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Meer info: https://sites.google.com/view/livinglabcirculairefietsinfra/home

living labs netwerkliving lab circulaire 
fietsinfrastructuur

Methode: ABCD-roadmap

https://sites.google.com/view/livinglabcirculairefietsinfra/home


Circulaire economie: Urgentie wordt steeds duidelijker



De bouw- en sloopsector is verantwoordelijk voor:

- 50 % van het grondstoffenverbruik
- 30 % van het totale waterverbruik
- 70 % van de totale Nederlandse CO2- en fijnstofemissie
- 23 miljoen ton afval op jaarbasis (2x zo veel als alle 

huishoudens samen)
- 40 % van het energieverbruik

(daarbij voor 95 % afhankelijk van fossiele en eindige 
bronnen)

De bouw- en sloopsector doet er toe!



Maar wat is dan precies circulair?

Wat moet je dan meten en
Hoe meet je dat dan?



Susanne Dietz
Consultant bij NEN en coördinator 
van Actieteam Meten van 
circulariteit in de bouw bij Platform 
CB23

Platform CB23, van methode naar 
tools. Werkwijze, resultaten en 
toekomstperspectief

Reinier de Nooij
Directeur Optimal Planet, 
deelnemer Platform CB23 

Vertalingen naar de praktijk, 
overzicht van instrumenten, 
methodes en tools

David Anink
Sr. Consultant bij Stichting WE 
adviseurs duurzaam bouwen, 
ontwikkelaar van circulaire tools

Van methode naar praktisch 
instrument, wat kan er al in de 
B & U?

Mantijn van Leeuwen
Directeur van NIBE BV, voorzitter 
Actieteam Meten van circulariteit 
in de bouw van platform CB23

Van methode naar praktisch 
instrument, wat kan er al in de 
GWW?

Sprekers
Pauze

Paneldiscussie

Borrel



De transitie naar circulair bouwen 
en de manier waarop we die 
volbrengen is vergelijkbaar met de 
energietransitie

Stelling 1



Meten is geen weten als je niet 
goed weet wat je meet

Stelling 2



Normalisatie zit innovatie in de 
weg en zou in deze fase van de 
transitie geen rol moeten spelen

Stelling 3



Circulair bouwen is meer dan het 
sluiten van grondstoffenkringlopen

Stelling 4



Het is nog te vroeg om gunningen/ 
aanbestedingen te baseren op 
kwantitatieve circulaire prestaties

Stelling 5



Het werk van Platform CB’23
Suzanne Dietz – Coördinator Actieteam Meten van Circulariteit in de Bouw

NEN, afspraken voor een betere wereld



Verkennende vragen
Als je denkt aan de energietransitie en de transitie 
naar circulair bouwen, wat is dan de eerste 
overeenkomst die je ziet? En het eerste verschil? 

NEN, afspraken voor een betere wereld



Transitiecurve



Verkennende vragen
In welke fase van de transitiecurve zit jouw 
organisatie? En de Nederlandse bouwsector?

NEN, afspraken voor een betere wereld



Stelling
Normalisatie zit innovatie in de weg en zou daarom 
geen rol moeten spelen in deze fase van de circulaire 
bouweconomie

NEN, afspraken voor een betere wereld



NEN maakt afspraken over

- Technische compatibiliteit
- Prestatiekenmerken
- Proceskenmerken
- …

→ Level playing field
→ Lagere transactiekosten

NEN, afspraken voor een betere wereld



NEN maakt afspraken o.b.v.

- Draagvlak
- Consensus
- Gelijkwaardigheid
- Transparantie
- Vrijwilligheid

NEN, afspraken voor een betere wereld



Verkennende vragen
Als je denkt aan de energietransitie en de transitie 
naar circulair bouwen, wat is dan de eerste 
overeenkomst die je ziet? En het eerste verschil? 

- Veel partijen
- Onduidelijk einddoel

NEN, afspraken voor een betere wereld



Verkennende vragen
In welke fase van de transitiecurve zit jouw 
organisatie? En de Nederlandse bouwsector?

NEN, afspraken voor een betere wereld



Stellingen
Normalisatie zit innovatie in de weg en zou daarom 
geen rol moeten spelen in deze fase van de circulaire 
bouweconomie

NEN, afspraken voor een betere wereld



MISSIE PLATFORM CB’23

Wij zorgen dat er in 2023 nationale, sectorbreed

gedragen afspraken zijn voor circulair bouwen. 



