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TEN EERSTE
Voor u ligt het framework voor circulaire gebouwen. 
Dit framework heeft twee doelen. Ten eerste is het 
bedoeld om belanghebbenden bij de overheid 
en het bedrijfsleven een raamwerk te bieden voor 
een strategische benadering van circulariteit in 
gebouwen. Het tweede doel is om de transitie naar 
een circulaire gebouwde omgeving te versnellen door 
voorstellen te doen voor indicatoren die mogelijk 
kunnen worden opgenomen in internationale 
standaarden voor duurzame gebouwen, zoals 
BREEAM.

De definities die in dit framework worden gebruikt, 
sluiten aan bij de Nederlandse Transitieagenda 
voor circulair bouwen. De voorgestelde indicatoren 
bouwen voort op de indicatoren uit de Roadmap 
Circulaire Gronduitgifte uit 2017. De voorgestelde 
indicatoren zijn aanvullingen op bestaande 
indicatoren in BREEAM, dan wel geheel nieuwe 
indicatoren. De definitieve lijst met voorgestelde 
indicatoren is samengesteld met behulp van de 
inbreng van externe experts.
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COLOFON
Circle Economy
Als sociale onderneming versnellen we de transitie naar een circulaire economie met praktische en schaalbare oplossingen. 
Onze instrumenten en programma’s zijn ontworpen om bedrijven en overheden te ondersteunen bij het nemen van besluiten 
en het maken van plannen.
www.circle-economy.com  

DGBC
Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde 
omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit vanuit de gedachte dat klimaatverandering sneller 
dan gedacht gaat en dat de urgentie tot het verduurzamen elke dag groter wordt. Aan de hand van vier centrale thema’s 
ontwikkelen we impactvolle programma’s op het gebied van CO2-reductie (Paris Proof), circulariteit, gezondheid en 
klimaatadaptatie. DGBC organiseert daarnaast opleidingen en evenementen over actuele duurzaamheidsthema’s. En we 
ontwikkelen en beheren BREEAM-NL, het meest gebruikte keurmerk in Europa om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen 
en gebieden te beoordelen en te meten. De stichting met ANBI-status is in 2008 opgericht op initiatief van de markt en heeft 
bijna 400 partners. DGBC is onderdeel van de World Green Building Council. 
www.dgbc.nl

Metabolic
Metabolic is een consultancy- en speculatiebouwbureau dat systeemdenken toepast om globale duurzaamheidsuitdagingen 
op te lossen. We bieden strategieën en tools, kraken data, ontwikkelen technologieën, starten pilots en schalen innovaties. 
We bieden onderwijs en communicatie waarmee wij mensen mondiger maken. Onze stichting helpt ons minderbedeelde 
gemeenschappen te bereiken. Als reactie op opkomende uitdagingen is onze aanpak constant in ontwikkeling. Onze aanpak 
wordt wereldwijd erkend door overheden, bedrijven en non-profits. We denken groots, omdat we wel moeten.
www.metabolic.com 

SGS Search
SGS inspecteert, analyseert en adviseert de gebouwde omgeving. SGS gebruikt daarvoor slim onderzoek naar de feiten, biedt 
praktisch en toepasbaar advies en zorgt voor projectmanagement voor implementatie. We helpen organisaties om duurzaam 
te denken en doen. We delen onze kennis via training. Wij zijn gespecialiseerd in bouwkundige- en veiligheidsinspecties, 
asbest-, bodem- en energieonderzoek, management van (duurzame) bouw-, sloop- en saneringsprojecten, duurzaam 
organisatieadvies en digitale en klassikale trainingen in al onze kennisgebieden.
www.sgssearch.nl

Redevco Foundation
Redevco is een onafhankelijke, pan-Europese investeringsbeheerder in vastgoed en gespecialiseerd in de retailsector. 
Onze Foundation heeft als doel om initiatieven te ondersteunen die de transformatie van het retailvastgoed versnellen. 
In het bijzonder initiatieven die bijdragen aan een CO2-neutrale sector.
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aantal levenscyclusfasen van gebouwen, waaronder 
Nieuwbouw en Renovatie, In-Use (bestaande bouw) 
en Sloop en Demontage. Wereldwijd zijn meer 
dan 2 miljoen gebouwen geregistreerd voor een 
beoordeling met BREEAM.

Circulaire indicatoren voor BREEAM

Duurzaamheidsrichtlijnen hebben de vastgoedsector 
flink naar voren gestuwd. Op een aantal vlakken 
zijn nog ontwikkelingen nodig, met name op het 
gebied van sloop, hergebruik en herbestemming van 
gebouwen en materialen. Daarom wordt sinds kort 
gekeken om circulaire basisprincipes op te nemen 
in richtlijnen voor duurzaamheid. Principes van de 
circulaire economie kunnen vanuit materiaal- en 
systeemgerichte perspectieven oplossingen bieden 
voor verdere ontwikkeling en verbetering van de 
gebouwde omgeving. De Roadmap Circulaire 
Gronduitgifte voor de gemeente Amsterdam is wat 
dat betreft een mijlpaal. Dit rapport wordt gezien als 
eerste stap om circulaire indicatoren voor BREEAM 
voor te stellen.

Nu is het moment 

Nu is het juiste moment om een framework met 
uitvoeringsstrategieën voor circulaire gebouwen te 
ontwikkelen, en wel om twee redenen.

1.  Circulariteit in de bouwsector staat hoog op 
de agenda bij politiek en bedrijfsleven. De 
Nederlandse overheid heeft een wereldwijde 
toon gezet met de recente publicatie van de 
Transitieagenda Bouw. Ook op Europees niveau 
krijgt duurzaam bouwen inmiddels aandacht. In 
deze overgangsperiode is duidelijk behoefte aan 
uniforme richtlijnen en uitvoeringsstrategieën om 
de transitie te versnellen.

2.  De Nederlandse versies van BREEAM International 
New Construction en BREEAM International 
Refurbishment & Fit-Out worden momenteel 
ontwikkeld, gebaseerd op de bestaande 
Nederlandse versie BREEAM-NL Nieuwbouw en 
Renovatie. Dit biedt de unieke kans om nieuwe 
indicatoren te bespreken en te testen die de 
circulariteit van gebouwen vergroten. Dit geldt 
zowel voor de internationale richtlijn als voor de 
Nederlandse implementatie.

1. INTRODUCTIE
In onze huidige economie verbruiken we voor- 
namelijk nog niet-hernieuwbare energiebronnen. 
De lineaire wijze waarop we materialen delven, 
consumeren en weggooien heeft verwoestende 
effecten op ons klimaat en het milieu. Dat kan niet zo 
doorgaan. Opwarming van de aarde, schaarste van 
grondstoffen, verzuring van oceanen en verstoring 
van ecosystemen zijn slechts een paar gevolgen van 
ons huidige gedrag. Gevolgen die in toenemende 
mate ook onze economie bedreigen.

Circulaire kansen in steden

Door steden nieuw en anders te ontwikkelen, kunnen 
we deze negatieve effecten verkleinen. Inwoners 
van steden consumeren 75% van de natuurlijke 
hulpbronnen en veroorzaken 60 tot 80% van de totale 
menselijke uitstoot van broeikasgas. En dat terwijl 
onze steden slechts 3% van het vaste aardoppervlak 
beslaan. Als de huidige globale trend van urbanisatie 
doorzet, dan groeit de stedelijke bevolking van 
54% nu naar meer dan 60% in 2025. Het snellere 
urbanisatietempo leidt tot een toenemende vraag 
naar infrastructuur en gebouwen. En tot meer 
consumptie van producten en diensten. Dit maakt de 
stedelijke omgeving tot dé plek om in te grijpen en 
zo de menselijke impact op het milieu te verkleinen. 

De gebouwde omgeving speelt een sleutelrol

De gebouwde omgeving speelt een sleutelrol in 
het terugdringen van de negatieve milieu-impact. 
In deze sector kan een grote winst worden geboekt. 
Het is immers dé plek waar de energietransitie en de 
circulaire economie samenkomen. De bouwsector 
neemt ongeveer 50% van het totale verbruik aan 
grondstoffen voor haar rekening. Daarnaast is de 
gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 40% 
van de CO2-uitstoot en 36% van het energiegebruik. 
Impact maken door circulair en klimaatneutraal te 
ontwerpen en bouwen is dan ook cruciaal.

Duurzaamheidsrichtlijnen stuwen de sector 
voorwaarts

In de afgelopen tien jaar in het aantal richtlijnen 
dat verantwoorde en duurzame toepassingen 
voorschrijft flink toegenomen. BREEAM is wereldwijd 
de leidende richtlijn om gebouwen te beoordelen op 
duurzame prestaties. BREEAM is opgedeeld in een 
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SysteemniveauGebouwniveau

CIRCULAIRE ECONOMIECIRCULAIR GEBOUW

Wat is een circulaire economieWat is een circulair gebouw

•  REDUCTIE

•  SYNERGIE

•  INKOOP &
PRODUCTIE

•  MANAGEMENT

Gebouwstrategieën

Deelstrategieën

Indicatoren

“Een circulaire economie is een economie
die herstellend en regeneratief is door het 
ontwerp en die tot doel heeft producten, 
componenten en materialen te allen tijde
op hun hoogste nut en waarde te houden, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
technische en biologische kringlopen. Dit 
nieuwe economische model is erop gericht
de mondiale economische ontwikkleling 
uiteindelijk los te koppelen van het gebruik 
van de eindige hulpbronnen.”
“Een nieuw economisch model om in mense-
lijke behoeften te voorzien en hulpbronnen 
eerlijk te verdelen zonder de werking van de 
biosfeer te ondermijnen of de planetaire 
grenzen te overschrijden.”

Een gebouw dat is ontwikkeld,
gebouwt en hergebruik zonder
overbodige uitputting van hulp-
bronnen, milieuvervuiling en achter-
uitgang van eco-systemen.
Het is gebouwd op ee economisch 
verantwoorde wijze en draagt bij aan 
het welbevinden van mensen en de 
biosfeer. Hier en daar, nu en later. 
Technische elementen zijn demon-
tabel en herbruikbaar en biologische 
elementen kunnen ook worden terug-
gebracht in hun biologische kringloop.
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PUNTEN

VAN DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE

Menselijke samenleving en 
cultuur blijven behouden.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund

en versterkt

Alle energie is gebaseerd 
op hernieuwbare bronnen.

Materialen in de economie 
worden continu op een 
hoogwaardige manier

gerecycled.

Water wordt op een 100% 
circulaire wijze beheerd.

Menselijke activiteiten genereren 
een toegevoegde waarde

die niet alleen in financiële 
waarde is uit te drukken.

De gezondheid en het welzijn 
van de mens en de andere 
soortenwordt structureel 

ondersteund.
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2. DOELSTELLINGEN
De bouw- en vastgoedsector proeft voorzichtig aan circulair bouwen en ontwikkelen. Daarbij rijzen haast 
automatisch de vragen: is de mate van circulariteit van een gebouw te meten? En kan dat met BREEAM? Om deze 
vragen te beantwoorden moet duidelijk zijn hoe een circulair gebouw wordt gedefinieerd en welke indicatoren 
er bestaan om een gebouw op circulariteit te meten. Deze bevindingen kunnen vervolgens naast de bestaande 
duurzaamheidsrichtlijn BREEAM worden gelegd om te ontdekken op welke punten deze richtlijn kan worden 
verbeterd. Dit framework heeft twee doelen:

1.  Het ontwikkelen van een framework voor een 
circulair gebouw

Ten eerste is het van belang een breed framework 
voor een circulair gebouw te ontwikkelen. Dit 
om na te kunnen gaan hoe indicatoren kunnen 
worden opgenomen in BREEAM zodat circulaire 
principes optimaal worden toegepast in duurzaam 
bouwen. Het framework is daarnaast bedoeld 
als inspiratiedocument voor de ontwikkeling 
van circulaire strategieën in andere projecten en 
programma’s om de gebouwde omgeving circulair 
te maken.

Om deze doelstelling te behalen is gekozen voor de 
volgende aanpak:

• Definiëren van een circulair gebouw

•  Identificeren van verschillende circulaire 
uitgangspunten en circulaire strategieën, 
gebaseerd op de Roadmap Circulaire Gronduitgifte

•  Inspiratie opdoen uit bestaande richtlijnen en 
normen waaronder BREEAM, LEED, DGNB en 
Cradle to cradle 
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2.  Het voorstellen van circulaire strategieën en 
indicatoren om in BREEAM op te nemen

Het tweede doel is om strategieën en indicatoren 
te ontwikkelen die kunnen worden opgenomen in 
BREEAM International New Construction en BREEAM 
International Refurbishment & Fit-Out, om deze 
vervolgens ook in de Nederlandse versies van deze 
richtlijnen over te nemen. 

Om deze doelstelling te behalen is gekozen voor de 
volgende aanpak:

•  Uitvoeren van een gap-analyse van BREEAM op 
basis van het framework, om te onderzoeken welke 
circulaire indicatoren volledig, gedeeltelijk of niet 
overlappen met bestaande indicatoren in BREEAM.

•  Vaststellen welke indicatoren de circulariteit 
van een gebouw kernachtig bepalen en deze 
indicatoren uitschrijven tot concept BREEAM 
credits.

3.  FRAMEWORK 
VOOR CIRCULAIRE 
GEBOUWEN

In dit hoofdstuk wordt toegewerkt naar een 
framework voor het ontwikkelen van circulaire 
gebouwen. Figuur 1 laat de bouwstenen van dit 
framework zien. Allereerst wordt een introductie 
gegeven op het begrip circulaire economie 
(paragraaf 3.1), gevolgd door een uiteenzetting 
van verschillende circulaire uitgangspunten. 
Om een circulair gebouw te definiëren is voor 
paragraaf 3.2 dezelfde aanpak gevolgd: als eerste 
een definitie van een circulair gebouw, gevolgd 
door de verschillende circulaire uitgangspunten. 
Daarna worden deze uitgangspunten verwerkt 
tot praktische gebouwontwerpstrategieën die 
voor positieve impact kunnen zorgen. Paragraaf 
3.3 geeft een uitgebreidere toelichting op de 
circulaire ontwerpstrategieën. Ook worden hieruit 
deelstrategieën afgeleid.

