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Circulaire Bouw Economie
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Dec 2018

Dec 2019



Transitieagenda 
ontwikkeld met  
de hele keten



De Bouw: een van de 5 pijlers in het Rijksbrede
programma “Nederland Circulair in 2050”.

Verantwoordelijk voor:

- 50% van het grondstoffenverbruik

- 40% van het energieverbruik

- 30% van het waterverbruik

- 35% van de CO2-uitstoot

Ambitie in 2050: 100% circulaire bouweconomie

Ambitie: Compleet Circulaire bouw in 2050
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De Circulaire Bouweconomie betekent

bouwen, gebruiken en hergebruiken van

gebouwen, gebieden en infrastructuur,
zonder: 

• natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten,

• de leefomgeving te vervuilen en

• ecosystemen aan te tasten,
op een wijze die economisch verantwoord is

en bijdraagt aan welzijn van mens en dier.

Hier en daar, nu en later.

De definitie
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2018 – 2023

Inrichten basiskamp

2030

Halverwege de top

2050

NL Circulair bereikt
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Veel

initiatieven
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Veel voorbeeldprojecten……

8

De tijdelijke rechtbank van Amsterdam

Stadstuin Overtoom. 
Een hergebruik van 98% sloopmateriaal!

Het eerste circulaire viaduct van Nederland

Circl, circulair platform, Amsterdam
Alliander
volledig circulair gerenoveerd kantoor

De PlasticRoad is 100% recyclebaar

De Green House
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To do voor 2023:

1. Ontwikkel vraag, aanbod én markt

2. Hoe circulariteit concreet te meten

3. Wet en regelgeving die niet knelt, wel stimuleert

4. Creëren van kennis en bewustwording.

Van knelpunten naar speerpunten



Vraag stimuleren en circulair
opdrachtgeverschap
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• RWS en RVB launching customer

• Circulair aanbesteden versnellen

• Integreren in dossiers (Verduurzamen woningen, demontabel, 
flexibel, routekaarten…)

• Subsidies & fiscale maatregelen

• Waarde toekennen (taxeren, accounting), businessmodellen 

• Uitvragen op prestaties
• Buyer groups



• MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) verplicht. 
• MPG geeft aan wat de milieubelasting is
• woningen en kantoren >100 m². 
• 1 januari 2018 geldt maximum 1,0.

De MPG verwijst naar de Nationale Milieu Database NMD.
Het kabinet besluit in 2020 over verplichting Materialenpaspoort.

Meer circulariteit
aanvullende indicatoren voor hoogwaardig hergebruik en recycling

Scherpere eis
eis tot 2030 stapsgewijs scherper stellen, te beginnen in 2021, en uiterlijk in 

2030 te halveren

Verbreden reikwijdte
andere gebruiksfuncties, zoals onderwijs, zorg, sport, winkels, horeca en 

bedrijfshallen en voor verbouw en transformatie

MPG



Doorkruisingen

Vorminsluiting

Type verbinding

Losmaakbaarheid



Materiaalstromen in de bouw



Financiele regelingen
• DEI + Circulaire economie 

pilot en demo projecten op het gebied van recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het 
gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie

• SDE
• ISDE
• EIA
• MIA\Vamil
• De regelingen MIA\Vamil (Milieu-investeringsaftrek) zijn gericht op de marktintroductie van 

duurzame alternatieven bij bedrijven. In de Milieulijst zijn extra mogelijkheden opgenomen voor 
circulair ondernemen. Bijvoorbeeld biedt de Milieulijst 2019 belastingvoordeel bij verbetering van 
de kwaliteit van gerecyclede producten, het weren van giftige stoffen uit producten of 
afvalstromen, of het benutten van reststoffen. Nieuw op de Milieulijst zijn circulaire gebouwen met 
veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk. Circulaire 
gevel. Geheel gebouw o.b.v. BREEAM en GPR. 

• Per 2020: gebouwen met MPG < 0,5; ook woningbouw; verplicht publiceren over leerervaringen.

14



15



CirculaireBouwEconomie.nl



Van lineair naar circulair
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take make waste

Fossiele energie
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Van lineair naar circulair
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Technologische

grondstoffen

Biologische

grondstoffen

Hernieuwbare energie







10 R-en Strategie – Ladder van Circulariteit

1. Refuse, Weigeren/voorkomen gebruik

2. Reduce, Gebruiken van minder grondstoffen

3. Redesign, Herontwerpen met het oog op circulariteit

4. Re-use, Product hergebruiken (tweedehands)

5. Repair, Onderhouden en repareren

6. Refurbish, Product opknappen

7. Remanufacture, Nieuwe producten van tweedehands

8. Re-purpose, Hergebruiken product in andere toepassing

9. Recycle, Verwerken en hergebruiken materialen

10. Recover, Energie terugwinnen
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4. Re-use_

Upcycle Centrum Almere
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4. Re-use_

Stadstuin Overtoom, Amsterdam
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6S-en - Layers van Brand

stuff

space plan

services

skin

structure

site



Gebouwdeel D(emontabel), Delft

lichte materialen_

demontabel_
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LocHal , Tilburg
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LocHal , Tilburg

herbestemmen_

energiezuinig_



30Woonhuis, Nijmegen
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Woonhuis, Nijmegen biobased_

hergebruiken_



32Patch22, Amsterdam
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Patch22, Amsterdam

overmaat_

scheiden drager en inbouw_



Vragen
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Irma Thijssen, RVO en CBE 

Thomas Wellink, RVO en CBE

meldt u aan op de nieuwsbrief
www.circulairebouweconomie.nl