De weg vooruit





Actieteam Meten van circulariteit 

in de bouw 



Doelen Meetmethode

Vergelijken van uitkomsten van verschillende 

studies of aanbestedingen is moeilijk door 

gebruik van verschillende methodes

Opdrachtnemers moeten met veel verschillende 

methodes en instrumenten bekend zijn

→Wens voor harmonisatie

Situatie



Deelnemende bedrijven & organisaties

Opdrachtgevers Producenten Architecten Aannemers Adviseurs en kennisinstellingen

MRA Betonhuis BNA BAM Advieslab Jeeninga Primum

Rijksvastgoedbedrijf Centrum Hout Rijnboutt Boskalis Alba Concepts RIVM

Rijkswaterstaat Mineralz BV Heijmans CE Delft SBK

ROCKWOOL 

BV

KWS Dutch Green Building 

Council

SGS INTRON

VlakglasRecycling

Nederland

Roelofs groep Ecochain SGS search BV

Witteveen + Bos NIBE SHR

Optimal Planet TNO

PBL W/E adviseurs

PRé Sustainability WE Boost
In dit actieteam zijn er geen ontwikkelaars en financiers aangesloten



Doelen meetmethode

Wat is de noodzaak van een aparte 

meetmethode voor circulariteit?

Hoe krijgen we meer eenduidige en vergelijkbare 

resultaten?

→Waar zijn we het al over eens?

Hoofdvragen jaar 1



Doelen meetmethode

Waardebehoud

Informatiewensen uit user stories

Toxiciteit

Losmaakbaarheid

Aanpasbaarheid

Aandeel secundaire grondstoffen

Aandeel hernieuwbare grondstoffen

Hoogwaardigheid van hergebruik

R-principes

Gebruik schaarse grondstoffen

Watergebruik

Levensduurverlenging

Gebruik grondstoffen



Doelen meetmethode

Kerndoelen van circulair bouwen : 

Beschermen materiaalvoorraaden

Beschermen bestaande waarde

Beschermen milieu

→ Ja, er is momenteel behoefte aan een aanvullende methode, naast de 

MPG-berekening

Conclusie behoefte extra meetmethode



Doelen Meetmethode

Één set van kernindicatoren en definities

Aanvullende indicatoren mogelijk

Kernmeetmethode past in verschillende instrumenten

Meer duidelijkheid scheppen…

…met een geharmoniseerde

kernmeetmethode



Doelen meetmethode

Waardebehoud

Informatiewensen uit user stories

Toxiciteit

Losmaakbaarheid

Aanpasbaarheid

Aandeel secundaire grondstoffen

Aandeel hernieuwbare grondstoffen

Hoogwaardigheid van hergebruik

R-principes

Gebruik schaarse grondstoffen

Watergebruik

Levensduurverlenging

Gebruik grondstoffen



Doelen meetmethode

Impactindicatoren:  Wat direct bijdraagt aan de doelen

Schaalniveau: Bouwwerk & Bouwproduct, maar input uit ‘lagere’ niveaus

Levenscyclusfases:  Allen (van ontwerp, bouw, gebruik tot hergebruik)

Randvoorwaarden



Doelen meetmethode

Focus: Informatie



Doelen meetmethode

Kerndoelen van circulair bouwen : 

Beschermen materiaalvoorraaden

Beschermen bestaande waarde

Beschermen milieu

Wat willen we weten?

Hoe gaan we dat meten?



Beschermen van milieu

Uitgaan van wat er al is: MPG-berekening

- Geschikt voor dit doel?

- Voordelen en risico’s?



Beschermen van milieu

Verwijzen volledig naar de bestaande methode:

Indien het actieteam van Platform CB’23 van mening 

zou zijn dat de methode aanpassing vraagt, zal dit bij 

de beheerder (SBK) worden aangegeven.



Beschermen van milieu

Verwijzen naar 

deelindicatoren, 

uiteindelijke score!



Beschermen van materiaalvoorraden

Waardebehoud

Informatiewensen uit user stories

Toxiciteit

Losmaakbaarheid

Aanpasbaarheid

Aandeel secundaire grondstoffen

Aandeel hernieuwbare grondstoffen

Hoogwaardigheid van hergebruik

R-principes

Gebruik schaarse grondstoffen

Watergebruik

Levensduurverlenging

Gebruik grondstoffen



Beschermen van materiaalvoorraden

GEBRUIK

VERLIES

BESCHIKBAAR

3 informatiewensen



Beschermen van materiaalvoorraden



Beschermen van materiaalvoorraden



Beschermen van materiaalvoorraden



Bescherming van waarde

?