3.1 Definitie van een circulaire economie
Het concept van een circulaire economie is ontstaan 
als reactie op de negatieve effecten van onze 
huidige, lineaire economie. Een lineaire economie is 
gebaseerd op ‘take, make and waste’. In een circulaire 
economie bestaat er geen afval meer en is de waarde 
van hulpbronnen voor zowel mensen als voor de 
aarde geoptimaliseerd. Dit is niet alleen een kwestie 
van efficiënt met grondstoffen omgaan, maar vergt 
een totaal andere benadering van onze economie.

Voor dit rapport zijn twee definities van circulariteit 
overgenomen. De eerste is die van de Ellen 
MacArthur Foundation (EMF), een wereldwijd 
toonaangevende kennisinstelling op het gebied 
van circulaire economie. Deze definitie luidt: 
“Een circulaire economie is een herstellende en 
regeneratieve economie die tot doel heeft producten, 
componenten en materialen te allen tijde op 
hun hoogste nut en waarde te houden, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen technische en 
biologische kringlopen. Dit nieuwe economische 
model is erop gericht de mondiale economische 
ontwikkeling uiteindelijk los te koppelen van het 
gebruik van eindige hulpbronnen.”

De tweede definitie die in dit rapport wordt gebruikt, 
benadert de circulaire economie vanuit een breder 
perspectief van duurzaamheid. Eva Gladek, oprichter 
en CEO van Metabolic, definieert de circulaire 
economie als volgt: “Een nieuw economisch model 

Figuur 1: opzet voor een circulair framework



om in de menselijke behoeften te voorzien en 
hulpbronnen eerlijk te verdelen zonder de werking 
van de biosfeer te ondermijnen of de grenzen 
van onze planeet te overschrijden.” Deze definitie 
benadrukt het belang om te handelen binnen de 
veilige zones van wat de planeet aankan (Steffen et 
al, 2015), en ondertussen de zekerheid te bieden dat 
minimale sociale normen in acht worden genomen 
(Raworth, 2017). Op basis van deze twee definities 
van Ellen MacArthur en Eva Gladek kunnen de 
uitgangspunten van een circulaire economie worden 
geïdentificeerd.

3.1.1 Uitgangspunten van een circulaire economie
Uit de visies van Metabolic en de Ellen MacArthur 
Foundation kunnen verschillende uitgangspunten 
voor een duurzame wereld worden gedistilleerd. 
In deze visies wordt rekening gehouden met de 
aarde als een gesloten systeem. Dat is een gemene 
deler en op zich goed. Maar doordat er ook veel 
verschillen zijn, wordt het ingewikkeld om duidelijke 
circulaire strategieën te ontwikkelen en de effecten te 
monitoren. 

Er is een meer praktische benadering om circulaire 
strategieën te ontwikkelen. Die is gebaseerd op de 
zeven uitgangspunten van een circulaire economie 
zoals onderzoeksbureau Metabolic deze heeft 
gedefinieerd (zie figuur 2). In deze benadering 
wordt uitgegaan van het optimaal gebruiken 
van hulpbronnen voor materialen, energie en 
water, met behoud van de positieve impact op 
biodiversiteit, cultuur en maatschappij, gezondheid 
en welbevinden en de creatie van meerdere vormen 
van waarde.

Deze zeven uitgangspunten van een circulaire 
economie worden hieronder kort beschreven:

1. Materialen worden dusdanig toegepast in 
de economie dat ze continu kunnen worden 
gerecycled op een hoogwaardige manier en 
niet verdwijnen in het milieu in onherstelbare 
vorm of in een vorm die onbruikbaar is binnen 
natuurlijke systemen. De nadruk wordt gelegd op 
het behoud van de complexiteit van materialen, 
door materialen zo lang mogelijk in hun meest 
complexe vorm te laten terugkomen, bijvoorbeeld 
als product in plaats van als onderdeel of als 
onderdeel in plaats van als materiaal. De lengten 
van materiaalkringlopen moeten zo ontworpen 
worden dat ze relevant zijn voor menselijke 
tijdschalen en aangepast zijn aan de natuurlijke 
cycli waaraan ze verbonden zijn. De lengte van 

6. De gezondheid en het welzijn van de mens en 
andere soorten worden structureel ondersteund 
door economische activiteiten. Giftige en 
gevaarlijke stoffen worden uiteindelijk afgeschaft, 
en tot een minimum beperkt en bewaard in sterk 
gecontroleerde cycli in de transitiefase richting 
deze economie. In een circulaire economie vormen 
economische activiteiten geen bedreiging voor de 
menselijke gezondheid of het welzijn. 

7. Menselijke activiteiten genereren een 
toegevoegde waarde die niet alleen in 
financiële waarde is uit te drukken. Omdat 
materialen en energie momenteel niet oneindig 
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deze materiaalkringlopen is ook afgestemd 
op materiaalschaarste: schaarse materialen 
worden bij voorkeur op kortere tijdsintervallen 
herwonnen zodat deze eerder kunnen worden 
hergebruikt. Materiaalkringlopen zijn ontworpen 
om geografisch zo kort mogelijk te zijn, wat 
varieert afhankelijk van de alomtegenwoordigheid 
van de materialen. Materialen mogen ook niet 
gecombineerd worden op een manier dat ze niet 
meer van elkaar losgehaald en volledig hersteld 
kunnen worden, tenzij ze in die gemengde vorm 
voor altijd en hoogwaardig kunnen terugkomen. 
Materialen mogen verder alleen gebruikt worden 
als dat echt nodig is.

2. Alle energie komt van hernieuwbare bronnen. 
De benodigde materialen voor energieproductie 
en opslag zijn ontworpen voor herwinning binnen 
het systeem. Energie wordt op intelligente wijze 
behouden en gecascadeerd wanneer lagere 
energiewaarden beschikbaar zijn voor gebruik. 
De concentratie van energieconsumptie wordt 
idealiter afgestemd op de concentratie van lokaal 
beschikbare energiebronnen om structurele 
energieverliezen gedurende transport te 
voorkomen. Omzetting van energievormen zou 
moeten worden voorkomen, evenals transport. 
Het systeem zou dusdanig moeten worden 
ontworpen om maximale energie-efficiëntie te 
bereiken zonder afbreuk te doen aan de prestatie 
en geleverde diensten van het systeem.

3. Water wordt op 100% circulaire wijze beheerd. 
Waterverbruik is gekoppeld aan de capaciteit van 
de lokale waterkringloop en het is gegarandeerd 
dat alle grondstoffen uit gebruikt water met 
worden teruggewonnen.

4. Biodiversiteit wordt structureel ondersteund 
en versterkt door alle menselijke activiteiten 
in een circulaire economie. Ecosystemen, en 
vooral zeldzame habitats, worden niet aangetast 
of structureel beschadigd door menselijke 
activiteiten. Wanneer de ecologisch diversiteit 
afneemt, wordt ook het herstellend vermogen van 
de biosfeer aangetast. 

5. Menselijke samenleving en cultuur worden 
behouden door economische activiteiten. 
Menselijke cultuur is belangrijk om te behouden als 
een andere vorm van complexiteit en diversiteit (en 
daarom veerkracht). Activiteiten die structureel het 
welzijn of bestaan van unieke menselijke culturen 
ondermijnen worden vermeden.

beschikbaar zijn, moet het gebruik hiervan een 
bewuste en zinvolle bijdrage leveren aan het 
creëren van maatschappelijke waarde. Vormen 
van toegevoegde waarden bovenop financieel 
omvatten: esthetisch, emotioneel, ecologisch, 
sociaal, inclusief, etc. 

Aanvullend op deze zeven uitgangspunten moet 
ieder circulair systeem een veerkrachtig, transparant 
en inclusief ontwerp hebben. Om op elk van deze 
zeven bovenstaande punten positieve impact te 
genereren, kunnen meerdere algemene strategieën 
worden gevolgd. Deze strategieën worden hierna 
beschreven.
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die niet alleen in financiële 
waarde is uit te drukken.

De gezondheid en het welzijn 
van de mens en de andere 
soortenwordt structureel 

ondersteund.
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Figuur 2: de prestatiekenmerken van een circulaire economie



Kies voor herstelbare bronnen 
Wees zuinig en gebruik zo lang als mogelijk 
Gebruik afval als grondstof 
Ontwikkel het businessmodel 
Ontwerp voor de toekomst 
Integreer digitale technieken 
Werk samen om collectieve waarde te creëren 

• Kies voor hulpbronnen die weer kunnen 
herstellen. Zorg ervoor dat de materialen en 
de energie die worden gebruikt afkomstig zijn 
uit hernieuwbare, herbruikbare, niet-gevaarlijke 
bronnen en dat ze op efficiënte wijze worden 
ingezet.

• Wees zuinig op wat er is en gebruik het zo lang 
mogelijk. Zolang iets in gebruik is, moet het 
worden onderhouden, hersteld en opgewaardeerd. 
Daarmee wordt de gebruiksduur verlengd. 
Geef iets als het kan een tweede leven via een 
terugnamestrategie.
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• Gebruik afval als grondstof. Zet afvalstromen 
in als bron van secundaire grondstof en herstel 
afval voor hergebruik en recycling.

• Ontwikkel het businessmodel. Pak kansen 
om grotere waarde te creëren en ontwikkel 
incentives voor nieuwe verdienmodellen.

• Ontwerp voor de toekomst. Ontwerp vanuit 
een systeemperspectief, zodat de juiste 
materialen worden gebruikt en ontwikkel 
voor de best passende levensduur en langer 
gebruik in de toekomst. 

• Integreer digitale technieken. Houd bij welke 
hulpbronnen worden gebruikt en optimaliseer 
het gebruik ervan. Werk goed samen met 
andere partijen in de keten, gebruik digitale 
online platforms en technologieën die helpen 
om meer inzicht te krijgen.

• Werk samen om collectieve waarde te 
creëren. Werk samen in de keten, binnen 
organisaties en met de publieke sector om 
transparantie te vergroten en om gezamenlijk 
waarde te creëren.

Deze algemene strategieën kunnen worden 
gebruikt om te komen tot de vier specifieke 
strategieën voor een circulair gebouwontwerp.

3.2 Definitie van een circulair gebouw

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (zie 
kader 1) hanteert één brede definitie voor zowel 
circulaire gebouwen als infrastructuur. De definitie 
in deze publicatie is een afgeleide hiervan, gericht 
op circulaire gebouwen. 

Deze definitie luidt als volgt:

Een circulair gebouw is een gebouw 
dat wordt ontwikkeld, gebruikt en 
hergebruikt zonder onnodige uitputting van 
hulpbronnen, milieuvervuiling en aantasting 
van ecosystemen. Het is gebouwd op een 
economisch verantwoorde wijze en draagt 
bij aan het welzijn van mensen en aan de 
biosfeer. Hier en daar, nu en later. Technische 
elementen zijn demontabel en herbruikbaar 
en biologische elementen kunnen worden 
teruggebracht in hun biologische kringloop.Figuur 3: strategieen voor een circulaire economie.

Kies voor
herstelbare
bronnen

Ontwerp
voor de 
toekomst

Gebruik
afval als 
grondstof

Werk samen
in collectieve
waarde te creëren

Wees zuinig
en gebruik het
zolang als mogelijk

Ontwikkel
het business-
model

Integreer
digitale
technieken

3.1.2. Algemene circulaire strategieën

Om positieve sociale en ecologische impact te 
creëren, is het van belang om te begrijpen welke 
circulaire economische activiteiten ondernomen 
moeten worden. Op basis van een aantal bestaande 
raamwerken ontwikkelde Circle Economy zeven 
algemene circulaire strategieën (zie figuur 3). 
Drie strategieën (Prioriteit voor regeneratieve 
hulpbronnen, Behoud van en doorwerken met 
wat al geproduceerd is en Gebruik afval als 
grondstof) richten zich op het optimaliseren van 
materiaalgebruik en -circulatie. De andere vier 
(Overdenk het bedrijfsmodel, Toekomstgericht 
ontwerpen, Integreer digitale technieken, 
Samenwerken voor collectieve waardecreatie) 
zijn ondersteunende strategieën. De strategieën 
gelden voor iedere sector, dus ook voor de bouw- en 
vastgoedbranche.

De zeven algemene strategieën voor een circulaire 
economie van Circle Economy worden hieronder kort 
beschreven:

Afstemming op de 
Transitieagenda Circulaire 
Bouweconomie van de 
Rijksoverheid
In 2016 startte de Rijksoverheid met het 
programma Nederland Circulair in 2050, met als 
doel in 2050 een volledig circulaire Nederlandse 
economie te hebben. Als onderdeel van dit 
programma is voor vijf sectoren, waaronder de 
bouwsector, een specifieke transitieagenda 
opgesteld. De definitie van circulair bouwen in die 
transitieagenda is: “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”. 

De agenda legt een sterke nadruk op de 
noodzaak van een eenduidig, toegankelijk en 
betrouwbaar meetinstrument om circulariteit 
te meten en te monitoren en waarmee de 
toegevoegde waarde van circulaire gebouwen 
kan worden gecommuniceerd. De transitie 
naar een circulaire economie vraagt om de 
ontwikkeling van circulair produceren en om 
marktmechanismen die dit faciliteren. In de 
periode tussen 2018 en 2021 wordt nieuw beleid en 
wet- en regelgeving over circulariteit ontwikkeld, 
geïntroduceerd en opgelegd, van nationale tot 
regionale schaal. De overheid heeft een geleidelijke 
transitie aangekondigd, van maatregelen om 
circulaire ontwikkeling vrijwillig te stimuleren tot 
maatregelen die dwingen tot circulariteit.

De circulaire indicatoren die hier worden 
voorgesteld om op te nemen in BREEAM, sluiten 
aan bij de definitie van circulair bouwen én bij 
de hoofddoelen uit de Transitieagenda. Het 
opnemen van indicatoren voor circulariteit draagt 
bij aan betere meting en communicatie. Een 
materialenboekhouding maakt het eenvoudiger 
om materialen te herstellen en hergebruiken en 
vergroot bovendien de vraag en het aanbod. De 
voorgestelde indicatoren lopen vooruit op nieuwe 
wet- en regelgeving. Als de indicaoren nu al in 
BREEAM worden opgenomen, dan zijn gebouwen 
die met BREEAM worden gecertificeerd al klaar 
voor die toekomstige regelgeving.
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Deze definitie is in lijn met die van de Ellen MacArthur 
Foundation (EMF). De waarde van gebouwen en 
gebouwonderdelen wordt behouden door de 
gebruiks- en hergebruikcycli te optimaliseren 
ddoor de minimale inzet van primaire grondstoffen. 
Bovendien benadrukt de definitie het belang van 
zowel de technische als de biologische kringlopen. In 
overeenstemming met Gladek’s definitie (paragraaf 
3.1) wordt rekening gehouden met menselijke 
behoeften en met een gezonde biosfeer binnen de 
grenzen van het herstellend vermogen van de aarde.

