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Colofon

Dit is een samenvatting van het rapport ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possi-

ble inclusion in BREEAM’. Het rapport is een co-productie van DGBC, Circle Economy, Metabolic 

en SGS Search met ondersteuning van de Redevco Foundation. Het rapport beschrijft een 

nieuw strategisch framework dat duidelijk maakt aan welke voorwaarden een circulair gebouw 

kan voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk 

BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken. 

Het rapport in PDF is kosteloos te downloaden via de website van DGBC. 

Auteur Nederlandse Samenvatting

Edwin van Noort, DGBC

e.vannoort@dgbc.nl 

Circle Economy is een sociale onderneming, georganiseerd als een coöperatie, Circle Econo-

my versnelt de overgang naar circulariteit via de praktijk, actie gericht, ontwikkeling van prakti-

sche en schaalbare oplossingen.

www.circle-economy.com 

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit maatschap-

pelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil 

DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig 

en gezond wonen, werken en leven is. 

www.dgbc.nl 

Metabolic is een consultancybedrijf en venture-ontwikkelaar die met systeemdenken grote 

uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakt. Onze missie is het transformeren van de 

economie naar een fundamenteel duurzame - en circulaire - staat. 

www.metabolic.nl 

SGS Search is onderdeel van SGS en hét inspectiebureau voor de (duurzaam) gebouwde 

omgeving. Met onze omgeving als inspiratiebron, creëren we een duurzame toekomst. Met slim 

onderzoek naar de feiten, komen we tot praktische oplossingen. Voor uw gebouw, organisatie, 

product of leefomgeving. 

www.sgssearch.nl  

Redevco Foundation steunt initiatieven die de transformatie in de retail vastgoedsector ver-

snellen en bijdragen aan een CO
2
 neutrale sector. Redevco is een internationaal investerings-

bedrijf in retail vastgoed, met vestigingen in verschillende landen in West-Europa. 

Publicatiedatum
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Onze huidige economie is gebaseerd op het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen. We oogsten, benutten 

en danken materialen af op een lineaire manier, wat schadelijke gevolgen heeft voor zowel ons klimaat als het 

milieu. Zeker gezien de groei van onze steden, die met slechts 3% procent van de totale oppervlakte van de aarde 

verantwoordelijk zijn voor 75% van het wereldwijde energie- en materiaalgebruik, zullen we af moeten van de 

lineaire denkwijzen, en naar een circulaire economie toe moeten.

Voor de gebouwde omgeving ligt er een grote kans om een bijdrage te leveren aan die circulaire economie. De 

manier waarop we steden ontwikkelen kan de gevolgen hiervan beperken, door gebouwen te ontwerpen en 

bouwen waarbij we een lage energie- en grondstofverbruik in acht nemen. Circulair bouwen staat inmiddels hoog 

op de agenda van zowel de overheid als van marktpartijen. Maar de daadwerkelijke transitie voltrekt zich in een te 

traag tempo. Daarom hebben Dutch Green Building Council (DGBC), Metabolic, SGS Search en Circle Economy met 

steun van de Redevco Foundation onderzocht op welke wijze circulariteit in de bestaande systemen kan worden 

geïntegreerd en welke nieuwe circulaire indicatoren aan het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden 

toegevoegd. De resultaten zijn in oktober 2018 gepubliceerd in het rapport ‘A Framework for Circular Buildings: 

Indicators for possible inclusion in BREEAM’. In deze samenvatting vind je de hoofdlijnen uit deze publicatie. Het 

rapport is kosteloos via de website van DGBC te downloaden.   



Doelstellingen

In 2018 is binnen het project Circular Buildings door 

verschillende experts gewerkt aan een raamwerk voor 

circulaire gebouwen. Het projectteam heeft daarin twee 

doelstellingen geformuleerd:

•  Het ontwikkelen van een strategisch framework voor 

een circulair gebouw.

•  Het voorstellen van circulaire strategieën en 

indicatoren voor mogelijke opname in BREEAM.

Strategie Framework

Gedurende het project is een strategisch framework 

ontwikkeld, welke kan worden opgedeeld in twee delen. 