In de toekomst kijken

Uitgangspunt:

Realistische schatting > Theoretische mogelijkheid

Hoe dan?

Data voor de toekomst



In de toekomst kijken

Waardebehoud

Informatiewensen uit user stories

Toxiciteit

Losmaakbaarheid

Aanpasbaarheid

Aandeel secundaire grondstoffen

Aandeel hernieuwbare grondstoffen

Hoogwaardigheid van hergebruik

R-principes

Gebruik schaarse grondstoffen

Watergebruik

Levensduurverlenging

Gebruik grondstoffen



In de toekomst kijken

Hoe zit het dan met adaptiviteit?

• Ook adaptief bouwen is een circulaire strategie

• Willen gezamenlijk leren over inschatting van 

toekomstige grondstofstromen

→ Transparantie bieden over gemaakte keuzes in ontwerp en inschattingen 

voor toekomstige invloed op milieu-, waarde- en materialen.

→ Kwalitatieve rapportage op basis van scenario’s voor de toekomst



In de toekomst kijken



MISSIE PLATFORM CB’23

Wij zorgen dat er in 2023 nationale, sectorbreed

gedragen afspraken zijn voor circulair bouwen. 



Reinier de Nooij

Tools voor meten van 
Circulariteit in de Bouw



Met dank aan…

• René de Klerk (Rendemint)

• Kelly Ruigrok en Gertjan Vroege (NDI-GSE)

• Roy Vercoulen (CircularIQ)

• Woud Jansen (Alba)

• Mantijn van Leeuwen (NIBE)

• David Anink (W/E)



Drie doelen Circulair Bouwen



Value Hill: Lineair Systeem



Value Hill: Circulair Systeem



Drie doelen Circulair Bouwen



Tools voor het meten van Circulariteit

• Circular Product Footprint (NDI-GSES)

• Optimal Scans (OP)

• CircularIQ

• PRP (Rendemint)

• Building Circularity Index (Alba)

• LCA (NIBE, Pré, Ecochain, Agrodome…) 

• CPG (W/E)



Origin of 
source: 
Virgin or 
Recycled?

Usability after 
use phase: 
Waste or 
Recycling?

Massa %

Circular Footprint NDI (GSE System)



CF = 100%−
%Virgin +%Waste

2

Circular Footprint Model



CF = 100% −
100% +100%

2
= 0%

Virgin Waste

Circular Footprint Model



CF = 100%−
0% + 0%

2
= 100%

Virgin  Waste

Circular Footprint Model



Circular Footprint Model



Circular Footprint Model



Kenmerken

• Uniform

• Generiek

• Gedetailleerde data nodig

• Milieu-impact niet meegenomen

• Sluit goed aan op 
materiaalindicatoren CB’23



Koopwijsprijs 2018



Optimal Scan Infrastructuur



Thema-indeling op maat

Of



1. Thema’s en gewichten
2. Criteria per Thema per Niveau

3. Gewichten per criterium en sub-criterium

MULTICRITERIA-ANALYSE (MCA)

Optimal Scan Zevenaar



Opties vergelijken en optimaliseren



• Niet uniform, waarde-oordelen

• Vaste generieke kerncriteria

• Maatwerk mogelijk

• Neemt milieu en sociale aspecten mee

• Sluit redelijk goed aan op CB’23 (kan beter)

• Kan ook organisaties en productsystemen 
beoordelen

Kenmerken



BCI



BCI



BCI



BCI



Toepassing: The Green House

BCI: 77%



• Uniforme methode

• Maatwerk mogelijk t.a.v. gewicht MI vs LI

• Alleen voor gebouwen

• Milieu-impact ontbreekt (MPG)

• Gedetailleerde data nodig

• Sluit goed aan op materiaalaspect CB’23

Kenmerken



• Analyseren, meten en vergelijken van circulariteit

• Energie, grondstoffen, fairness, toxiciteit en hergebruik

• Circulair inkopen

• Toetsen van circulaire ontwikkelingen

• Grondstoffenpaspoort

• Circulair track & trace

PRP



asfalt pakket

belijning

betonband cement

steenslag

grind
zand

pigment

zand

PROJECT ITEM RESOURCESMATERIALS

Analysis of the    Circular Potential®

gas

verf

bitume

gas

water

water



SU BJECT O F A N A LY SI S

Pro ject  xxx 
subt i t le xxx

ROTONDE 

SU BJECT O F A N A LY SI S

Pro ject  xxx 
subt i t le xxx

ROTONDE 

SU BJECT O F A N A LY SI S

Pro ject  xxx 
subt i t le xxx

ROTONDE 

SU BJECT O F A N A LY SI S

Pro ject  xxx 
subt i t le xxx

ROTONDE 

SU BJECT O F A N A LY SI S

Pro ject  xxx 
subt i t le xxx

ROTONDE 

SU BJECT O F A N A LY SI S

Pro ject  xxx 
subt i t le xxx

ROTONDE 

SU BJECT O F A N A LY SI S

Pro ject  xxx 
subt i t le xxx

ROTONDE 

pigmentmonitoring
collecting
data

monitoring
verification
of data



Grondstoffen

Hergebruik 2e c.