Opgemerkt moet worden dat een 
systeembenadering nodig is om op gebouwniveau 
circulariteit te kunnen bereiken. Slimme integratie 
in de nabije (gebouwde) omgeving is de sleutel tot 
een maximale positieve impact. Dat kan bijvoorbeeld 
door te garanderen dat er lokale (hergebruikte) 
materialen worden gebruikt, waarmee het aantal 
transportbewegingen wordt geminimaliseerd. 
Een andere mogelijkheid is door gebruik te maken 
van een efficiënte combinatie van hernieuwbare 
energiebronnen, zoals geothermie. 

Voor de gebruiksfase van een circulair gebouw geldt 
de volgende definitie:

Gedurende de gebruiksfase zijn effecten 
vooral netto-positief en draagt het gebouw bij 
aan circulaire stromen (van water, energie en 
consumentengoederen) op het niveau van het 
gebouw en zijn omgeving. 

In een circulaire gebouwde omgeving wordt bij 
een circulair gebouw rekening gehouden met de 
nabije omgeving positie en zijn specifieke ruimtelijke 
karakteristieken (zie box 2 voor meer informatie over 
het belang van een geïntegreerde benadering). Een 
circulair gebouw is geen ondeelbare entiteit, het 
bestaat uit verschillende lagen die van elkaar worden 
onderscheiden op basis van het 6S-model van 
Stewart Brand: locatie (site), constructie (structure), 
gevel/dak/vloer/begane grond (skin), installaties 
(services), ruimtelijke scheiding (space plan) en 
meubels en spullen (stuff). Al deze lagen maken 
deel uit van het circulaire systeem van producten, 
componenten en materialen.

Het belang van een integrale benadering
Dit rapport kijkt naar de prestatiekenmerken van een gebouw bij oplevering. Hoewel hiermee veel aspecten 
van circulariteit kunnen worden vastgesteld, is het ook een momentopname van de circulaire staat van 
het gebouw binnen een specifiek geografisch bereik. Om verzekerd te zijn van een volledige en integrale 
benadering voor de ontwikkeling van circulaire gebouwen, is het van cruciaal belang dat rekening wordt 
gehouden met vier samenhangende processen:

• De bouw
• Het gebruik
• Het einde van de levensduur
• De ontwikkeling van het omliggende gebied

Het bouwproces wordt beïnvloed door het ontwerp en de gewenste prestaties van het gebouw. Circulaire 
materiaalkeuzes kunnen de bouwkosten beïnvloeden, maar ook de benodigde hoeveelheid energie 
of water, of de hoeveelheid afval die tijdens het bouwproces ontstaat. Een circulair ontwerp kan tijdens 
de bouw niet worden verzilverd, bijvoorbeeld doordat bepaalde typen lijm of verf worden gebruikt. Een 
gebouw kan dan de circulaire potentie uit het ontwerp niet waarmaken.

Tijdens de gebruiksfase worden de circulaire prestaties grotendeels bepaald door de inkomende en 
uitgaande materiaalstromen, en door hoe de gebruikers omgaan met de hulpbronnen die in het gebouw 
aanwezig zijn. Het ontwerp en de bouw hebben maar een relatief kleine invloed op de voorraden en 
stromen van materialen en hulpbronnen in een gebouw. Het zijn vooral de gebruikers die daar grote 
invloed op hebben, via het energiegebruik van apparaten, via het waterverbruik en de aankoop en 
vervanging van meubilair. Op gebouwniveau moet de functionele levensduur van materialen worden 
gekoppeld aan de onderhoudscycli van een gebouw. Op die manier wordt de circulaire potentie van een 
gebouw ten volle benut.

Aan het einde van de functionele levensduur ontdoet het gebouw zich, in aparte materiaalstromen, van 
de fysieke voorraden die het heeft opgebouwd en behouden. In deze fase is het cruciaal dat de materialen, 
componenten en onderdelen worden voorbereid voor hergebruik met de hoogst mogelijke kwaliteit. 
Daar is in de ontwerp- en gebruiksfase al op voorgesorteerd door principes van losmaakbaarheid in het 
ontwerp toe te passen, door te kiezen voor herbruikbare materialen en door relevante informatie in een 
materialenpaspoort vast te leggen. Ook de gehanteerde werkwijze aan het einde van de functionele 
levensduur van een gebouw is essentieel: deze moet zijn afgestemd op daadwerkelijke demontage, en niet 
op het omzetten van de materiaalvoorraad in afval.

Een gebouw is een klein onderdeel van een groter stedelijk systeem waarin materiaalstromen worden 
uitgewisseld, omgezet en vastgehouden. Deze ruimtelijke dimensie bepaalt op welke schaal de 
verschillende materiaalstromen het meest efficiënt kunnen worden gesloten. Energiestromen kunnen 
bijvoorbeeld vaak op gebouwniveau worden gesloten, terwijl water- en nutriëntenstromen van nature 
een grotere schaal nodig hebben voor hun herstelcyclus. Het sluiten van cirkels op een zo lokaal mogelijk 
niveau is een sterk circulair basisprincipe waarmee de impact op het milieu geminimaliseerd kan worden. 
Daarmee ontstaat een maximale synergie tussen een gebouw en zijn omgeving.

Idealiter dragen circulaire gebouwen bij aan een 
duurzame gebouwde omgeving in alle fasen van hun 
levensduur: idee, ontwerp, planning, bouw, gebruik 
& exploitatie en demontage. Deze fasen worden 
gepland en uitgevoerd met minimale ecologische 
en sociale impact en optimaal gebruik van 
hoogwaardige materialen en zijn adaptief en klaar 
voor de toekomst.



zodanig te verminderen dat het een bedreiging wordt 
voor menselijk comfort of de kwaliteit van leven.

Gerelateerde algemene strategieën:

Synergie:
Zodra de grondstoffenvraag en de daaraan 
gerelateerde effecten maximaal verlaagd zijn, kan 
worden gekeken naar de mogelijkheid van lokale 
uitwisseling van reststromen. Als er bijvoorbeeld 
restwarmte geproduceerd wordt in een gebouw, 
is het ideaal om deze op te vangen en ter plekke 
opnieuw in te zetten. Met name lokaal beschikbare 
middelen (zoals regenwater of warmte van lokale 
waterbronnen) en grondstoffen waarvan duidelijk is 
dat ze tijdens de demontage van nabije gebouwen 
vrijkomen, zijn belangrijk om mee te nemen in deze 
ontwerpstap.

Gerelateerde algemene strategieën:

Productie & inkoop:
Zodra synergieën uitgeput raken, kan de resterende 
functionele vraag geleverd worden door gebruik 
te maken van schone, hernieuwbare, of anderszins 
ecologisch gunstige bronnen. Middelen die lokaal 
geproduceerd worden hebben hierbij de voorkeur, 
omdat de impact hiervan doorgaans lager is en de 
efficiëntie hoger omdat er geen lang transport of 
grote infrastructurele investeringen nodig zijn. In 
de keuze voor lokaal moet de impact en efficiëntie 
echter leidend zijn.

Gerelateerde algemene strategieën:

Management
Het is belangrijk om feedback te krijgen over 
hoe het systeem werkt om het optimaal te laten 
functioneren. Dit omvat de creatie van transparante 
data en een informatienetwerk om een efficiënt en 
goed functionerend systeem mogelijk te maken. 
Deze vorm van feedback maakt gedragsverandering 
en technologische aanpassingen mogelijk. Het is 
zelfs gebleken dat inzicht in de meest algemene 
informatie de vraag naar hulpbronnen in 
huishoudens (onder andere energie en water) tot 15% 
vermindert. Deze vorm van monitoring maakt het 
mogelijk om na verloop van tijd gedragsmatige en 
technologische aanpassingen te kunnen doorvoeren.

Gerelateerde algemene strategieën:

Om milieu-impact te vermijden of te verminderen, 
is voor ieder van de eerder beschreven zeven 
uitgangspunten de bovenstaande hiërarchie als 
leidraad gehanteerd. Over het algemeen werkt 
die aanpak uitstekend. Toch is het in sommige 
gevallen logischer om een stap over te slaan 
vanwege contextgerelateerde factoren of kosten. 
Als een gebouw bijvoorbeeld naast een thermische 
warmtebron wordt gebouwd, dan zou het logischer 
zijn om van die warmte gebruik te maken (en direct 
naar de tweede stap ‘synergie’ te gaan) en slechts 
beperkt moeite te steken in het reduceren van de 
warmtevraag.

3.3 Framework voor circulair ontwerpen en 
bouwen
In dit hoofdstuk worden de vier circulaire 
gebouwstrategieën (Reductie, Synergie, Productie 
& inkoop en Management) toegepast op de zeven 
uitgangspunten uit paragraaf 3.1.1. Ze vormen 
samen met de definitie van een circulair gebouw 
de basis van dit raamwerk. Figuur 4 laat dit in een 
visualisatie zien. In een aantal gevallen zijn er geen 
combinaties te maken tussen de uitgangspunten en 
de gebouwstrategieën. Dit is logischerwijs dan ook 
niet in dit raamwerk opgenomen.

Voor een aantal gebouwstrategieën worden ook 
deelstrategieën geïntroduceerd. Deze vormen 
de basis voor potentiële BREEAM-indicatoren. 
Als onderdeel van deze studie is een grove 
inventarisatie gemaakt bij verschillende bestaande 
duurzaamheidsrichtlijnen om een idee te krijgen 
van de indicatoren die gebruikt kunnen worden voor 
de deelstrategieën. Hoewel dit niet tot het hoofddoel 
van dit rapport behoort, zijn de resultaten van deze 
inventarisatie opgenomen in Bijlage I.

Uiteindelijk is het framework bedoeld om 
ontwikkelaars en architecten richting te geven bij 
het ontwerpen en bouwen van een circulair gebouw; 
het moet de werkzaamheden op de bouwplaats 
en op de tekentafel) koppelen aan de gewenste 
prestaties en kenmerken van een circulair gebouw.
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         1. Materialen 
Tijdens de bouw-, gebruiks- en eindfase van een 
gebouw moeten de materiaalkringlopen zo goed 
mogelijk gesloten worden. Dit kan zowel door 
goed technisch beheer (door mensen ontworpen 
gesloten kringlopen) als door biologisch beheer 
(gebruik maken van het herstellend vermogen van 
de natuur en ecosysteemdiensten). Optimalisatie 
van materiaalgebruik is de eerste stap om 
de materiaalkringloop te sluiten. Vanuit een 
levenscyclusgerichte benadering worden vijf manieren 
geïdentificeerd om het gebruik van bouwmaterialen te 
optimaliseren: 

1.  Door de totale hoeveelheid materiaalverbruik voor 
de bouw te verminderen en zo ook de hoeveelheid 
materiaal die circulair moet zijn.

2.  Door te ontwerpen voor flexibel gebouwgebruik 
zodat het gebouw en zijn onderdelen tijdens de 
hele levensduur meerdere doelen kan dienen, wat 
de levensduur van het gebouw zelf optimaliseert en 
vaak ook verlengt.

3.  Door veerkrachtige gebouwen te ontwerpen, onder 
andere door rekening te houden met mogelijke 
veranderingen in de omgeving of het klimaat, zoals 
aanhoudende regenval, overstromingen of extreme 
temperaturen.

4.  Door 'losmaakbaarheid' in het ontwerp te leggen 
en zo de demontage en het hergebruik van 
gebouwonderdelen en -materialen te stimuleren.

5.  Door de positieve milieueffecten te maximaliseren bij 
het toepassen van één van de vorige vier strategieën 
voor optimaal materiaalgebruik.

Bij het volgen van dit stappenplan gaat de voorkeur uit 
naar het gebruik van materialen die hun complexiteit 
behouden. Dit maakt blijvend hergebruik met hoge 
kwaliteit mogelijk. Het gaat daarbij om materialen, 
componenten of onderdelen die al eens eerder zijn 
gebruikt. Deze worden modulair verwerkt, zodat ze die 
na de huidige levenscyclus opnieuw kunnen worden 
ingezet met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit 
en complexiteit.

3.2.1 Gewenste impact van een circulair gebouw
Een circulair gebouw heeft positieve impact op alle 
zeven uitgangspunten van een circulaire economie, 
zoals die zijn beschreven in 3.1.1. De eerste drie 
(Materialen, Energie en Water) gaan over fysieke 
grondstofstromen. Op deze onderdelen kan veel 
impact worden gemaakt bij het realiseren van een 
circulair gebouw. Door grondstofstromen te laten 
circuleren, wordt voorkomen dat ze onnodig uitgeput 
raken en dat het milieu onnodig vervuilt. Tegelijkertijd 
zou een circulair gebouw garant moeten staan 
voor het behoud en de groei van natuurlijk kapitaal 
(Biodiversiteit), sociaal kapitaal (Gezondheid & 
Welzijn, Maatschappij & Cultuur) en ander vormen 
van waardecreatie (Veelzijdige waardevormen). 
Verrijking van deze vormen van kapitaal is gunstig 
voor het welzijn van mensen en voor de biosfeer.
Vooral bij de onderwerpen Gezondheid & Welzijn 
wordt geen rekening gehouden met belangrijke 
kwesties. Tijdens workshops die het projectteam van 
dit framework voor circulaire gebouwen in 2017 en 
2018 organiseerde, benadrukten de deelnemers het 
belang van een gezonde leef- en werkomgeving. De 
deelnemers vinden het voor elk gebouw belangrijk, 
en voor circulaire gebouwen in het bijzonder. 
'Gezonde' materialen dragen bij aan een optimale 
levensduur van het gebouw, omdat ze niet voortijdig 
verwijderd hoeven te worden (zoals dat bij asbest 
het geval was). Een ‘gezonde omgeving’ heeft een 
positieve invloed op het welzijn en de werkprestaties 
van de gebouwgebruikers. In de volgende paragraaf 
worden ontwerpstrategieën gepresenteerd die van 
toepassing zijn op alle uitgangspunten van een 
circulaire economie.

