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Transitie naar circulair bouwen 

Illustraties lineaire en circulaire economie: PBL 2016 
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Verandering en Vastigheid 

Uitgangspunten  Omgeving 

Materiaalvoorraden in stand houden Informatie- en communicatiestroom 

Zo min mogelijk milieubelasting Beoordeling 

Behoud van waarde Samenwerking 



Verandering en Vastigheid 

Sawa, Rotterdam 
Nice Developers en ERA Contour 

Illustratie: https://woneninsawa.nl/images/SAWA-rotterdam-building.jpg 



Verandering en Vastigheid 

Het Platform, Amersfoort 
Space encounters en Schipperbosch 

Illustratie: https://schipperbosch.nl/het-platform/ 



Verandering en Vastigheid 

Tijdelijke rechtbank, Amsterdam 
Du prie en Cepezed 

Illustratie: https://www.cepezed.nl/nl/project/tijdelijke-rechtbank-amsterdam/30529/ 



Verandering en Vastigheid 

Jaar Procesdoelen  Resultaatdoelen 

2023 Overheden vragen circulair 
uit 

2030 Overheidsbestedingen zijn 
100% circulair 

50% minder primaire grondstoffen 
(mineraal, metaal, fossiel) 

2050 Volledig circulaire economie 
zonder afval 

Transitieteam circulaire bouweconomie 



MISSIE PLATFORM CB’23 

Wij zorgen dat er in 2023 nationale, sectorbreed 
gedragen afspraken zijn die de transitie naar circulair 
bouwen mogelijk maken.  



De weg vooruit 

Leidraden: 
Paspoorten 

Meten 

Lexicon 

Nieuwe ontwikkeltrajecten: 
Circulair ontwerpen 

Circulair inkopen 
Mogelijk gemaakt door 
meer dan 200 marktpartijen! 



Verandering en Vastigheid 

Afspraken van Platform CB’23 zijn… 

Gebaseerd op bestaande kennis en ervaring 

Gebaseerd op draagvlak 

Weergave van waar we het al over eens zijn 

Gebaseerd op gezamenlijk behoeftes, vragen, dilemma’s 

Gemeenschappelijke taal en denkkader 

Voorwaarde voor onderlinge vergelijkbaarheid en gezamenlijk leren 



Verandering en Vastigheid 

Afspraken die passen bij deze fase van de transitie 

Geen norm 

Groeimodel van afspraken 

Breed toepasbaar 

Ruimte voor innovatie 



En hoe nu verder? 

 Platform CB’23 blijft tot in ieder geval 2023 bouwen aan afspraken 
!   Handig voor de markt 
!   Handig voor beleidsmakers 

Jaar Beslissing 

2022 Of en op welk moment in de bouwcyclus (materialen)paspoorten 
verplicht worden 

2021 Of en op welke manier de meetmethode onderdeel wordt van de 
SBK-bepalingsmethode en de NMD 



En hoe nu verder? 

 Jullie kunnen aan de slag 
!   Taal en doelen eigen maken 
!   Experimenteren en ervaringen delen 
!   Deelnemen publieke consultative voor circulair ontwerpen 

Kijk op www.platformcb23.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief! 



Bonus: Meten van circulariteit 

!   Kerndoelen van circulair bouwen :  
!   Beschermen materiaalvoorraaden 
!   Beschermen milieu 
!   Beschermen bestaande waarde 

!   Onderscheid: 
!   Impact op drie kerndoelen 
!   Strategieën om impact te maken 

Wat willen we weten? 



Bonus: Meten van circulariteit 

Van strategie naar impact 

Toxiciteit 

Losmaakbaarheid 

Aanpasbaarheid 

Meer gebruik secundaire grondstoffen 

Meer gebruik hernieuwbare grondstoffen 

Hoogwaardig hergebruik 

R-principes 

Bewust gebruik schaarse grondstoffen 

Minder watergebruik 

Levensduurverlenging 

Minder gebruik grondstoffen 



Bonus: Meten van circulariteit 

!   Denkkader:        Hoofdstuk 3 
!   Indicatoren:        Hoofdstuk 4 
!   Definitie en berekening indicatoren:    Hoofdstuk 5 
!   Adaptiviteit en maximale impact op kerndoelen: Hoofdstuk 6 

www.platformcb23.nl/downloads/2020 

Meer weten? 