Toxiciteit



• Uniform en Generiek

• Analyseert eerst of aangeleverde keten-data compleet is

• Analyseert daarna of keten-data geverifieerde brondata is

• Meet dan objectief circulariteit 

• Genereert daarmee sterk bewustwording in de gehele keten

• Milieu en social fairness wordt integraal meegenomen

• Geeft inzicht in welke gedetailleerde data ontbreekt

• Verzamelt alle data voor een CB23 berekening

Kenmerken



Drie doelen Circulair Bouwen



Tools en Doelen CB’23 

CF OS CIQ PRP BCI LCA CPG

Materialen

Milieu

Bestaande 
Waarde



CF OS CIQ PRP BCI LCA CPG

Materialen

Milieu LCA CO2/LCA LCA

Bestaande 
Waarde

CB’23

Tools en Doelen CB’23 



CB’23 User stories

1. Vergelijken van beschikbare opties
2. Opstellen van criteria of technische eisen 

bij aanbesteding
3. Eenduidiger maken van de aan te leveren 

data
4. Bieden van een sturingsmethodiek tijdens 

ontwerp/bouw
5. Monitoren van de totale circulariteits-

prestatie vd werken in een regio



Tools: Monitoring regio, sector

• Circular Footprint

• Optimal Scans* 

• CircularIQ*

• PRP

• BCI

• LCA

• CPG*

Uniform rekenmodel

GPR vastgoed

Binnenkort nieuw model

Binnenkort online toegang



Echter….

• Een product of werk is pas echt circulair als je het 
circulair maakt.

• Dus borging van tweede, derde, vierde leven… is 
cruciaal. 

• Dat is echter erg moeilijk meetbaar, want het ligt 
in de toekomst.

• De crux is niet alleen een eigenschap van een 
product maar juist ook van het systeem er 
omheen (bedrijf, sector, keten).



Optimal Scan Infrastructuur



Conclusies

• Kernmethode CB’23 goed gecovered door bestaande 
tools

• Aanname dat circulairder altijd beter is moet 
gecheckt worden door milieu-impact óók te 
berekenen/mee te nemen (bijvoorbeeld  CF+LCA of 
BCI+LCA/MPG)

• LCA: altijd aanvullen met checks op 
hernieuwbaarheid en hoogw. herbruikbaarheid 



Conclusies

• Niet beschikbaarheid van tools is het probleem, 
maar wel de databeschikbaarheid

• Focus moet nu gaan naar beschikbaarheid en 
verificatie van data en rekenmodellen, zodat model 
uitkomsten minder makkelijk ‘gestuurd’ kunnen 
worden.

• Borging van hoogwaardig hergebruik van 
materialen, componenten en producten = Key



Stelling 1

• Meten is pas weten, als je goed weet wat je meet.

• Om te weten wat je meet is goede data 
essentieel, en die ontbreekt vaak.

• Dus wat we meten met LCA en circulaire tools is 
meestal geen weten in de absolute zin, maar…

• Wel in de relatieve zin, waardoor we door de 
tools wél de juiste keuzes kunnen maken en 
structureel de goede kant op bewegen (mits er 
niet gemanipuleerd wordt).



Stelling 2

• Een product of werk is pas echt circulair als je het 
circulair maakt in een volgende cyclus.

• Dus borging van tweede, derde, vierde leven, 
voorkomen downcycling… is cruciaal. 

• Dat is echter erg moeilijk meetbaar m.b.t. 
producten/werken, want ligt in de toekomst.

• De crux is niet alleen een eigenschap van een 
product maar juist ook van het systeem er 
omheen (bedrijf, sector, keten).