3.2.2. Specifieke circulaire gebouwstrategieën
Vier toepasbare ontwerpstrategieën voor circulaire 
gebouwen zijn afgeleid van de zeven algemene 
strategieën voor circulariteit uit paragraaf 3.1.2. 
Deze vier ontwerpstrategieën, gepresenteerd in 
de Roadmap Circulaire Gronduitgifte, hebben 
een logische hiërarchie (de eerste strategie wordt 
als eerste overwogen, dan de tweede strategie, 
enzovoort). Ze luiden als volgt:

Reductie:
De eenvoudigste manier om impact te verkleinen, 
is door simpelweg niet te produceren. In plaats van 
onderzoeken hoe een enorme hoeveelheid energie 
op een duurzame manier kan worden opgewekt, is 
de eerste winstpakker natuurlijk om een systeem te 
ontwerpen dat van zichzelf al een laag energiegebruik 
heeft. Recent onderzoek laat zien dat tot 75% van 
het energieverbruik in de gebouwde omgeving kan 
worden bespaard door slimmer te ontwerpen. Het 
is wel belangrijk om op te merken dat er nooit naar 
gestreefd wordt om de vraag naar grondstoffen 

M1 - Optimaliseer materiaalgebruik M2 - Hergebruik M3 - Circulaire materialen M4 - Kennisontwikkeling en 
-deling

1.  Optimaliseer 
materiaalgebruik

2.  Ontwerp voor flexibiliteit
3.  Ontwerp voor veerkracht
4.  Ontwerp voor 

remontabiliteit
5.  Monitor de effecten op het 

milieu (voorwaarde) 

1.  Maximaliseer aandeel 
hergebruikte materialen

2.  Maximaliseer hergebruikte 
componenten

3.  Maximaliseer hergebruikte 
elementen

4.  Toekomstig gebruik

1.   Maximaliseer hergebruik 
hernieuwbare materialen

2.   Minimaliseer gebruik 
schaarse en kritieke 
materialen

3.   Optimaliseer milieu en 
sociale impact van 
materialen

1.   Maak informatie (element, 
component, materiaal) 
beschikbaar

Op het gebied van materialen zijn dertien circulaire deelstrategieën vastgesteld, verdeeld over de vier circulaire gebouwstrategieën.
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         5. Cultuur en maatschappij
Cultuur en de sociale samenhang zijn belangrijke 
waarden in de gebouwde omgeving. Gebouwen 
kunnen een bijdrage leveren aan het stimuleren 
van die cultuur en de diversiteit ervan. Met deze 
waarden moet rekening worden gehouden, in de 
bouwfase, bij de inkoop en levering van materialen en 
in de gebruiksfase. Een goed gebouw biedt ruimte 
voor ontmoeting en stimuleert zelforganisatie door 
gebruikers. 
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         2. Energie 
Voor het onderwerp energie is het doel om toe te 
werken naar een 100% energieneutrale gebouwde 
omgeving. Op gebouwniveau zal dat niet altijd 
mogelijk zijn, zelfs niet als de mogelijke aanpassingen 
voor energiereductie al in het ontwerp zijn 
meegenomen. Samenwerking met de omliggende 
gebouwen kan bijdragen aan het ontwikkelen van 
hotspots voor hernieuwbare energie.  
Allereerst moet de bron van de ingekochte 
elektriciteit en warmte volledig hernieuwbaar zijn en, 
indien mogelijk, lokaal geproduceerd. Maar alleen als 
dat efficiënt is. Er zijn omgevingsfactoren die effect 
hebben op die efficiëntie; bijvoorbeeld zonnepanelen 
in de schaduw. Bovendien moet rekening worden 
gehouden met de effecten van lokaal produceren 
op milieu en maatschappij. Ook het toepassen 
van bewezen oplossingen en technologieën met 
het hoogste energierendement in zowel de bouw- 
als in de gebruiksfase is een mogelijkheid om 
energieneutraal te worden. Dit mag echter niet ten 
koste gaan van de functionaliteiten van het gebouw.  
Daarnaast moet informatie over het energiegebruik 
van een gebouw beschikbaar worden gemaakt aan 
alle gebouwgebruikers en belanghebbenden. Zo 
wordt het mogelijk om het energiegebruik verder te 
optimaliseren. 

Als hergebruikte producten niet toereikend zijn, dan 
moeten nieuwe materialen worden gebruikt om 
de benodigde functionaliteit te bereiken. Tijdens de 
selectie van nieuwe materialen moet dan rekening 
worden gehouden met hernieuwbaarheid, toxiciteit, 
schaarste en de effecten op milieu en maatschappij.
Tot slot is het van belang voor het potentiële 
toekomstige hergebruik om te monitoren welke 
materialen waar en wanneer zijn gebruikt tijdens het 
bouwproces. Deze informatie kan worden opgeslagen 
in een zogenaamd materialenpaspoort. Dit is een 
database met eigenschappen van materialen.

         4. Biodiversiteit en ecosystemen
Elk gebouw zou idealiter een positieve impact 
moeten hebben op de omringende ecosystemen en 
biodiversiteit. Ook moet worden gegarandeerd dat 
er geen negatieve effecten zijn tijdens de levensduur. 
Biodiversiteit is een van de meest overschreden 
planetaire grenzen. Dat maakt dit onderwerp tot een 
belangrijk doel. Tijdens het selecteren van materialen 
moet met zorg worden bepaald worden welke 
materialen een minimale impact hebben tijdens 
hun levensduur. Hierbij moet ook worden gekeken 
naar effecten in de gehele materiaalketen (delving, 
productie, transport). In het algemeen kan worden 
gesteld dat samenwerking mét de natuur beter 
is dan tegen de natuur in werken. Samenwerken 
met de natuur is bijvoorbeeld gebruikmaken van 
de lokale vegetatie voor het creëren van schaduw, 
het opvangen van hemelwater en ventilatie. Ook 
moet in de ontwerpfase worden stilgestaan bij 
migratiepatronen van lokale soorten. Het terrein 
heeft idealiter voldoende ruimte voor groen en de 
biodiversiteit moet worden meegewogen in de keuze 
voor bepaalde typen vegetatie. 

Voor het onderwerp Energie zijn vijf deelstrategieën 
vastgesteld, verdeeld over de vier circulaire 
gebouwstrategieën.

        3. Water 
Water kan volledig circulair gemaakt worden door 
watergebruik in gebouwen te koppelen aan de lokale 
waterkringloop en door alle nutriënten en materialen 
uit afvalwater terug te winnen. Water moet daarbij 
zo lokaal mogelijk worden verzameld, gereinigd en 
opgeslagen. In welke mate dat mogelijk is hangt af 
van het dekkingsgebied, de kosten en de effectiviteit 
van het sluiten van de waterkringloop. Ook moet 
rekening worden gehouden met mogelijke vervuiling 
van het water. Watergebruik kan gereduceerd worden 
door bewezen oplossingen en technieken toe te 
passen die gericht zijn op waterbesparing. Ook door 
goed te letten of er bij het winnen en produceren 
van bepaalde grondstoffen en materialen veel water 
wordt gebruikt, kan veel winst worden geboekt. 
Daarnaast kan voor sommige toepassingen regen- en 
afvalwater worden gebruikt. De waterkwaliteit moet 
afgestemd worden op de toepassing. Dat betekent 
dat drinkwater idealiter niet wordt gebruikt voor 
besproeiing of toiletgebruik. Het terugwinnen van 
nutriënten en stoffen uit afvalwater moet gebeuren 
voordat het water teruggebracht wordt in de 
hydrologische kringloop, tenzij biologische processen 
hiervoor beter geschikt zijn. In risicogebieden met 
hevige regenval of overstromingen is een adaptief en 
bestendig gebouwontwerp nodig dat goed om kan 
gaan met wateroverschotten. Met ‘regenbestendige’ 
ontwerpen kunnen negatieve effecten, zoals schade 
aan eigendommen en verlies van nutriënten, 
geminimaliseerd worden. Tot slot moet informatie 
over watergebruik, net als voor energie, tijdens de 
gebruiksfase beschikbaar gemaakt worden voor 
gebouwgebruikers en belanghebbenden, zodat 
het mogelijk wordt om het watergebruik verder te 
optimaliseren.

E1 - Minimaliseer 
energiegebruik E2 – Energiebalans

1.   Gebouwontwerp 
bevat en gebruikt 
minimale 
hoeveelheid energie

1.   Vind de juiste energie-
match (ruimte en tijd) 

E3 – Duurzame en lokale 
energie

E4 – Kennisontwikkeling en 
-deling 

1.   Minimale milieu- 
impact van 
energiebron 

1.   Maak informatie (energie) 
beschikbaar voor 
gebouwgebruikers 

2.   Creëer ruimte voor 
optimalisatie gedurende 
gebruiksfase

BE1 – Vermijd verlies van 
biodiversiteit

BE2 – Integratie van 
ecologische diensten

1.   Gebouwontwerp bevat 
minimaal verlies van 
en gebruikt minimale 
biodiversiteit door te 
kiezen voor materialen 
met de minimale 
impact over de gehele 
keten en levensduur

1.   Gebruik biologische 
elementen voor 
biodiversiteit en 
functionaliteit

BE3 – Stimuleer lokale bio-
diversiteit

BE4 – Kennisontwikkeling 
en -deling 

1.   Versterk in gebouw- 
ontwerp de lokale 
biodiversiteit, in het 
bijzonder voor 
zeldzame soorten 

1.   Bescherm biodiversiteit 
en ecologie voor de 
lange termijn

2.   Maak informatie 
(over biodiversiteit) 
beschikbaar

CM1 – Vermijd het verlies 
van unieke culturen en 
sociale samenhang 

CM 2 – Faciliteer gedeelde 
voorzieningen en diensten

1.   Houd in gebouw-
ontwerp rekening met 
cultuurbehoud door te 
kiezen voor materialen 
met de kleinste impact 
over de gehele keten en 
levensduur

1.   Creëer functioneel 
gedeelde ruimten 
en voorzieningen 
samenhang bieden 
en negatieve sociale 
impact verminderen

CM 3 – Kennisontwikkeling 
en -deling

1.   Maak informatie 
(sociaal) beschikbaar

W1 – Minimaliseer 
watergebruik W2 – Water hergebruiken

1.   Gebouwontwerp bevat 
en gebruikt minimale 
hoeveelheid water

1.   Zorg voor grijswater 
systeem 

2.   Zorg voor regen- 
wateropvang 

3.   Win grondstoffen/ 
nutriënten terug

W3 – Kennisontwikkeling 
en -deling

1.   Maak informatie (over 
water) beschikbaar

Voor het impactgebied Energie zijn vijf deelstrategieën 
vastgesteld, verdeeld over de vier circulaire gebouwstrategieën.

Voor het onderwerp Biodiversiteit en ecosystemen zijn vijf 
deelstrategieën vastgesteld, verdeeld over de vier circulaire 
gebouwstrategieën.

Voor het onderwerp Cultuur en maatschappij zijn drie 
deelstrategieën vastgesteld, verdeeld over drie van de vier 
circulaire gebouwstrategieën.

Voor het onderwerp Water zijn vijf deelstrategieën vastgesteld, 
verdeeld over drie van de vier circulaire gebouwstrategieën.
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FRAMEWORK
voor circulaire gebouwen

MATERIALEN

ENERGIE

WATER

BIO- 
DIVERSITEIT

CULTUUR 
EN MAAT- 
SCHAPPIJ

GEZONDHEID 
EN WEL-

BEVINDEN

MEERVOUDIGE 
WAARDE-
VORMEN

Wat is een 
circulair gebouw?

Een circulair gebouw is een gebouw dat 

wordt ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt 

zonder onnodige uitputting van hulpbronnen, 

milieuvervuiling en aantasting van ecosystemen. 

Het is gebouwd op een economisch verantwoorde 

wijze en draagt bij aan het welzijn van mensen 

en aan de biosfeer. Hier en daar, nu en later. 

Technische elementen zijn demontabel en 

herbruikbaar en biologische elementen 

kunnen worden teruggebracht in 

hun biologische kringloop.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

n.v.t.

n.v.t.

Garandeer behoud van esthetische waarde 

Kennis ontwikkelen en delen

Vermijd toxische materialen en vervuiling 

n.v.t.

Zorg voor voldoende luchtkwaliteit, licht, 
thermisch comfort, akoestiek en veiligheid

Vermijd het verlies van unieke culturen 
en sociale samenhang 

Faciliteer gedeelde voorzieningen 
en diensten

Kennisontwikkeling en -deling

Vermijd verlies van biodiversiteit

Integratie van ecologische diensten

Stimuleer lokale biodiversiteit

Kennisontwikkeling en -deling

Optimaliseer materiaalgebruik

Hergebruik

Gebruik circulaire materialen

Kennisontwikkeling en -deling

Minimaliseer energiegebruik

Energiebalans

Duurzame en lokale energie

Kennisontwikkeling en -deling

Minimaliseer watergebruik

Water hergebruiken

n.v.t.

Kennisontwikkeling en -deling

Algemene circulaire gebouwstrategieën:

1 2 3 4

REDUCTIE SYNERGIE INKOOP & 
PRODUCTIE

MANAGEMENT

Kennisontwikkeling en -deling 

Figuur 4: Algemeen framework voor circulaire gebouwen

n.v.t.
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         6. Gezondheid en welzijn 
Gezondheid en welzijn zijn onderwerpen om 
rekening mee te houden in de gebouwde omgeving. 
Dat begint al bij het ontwerp en de bouw. Om 
gezondheidsrisico’s te voorkomen, moet het 
gebruik en hergebruik van toxische en vervuilende 
materialen worden voorkomen of beperkt. Vervuiling 
gebeurt onder andere door bodemerosie, fijnstof en 
afzetting in waterwegen. Ook de biodiversiteit van de 
omgeving van het gebouw moet worden beschermd. 
Dit alles geldt niet alleen voor de bouwfase, maar ook 
als een gebouw wordt gesloopt. In de gebruiksfase 
zijn luchtkwaliteit en toegang tot natuurlijk licht 
belangrijke factoren om rekening mee te houden.

         7. Meervoudige waardevormen
Grondstoffen en energie zijn niet in oneindige 
hoeveelheden beschikbaar. De inzet en het gebruik 
ervan moet daarom bewust gebeuren en sociale 
toegevoegde waarde leveren. Waardevormen die 
verder gaan dan financiële waarde zijn: esthetische, 
emotionele, ecologische, enzovoort. Met name 
esthetiek is belangrijk voor de sociale waarde van 
gebouwen en draagt sterk bij aan de functionele 
levensduur van een gebouw.

