
Circulaire kansen voor de bouw

Ambitie – Naast de energietransitie is de overgang naar een circulaire bouweconomie de grootste opgave voor de gebouwde omgeving. De eerste stap richting een circulair, toekomstbestendig gebouw, 
bouwontwerp of businessmodel is het vaststellen van de circulaire ambitie. Wat zijn de drijfveren en beoogde resultaten? Deze ambitie laat zich vertalen in een circulaire strategie voor alle onderdelen van de 
organisatie en dient als uitgangspunt voor gesprekken met stakeholders in de gehele keten. De circulaire bouw (industrie) gaat in de kern om drie zaken; verlagen van de milieudruk, het beschikbaar houden 
van (kritieke) bouwmaterialen/elementen en het behoud van waarde. 
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Ketensamenwerking 
Circulair veranderen doe je niet alleen. Daag leveranciers en klanten 
uit tot circular design en gebruik van andere materialen.

Open vragen stellen
Door open vragen te stellen in tenders en aan partners en leveran-
ciers blijft de oplossingsrichting open en komen innovatieve ideeën 
vanzelf los.

Circulair design
Design for disassembly: ontwerp modulair en losmaakbaar en ge-
bruik standaardmaten en industrieel vervaardigde elementen. Heb 
aandacht voor toekomstig hergebruik.

Materiaalkeuze
Gebruik wat er al is: tweedehands materialen of een compleet 
donorgebouw. Kies bewust voor circulaire producten, zoals biobased 
materiaal.

Return to maker
Zoek producenten die spullen terugnemen. Zo komt een retour-
stroom op gang waardoor zowel sloopafval als productie van nieuwe 
materialen wordt beperkt.

Paspoort
Breng de materialen en milieuimpact van producten of het gebouw 
in beeld. Maak een paspoort om bij sloop de materialen zo hoog-
waardig mogelijk te kunnen ‘oogsten’.

Circulair inkopen eigen bedrijfsvoering
Kies voor circulaire of herbruikbare producten. Overweeg de bewe-
ging naar gebruik ipv bezit. Gezamenlijk inkopen. 

Duurzame energie & Afvalbeheer
Maak de cirkel rond door de inzet van duurzame energie, een 
emissieloze logistiek en bouwplaats en goed afvalbeheer (oa hoog-
waardige verwaarding)

Challenge medewerkers
Betrek medewerkers bij circulaire activiteiten, zij kunnen veel 
specifieke kennis inbrengen. Denk aan een medewerkers-challenge.

Storytelling
Zet circulaire ideeën en resultaten in als inspiratie voor anderen en 
deel het verhaal van je circulaire reis. Positioneer jezelf.
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Ketensamenwerking 
Samenwerkingen vormen een cruciaal onderdeel van de circulaire economie. Ga in gesprek met 
leveranciers en afnemers over hoe zij kunnen bijdragen aan circulaire ambities. Kunnen ze bijvoorbeeld 
andere grondstoffen of materialen leveren of verpakkingsmateriaal terugnemen of verminderen? Leg 
deze circulaire afspraken contractueel vast. Denk ook aan andere business modellen zoals ‘product as a 
service’. 

Open vragen stellen
Er zijn veel circulaire oplossingen beschikbaar, maar vaak is dit nog niet gevat in keurmerken of bestaan-
de richtlijnen. Door open vragen te stellen in tenders en aan partners en leveranciers ontstaat creativi-
teit. Stel bijvoorbeeld de vraag: ik wil een zo circulair mogelijk gebouw te realiseren, welke moge-
lijkheden zien jullie?

Circulair design
Realiseer een toekomstbestendig gebouw door modulair en flexibel te ontwerpen en bouw met 
elementen die eenvoudig te vervangen en verplaatsen zijn. Door losmaakbaar te bouwen met droge 
verbindingen - dus zonder lijn, voegcement, kit en pur - kunnen elementen zonder breek- en sloopwerk 
gedemonteerd en opnieuw ingezet worden. Gebruik standaardmaten zodat hergebruik (door anderen) 
makkelijk is en ook productie efficiënter wordt. 

Materiaalkeuze
Gebruik tweedehands en/of biobased materialen. Tweedehands: ‘oogst’ een donorgebouw(en) of koop 
in vanuit een materialenmarktplaats. Denk ook aan gebruik van materialen afkomstig van andere 
sectoren. Biobased: denk aan hout en biovezels zoals vlas en hennep. En gebruik producten met het 
Cradle to Cradle certificaat: dit betekent dat ze veilig en mogelijk oneindig kunnen circuleren in 
kringlopen - alle stoffen in het product zijn chemisch veilig en kunnen worden geupcycled en 
gerecycled. 

