraden 

worden uitgeput en waarin reststoffen 

volledig opnieuw worden ingezet in het 

systeem.

Circulariteit gaat uit van een wereld 

zonder afval. In een circulaire economie 

zorgen we dat grondstoffen, onderdelen 

en producten hun waarde houden.

“Heel Nederland is ineens helemaal circulair geworden. 
Begrip komt echter van begrijpen en het lijkt me verstandig als we eerst een 
poging doen te begrijpen wat circulariteit precies inhoudt. 
Iedereen laat daar nu zijn eigen definitie op los waardoor de verwarring 
maximaal is en iedereen claimt het zonder het echt te doen.”

THOMAS RAU:

Circulariteit staat voor het honderd procent elimineren van 
afval. We kunnen het bouwproces zo organiseren dat afval 
nooit meer voorkomt.



RIJKSOVERHEID



Vijf transitie agenda’s



REDUCTIE CO2

Een circulaire economie is een 

economisch en industrieel 

systeem waarin geen eindige 

grondstofvoorraden worden 

uitgeput en waarin reststoffen 

volledig opnieuw worden 

ingezet in het systeem.



Website Rau:

Circulariteit faciliteert toekomst

RAU Architecten ziet een circulair gebouw als een 

tijdelijke samenvoeging van producten, componenten en 

materialen met een gedocumenteerde identiteit. De 

herkomst en de geplande herbestemming van alle 

producten, componenten en materialen zijn hierbij 

nauwkeurig gedocumenteerd om deze in de toekomst 

eenvoudig een nieuwe huisvesting te kunnen bieden.

PROJECT: TRIODOS BANK



Circulariteit in theorie RAU voor Triodos Bank: o.m. (re)montabel

- Is dit nieuw? 

- Unitbouwers doen dit al jaren!

Circulariteit in theorie volgens de overheid (herwinnen grondstoffen)

- Moeten we van de houten constructie, weer ‘bomen maken’

- Andere is het Re- of Upcycling en geen circulariteit

- Dat is niet logisch

CIRCULARITEIT IN DEFINITIE
BIJ PROJECT: TRIODOS BANK



Een circulaire economie is een 

economisch en industrieel systeem 

waarin geen eindige grondstofvoorraden 

worden uitgeput en waarin reststoffen 

volledig opnieuw worden ingezet in het 

systeem.

Circulariteit gaat uit van een wereld 

zonder afval. In een circulaire economie 

zorgen we dat grondstoffen, onderdelen 

en producten hun waarde houden.

“Heel Nederland is ineens helemaal circulair geworden. 
Begrip komt echter van begrijpen en het lijkt me verstandig als we eerst een 
poging doen te begrijpen wat circulariteit precies inhoudt. 
Iedereen laat daar nu zijn eigen definitie op los waardoor de verwarring 
maximaal is en iedereen claimt het zonder het echt te doen.”

THOMAS RAU:

Circulariteit staat voor het honderd procent elimineren van 
afval. We kunnen het bouwproces zo organiseren dat afval 
nooit meer voorkomt.



.

Transitie 

agenda’s
……componenten en materialen zijn 

hierbij nauwkeurig gedocumenteerd om 

deze in de toekomst eenvoudig een 

nieuwe huisvesting te kunnen bieden.



MAAR WAAR IS DAN DE INBRENG 
VAN DE PRODUCENT ?

WE HEBBEN HET CONTINU OVER PRODUCTEN !



14000 + MEDEWERKERS

4.5 MILJARD - 2018

27 PRODUCTIE LOCATIES

500  MEDEWERKERS

8 PRODUCTIE LOCATIES

141 MILJOEN - 2018

WERELDWIJD CCM-EU



ALLEMAAL 

‘DATA-DRIVEN’

BIM MODEL

EEN MILIEU-

DATABASE



OPBOUW LCA  | EN-15804 



PRE CONSUMING SCRAP POST CONSUMING SCRAP



Circulariteit staat voor het honderd procent elimineren van 
afval. We kunnen het bouwproces zo organiseren dat afval 
nooit meer voorkomt.

Dat wordt dus al lastig als je vanuit de productie van een 
bouwproduct redeneert !

THOMAS RAU:



ALLEMAAL 

‘DATA-DRIVEN’

BIM MODEL

EEN MILIEU-

DATABASE





MPG BEREKENING HAALT 
DATA UIT:



PRAKTIJK VOORBEELD



METAFOOR EPDM FOLIE

POLYMEER

PLASTOMEER

VULCANISEREN

ELASTOMEER- EPDM



METAFOOR EPDM FOLIE

PLASTOMEER

ELASTOMEER- EPDM



PRODUCTIE PLASTOMEER

VULCANISATIE TOT ELASTOMEER BAAN | EPDM

NA GEBRUIKSDUUR, DEMONTAGE VAN HET DAK

DE-VULCANISATIE TOT PLASTOMEER MENGSEL

HERNIEUWDE INZET IN PRODUCTIE MENGSELS

GESLOTEN CIRKEL -

OPTINALE VORM VAN
CIRCULARITEIT

MONTAGE OP HET DAK



Minder “virgin” Raw Material benodigd. Betere L.C.A.

INVLOED CIRCULARITEIT OP L.C.A.



RIJKSOVERHEID





ONZE VISIE



“Heel Nederland is ineens helemaal circulair geworden. 

Begrip komt echter van begrijpen en het lijkt me verstandig als 

we eerst een poging doen te begrijpen wat circulariteit precies 

inhoudt. 

Iedereen laat daar nu zijn eigen definitie op los waardoor de 

verwarring maximaal is en iedereen claimt het zonder het echt te 

doen.”



RAU: MISSIE WIJ: VISIE



CIRCULAIR BOUWPRODUCT?

CHECK HET BIJ DE PRODUCENT !



Bedankt voor uw aandacht
regels