GW1 – Vermijd toxische 
materialen en vervuiling 

GW2 – Garandeer 
voldoende kwaliteit van 
leven met een optimaal 
intern klimaat  

1. Gebouwontwerp bevat 
en gebruikt geen of 
minimale toxische 
materialen 

2. Voorkom vervuiling 
tijdens de bouw-, 
gebruiks- en sloopfase 

3. Garandeer lucht- 
kwaliteit en een 
comfortabele 
gevoelstemperatuur 

4. Garandeer esthetisch 
comfort 

5. Garandeer akoestisch 
comfort

GW3 – Kennisontwikkeling 
en -deling 

6. Maar informatie (over 
toxiciteit en binnen- 
klimaat) beschikbaar

MW1 – Garandeer behoud 
van esthetische waarde op 
de lange termijn 

MW2 – Kennisontwikkeling 
en - deling  

1. Geef ruimte aan 
esthetiek voor waarde 
op lange termijn   

2. Maak informatie over 
(meervoudige waar-
devormen) beschikbaarVoor het onderwerp Gezondheid en welzijn zijn zes circulaire 

deelstrategieën vastgesteld, verdeeld over drie van de vier 
circulaire gebouwstrategieën.

Framework voor circulaire gebouwen: basis voor de 
ontwikkeling van circulaire indicatoren
De vier strategieën en de deelstrategieën per circulair 
uitgangspunt zoals beschreven vormen samen het 
framework voor het ontwerpen en bouwen van 
circulaire gebouwen. Voor elke deelstrategie kunnen 
één of meerdere indicatoren worden ontwikkeld om 
te laten zien en te meten of en hoe de deelstrategie 
wordt toegepast in de praktijk. De tabel in Bijlage 
I biedt een overzicht van de indicatoren die zijn 
ontwikkeld voor de onderwerpen Materialen, 
Energie en Water. Verder onderzoek is nodig voor 
de ontwikkeling van dergelijke indicatoren voor 
de andere vier onderwerpen die bij de circulaire 
economie horen.Verder onderzoek is nodig voor 
de ontwikkeling van dergelijke indicatoren voor de 
andere vier impactgebieden.

Op basis van het framework zoals dat in het 
hoofdstuk hiervoor is beschreven, is een 
analyse uitgevoerd die de overeenkomsten en 
de verschillen met BREEAM Nieuwbouw en 
Renovatie blootlegt. Figuur 5 laat zien welke 
strategieën gedeeltelijk of volledig overlappen met 
deze standaard en welke niet. De analyse die is 
uitgevoerd op het niveau van de deelstrategieën is 
opgenomen in Bijlage I.

De uitkomsten van de analyse zijn:

•  Water en Biodiversiteit worden goed gedekt door 
BREEAM Nieuwbouw en Renovatie (donkergroen in 
figuur 5).

•  Energie, Cultuur & Maatschappij en Gezondheid 
en welzijn worden voldoende gedekt door de 
huidige indicatoren in BREEAM (groen). Hoewel 
er ruimte is voor verbetering van de huidige 
indicatoren en mogelijkheden voor het toevoegen 
van nieuwe indicatoren laat de analyse zien dat veel 
deelstrategieën gedekt worden door de huidige 
norm.

•  BREEAM houdt onvoldoende rekening met 
Materialen en de Meervoudige waardevormen 
(grijs). Hoewel BREEAM Nieuwbouw en Renovatie 
duurzame materiaalstromen behandelt, ontbreken 
essentiële deelstrategieën voor circulaire gebouwen, 
zoals M1.4 Ontwerp voor remontabiliteit. Bestaande 
deelstrategieën in BREEAM Nieuwbouw en 
Renovatie, zoals M4.1 Beschikbaarheid van 
informatie (onderdelen, componenten, materialen), 
zouden significant verbeterd moeten worden.

4. ANALYSE FRAMEWORK VERSUS BREEAM
Als aanvulling op deze algemene analyse heeft een 
groep experts zich gebogen over de vraag welke 
essentiële deelstrategieën minimaal gevolgd moeten 
worden bij het ontwerpen en bouwen van een 
circulair gebouw (zie Bijlage I). In figuur 5 zijn de door 
hen aangewezen deelstrategieën gemarkeerd in de 
kleuren blauw (essentiële strategieën, zes in totaal) en 
lichtblauw (belangrijke strategieën). De zes essentiële 
deelstrategieën zijn hieronder opgenomen in tabel 1.

Alle als essentieel bestempelde deelstrategieën zijn 
gerelateerd aan het vergroten van de circulariteit van 
materialen en materiaalstromen. De laatstgenoemde 
in tabel 1, GW1.1, is specifiek gerelateerd aan de 
toxiciteit van een materiaal en daarom onderdeel van 
het onderwerp Gezondheid & welzijn.

Op basis van de aanbevelingen van de expertgroep 
is voor elk van de zes aangewezen deelstrategieën 
een set van indicatoren ontwikkeld. Die worden in het 
volgende hoofdstuk gepresenteerd. 

Essentiële deelstrategie Gebouwontwerpstrategie

M1.1 – Optimaliseer materiaalgebruik M1 – Optimaliseer materiaalgebruik

M1.4 – Ontwerp voor remontabiliteit M1 – Optimaliseer materiaalgebruik

M2.1 – Maximaliseer hergebruikte materialen M2 – Hergebruik materialen

M3.1 – Maximaliseer gebruikte hernieuwbare materialen M3 – Maximaliseer circulaire materialen

M4.1 – Maak informatie (element, component, materiaal) 
beschikbaar

M4 – Ontwikkel en deel kennis

GW1.1 – Gebouwontwerp bevat of gebruikt geen of mini-
male toxische materialen

GW1 – Gebruik geen toxische materialen

Tabel 1: Door expertgroep aangewezen essentiële deelstrategieën



MATERIALEN

ENERGIE

WATER

BIO- 
DIVERSITEIT

CULTUUR 
EN MAAT- 
SCHAPPIJ

GEZONDHEID 
EN WEL-

BEVINDEN

MEERVOUDIGE 
WAARDE-
VORMEN

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Garandeer behoud van esthetische waarde 

Vermijd toxische materialen en 
vervuiling 

Zorg voor voldoende luchtkwaliteit, licht, 
thermisch comfort, akoestiek en veiligheid

Vermijd het verlies van unieke 
culturen en sociale samenhang 

Faciliteer gedeelde voorzieningen 
en diensten

Kennisontwikkeling en -deling

Vermijd verlies van biodiversiteit

Integratie van ecologische diensten

Stimuleer lokale biodiversiteit

Kennisontwikkeling en -deling

Optimaliseer materiaalgebruik

Hergebruik 

Gebruik circulaire materialen

Kennisontwikkeling en -deling

Minimaliseer energiegebruik

Energiebalans

Duurzame en lokale energie

Kennisontwikkeling en -deling

Minimaliseer watergebruik

Water hergebruiken

Kennisontwikkeling en -deling

1

2

3

Kennisontwikkeling en -deling 

Kennis ontwikkelen en delen

Opgenomen in BREEAM: Prioriteiten gegeven door experts 
aan circulaire gebouwstrategieën

Goed

Voldoende

Onvoldoende

3

4

n.v.t.

n.v.t.

4

n.v.t.

4

3

4

n.v.t.

CIRCULAIRE GAPS IN BREEAM 
INTERNATIONAL RFO 2015 & NC 2016
& essentiële circulaire gebouwstrategieën

n.v.t.

Hoog (essentieel)

GemiddeldFiguur 5: Circulaire GAPS in BREEAM International



MATERIALEN

ENERGIE

WATER

BIO- 
DIVERSITEIT

CULTUUR 
EN MAAT- 
SCHAPPIJ

GEZONDHEID 
EN WEL-

BEVINDEN

MEERVOUDIGE 
WAARDE-
VORMEN

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Garandeer behoud van esthetische waarde 

Vermijd toxische materialen en 
vervuiling 

Zorg voor voldoende luchtkwaliteit, licht, 
thermisch comfort, akoestiek en veiligheid

Vermijd het verlies van unieke 
culturen en sociale samenhang 

Faciliteer gedeelde voorzieningen 
en diensten

Kennisontwikkeling en -deling

Vermijd verlies van biodiversiteit

Integratie van ecologische diensten

Stimuleer lokale biodiversiteit

Kennisontwikkeling en -deling

Optimaliseer materiaalgebruik

Hergebruik 

Gebruik circulaire materialen

Kennisontwikkeling en -deling

Minimaliseer energiegebruik

Energiebalans

Duurzame en lokale energie

Kennisontwikkeling en -deling

Minimaliseer watergebruik

Water hergebruiken

Kennisontwikkeling en -deling

1

2

3

Kennisontwikkeling en -deling 

Kennis ontwikkelen en delen

Opgenomen in BREEAM: Prioriteiten gegeven door experts 
aan circulaire gebouwstrategieën

Goed

Voldoende

Onvoldoende

3

4

n.v.t.

n.v.t.

4

n.v.t.

4

3

4

n.v.t.

CIRCULAIRE GAPS IN BREEAM-NL
NIEUWBOUW EN RENOVATIE 2014
& essentiële circulaire gebouwstrategieën

n.v.t.

Hoog (essentieel)

GemiddeldFiguur 6: Circulaire GAPS in BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie



In dit hoofdstuk worden indicatoren gepresenteerd 
die zijn ontwikkeld voor de zes deelstrategieën uit het 
vorige hoofdstuk (tabel 1). Deze indicatoren meten 
hoe deze deelstrategie in de praktijk is toegepast. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de indicatoren. Hierin 
wordt ook toegelicht welke indicatoren al in BREEAM 
Nieuwbouw en Renovatie staan (‘TER VERBETERING’) 
en welke nieuwe indicatoren toegevoegd moeten 
worden om de richtlijn meer circulair te maken 
(‘NIEUW’).

6. VERVOLGSTAPPEN
Dit rapport is de eerste stap naar een strategisch 
framework voor circulaire gebouwen. Het bouwt 
verder op bestaande definities en richtlijnen en 
is de basis voor verdere doorontwikkeling. Deze 
doorontwikkeling behelst het opnemen van deze 
nieuwe circulaire strategieën en indicatoren in 
BREEAM Nieuwbouw en Renovatie. Breder gaat 
het erom een bijdrage te leveren aan verdere 
standaardisering van circulair bouwen, essentieel voor 
de transitie naar een circulaire economie.

Framework 
Om het framework naar het volgende niveau te 
brengen, zijn deze vervolgstappen noodzakelijk:

•   Bespreken van de mogelijke toepassing door de 
Nederlandse overheid in beleid (Transitieagenda) en 
beleidsinstrumenten (MIA-Vamil)

•   Verdere aanscherping en uitbreiding van 
het strategisch raamwerk – om voor alle 
impactgebieden deelstrategieën en potentiële 
indicatoren te ontwikkelen én om te bepalen hoe de 
bredere gebouwde omgeving en het bouwproces 
opgenomen kunnen worden.
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Diverse normen, frameworks en andere bronnen 
zijn bestudeerd om te bepalen welke indicatoren 
bruikbaar zijn voor de specifieke deelstrategieën. 
Naast de analyse van BREEAM zelf is een quickscan 
gemaakt van de beoordelingsmethodieken van 
organisaties zoals het German Sustainable Building 
Council (DGNB), Cradle to Cradle Product Innovation 
Institute en de Europese Unie, van normen als LEED 
en WELL, en van instrumenten zoals AQSI, GPR en 
FLEX 4.0. 

M.1.1 – Optimaliseer materiaalverbruik 
M.1.1.1 – Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden om bestaande bouw te renoveren en daarmee af 
te zien van nieuwbouw. NIEUW
M.1.1.2 – Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de gestelde eisen het te bouwen/
renoveren oppervlak te minimaliseren. TER VERBETERING
M.1.1.3 – Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de gestelde eisen de totale 
hoeveelheid massa materiaal te minimaliseren. TER VERBETERING

M.1.4 – Ontwerp voor remontabiliteit 
M.1.4.1 – Bij het plaatsen/installeren van een product in zijn (directe) omgeving wordt gebruik gemaakt van remontabele 
verbindingen waarbij het behoud van vergelijkbare kwaliteit kan worden gewaarborgd. NIEUW
M.1.4.2 – Het product is geassembleerd met remontabele verbindingen waarbij behoud van vergelijkbare kwaliteit kan 
worden gewaarborgd. NIEUW 
M.1.4.3 – De verbindingen waarmee het product in zijn omgeving is geïnstalleerd zijn toegankelijk. NIEUW

M.2.1 – Maximaliseer hergebruikte materialen 
M.2.1.1 – De score van de rekentool MCI (Material Circularity Indicator) is gelijk aan of hoger dan X. TER VERBETERING
M.2.1.2 – Bij het vaststellen van de materialisatie/selecteren van de materialen wordt gezocht naar aanbod in de nabije 
omgeving. TER VERBETERING
 
M.3.1 – Maximaliseer gebruik hernieuwbare materialen 
M.3.1.1 – Er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare/herbruikbare materialen in de technische kringloop. TER 
VERBETERING 
M.3.1.2 – Er wordt gebruik gemaakt van biobased materialen in de biologische kringloop. TER VERBETERING 

M.4.1 – Maak informatie (element, component, materiaal) beschikbaar 
M.4.1.1 – Van het gebouw wordt een materialenpaspoort opgesteld, en bijgehouden gedurende levenscyclus van het gebouw 
op het gebied van materiaalstromen. TER VERBETERING 
M.4.1.2 – Alle informatie in het materialenpaspoort is beschikbaar voor iedereen. NIEUW 
M.4.1.3 – Bij de oplevering van het gebouw wordt een sloopbestek/demontagerichtlijn meegeleverd. NIEUW 

HW.1.1 - Geen gebruik van toxische materialen
HW.1.1.1 - Er worden geen materialen gebruikt die op de C2C Banned List of Chemical Materials staan. TER VERBETERING 
HW.1.1.2- Bouwproducten hebben geen of minimale VOS-emissies. TER VERBETERING 

Tabel 2: Voorgestelde indicatoren voor elk van de zes essentiële deelstrategieën

5. CIRCULAIRE DEELSTRATEGIEËN EN INDICATOREN 
VOOR BREEAM BREEAM-NL 

Dutch Green Building Council (DGBC) werkt 
momenteel aan de nieuwe versie van BREEAM-NL 
Nieuwbouw en BREEAM-NL Renovatie en Inrichting. 
Deze worden gebaseerd op de internationale versies 
van BREEAM. Om de BREEAM-richtlijn uit te breiden 
met circulaire indicatoren worden de volgende 
stappen aan DGBC geadviseerd:

1.  Bespreek het rapport en het concept ‘circulaire 
indicatoren’ met de relevante technische experts 
van de BRE, de beheerder van de BREEAM-
keurmerken.