Het eerste deel omvat een circulaire economie en wat 

eronder wordt verstaan. Vervolgens wordt hetzelfde 

proces herhaald op de schaal van een gebouw, waarin 

tevens een definitie van een circulair gebouw wordt 

opgesteld.

Een circulaire economie

Volgens de Ellen MacArthur Foundation is een circulaire 

economie een herstellende en regeneratieve economie, 

die erop is gericht om producten, componenten en 

materialen ten allen tijden van waarde te laten zijn. 

Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de 

biologische en technische levenscyclus. Dit nieuwe 

economische model heeft uiteindelijk de intentie om 

economische ontwikkeling los te koppelen van het 

gebruik van eindige hulpbronnen.

Volgens de definitie opgesteld door Metabolic is 

een circulaire economie een economisch model 

dat tegemoetkomt aan de menselijke behoeften en 

de beschikbare middelen eerlijk verdeelt, zonder 

het functioneren van de biosfeer te ondermijnen of 

planetaire grenzen te overschrijden. Deze definities 

sluiten aan op het gedachtegoed van de planetaire 

grenzen van Rockstrom, en de Doughnut Economy van 

Raworth.

Gewenste impact

Vervolgens is de stap gezet om de gewenste impact 

van een circulaire economie te bepalen. Een praktische 

uiteenzetting van de impact wordt beschreven in de 

performance characteristics of a circular economy van 

Metabolic. Hierin worden zeven impactcategorieën 

besproken, die tevens bereikt dienen te worden op een 

veerkrachtige, rechtvaardige en transparante wijze.

Algemene strategieën

Om deze positieve impact te bereiken, heeft Circle 

Economy zeven algemene strategieën beschreven 

die kunnen worden toegepast. Drie van deze 

strategieën (Prioritise, Preserve en Use) focussen op het 

optimaliseren van materiaal gebruik en de kringloop, 

terwijl de andere vier (Rethink, Design, Incorporate 

en Collaborate) stimulerende strategieën zijn. Deze 

algemene strategieën worden mede gebruikt om later 

de gebouwstrategieën van af te leiden. 

Een circulair gebouw

Naast het definiëren van een circulaire economie is 

ook een circulair gebouw gedefinieerd. De definitie 

sluit aan bij de uitgangspunten van de Ellen MacArthur 

Foundation en Metabolic, en wordt er tevens de 

aansluiting gezocht bij de Transitie Agenda Circulaire 

Bouweconomie. De definitie luidt als volgt:

“Een gebouw dat wordt ontwikkeld, gebruikt 

en hergebruikt zonder natuurlijke hulpbronnen 

onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen 

en ecosystemen aan te tasten. Gebouwd op een 

economisch verantwoorde manier en draagt bij aan 

het welzijn van de mens en dier. Hier en daar, nu en 

7 PILLARS
OF THE CIRCULAR 

ECONOMY

Human society and culture 
are preserved.

Biodiversity is structurally 
supported and enhanced. 

All energy is based on 
renewable sources.

Materials in the economy 
are cycled at continuous 

high value.

Water is extracted at a 
sustainable rate and 
resource recovery is 

maximized.

Human activities 
generate value in 

measures beyond just 
�nancial.

The health and wellbeing 
of humans and other 
species is structurally 

supported. 
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Afbeelding 1: zeven pilaren van circulaire economie
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later. Technische elementen zijn demonteerbaar en 

herbruikbaar, biologische elementen kunnen ook 

worden teruggebracht in de biologische kringloop”.

Gewenste impact

Net als voor een circulaire economie wordt de gewenste 

impact van een circulair gebouw ook uiteengezet in 

(dezelfde) zeven verschillende impactgebieden.

Gebouwstrategieën

Onder meer afgeleid van de algemene strategieën van 

Circle Economy, en zoals tevens vermeld in de Roadmap 

Circulaire Gronduitgifte van de Gemeente Amsterdam, 

kunnen er vier gebouwstrategieën worden benoemd, 

namelijk:

1) Reductie,

 2) Hergebruik,

 3) Toevoer,

 4) Beheer.

Bij het toepassen van deze vier gebouwstrategieën dient 

de bovengenoemde volgorde te worden aangehouden. 

