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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

Circulaire Bouweconomie 2050



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



Drie aanverwante begrippen



Nu – 2023

Inrichten basiskamp

2030

Halverwege de top

2050

NL Circulair bereikt

3 Etappes



To do voor 2023:

1. Ontwikkel vraag, aanbod en 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



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

Circulariteit verwerken in overheidsnormen bouw 
De overheid start 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 onderwijs 
In 2023 is er op alle onderwijsniveaus en -
richtingen aandacht voor circulair bouwen.

Oprichten kennisinstituut circulair bouwen 
Leidende principes hierbij zijn ‘lerend evolueren’ 
en ‘netwerkgestuurd handelen’.

Alle overheidsaanbestedingen circulair in 2030 
In aanloop daartoe zullen de komende jaren 
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.

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

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

Belangrijkste Acties



Uitvoering door overheid en markt;

Transitieteam en Transitiebureau
Het Transitieteam bestaat uit: 

Elphi Nelissen (TU/e) - Voorzitter

Esther 't Hoen - Ministerie van BZK

Mari van Dreumel - Ministerie van I&W

Cécile van Oppen - Copper8

Henkjan van Meer - Unie van Waterschappen

Jeroen van der Waal - Gemeente Amsterdam

Menno Rubbens - Cepezed /  BNA

Niels Ruijter - NVTB

Peter Broere - BRBS Recycling

Paul Terwisscha van Scheltinga - Woonbedrijf

Stephan van Hoof - VolkerWessels

Sharon van Ede - Nederlandse Ver. van Banken

Trudy Rood - PBL

Het Transitiebureau bestaat uit: 

Hans Scherpenzeel, programmamanager CBE, 

Claartje Vorstman, deelprogrammaleider GWW, 

Irma Thijssen en diverse medewerkers.



De kern bestaat uit de hoofdlijnen 
markontwikkeling via regelgeving en de 
voorbeeldrol van de Rijksoverheid:

• Rijk in voorbeeldrol: 
circulair aanbesteden Rijkswaterstaat (RWS) 
en Rijksvastgoed (RVB) en circulariteit in de 
eigen Rijksbedrijfsvoering (inkoop)

• Regelgeving: 
milieuprestatie-eis (MPG) met daarin 
circulariteit gewaardeerd en onderzoek naar 
scherpere eisen. 

Acties vanuit de Kabinetsreactie



MPG – Kamerbrief Minister Ollongren 8 okt 2019

MPG

• MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) verplicht. 

• MPG geeft aan wat de milieubelasting is

• woningen en kantoren > 100 m²

• 1 januari 2018 geldt maximum 1,0

Kamerbrief oktober 2019:

1. Een uniforme berekening van circulaire maatregelen in de 
milieuprestatie voor gebouwen MPG

2. Een strengere milieuprestatie-eis in 2021 en verdere aanscherping 
hiervan richting 2030

3. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de milieuprestatie.



Materialenpaspoort
• “Het kabinet wil uiterlijk in 2020 

een besluit nemen over een 
verplicht materialenpaspoort”

• Transitieteam adviseert het Rijk 
Voorafgaand inventariserend 
onderzoek materialenpaspoort

• CB’23: één van de drie concept-
leidraden, door drie actieteams: 
‘Paspoorten voor de bouw’ 
‘Framework circulair bouwen’, en 
‘Meten van circulariteit’



Onderzoeken en publicaties
• Onderzoek en Rapport 'Meetmethode voor Losmaakbaarheid’ 

- Alba Concepts

• Onderzoek en Rapport 'Potentie van biobased materialen in 
de bouw' - NIBE 

• Onderzoek en Rapport Verkenning 'Materialenpaspoort voor 
gebouwen' - Jonge Honden 

• Onderzoek en Rapport 'Inventariserend onderzoek naar een 
uniforme meetmethode voor circulair bouwen' - Jonge 
Honden

• Brochure 'Aan de slag met circulaire woningbouw -
Vuistregels voor ontwerp en uitvoering' – Lente Akkoord

• Inspiratieboek met 30 circulaire producten en diensten - W/E 
adviseurs.

• Onderzoek en Rapport ‘Milieubelasting van materiaalstromen 
in de woning- en utiliteitsbouw; nulmeting’ – EIB, Metabolic
en SGS Search

• Handreiking Losmaakbaarheid - PIANOo & Rijkswaterstaat 

• Onderzoek en Rapport 'Doelgroepenonderzoek Kenniscentra 
Circulair Bouwen' - USP

• Lexicon 'Circulair Bouwen' - Platform CB'23 

• Framework 'Circulair Bouwen' - Platform CB'23 

• Leidraad 'Paspoorten voor de bouw' - Platform CB'23 

• Leidraad 'Kernmethode voor het meten van circulariteit in de 
bouw' - Platform CB'23 

• Circulair inkopen in 8 stappen – PIANOo en Copper8

• Uitwerking R-Ladder met 10 stappen, tot een circulaire 
strategie.



Materiaalgebruik in de bouw



Biobased materialen



Losmaakbaarheid



Circulaire producten en diensten

17



Subsidies

• 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. Geheel gebouw BREEAM en GPR. 

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



Ladder van Circulariteit, 
ofwel 10 R’en Strategie
1. Rethink: heroverwegen

2. Redesign: herontwerpen

3. Reduce: verbruik van grondstoffen verminderen

4. Reuse: volwaardig hergebruik van producten in dezelfde functie

5. Repair: onderhoud en reparatie

6. Refurbish: renoveren of opknappen van producten of bouwdelen

7. Remanufacture: nieuwe producten maken van oude producten of onderdelen

8. Repurpose: hergebruik van producten met een ander doel 

9. Recycle: verwerking en hergebruik ban materialen met een ander doel

10. Recover: energieterugwinning uit materialen 

(NB: Verbranding zonder energieterugwinning en storten horen niet in een circulaire economie).





De tijdelijke rechtbank van Amsterdam

Alliander

volledig circulair gerenoveerd kantoor

De Green House, Utrecht

Heel veel initiatieven

Afvalbrengstation, Den Haag

Stadstuin Overtoom. 

Een hergebruik van 98% sloopmateriaal!

Triodos, Driebergen

Stadskantoor, Venlo

Emergis, Kloetinge



Kinder- en Jeugdkliniek Emergis, Kloetinge

• Het oude kantoor van 
Rijkswaterstaat in Terneuzen 
fungeerde als donorgebouw.

• 80 tot 90% van het RWS-
kantoor is hergebruikt. Zoals  
gevelbekleding (hardhouten 
shingles, gemaakt van oude 
meerpalen ), kozijnen, 
deuren, hang- en sluitwerk, 
zonneschermen, armaturen 
voor de binnenverlichting.

• 40% is 1 op 1 hergebruikt.

• Van 1.400 n.aar 3.400 m2



Interviews, artikelen, nieuwsbrief



Website CirculaireBouwEconomie.nlWebsite Circulairebouweconomie.nl

• Nieuws

• Uitvoeringsprogramma

• Voorbeeldprojecten

• Interviews

• Agenda evenementen

• Achtergrondrapporten