Van methode naar instrument

Wat kan er al wél in de B&U

David Anink

25 november 2019

anink@w-e.nl



Het ontluiken van circulariteit

• Meten is essentieel -> eisen stellen + toetsen, monitoren

• Herkenbaar traject, met meerdere periodes :

1. één-oog is koning, vele initiatieven -> divergentie

2. erkenning noodzaak harmonisatie -> convergentie (vraagt opoffering)

3. gedragen methode/aanpak of……  -> weer divergentie?
noodzaak: draagvlak, gebruik (u bent nodig), uniforme basis voor tools

• Onderscheid in methode en tools:

• Methode (en data): uniform

• Instrumenten: toegesneden op doel, doelgroep,
context (profilering)



PERIODE1: DIVERSE TOOLS

CPG-TOOL ALS VOORBEELD

www.degroenebrink.nl/14_12_2017/wp-content/uploads/2018/03/7.-Mak_2017_CPG-in-Duurzaam-Gebouwd.pdf



Van visie naar instrument

Stapsgewijs proces:

1. Start met vaststellen doel en afbakening

2. Uitwerken visie via de ordening van relevante aspecten

3. Vertaalslag van visie naar methode 
(keuze: puntensysteem)

4. Ontwikkeling van instrument op basis van methode 
(keuze: scoremethode per substrategie met GPR)

www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/



1. Doel: circulariteit of duurzaamheid?

Doel: sustainability -> de aarde is en blijft leefbaar voor 
nu en voor de toekomstige generaties

Subdoel (voorwaarde): 
Dit kan alleen als we de uitputting voorkomen van 
voorraden, niet alleen grondstoffen en fossiele 
brandstoffen, maar ook ‘schone’ lucht, water, bodem, 
ruimte en biodiversiteit.

Dus …

Vertraag de verbruikssnelheid dusdanig, dat die gelijk of 
lager is aan de aangroei/regeneratietempo

Daarom …(eco)efficiëntie aanvullen met circulariteit

Brundtland (1987)

NB: scope breder dan grondstoffen

Circulariteit is middel en geen doel op zich



Brede definitie transitieteam CE

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en 
hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, 
zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de 
leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en 
bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, 
nu en later.



2. Ordening

Relevante aspecten

• Onderlinge relaties

• Secundair en primair

Clustering in 5 strategieën

Relaties met beleid

• Grondstoffen + klimaat

• Bijbehorende middelen



3. Visie -> methode

• Puntensysteem

• Gewogen sommering:

• Per hoofdstrategie

• ‘Overall’ -> CPG

• Scoremethode:

• ‘plug-in’-systeem

• start met GPR Gebouw



4. scoremethode?

GPR Gebouw

• gericht op duurzaamheid

• al veel items met relatie 

circulariteit



4. CPG-tool

Scores op basis GPR

• geheel op basis 
beschikbare items

• per item een formule

• input is GPR-score
(handmatig in excel)

• geeft itemscore tussen 
0 en 10



RVO-studie: 4 onderwijsgebouwen



RVO-studie: CPG van 6x onderwijs



PERIODE 2: CONSENSUS

TRAJECT CB23 EN MPG



Resultaten CB23

MP?

Wordt nog uitgewerkt

MP?MP

MPG: milieudatabase.nl/



Meetmethode circulariteit -> MPG

1. Integratie van circulariteit in de MPG

• Binnen MPG-methode (LCA), wel is een betere waardering wenselijk

• Mogelijk ook als aparte (voorspellende) circulariteitsindex (CI)

2. Niet alleen de methode, maar het hele stelsel:

• opbouw en beheer van één productendatabase

En het liefst ook:

• gecombineerde invoer + toetsing gebouwkenmerken

• afstemming van scope, procedures (validatie) en context

• één set documenten en (gevalideerde) tools

3. BZK zet in op een betere waardering van circulariteit

• Tot ‘juli 2019’ -> huidig opzet (NMD2.3)

• Vanaf ‘juli 2019’ -> na herstructurering (NMD3.0)

• 2020 - ? -> doorwerking optimalisatiestudies (lopend of nog startend)



Huidige MPG-methode (NMD2.3)

• Basis is LCA, dus levenscyclus, o.a. recycling

• Nu al gewaardeerde circulaire voorzieningen:
• Materiaal efficiënt ontwerpen (hvh/bvo+dimensies)

• Keuze producten met: 

• lage MKI

• secundair materiaal (meestal niet herkenbaar)

• biobased grondstoffen (vaak herkenbaar in de naam)

• hoog recyclingpercentage (niet herkenbaar)

• lange vervangings- en/of onderhoudscyclus (niet herkenbaar)

• Geen invoer bij hergebruik van producten (onderschatting)

• Langere gebouwlevensduur (Richtsnoer afwijkende levensduur)



Milieuprestatie (MPG) –> EN15805
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MPG-methode vanaf 1 juli 2019 (MP3.0)