2.  Bespreek het rapport en het concept ‘circulaire 
indicatoren’ met de DGBC adviesgroepleden voor 
Nieuwbouw en Renovatie.

3.  Test en verbeter de praktische relevantie van de 
indicatoren met behulp van pilotprojecten.

4.  Ontwikkel de indicatoren met het grootste 
potentieel tot volwaardige BREEAM-credits en 
bespreek de opname in BREEAM-NL met het 
BRE.

Parallel hieraan kan DGBC al een begin maken 
met het testen van de circulaire indicatoren en de 
praktische relevantie ervan door bestaande BREEAM-
NL bouwprojecten te stimuleren om innovatiecredits 
aan te vragen.



2 8

DANKWOORD
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BEGRIPPENLIJST

Uitgangspunten 7 uitgangspunten van een circulaire economie 
(Metabolic) 
https://www.metabolic.nl/the-seven-pillars-of- 
the- circular-economy 

Algemene strategie 7 elementen van een circulaire economie (Circle 
Economy) 
https://www.circle-economy.com/the-7-key-
elements-of-the-circular-economy

Algemene gebouwontwerp strategie 4 algemene strategieën die worden voorgesteld in 
de Roadmap Circulaire Gronduitgifte
https://amsterdamsmartcity.com/projects/ 
roadmap- circular-land-tendering 

Gebouwontwerp strategie Vertaling van de algemene gebouwontwerp 
strategieën naar specifieke gebouwontwerp 
strategieën per impactgebied 

Deelstrategie Lager strategisch niveau: elke gebouwontwerp-
strategie is opgedeeld in vier deelstrategieën 

Framework • Framework dat is samengesteld uit:  
• definitie van een circulair gebouw 
• circulaire uitgangspunten (7) 
• algemene circulaire gebouwontwerpstrategieën 

(4)
• specifieke deelstrategieën per circulair 

uitgangspunt

Indicator Manier om vast te stellen in welke mate een 
deelstrategie is geïmplementeerd of voldaan; 
elke deelstrategie is opgedeeld in één of meer 
indicatoren

B i j l a g e  I 
F r a m e w o r k 

v o o r  c i r c u l a i r e 
g e b o u w e n  e n 

i n d i c a t o r e n 
v o o r  B R E E A M



Wat te 
meten?

Cate-
gorie

Deelstrategie IndicatorStrategie Relatie 
met 
BREE-
AM-NL 
nb&r 
2014 v2.0 

Relatie BREE-
AM 
Inter-
nation-
al rfo 
2015 & 
nc 2016

Relatie

Circulair 
gebouw

M
Materiaal-
kringloop

M1
Optimaliseer 
materiaal-
gebruik

M1.1
Optimaliseer 
materiaalgebruik

M1.1.1 Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de 
mogelijkheden om bestaande bouw te renoveren en 
daarmee af te zien van nieuwbouw.

M1.1.2 Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de 
mogelijkheden om binnen de gestelde eisen het te 
bouwen/renoveren oppervlak te minimaliseren.

Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de 
mogelijkheden om binnen de gestelde eisen de 
totale hoeveelheid massa materiaal te minimaliseren.

M1.1.3

MAN 6 - MAN 01 -

MAT 1 / 
MAN 6

1 MAN 01 1

MAT 1 1 MAT 06 2

M1.2 Ontwerp voor 
flexibiliteit

M1.2.1 De score berekend door de rekentool Gebouwflexibi-
liteit is gelijk aan of hoger dan X.

MAT 8 3 WST 06 2

M1.3 Ontwerp voor 
veerkracht

M1.3.1 Een goed tot uitstekend thermisch comfort is verzekerd.

M1.3.2 Cruciale functies zijn niet op kwetsbare locaties in het 
gebouw gepositioneerd.

M1.3.3 Bescherming is aangebracht aan gedeelten van het 
gebouw met een verhoogd risico op beschadigingen.

HEA 10 2 HEA 04 3

- - POL 03 3

MAT 7 3 MAT 05 3

M1.4 Ontwerp voor 
remontabiliteit

M1.4.1 Bij het plaatsen/installeren van een product in zijn 
(directe) omgeving wordt gebruik gemaakt van 
remontabele verbindingen waarbij het behoud van 
vergelijkbare kwaliteit kan worden gewaarborgd.

M1.4.2 Het product is geassembleerd door middel van 
remontabele verbindingen waarbij behoud van 
vergelijkbare kwaliteit kan worden gewaarborgd.

M1.4.3 De verbindingen waarmee het product in zijn 
omgeving is geïnstalleerd zijn toegankelijk.

- - - -

- - - -

- - - -

M2
Hergebruik

M2.1 Maximaal 
hergebruikte 
materialen

M2.1.1 De score berekend door de rekentool MCI (Material 
Circularity Indicator) is gelijk aan of hoger dan X.

MAT 1 / 
WST 2

1 WST 02 
/MAT 03

1

M2.1.2 Bij het vaststellen van de materialisatie / selecteren van de 
materialen wordt gezocht naar aanbod in de nabije omgeving.

WST 2 1 WST 02 
/MAT 03

1

M2.2 Maximaliseer 
hergebruikte 
componenten

M2.2.1 Bij het kiezen van componenten wordt gezocht 
oude/her te gebruiken componenten

MAT 1 2 - -

M2.2.2 Bij het kiezen van componenten wordt gekeken naar 
aanbod van componenten uit de nabije omgeving.

- - - -

M2.3 Maximaliseer 
hergebruikte 
elementen

M2.3.1 In de uitvraag wordt het gebruik van gerecyclede 
producten genoemd om hergebruik gedurende de 
ontwerpfase te garanderen.

- - - -

M2.3.2 Bij het kiezen van elementen wordt gezocht naar 
oude/her te gebruiken elementen, bij voorkeur naar 
elementen die een significant aandeel hebben in de 
totale materiaalhoeveelheid.

MAT 1 2  - -

M2.3.3 Bij het kiezen van elementen wordt gekeken naar 
aanbod van elementen uit de nabije omgeving.

- - - -

M2.4 Toekomstig 
gebruik

M2.4.1 Er wordt gebruik gemaakt van circulaire business-
modellen die de terugname en het hergebruik van 
producten mogelijk maken/bevorderen.

M2.4.2 Elementen waarvoor wordt gekozen hebben reeds 
laten zien hergebruikt te kunnen worden als mate-
riaalstroom in toekomstige (vergelijkbare) producten.

M2.4.3 Met de productleveranciers zijn onderhoudscon-
tracten gesloten, om de prestaties van producten te 
waarborgen.

M2.4.4 Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de 
mogelijkheden om een product na de gebruiksfase/
in de toekomst her te gebruiken, op alle schaal-
niveaus.

- - - -

MAT 1 1  - -

- - - -

- - - -

M3.2 Minimaliseer 
gebruik schaarse en 
kritieke materialen

M3.2.1 In het gebouw wordt geen gebruik gemaakt van 
kritieke materialen.

MAT 1 1  - -

M3.2.2 Indien materialen zijn gebruikt die worden vermeld 
in de EU Critical List of Materials wordt dit gedocu-
menteerd.

MAT 1 1  - -

M3.3 Optimaliseer 
milieu en sociale 
impact van 
materialen

M3.4 Geen gebruik 
van toxische 
materialen

M3.3.1

M3.4.1

De milieubelasting van de gebruikte materialen lager 
ligt dan de referentiewaarde.

In het gebouw wordt geen gebruik gemaakt van 
chemisch schadelijke materialen.

MAT 1 3  MAT 01 1

- - - -

M3.3.2

M3.4.2

Minimaal X % van de gebruikte materialen heeft een 
onderbouwde/verantwoorde herkomst. Het aantal 
punten is berekend door de MAT 5-calculator, tabblad 
isolatie en 100% van het gebruikte hout is duurzaam 
geproduceerd.

Een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht 
wordt bereikt doordat de gebruikte afwerkings- en 
bouwmaterialen een lage emissie van schadelijke, 
‘vluchtige organische verbindingen’ kennen.

MAT 5 3  MAT 03 3

M4.1
Beschikbaar 
maken van 
informatie (element, 
component, 
materiaal)

M4
Kennis- 
ontwikkeling 
en deling

M4.1.1 Van het gebouw wordt een materialenpaspoort 
opgesteld, en bijgehouden gedurende levenscyclus 
van het gebouw op het gebied van materiaalstromen.

MAT 1 1  MAT 01 1

M4.1.2 Alle informatie in het materialenpaspoort is 
beschikbaar voor iedereen.

M4.1.3 Bij de oplevering van het gebouw wordt een 
sloopbestek / demontagerichtlijn meegeleverd.

- -  - -

- -  - -

Circular
building

E
Energie- 
stromen

E1
Minimaliseer 
energie- 
gebruik

E1.1
Gebouwontwerp 
bevat en gebruikt 
minimale hoeveel-
heid energie

E1.1.1 Gedurende de gebruiksfase wordt er door het 
gebouw een minimale hoeveelheid energie verbruikt.

ENE 1 3 ENE 01 / 
ENE 04

3

E1.1.2 Het energieverbruik van het gebouw gedurende 
zowel de constructiefase als de gebruiksfase voldoet 
ten minste aan de klimaatdoelstellingen.

E1.1.3 Het gebouw bevat een bepaalde vorm van informatie- 
uitwisseling richting de gebruiker om het bewustzijn 
over energiegebruik te vergroten, en daarmee het 
verbruik te verminderen.

E1.1.4 Tijdens de ontwerpfase wordt gekozen voor 
elementen, componenten en/of materialen met 
zo min mogelijk ingebedde energie.

ENE 1 2 ENE 01 2

ENE 2 2 ENE 02 2

MAT 1 2 - -

E2
Energie- 
balans

E2.1
Energie matching 
(ruimte en tijd)

E2.1.1 In het gebouw zijn opslag- en/of regelsystemen 
aanwezig voor energy matching.

ENE 2 1 ENE 02 1

E3
Duurzame en 
lokale energie

E3.1
Minimale milieu- 
impact van energie-
bron

E3.1.1 De benodigde energie voor de bouw en gebruik van 
het gebouw is afkomstig van energiebronnen met 
een zo laag mogelijke impact.

ENE 5 1 ENE 04 1

E4
Kennis- 
ontwikkeling 
en deling

E4.1
Beschikbaar maken 
van informatie 
(energie) voor 
gebouwgebruikers

E4.1.1 Alle data van de energiestromen naar, in en uit het 
gebouw wordt gemeten.

ENE 2 2 ENE 02 2

E4.2
Ruimte voor opti-
malisatie gedurende 
gebruiksfase

E4.2.1 Er wordt gebruik gemaakt van prestatiegerichte 
contractering van energiesystemen.

- - - -

E4.1.2 Alle data van de energiestromen naar, in en uit het 
gebouw is openbaar en beschikbaar.

ENE 2 2 ENE 02 2

W
Water-
stromen

W1
Minimaliseer 
waterverbrui-
kn

W1.1
Gebouwontwerp 
bevat en gebruikt 
minimale hoeveel-
heid water

W1.1.1 In het gebouw zijn waterbesparende of waterloze 
voorzieningen opgenomen.

WAT 1 / 
WAT 2

3 WAT 01 / 
WAT 04

3

W1.1.2 Het gebouw bevat informatie-uitwisseling om 
het bewustzijn van de gebruiker ten opzichte van 
watergebruik te vergroten, en daarmee het verbruik 
te verminderen

WAT 1 1 WAT 01 / 
WAT 05

-

W2
Cascadering 
water

W2.1
Grijswater systeem

W2.1.1 Het gebouw bevat een grijs water systeem om grijs 
water afkomstig uit het gebouw te cascaderen.

WAT 5 3 WAT 01 3

W2.2
Regenwateropvang

W2.2.1 Het gebouw bevat een regenwater opvang systeem 
om opgevangen regenwater te cascaderen.

WAT 5 3 WAT 01 3

W2.3 Grondstoffen/
nutriënten terug- 
winning

W2.3.1 Het grijs watersysteem en regenwateropvangsys-
teem hebben de mogelijkheid om grondstoffen 
terug te winnen tijdens het cascaderen.

- - - -

W3
Kennis- 
ontwikkeling 
en deling

W3.1
Beschikbaar maken 
van informatie 
(water)

W3.1.1 In het gebouw is een watermanagementsysteem 
aanwezig voor het monitoren van en feedback geven 
op het waterverbruik.