Echter kan het voorkomen dat een stap beter kan 

worden overgeslagen, vanwege bijkomstige effecten 

en kosten. Dit kan ertoe leiden dat een volgende 

gebouwstrategie uit het proces een betere oplossing is.

Framework voor een circulair gebouw

De vier gebouwstrategieën zijn vervolgens praktisch 

vertaald om te kunnen worden toegepast in een 

framework voor een circulair gebouw. Deze vertaling is 

gedaan aan de hand van de zeven impact categorieën. 

In het onderzoek wordt dit framework nog verder 

opgedeeld in sub-strategieën, om uiteindelijk tot 

indicatoren te komen. De indicatoren zijn van een 

vergelijkbaar niveau als de credits uit het BREEAM 

keurmerk, en vormen uiteindelijk de daadwerkelijke 

praktische vertaling van een circulair gebouw. De lijst 

met indicatoren kan in Annex II van het oorspronkelijke 

rapport worden teruggevonden.

Afbeelding 2: Vertaling van de 4 gebouwstrategieën bij alle zeven impact categorieën.



BREEAM analyse

Maar hoe verhouden deze zeven impact categorieën 

zicht tot de systematiek en de inhoud van BREEAM? Op 

welke punten speelt het bestaande keurmerk al in op 

circulariteit? En waar zou dat nog sterker kunnen? 

Uit de analyse (afbeelding 3, zie ook kader ‘Gap 

analyse met BREEAM-NL’) blijkt dat circulariteit in 

BREEAM-NL al sterk voorkomt in de categorieën 

Biodiversiteit en Water. De categorieën Cultuur, Energie, 

Materialen en Gezondheid zijn onderwerpen die op 

het gebied van circulariteit enigszins terugkomen in 

het duurzaamheidskeurmerk, maar in mindere mate. 

Het onderwerpen Waardecreatie komt in BREEAM-NL 

nauwelijks aan bod. Met name op het gebied van 

Afbeelding 3: BREEAM-NL gap-analyse

Gap analyse met BREEAM-NL

In deze Nederlandse samenvatting is gekozen voor 

een visual die de Gap analyse met BREEAM-NL 

toont. In het rapport zijn visuals opgenomen die de 

gap analyse met BREEAM international tonen.
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materialen zou er een grote slag geslagen kunnen 

worden op weg naar een circulair gebouw.

Een projectteam en een expertgroep hebben 

vervolgens zes verschillende essentiële sub-strategieën 

aangemerkt voor verdere uitwerking. Door deze analyse 

met BREEAM is de nadruk voor de verdere uitwerking 

vooral gelegd op de categorieën Materialen, Energie en 

Water. Deze impact categorieën zijn benoemd tot op het 

niveau van indicatoren.

Dit zijn:

•  Terugbrengen van de hoeveelheid gebruikte 

materialen

• Demontabel ontwerpen

•  Maximaliseren van de hoeveelheid hergebruikte 

materialen

•  Maximaliseren van de hoeveelheid hernieuwbare 

materialen

•  Beschikbaarheid van informatie over product, element 

en materiaal

• Geen of minimale toxiciteit bij ontwerp

Vervolgstappen

Een volgende stap is om het gehele framework verder 

uit te werken tot op het niveau zoals is gedaan bij de zes 

sub-strategieën met prioriteit. Daarna zou dit framework 

toegepast kunnen worden in de Transitie Agenda van de 

Nederlandse overheid en opgenomen kunnen worden in 

beleidsinstrumenten zoals MIA-Vamil, om circulariteit in 

de gebouwde omgeving een stimulans te geven.

Om het framework te integreren in het huidige BREEAM 

keurmerk is het nodig dat het besproken wordt met 

de BRE, de schemabeheerder van BREEAM, en de 

adviesgroep Nieuwbouw & Renovatie van de Dutch 

Green Building Council. Ook zullen de indicatoren 

in de praktijk moeten worden getest en moeten 

ze worden vertaald om aan de kwaliteitseisen van 

BREEAM te voldoen. Voor het zover is zouden circulaire 

inspanningen met zogenoemde ‘innovatiecredits’ uit het 

BREEAM keurmerk kunnen worden gewaardeerd.
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