1. Veel meer inzicht

• Opdeling in fasen 
(A: Bouw, B: Gebruik, C: Afdanking, D: Recycling/hergebruik)

• Samenstelling product in kg (o.a biobased en secundair)

• Indicatoren, zoals materialen voor recycling of hergebruik

2. Expliciete invoer hergebruikte producten

• Keuze generieke hergebruikte producten (vb dakpan)

3. Keuze gunstigere afvalscenario’s

• Mits aantoonbaar op basis van 
circulair ontwerp
(vb demontabel)



MPG-methode na NMD3.0

‘Lopende’ trajecten of op agenda (SBK, RVO):

• Waardering her te gebruiken producten (SBK)

• Waardering biobased producten (SBK)

• Optimalisatie LCA (o.a. landschap/biodiversiteit)

• Optimalisatie bepalingsmethode gericht op circulariteit (SBK)

• Methode specifieke gebouwlevensduur(SBK, W/E)

• Waarderingsmethode adaptiviteit (RVO, ?)

• Bepalingsmethode verbouw en transformatie (SBK, W/E)

• Waarderingsmethode losmaakbaarheid (RVO, Alba, DGBC, W/E)

• Methode verontreiniging / toxiciteit (DGBC, ?)



PERIODE 3. TOEKOMST? 

VOORBEELD: IMPLEMENTATIE IN GPR EN CPG



Aansluiting CB23 en MP-systeem

1. GPR Materiaal -> gevalideerd tool MPG3.0…..

2. GPR Materiaal, plus -> 1. + extra functionaliteiten, zoals 
losmaakbaarheid en CB23 indicatoren 1, 2, 3 en 4

3. CPG 2 (excel) -> 2. + bijgestelde kwalitatieve items

4. GPR Gebouw 5 -> 1. + 2. + nieuwste inzichten 
(methoden) andere strategieën, zoals adaptiviteit

5. CPG 3 -> op basis van 4. + geïntegreerd in GPR 5



W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en 
gebiedsontwikkeling. Al bijna vier decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies 

over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen en renoveren. 

Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen 
kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. In 
cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie.

Vestiging Eindhoven

Jan van Hooffstraat 8E
5611 ED Eindhoven

040 235 8450

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Vestiging Utrecht

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

030 677 8777



CB’23 in GWW toepassing
Mantijn van Leeuwen



Actieteam Meten van circulariteit 

in de bouw 



Scope

Kerndoelen van circulair bouwen : 

Beschermen materiaalvoorraaden

Beschermen bestaande waarde

Beschermen milieu



Beschermen van milieu

Verwijzen volledig naar de bestaande methode:

Indien het actieteam van CB’23 van mening zou zijn 

dat de methode aanpassing vraagt, zal dit bij de 

beheerder (SBK) worden aangegeven.



Beschermen van materiaalvoorraden

Beschermen van materiaalvoorraaden heeft drie onderdelen in versie 1.0:

Kwantificeren van de materiaalstromen (Material Flow Analysis)

Ontwerp principes gericht op adaptiviteit

Rekenmethode voor losmaakbaarheid



Kwantificeren INPUT materiaalstromen



Kwantificeren INPUT materiaalstromen



Kwantificeren OUTPUT materiaalstromen



Output stromen berekenen



Losmaakbaarheid



Case studie: circulaire viaduct
M

Het circulaire viaduct Kunnen we de 
CB’23 methode 
toepassen op het 
circulaire viaduct 
en het referentie 
viaduct?



Wat is het circulaire viaduct?
M



Milieuprestatie Productiefase
M

VERGELIJK A1-A5 STVI CIVI
A1 Raw Materials Supply 5.248€      6.850€       
A2 Transport 267€         424€          
A3 Manufacturing 253€         348€          
A4 Transport from the gate to the site 475€         670€          
A5 Assembly 236€         315€          
Total 6.479€      8.606€       

tekst



Milieuprestatie levensduur
M

VERGELIJK A1-D STVI CIVI
Levensduur
A1 Raw Materials Supply 5.248€      6.850€       
A2 Transport 267€         424€          
A3 Manufacturing 253€         348€          
A4 Transport from the gate to the site 475€         670€          
A5 Assembly 236€         315€          
B1 Use -€              -€               
B2 Maintenance -€              -€               
B3 Replacements -€              -€               
C1 Demolition 169€         232€          
C2 Transport 160€         226€          
C3 Waste processing 29€           43€            
C4 Final disposal 2€             3€              
D Reuse/Reovery/Recycling potential -2.345€     -2.983€      

4.495€      6.128€       

MKI Initieel Vergelijking van 
milieuprestatie 
(MKI) over 1 
levenscyclus op 
basis van een LCA.