WAT 2 2 WAT 02 2

M3
Circulaire 
materialen

M3
Circulaire 
materialen

M3.1.2

M3.1.3

Er wordt gebruik gemaakt van biobased materialen 
in de biologische kringloop

Minimale toxiciteitswaarde meegeven

MAT 1 1  - -

- -  - -

M3.1 Maximaliseer 
gebruik hernieuw-
bare materialen

M3.1.1 Er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare/her-
bruikbare materialen in de technische kringloop

MAT 1 1  - -

HEA 9 3  HEA 02 3



Circulair 
gebouw

BE2
Integratie van 
ecologische 
diensten

BE2.1
Biologische element-
en bieden biodiversi-
teit en functionaliteit

-

Zie BREEAM LE2 / 
LE3 / 
LE4

3 LE 02 / 
LE 03 / 
LE 04

3

BE3
Stimuleer 
lokale biodi-
versiteit

BE3.1 Gebouwont-
werp versterkt de 
lokale biodiversiteit, 
in het bijzonder voor 
zeldzame soorten

- Zie BREEAM LE2 / 
LE3 / 
LE4

3 LE 02 / 
LE 03 / 
LE 04

3

BE4
Kenni-
sontwikkeling 
en -deling

BE4.1 Langetermijn-
bescherming van 
biodiversiteit en 
ecologie

- Zie BREEAM LE6 3 LE 05 3

BE4.2
Beschikbaar maken 
van informatie (over 
biodiversiteit)

- Zie BREEAM LE6 3 LE 05 3

CM
Cultuur 
en 
Maatsch-
appij

CN1
Vermijd 
het verlies 
van unieke 
culturen 
en sociale 
samenhang

CM1.1 Gebouwontwerp 
houdt rekening met het 
voldoen aan sociale grond-
beginselen en verlies van 
culturen door te kiezen voor 
materialen met de kleinste 
impact over de gehele 
keten en levensduur

- Niet uitgewerkt LE1 / 
MAT 5

2 LE 01 
/ MAT 
03

2

CM2
Faciliteer 
gedeelde 
voorzieningen 
en diensten

CM2.1 Functioneel gedeel-
de ruimten en voorzienin-
gen bieden samenhang en 
verminderen de negatieve 
sociale impact

- Niet uitgewerkt MAN 6 2 MAN 
01

2

CM3
Kenni-
sontwikkeling 
en -deling

CM3.1
Beschikbaar maken 
van informatie 
(sociaal)

- Niet uitgewerkt MAN 9 
/ CASE 
STUDIE

1 MAN 
04 / 
CASE 
STUDIE

1

GW
Gezond-
heid en 
welzijn

GW1
Vermijd 
toxische 
materialen en 
vervuiling

GW1.1
Gebouwontwerp 
bevat en gebruikt 
geen of minimale 
toxische materialen

GW1.1.1 Er worden geen materialen gebruikt uit de C2C List 
of Banned Chemical Materials

MAT 1 1 HEA 
02

1

GW1.12 Gebouwproducten hebben geen of minimale 
VOC-emissies

HEA 9 / 
MAT 1

3 HEA 
02 

1

GW1.2
Voorkom vervuiling 
tijdens de bouw-, 
gebruiks- en sloop-
fase

- Niet uitgewerkt HEA 9 / 
MAT1

1 HEA 
02

1

GW2.1 Garandeer 
luchtkwaliteit en 
een comfortabele 
gevoelstemperatuur

- Zie BREEAM HEA 8 /
HEA 9 /  
HEA 10   

3 HEA 01 / 
HEA 02 / 
Hea 03 / 
HEA 04 / 
HEA 05

3GW2
Garandeer 
voldoende 
kwaliteit van 
leven met een 
optimaal in-
tern klimaat

GW2.2
Garandeer esthetisch 
comfort

- Zie BREEAM HEA 1 /
HEA 2 /  
HEA 3 / 
HEA 4 / 
HEA 5 / 
HEA 6   

3 HEA 01 / 
HEA 02 / 
Hea 03 / 
HEA 04 / 
HEA 05

3

GW2.3
Garandeer 
akoestisch comfort

- Zie BREEAM HEA 13 3 HEA 01 / 
HEA 02 / 
Hea 03 / 
HEA 04 / 
HEA 05

3

Wat te 
meten?

Cate-
gorie

Deelstrategie IndicatorStrategie Relatie 
met 
BREE-
AM-NL 
nb&r 
2014 v2.0 

Relatie BREE-
AM 
Inter-
nation-
al rfo 
2015 & 
nc 2016

Relatie

Circulair 
gebouw

MW 
Meer-
voudige 
waar-
devor-
men

MW1.1
De esthetiek van het 
gebouw is geen bep-
erking voor de func-
tionele levensduur

- Niet uitgewerkt -    - - -MW1
Garandeer 
behoud van 
esthetische 
waarde op de 
lange termijn

MW2.1
Beschikbaar maken 
van informatie 
(meervoudige waar-
devormen)

- Niet uitgewerkt MAN 9 
/ CASE 
STUDY

1 MAN 04 
/ CASE 
STUDY

1MW2
Kenni-
sontwikkeling 
en - deling

BE
Biodiver-
siteit en 
ecosyste-
men

BE1
Vermijd 
verlies van 
biodiversiteit

BE1.1 Gebouwontwerp 
veroorzaakt minimaal ver- 
lies van en gebruikt mini- 
male biodiversiteit door te 
kiezen voor materialen met 
de kleinste impact over de 
gehele keten en levensduur

Zie BREEAM LE1 / LE2 3 LE 01 / 
LE 02

3

-

GW3.1
Beschikbaar maken 
van informatie (over 
toxiciteit en binnen-
klimaat)

- Niet uitgewerkt HEA 8 /
HEA 9 /    

1 MAN 04 
/ HEA 02 
/ CASE 
STUDIE

1GW3
Kennis- 
ontwikkeling 
en -deling

Wat te 
meten?

Cate-
gorie

Deelstrategie IndicatorStrategie Relatie 
met 
BREE-
AM-NL 
nb&r 
2014 v2.0 

Relatie BREE-
AM 
Inter-
nation-
al rfo 
2015 & 
nc 2016

Relatie



B i j l a g e  I I 
G e d e t a i l l e e r d e 

b e s c h r i j v i n g 
v a n  d e  z e s 

i n d i c a t o r e n

De volgende sub-strategieën zijn in meer detail in concept 
uitgewerkt:

M1.1 - Optimaliseer materiaalgebruik

M1.4  - Ontwerp voor remontabiliteit

M2.1 - Maximaliseer hergebruikte materialen

M3.1 - Maximaliseer gebruik hernieuwbare materialen

M4.1 -  Maak informatie (element, component, materiaal) 
beschikbaar

GW1.1 -  Gebouwontwerp bevat en gebruikt geen of minimale 
toxische materialen

 



5. Als resultaat van deze consultatie dient een bevestiging overlegd te worden dat het Programma van Ruimten en/of 
het Ontwerp voldoet aan de eisen en wensen van de stakeholders c.q. dat de consultatie van invloed is geweest op 
het Programma van Ruimten en/of het Ontwerp. 

6. Voorafgaand aan de afronding van het Definitief Ontwerp wordt vervolgens een presentatie van het ontwerp 
gegeven aan de betreffende stakeholders, waarbij verantwoord wordt hoe de verdere vertaling van het Programma 
van Ruimten en/of het Ontwerp is doorgevoerd.

M1.1.3 - Eén punt – Vermindering materiaalgebruik binnen minimaal 
benodigde m2 BVO

7.  De hoeveelheid benodigd materiaal per te realiseren vierkante meter Bruto Vloeroppervlak wordt geminimaliseerd. 
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in m3 massief materiaal behorende bij alle hoofdbouwdelen zoals vermeld 
in tabel 25 (huidige BRL 2014v.2.0, pagina 226/227). Dit dient overeen te komen met de invoer in de MAT 5 
calculator (indien van toepassing), de invoer van de MPG-berekening (MAT 1, indien van toepassing) en het 
Materialenpaspoort (zie hierna). Er wordt een volumeberekening waarin deze hoeveelheden massief materiaal per 
element, per hoofdbouwdeel en als totaal zijn opgenomen.

8.  Voor minimaal 3 gebouwelementen is gezocht naar alternatieven voor een zo slank / dun / licht mogelijke 
constructie ter reductie van de hoeveelheid toe te passen materiaal. Dit onderzoek dient te zijn vastgelegd in een 
notitie, waaruit blijkt welke elementen het betreft, om hoeveel volume dat het gaat per elementensoort, welke 
optimalisaties mogelijk waren, welke keuzes gemaakt zijn en waarom.

Methodiek
M.1.1.1.:   geen specifieke methodiek. Veelal worden deze afwegingen via financiële invalshoeken (ook) gemaakt. 

Als renovatiekosten >70% van nieuwbouwkosten, dan nieuwbouw (bijvoorbeeld bij Onderwijs, 
Gezondheidszorg). De bekostigingsmodellen in die sectoren zeggen daar wel iets over.

M.1.1.2.:   Stakeholder consultatie inzake Programma van Ruimte en Schetsontwerp. Participatieladder (welke rol, taken, 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden hebben de stakeholders. Hoe worden stakeholders geselecteerd?

M.1.1.2.: Oppervlaktes en Inhoud conform NEN 2580.

Referenties naar andere methoden
- Bij M.1.2.: GPR gebouw 4.3: criterium 4.2.3. (verhouding netto-bruto vloeroppervlak)

- Bij M.1.2.: Consultatie stakeholders: zie BREEAM international MAN 01 Project Brief and Design.

-  Bij M.1.3.: GPR gebouw 4.3: criterium 2.2.5. (bouwmethode, gericht op efficiënt materiaalgebruik) 
en criterium 2.2.6. (bouwmethode, gericht op meerdere cycli)

- Bij M.1.3.: Verwijzing naar het Materialenpaspoort, naar MAT 5, naar MAT 1 en de NL-sfb-elementencodering.

Aantal
beschikbare 
punten

3

Exemplary
Performance

Nee

Dutch Green Building Council BREEAM-NL Concept Credit proposal

M1.1 
Optimaliseer materiaalverbruik

Beoordelingscriteria

M.1.1.1 1 punt Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden om bestaande 
bouw te renoveren en daarmee af te zien van nieuwbouw.

M.1.1.2 1 punt Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de 
gestelde eisen het te bouwen/renoveren oppervlak te minimaliseren.

M.1.1.3 1 punt Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de 
gestelde eisen de totale hoeveelheid massa materiaal te minimaliseren.

M1.1.1 - Eén punt – De noodzaak van nieuwbouw

1. Er is onderzoek uitgevoerd naar de verschillende opties voor de realisatie van het beoogde bouwvolume, waarbij 
behalve criteria zoals bijvoorbeeld situering, openbaar vervoer bereikbaarheid, sociale aspecten, impact op c.q. belang 
voor de omgeving, functionele aspecten, financiële en commerciële aspecten, ook aantoonbaar gekeken is naar 
milieutechnische aspecten, zoals bijvoorbeeld hergebruik/renovatie van bestaand vastgoed in plaats van nieuwbouw.

2. Aangetoond wordt dat milieutechnische aspecten meegewogen zijn bij de besluitvorming, ofwel doordat gekozen is 
voor de meest milieuvriendelijke optie, ofwel door verantwoording en uitleg van de gemaakte keuze en de afgewogen 
belangen, indien niet gekozen wordt voor de meest milieuvriendelijke optie.

M1.1.2 – Eén punt – Minimaliseren van het bouwvolume

3. In een vroege fase (definitiefase, voorlopig ontwerpfase) is het minimaliseren van het bouwvolume, zowel te realiseren 
Bruto Vloeroppervlak als Bruto Inhoud van het gebouw, nagestreefd. Daarbij zijn de volgende aspecten meegenomen 
bij het opstellen van het ruimteprogramma en uitgangspunten voor het ontwerp: 
  a. Te realiseren ruimten/functies in het gebouw. Moeten alle ruimten in het eigen gebouw, of kan eventueel gebruik  
  gemaakt worden van nabijgelegen voorzieningen? 
b. Multifunctioneel en/of gezamenlijk gebruik van ruimten, bijvoorbeeld vergaderruimten/keukens-pantry’s 
c.  Organisatorische optimalisaties, werkplekconcepten, flexwerken 
d. Functionele optimalisaties, streven naar optimale Bruto-Netto en Bruto Inhoud-BVO factoren 
e. Overige maatregelen, bijvoorbeeld het voorkomen van “overmaat”, slim en doelmatig bouwen

4. Voor afronding van het Voorlopig Ontwerp heeft consultatie met belanghebbenden plaatsgevonden, waarbij de 
aspecten uit criteria 3 ten minste aan de orde zijn gesteld. 

Duidelijke overwegingen maken over de 
noodzaak van de toe te passen gebouwen en de 
materialen gebruikt voor de constructie van het 
gebouw zodat onnodig materiaalgebruik kan 
worden voorkomen.

Dit is een concept credit-
voorstel als onderdeel van 
het project:  Framework 
voor circulaire gebouwen

De credit is onderverdeeld in drie delen:

Het volgende toont aan dat aan de criteria wordt voldaan:

M1.1 
Optimaliseer materiaalverbruik

Dutch Green Building Council BREEAM-NL Concept Credit proposal



M1.4
Ontwerp voor remontabiliteit

Beoordelingscriteria

M1.4.1 2 punten Bij het plaatsen/installeren van een product in zijn (directe) omgeving wordt gebruik 
gemaakt van remontabele én toegankelijke verbindingen.

M1.4.2 1 punt Het product blijft herbruikbaar doordat vervuiling en besmetting van producten en 
elementen wordt voorkomen.

Het volgende toont aan dat aan de criteria wordt voldaan: 

 
M1.4.1 – Twee punten – remontabele én toegankelijke verbindingen 
tussen product en omgeving

1. De onderlinge losmaakbaarheid van de gebruikte bouwobjecten voor het project is vastgesteld met de 
losmaakbaarheidstool conform het rapport “Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid”

2. Het projectgebouw is qua losmaakbaarheid uitgevoerd conform de invoer in de losmaakbaarheidstool. De assessor 
dient zich daarover op basis van zijn kennis en ervaring bij zijn inspectie(s) een overwogen oordeel te kunnen vormen. 
Het projectteam dient daarvoor voldoende onderbouwd bewijs aan te leveren.

3. Indien de project losmaakbaarheidsindex LI project (Lip) uit de losmaakbaarheidstool ≥ 60% kunnen 2 punten voor 
deze credit worden toegekend.  

M1.4.2 – Eén punt – Praktische herbruikbaarheid van de producten en 
elementen

1. Het eerste punt, criterium M1.4.1., is behaald.

2. Er is geen besmetting van producten en elementen doordat de gebruikte verbindingen of afwerkingsmaterialen 
bij demontage géén resten achterlaten die de herbruikbaarheid van een product negatief beïnvloeden;

3. Indien er te verwachten is dat bij demontage van de bouwelementen wel restmateriaal achterblijft dan is de 
chemische samenstelling van het restmateriaal vergelijkbaar met de samenstelling van de elementen die met 
elkaar worden verbonden. Zie de sectie voorbeelden voor een verduidelijking.

          Opmerkingen werkgroep bij verder uitwerking

I.  Locatiekeuze (M.1.1.) - Afwegingen voor de locatiekeuze en de keuze voor renovatie of nieuwbouw zijn in een 
vroeger stadium gemaakt, veelal in de haalbaarheidsfase, voorafgaand aan het Programma van Eisen en in veel 
gevallen ook al voordat ervoor gekozen wordt om te kiezen voor BREEAM-certificering. Het moet derhalve 
mogelijk gemaakt worden om in de loop van het ontwerpproces met terugwerkende kracht eerder gemaakte 
overwegingen ten aanzien van locatiekeuze in te brengen als bewijsstuk. Dit kan in de vorm van een nieuwe 
verklaring met verwijzing naar “oudere” notities, notulen, berekeningen etc. die bij de verklaring als bijlage 
bewijsstuk kunnen worden gevoegd.

II.  M1.1 - Opmerking: Nadeel van deze criteria is dat men niet alsnog een score kan behalen (door nu je best te doen) 
als de betreffende afwegingen in eerder stadium niet gemaakt zijn.

