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• Leeuwendeel van de maatschappelijke opgaven ligt in de
gebouwde omgeving

• Opgaven zijn qua omvang veel groter dan de afgelopen 
tientallen jaren

• Deze opgaven zijn qua techniek, disciplines, omgeving en 
regelgeving veel complexer en veeleisender

• Tegelijkertijd is het speelveld enorm versnipperd; zeer veel 
betrokken Overheden, Ondernemers, Organisaties,
Onderwijs-/ kennisinstellingen en Ongeorganiseerde 
burgers
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Circulaire Bouw Economie
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In samenwerking met Bouwagenda
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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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Drie aanverwante begrippen



Strategie naar de Top

Volgorde, maar geen dogma,
elke keer weer doorlopen:

1. Beperken vraag

2. Gebruik eindeloze bronnen

3. Efficiënt gebruik eindige bronnen



 
Grondstoffen- en Materiaalgebruik 
in huidige situatie 

• Efficiënte inzet 
o.a. verminderen en langere levensduur  

• Duurzame inzet 
o.a. Hernieuwbaar, alg. beschikbaar 

• Herbruikbare inzet 
o.a. Circulair ontwerpen en  recycling 

 

0.  Nul situatie         1. Efficiënte inzet      2. Duurzame inzet  3. Herbruikbare inzet

Naar 100% circulair: 3 stappen strategie
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2018 – 2021
Inrichten basecamp

2030
Halverwege de top

2050
NL Circulair bereikt
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Belangrijkste Acties

Alle overheidsaanbestedingen circulair in 2030 
In aanloop daartoe zullen vanaf 2023 zullen alle 
uitvragen van de overheid circulair zijn.

Aanpak reductie CO₂-uitstoot in de bouw
50 % minder CO2-verbruik in de bouw in 2030 en 100% 
reductie in 2050.

Uiterlijk in 2020 besluit over verplicht 
materialenpaspoort 
Uiterlijk in 2020 besluiten we over een systematiek die 
inzicht geeft in materialen en grondstoffen, 
bijvoorbeeld met een materialen-paspoort.

Subsidie voor circulaire business- en 
verdienmodellen 
Tijdelijke, financiële ondersteuning voor circulaire 
business- en verdienmodellen.

Doorontwikkeling uniforme meetmethode voor 
circulariteit 
We verkennen de meerwaarde van een uniforme, 
eenduidige meetmethodiek in projecten en pilots.

Circulariteit verwerken in overheidsnormen bouw 
De overheid start in 2018 een programma dat hier nader 
onderzoek naar doet en experimenten entameert.

Internationale positionering en samenwerking 
Nederland werkt met buurlanden aan een Noordwest-
Europese circulaire bouweconomie.

Circulair bouwen integraal onderdeel van 
onderwijs in 2021 
In 2021 is er op alle onderwijsniveaus en -richtingen 
aandacht voor circulair bouwen.

Oprichten kennisinstituut circulair bouwen 
Leidende principes hierbij zijn ‘lerend evolueren’ en 
‘netwerkgestuurd handelen’.
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Drie voorbeelden uit mijn omgeving

1. Minder beton door 
3D printen brug

2. Voetbrug van bio composieten

3. Upgrading Hoofdgebouw Tu/e



Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

De koplopers zijn al begonnen
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Volledig circulair gerenoveerd kantoor van Alliander in Duiven

De koplopers zijn al begonnen
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Autotunnel Bunnik: duurzame constructie met 25% minder milieubelasting

De koplopers zijn al begonnen
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Hartelijk 
dank 

voor uw 
aandacht



Heeft u nog vragen?

21


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Maatschappelijk urgente uitdagingen
	Maatschappelijk urgente uitdagingen
	Maatschappelijk urgente uitdagingen
	Maatschappelijk urgente uitdagingen
	Circulaire Bouw Economie
	In samenwerking met Bouwagenda
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Belangrijkste Acties
	Slide Number 16
	De koplopers zijn al begonnen
	De koplopers zijn al begonnen
	De koplopers zijn al begonnen
	Slide Number 20
	Heeft u nog vragen?