Return to maker
Producten of bouwmateriaal belanden aan het einde van hun levensduur vaak op de afvalberg of 
worden geheel gerecycled. Dat is zonde, want veel producten zijn op te knappen en kunnen prima een 
tweede leven krijgen. Vraag aan leveranciers en producenten of ze materialen, elementen of producten 
terug willen nemen aan het einde van de levensduur. Zo kan er een reguliere retourstroom op gang 
komen, waardoor zowel sloopafval als vraag naar primaire grondstoffen door de producent, wordt 
beperkt. Het business model Product as a Service is hierop gebaseerd.

Paspoort
Maak een productpaspoort dat inzichtelijk maakt waar een product uit is opgebouwd en wat de milieu-
impact is. Zijn de verschillende materialen eenvoudig te scheiden en opnieuw te gebruiken? Maak een 
gebouwpaspoort, hiermee breng je in beeld welke materialen/elementen/producten er in het gebouw 
zitten, kan je (kosten)efficiënter onderhoud plegen, en vergroot je de kans op hoogwaardig ontman-
telen en oogsten. Je kunt aan deze kennis ook een footprint berekening koppelen.

Circulair inkopen eigen bedrijfsvoering
Circulariteit begint bij de inkoop, ook voor eigen bedrijfsmiddelen; ga in gesprek met leveranciers en 
kies bewust voor circulaire producten of gebruik ipv bezit. Gebruik schaalvoordelen door gezamenlijk 
in te kopen met andere producenten.  Kijk voor de Wegwijzer Circulair Inkopen op Pianoo en voor meer 
info op Green Deal Circulair Inkopen.

Duurzame energie & Afvalbeheer
Bij een 100% circulaire economie is gebruik van duurzaam opgewekte energie en emissieloos bouwen het 
sluitstuk. Denk daarbij aan gebruik van elektrisch of ander ‘groen aangedreven’ materieel. Verduurzamen van 
bestaand vastgoed? Kijk op www.raboduurzaamvastgoed.nl en www.energiekeregio.nl. Ook goed afval-
beheer is essentieel binnen een circulair systeem. Het gaat in eerste instantie om vermijden van afval, en 
vervolgens over goed scheiden, het juist afvoeren van reststromen, en er zorg voor dragen dat deze optimaal 
en liefst lokaal worden geupcycled of hergebruikt.

Challenge medewerkers
Maak gebruik van de praktische ideeën van personeel op de werkvloer. Betrek ze via een medewerkers-
challenge of serious gaming bij de circulaire ambities van het bedrijf en benut zo hun praktijkervaring. 
Betrokkenheid vanuit alle lagen in de organisatie is essentieel om de transitie naar circulaire producten of 
bedrijfsvoering gestalte te geven. Dit vraagt om transformationeel leiderschap. Creëer draagvlak door mede-
werkers te betrekken bij het formuleren van de ambitie en de ‘why’ die daaraan ten grondslag ligt.

Storytelling
Door het verhaal van je circulaire reis te delen en het eindresultaat te laten zien - inclusief alles wat anders 
ging dan van te voren gedacht – worden anderen geïnspireerd en geholpen en leren stakeholders wat jij doet 
op dit gebied. Hiermee wordt de transitie naar een circulair systeem versneld. Positioneer jezelf met de be-
haalde circulaire resultaten als koploper; dit kan tot allerlei interessante spin-off en vervolgopdrachten leiden.

Tools/hulpmiddelen 
Circular Transition Indicator 
Deze tool maakt inzichtelijk hoe circulair de input en output van een product of het gehele bedrijf is.

Levenscyclusanalyse (LCA) 
Een levenscyclusanalyse brengt de milieu-impact van producten in kaart. Deze informatie is nodig om een reductie 
van de impact te realiseren, bijvoorbeeld door het switchen van ketenpartners en/of gebruikte materialen.

ICT (IoT, AI, Big Data, sensoring) 
Part-& material tracking: door in kaart te brengen welke materialen in de producten verwerkt worden en de locatie 
van deze producten te volgen, kunnen producten aan het eind van hun levensduur teruggehaald en zo hoogwaar-
dig mogelijk verwaard worden. Zet met digitalisering in op predictive 
maintenance via bijvoorbeeld IoT of AI: een element of installatie geeft 
een seintje wanneer het aan onderhoud/vervanging  toe is.

Algemeen
Gezonde gebouwen hebben een goed werkend ventilatiesysteem, een 
gezond binnenklimaat en voldoende groen in en om het gebouw. De 
WELL-certificering is een bekend keurmerk voor een gezond gebouw. 
Zie ook www.bluebuildinginstitute.nl. 

Meer info? Benader de Rabo Circulair Ondernemen Desk via 
circulair.ondernemen@rabobank.nl

https://www.pianoo.nl/nl/wegwijzer-circulair-inkopen
https://www.gdci.nl/nl
https://raboduurzaamvastgoed.nl/csr/app/rabobank/
http://www.energiekeregio.nl
https://ctitool.com/
http://www.bluebuildinginstitute.nl