Circulaire Viaduct 
heeft een hogere 
milieulast dan een 
referentie viaduct



Case studie: circulaire viaduct
M

VERGELIJK A1-D (200 jaar) STVI CIVI STVI CIVI STVI CIVI
Levensduur 80 80 80 80
A1 Raw Materials Supply 5.248€      6.850€       2,5 1 13.121€     6.850€      
A2 Transport 267€         424€          2,5 1 667€          424€         
A3 Manufacturing 253€         348€          2,5 1 633€          348€         
A4 Transport from the gate to the site 475€         670€          2,5 2,5 1.186€       1.674€      
A5 Assembly 236€         315€          2,5 2,5 589€          788€         
B1 Use -€              -€               2,5 2,5 -€               -€             
B2 Maintenance -€              -€               2,5 2,5 -€               -€             
B3 Replacements -€              -€               2,5 2,5 -€               -€             
C1 Demolition 169€         232€          2,5 2,5 424€          579€         
C2 Transport 160€         226€          2,5 2,5 401€          566€         
C3 Waste processing 29€           43€            2,5 1 73€            43€           
C4 Final disposal 2€             3€              2,5 1 5€              3€             
D Reuse/Reovery/Recycling potential -2.345€     -2.983€      2,5 1 -5.862€      -2.983€    

4.495€      6.128€       11.237€     8.292€      

MKI Initieel Levensduurfactor MKI Besch. periode

Vergelijk over 200 jaar, met daarin 3 plaatsingen (1e en 2 
vervangingen).



Case studie: circulaire viaduct
M

RWS gebruikt 100 jaar als 
beschouwingsperiode in 
aanbestedingen. 

Dan is conclusie 
andersom!

Verdere impactanalyse:
- E-transitie
- Technologische ontw.
- Demontage scenario’s



Totaal scenario
M

En dan nu materiaal 
analyse (MFA)!



Eerste de materiaalstromen:
M

CiVi Amount [kg]

CEM III/A 52.5 N (NL) 45.704,25

Gravel 4-32, average NL 98.518,05

Industrial sand, average NL 79.763,44

Concrete granulate 15.573,30

Steel, Reinforcement [VWN] 22.540,00

Limestone, milled 14.670,50

Water - Tap water 13.656,36

Chemicals organic 417,54

CEM-I 52.5 R (NL) 365,95

Coal fly ash 91,49

superplasticisers 7,62

Voorspanstaal 9.108,00

300417

STVI

Steel, Reinforcement [VWN] 12.375,00

Voorspanstaal 6.600,00

CEM III/A 52.5 N (NL) 33.412,50

Limestone 10.725,00

Industrial sand, average NL 54.780,00

Gravel 4-32, average NL 72.187,50

Concrete granulate 10.725,00

Voorspanstaal 2.460,00

203265



INPUT stroomanalyse
M

input

CiVi Amount [kg] SCM

CEM III/A 52.5 N (NL) 45.704,25 36,0% 16454

Gravel 4-32, average NL 98.518,05 0,0% 0

Industrial sand, average NL 79.763,44 0,0% 0

Concrete granulate 15.573,30 100,0% 15573

Steel, Reinforcement [VWN] 22.540,00 70,0% 15778

Limestone, milled 14.670,50 0,0% 0

Water - Tap water 13.656,36 0,0% 0

Chemicals organic 417,54 0,0% 0

CEM-I 52.5 R (NL) 365,95 95,0% 348

Coal fly ash 91,49 100,0% 91

superplasticisers 7,62 0,0% 0

Voorspanstaal 9.108,00 21,0% 1913

300417 50157

Weten we hoeveel 
secundaire en 
hernieuwbare 
grondstof stromen 
er gebruikt 
worden?



OUTPUT stroom analyse
M

output

CiVi recycling hergebruik verbranding stort LFI

CEM III/A 52.5 N (NL) 99% 45247 0% 0 0% 0 1% 457

Gravel 4-32, average NL 99% 97533 0% 0 0% 0 1% 985

Industrial sand, average NL 99% 78966 0% 0 0% 0 1% 798

Concrete granulate 99% 15418 0% 0 0% 0 1% 156

Steel, Reinforcement [VWN] 95% 21413 0% 0 0% 0 5% 1127

Limestone, milled 99% 14524 0% 0 0% 0 1% 147

Water - Tap water 99% 13520 0% 0 0% 0 1% 137

Chemicals organic 99% 413 0% 0 0% 0 1% 4

CEM-I 52.5 R (NL) 99% 362 0% 0 0% 0 1% 4

Coal fly ash 99% 91 0% 0 0% 0 1% 1

superplasticisers 99% 8 0% 0 0% 0 1% 0

Voorspanstaal 87% 7924 12% 1093 0% 0 1% 91

295418 1093 0 3906 42,30%

Analyse nu op ontwerp. We hebben ervoor gekozen de NL 
gemiddelde eindelevensduurscenario’s te hanteren uit de 
bepalingsmethode (bijlage V).



MFA uitkomst 1e cyclus
M

over 1 gebruikscyclus

overzicht indicatoren CB'23

Referentie viaduct Circulair Viaduct

1.1 primair materiaal 169.946 250.260

1.2 secundair materiaal 33.319 50.157

         1.2a  hergebruik 0 0

         1.2b recycling 33.319 50.157

1.3 gevoeligheid  uitputting 169.946 250.260

1.3a duurzaam  hernieuwbaar 0 0

1.3b  niet-hernieuwbaar 169.946 250.260

2.1 hergebruik 1.087 1.093

2.2 recycling 199.650 295.418

3.1 energiewinning 0 0

3.2 stort 2.528 3.906



MFA over 2 en 3 cycli
M

over 2 gebruikscycli

overzicht indicatoren CB'23

Referentie viaduct Circulair Viaduct

1.1 primair materiaal 339.893 265.275

1.2 secundair materiaal 66.637 53.166

         1.2a  hergebruik 0 0

         1.2b recycling 66.637 53.166

1.3 gevoeligheid  uitputting 339.893 265.275

1.3a duurzaam  hernieuwbaar 0 0

1.3b  niet-hernieuwbaar 339.893 265.275

0 0

2.1 hergebruik 2.174 1.159

2.2 recycling 399.300 313.143

0 0

3.1 energiewinning 0 0

3.2 stort 5.055 4.140

over 3 gebruikscycli

overzicht indicatoren CB'23

Referentie viaduct Circulair Viaduct

1.1 primair materiaal 509.839 297.109

1.2 secundair materiaal 99.956 59.546

         1.2a  hergebruik 0 0

         1.2b recycling 99.956 59.546

1.3 gevoeligheid  uitputting 509.839 297.109

1.3a duurzaam  hernieuwbaar 0 0

1.3b  niet-hernieuwbaar 509.839 297.109

0 0

2.1 hergebruik 3.262 1.298

2.2 recycling 598.950 350.720

0 0

3.1 energiewinning 0 0

3.2 stort 7.583 4.637



De Material Circularity Indicator (MCI)
M



Case studie: circulaire viaduct
M



Hoe nu verder?
M

Om deze studie nu eenvoudig te kunnen doen is het 
noodzakelijk dat het in instrumenten komt.

DuboCalc als eerste. Wat is hier nu voor nodig?
1. SBK neemt de parameters op in de NMD (en de 

Bepalingsmethode)
2. DuboCalc koppeling met NMD moet live gaan
3. UI DuboCalc moet aangepast worden, zodat de parameters 

zichtbaar worden en in rapportage terugkomen



Slotcongres 14 jan. 2020
Om samen circulaire stappen te kunnen maken moet het gehele plaatje kloppen. 
Financiën, juridische aspecten, communicatie, organisatie en co-creatie maar ook de stap naar 
ontwikkeling van biobased producten en het meetbaar maken van circulariteit.
Binnen de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur hebben we op al deze onderdelen kennis 
gebundeld, ervaringen opgedaan en alle stappen van het circulaire proces doorlopen.
We delen graag de opbrengsten met u en helpen u verder. We vertellen u ook graag, wat onze 
vervolgstappen gaan worden én hoe u zich bij ons kunt aansluiten als overheid, opdrachtgever, 
(bouw)bedrijf, onderwijsinstelling of ngo/burger-initiatief.

Wilt u serieus werk gaan maken van circulaire weginfrastructuur, komt u dan naar ons 
slotcongres in De Fietser in Ede op 14 januari 2020, van 14.00 tot 17.00 uur. Ook hier is de 
toegang gratis.

Programma: volgt. Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief rechts-boven op onze home-page www.circulairbouwen.org.
Aanmelden voor het congres: info@circulairbouwen.org

http://www.circulairbouwen.org/
http://circulairbouwen.org


www.circulairbouwen.org



Dank voor uw komst!

www.circulairbouwen.org

Maarten Barckhof en Ron van Wijk
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