III.  Criteria 2 (M1.1.1) Let op. Renovatie hoeft niet per definitie de meest milieuvriendelijke optie te zijn. Wel vrijwel 
altijd als het gaat om de hoeveel materiaal en bijbehorende milieubelasting, maar wellicht niet (altijd) als het gaat 
om bijvoorbeeld energieverbruik (renovatie werkt vaak beperkend). Aan de andere kant, zoals het nu omschreven 
is kan een keuze voor nieuwbouw ook verantwoord worden, dus ook vanuit het oogpunt van energieprestatie. 
Dat moet dan wel aangetoond worden.

IV.  Minimaliseren van bouwvolume (M.1.2.) - Genoemde aspecten kunnen (deels) strijdig zijn met andere criteria, 
zoals toekomstwaarde, flexibiliteit et cetera. Het gaat er om dat rekening houdend met die kwaliteiten / 
noodzakelijke maatregelen, de beste optimalisaties en afwegingen worden gemaakt. Dat dient aangetoond en 
beargumenteerd te worden. Een hogere verdiepingshoogte resulteert in meer te bouwen volume, maar dit kan 
toch verantwoord zijn als daarmee flexibiliteit en toekomstwaarde vergroot wordt.

V.  Minimaliseren van Bouwvolume (M.1.2.) - Optimalisatie Programma van Ruimten en (schets)ontwerp resulteert 
in minder materiaalgebruik (minder te bouwen volume). Dit kan / mag niet ten koste gaan van eisen en wensen 
van de gebouwgebruikers. Via consultatie tijdens de Definitiefase en/of de Voorlopig Ontwerpfase dienen 
stakeholders betrokken te worden, hetgeen dient te resulteren in een verificatie dat de uitgangspunten voldoen 
aan de eisen en wensen van de stakeholders.

VI.  Criteria 7 (M1.1.3) - Hier ontbreekt nog een referentie, zoals bij MPG. Wat is het “normale” volume van 
een gemiddeld gebouw (en dat varieert ook nog flink per gebouwsoort…). Wellicht is het maken van een 
volumeberekening op zich al goed genoeg voor een punt. Daarbij kan gevraagd worden om aan te tonen dat 
slankere constructies / oplossingen overwogen zijn (in de vorm van een onderzoekrapportje (van de architect / 
constructeur / aannemer).

M1.1 
Optimaliseer materiaalverbruik
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Aantal
beschikbare 
punten

3

Exemplary
Performance

Nee

Het stimuleren van het ontwikkelen van gebouwen met 
een hoge mate van remontabiliteit zodat het gebouw en 
de producten en materialen in het gebouw eenvoudig te 
remonteren zijn voor toekomstig gebruik in nieuwe of 
andere functies.

Dit is een concept credit-
voorstel als onderdeel van 
het project:  Framework 
voor circulaire gebouwen



Voorbeeld van besmetting
Dilataties in metselwerk

Dilataties worden in de praktijk vaak opgevuld met natte kitten waardoor de (bak)stenen verontreinigd raken. 
Als alternatief zijn er bijvoorbeeld zwelbandjes beschikbaar die de dilatatie opvullen maar de (bak)stenen niet 
verontreinigen.

Glas

Bij de afdichting van glas en kozijn wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde natte kitten. Deze kitten hechten 
zich aan het glas en kozijn maar belemmeren de terugwinbaarheid van zowel het glas als het kozijn. Als alternatief 
zijn er bijvoorbeeld rubberen klemprofielen beschikbaar in analogie met de carrosserie van een auto die niet hechten 
maar wél afdichten.

Houten constructies

Bij het kierdicht maken van houten constructies worden veelal kleverige chemische schuimafdichtingen gebruikt. 
Door gebruik van deze chemische middelen is het hergebruik van houten constructies veelal niet toegestaan of niet 
wenselijk. Daarnaast worden houten constructies vaak geïmpregneerd met chemische middelen, door het gebruik 
van deze chemische middelen wordt bij de demontage van een gebouw het hout als chemisch afval beschouwd 
(type C-hout) en is hergebruik niet toegestaan.

Kanaalplaatvloeren

Om voegen etc. tussen kanaalplaten te dichten en/of met aanliggende elementen te verbinden wordt in de praktijk 
gebruik gemaakt van cementgebonden opvulling of bijvoorbeeld een kleverige chemische schuimafdichting. Omdat 
een cementgebonden opvulling van vergelijkbaar chemische samenstelling is als het beton van de kanaalplaatvloer 
vormt dit een beperkte belemmering bij de terugwinbaarheid van de kanaalplaten. Er moet enigszins gebikt worden 
om de (vaak zelflossende) verbinding te demonteren maar er blijft geen schadelijk restmateriaal achter. Echter, 
bij gebruik van kleverige chemische schuimafdichting wordt de zuiverere terugwinbaarheid van kanaalplaten 
geblokkeerd.

Spuitpleisters

Voor het verbeteren van de brandwerendheid of akoestiek, of het strak en egaal afwerken van een interieur, worden 
veelal spuitpleisters gebruikt. Deze spuitpleisters bevatten lijmen om te hechten aan het oppervlak waarop de pleister 
wordt gespoten en zijn moeilijk tot niet te verwijderen. Het gebruik van spuitpleisters blokkeert daarmee de (zuivere) 
terugwinbaarheid van de producten waarop het spuitpleister wordt gespoten.

M1.4
Ontwerp voor remontabiliteit

Dutch Green Building Council BREEAM-NL Concept Credit proposal

Methodiek
Herbruikbaarheid

De herbruikbaarheid van producten en elementen wordt 
o.a. bepaald door factoren als losmaakbaarheid, restwaarde, 
materiaalkwaliteit en toxiciteit. De losmaakbaarheid van 
een product is een belangrijke voorwaarde om te borgen 
dat producten en elementen in essentie van elkaar zijn te 
scheiden zonder schade toe te brengen. Daarnaast wordt 
erkend dat besmetting en vervuiling van producten de 
herbruikbaarheid sterk beïnvloeden. De productkwaliteit 
wordt namelijk  aangetast en het terugnemen van de 
producten door een fabrikant wordt bemoeilijkt.

Losmaakbaarheid

Conform het rapport “Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid” zijn de volgende technische 
losmaakbaarheidsfactoren gekozen om de losmaakbaarheid te bepalen:

 • Type verbindingen; 

 • Toegankelijkheid verbindingen; 

 • Doorkruisingen; 

 • Vorminsluiting.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid verbinding Gewicht

Vrij toegankelijk 1,00

Toegankelijkheid met extra handelingen die geen schade veroorzaken 0,80

Toegankelijkheid met extra handelingen met herstelbare schade 0,40

Niet toegankelijk – onherstelbare schade aan objecten 0,10

Waardering Toegankelijkheid verbinding. Conform het rapport “Circular Buildings – een meetmethodiek voor 
losmaakbaarheid” aangepast en overgenomen uit ‘Transformable Building Structures’ door Durmisevic, E., 2006, 
Delft University of Technology, Delft.

Referenties
- Durmisevic, E. (2006). Transformable building structures. Technische Universiteit Delft, Delft.

- Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid. November 2019, versie 1.1

TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN IN DEZE CREDIT – Edwin van Noort – DGBC november 2019

De opbouw van deze conceptcredit is grondig herzien t.o.v. de oorspronkelijke Engelse versie van het rapport. 
De inhoud van deze credit is gewijzigd om aan te sluiten bij het rapport “Circular Buildings – een meetmethodiek 
voor losmaakbaarheid” dat is geschreven naar aanleiding van de oorspronkelijke Engelse versie van de huidige 
rapportage. De huidige conceptcredit sluit nu volledig aan bij de vernieuwde methodiek voor losmaakbaarheid.

Daarnaast is het derde punt in deze credit toegeschreven naar het voorkomen van besmetting en vervuiling van 
producten in een bouwproces. Dit sluit aan bij de definitie van herbruikbaarheid die is beschreven in het rapport 
“Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid”.

Bron: Herbruikbaarheid volgens het rapport “Circular 
Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid”

M1.4
Ontwerp voor remontabiliteit

Dutch Green Building Council EEAM-NL Concept Credit proposal

Transport & 
logistiek

Restwaarde

Materiaal  
kwaliteit

Vraag &
aanbod

Herbruik-
baarheid

Losmaak-
baarheid

...

Bereidheid

Toxiteit



Dutch Green Building Council BREEAM-NL Concept Credit proposal Dutch Green Building Council BREEAM-NL Concept Credit proposal

M2.1.2 - Eén punt – Lokale herbruikbare materialen zijn gebruikt

2.  Van de materialen die behoren tot de “M-materiaalreferentie” is de massa bepaald bij het vorige punt. Dit betreft 
de materialen die deels (>25%) hergebruikte materialen bevatten. Indien “een groot deel van de massa” van 
deze hergebruikte materialen uit de “nabije omgeving” (bron) komen en de gemiddelde gewogen cumulatieve 
transportafstand vanaf de bron, eventueel via verwerker, via producent en leverancier naar de locatie van het 
project (“gemiddelde km”) minder is dan “T km”, wordt één punt toegekend.

 Dit wordt als volgt berekend:

 
 M-materiaalreferenti  =  X kg / ton

 Opgebouwd uit:  Materiaal 1 X1 ton  a1 km  X1 * a1 = tonkm 1

       Materiaal 2 X2 ton  a2 km  X2 * a2 = tonkm 2

       Materiaal 3 X3 ton  a3 km  X3 * a3 = tonkm 3

       Materiaal 4 X4 ton  a4 km  X4 * a4 = tonkm 4

 Gewogen gemiddelde:    X ton  gemiddelde km = totaal tonkm

Indien “gemiddelde km” < T km, dan wordt één punt toegekend.

Waarbij “km” de cumulatieve afstand betreft vanaf de bron, via de (eventuele) verwerker, producent en leverancier naar de 
locatie van het bouwproject.

Methodiek
In de methodiek van de Building Circularity Index (BCI / Verberne) wordt dit als volgt berekend (voor deze credit hebben 
we uitsluitend gekeken naar “Material INPUT” en de subcategorie “Recycled materials”.

V(x) – M (x) * ( 1 – NVrc (x))

 • Virgin feedstock (V)

 • Non-virgin feedstock (NV)

 • Fraction recycled materials (Frc)

 • Remanufactured Materials (Frm)

 • Fraction Refurbished Materials (Frf)

 • Fraction Reused Materials (Fru)

MCI gaat in op materiaal input, levensduur en materiaal output. Voor de onderhavig credit moeten we ingaan op 
een deel van deze aspecten, namelijk “materiaal input”. We kunnen dus niet zondermeer de MCI toepassen.  
Onder “determination of the material input” zijn de voor deze credit relevante zaken opgenomen. Die kunnen/zullen 
we gebruiken voor deze credit:

In de GPR-systematiek wordt deze credit (2.2.2.) als volgt omschreven:

 •  Bij veel materialen is de toepassing van vernieuwbare (biobased) of secundaire (verkregen door recycling) 
grondstoffen al gebruikelijk (bijvoorbeeld hout en schroot). Daarom gaat het om het extra percentage. 
Bij een ‘relevant’ of ‘hoog’ aandeel wordt gedoeld op percentages, die duidelijk hoger zijn dan wat gangbaar 
is. Dit betekent dus een bewuste keuze en uitvraag. Bij recycling is onderscheid gemaakt naar materiaaltype, 
omdat de gebruikelijke hoeveelheid secundaire grondstoffen per materiaaltype verschilt. Informatie over 
duurzame teelt van vernieuwbare grondstoffen is te vinden op www. biobasedeconomy.nl 
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2
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M2.1 
Maximaliseer hergebruikte materialen

Beoordelingscriteria

M2.1.1 1 punt Er wordt gestreefd naar de toepassing van zoveel mogelijk hergebruikt materiaal en 
dit wordt uitgedrukt in een score. Door de formule van de Material Input (onderdeel 
van Material Circularity Indicator) is de score berekend.

M2.1.2 1 punt Lokaal herbruikbare materialen inzamelen en in het gebouw toepassen

M2.1.1 - Eén punt – Material Circularity Indicator

1.  Alle elementen, bestaande uit componenten en materialen zijn gespecificeerd, gekwantificeerd en gekwalificeerd 
(zie ook M.4.1.1. Materialenpaspoort). Bij een deel van de toepaste MATERIALEN is sprake van hergebruik en/of 
recycling. Deze credit richt zich op het niveau van “Materialen”, dus uitsluitend de hergebruikte (= gerecyclede) 
materialen die nog geen onderdeel uitmaken van de hergebruikte componenten (zie M.2.2.) en/of hergebruikte 
elementen (zie M.2.3.). De totale massa c.q. het totale volume van de materialen wordt als volgt 
bepaald: 
 a.  Totale Massa van alle elementen (dus ook van de componenten en materialen waaruit deze elementen bestaan) 

= massa gebouw = M-totaal

 b.  Totale Massa van alle hergebruikte elementen (dus ook van alle componenten en materialen waaruit die 
betreffende elementen bestaan) = M-elementenhergebruik

 c.  Totale Massa van alle hergebruikte componenten die niet nog niet meegenomen waren bij de 
hergebruikte elementen (dus ook van alle materialen waaruit de betreffende componenten bestaan) = 
M-componenthergebruik

 d.  Massa te beschouwen materialen = M-totaal -/- M-elementenhergebruik -/- componentenhergebruik = 
M-materiaalreferentie.

   Deze Massa vormt te referentie voor de bepaling van de hoeveelheid materialen die hergebruikt zijn. Daarvoor 
dient de massa c.q. het volume van de materialen die hergebruikt c.q. gerecycled zijn bepaald te worden = 
M-recycle. Eventueel gerecycled materiaal dat onderdeel uitmaakt van hergebruikte componenten en/of 
elementen worden hierbij dus buiten beschouwing gelaten.

  De score voor “hergebruik materialen” wordt als volgt berekend: 
  M-recycle / M-materiaalreferentie = q % 
  Eén punt wordt toegekend als q > 25%

Het verminderen van de milieu impact, 
waaronder de uitputting van grondstoffen, 
door voor hergebruikte materialen te kiezen.

Dit is een concept credit-
voorstel als onderdeel van 
het project:  Framework 
voor circulaire gebouwen

De credit is onderverdeeld in drie delen:

Het volgende toont aan dat aan de criteria wordt voldaan:

M2.1 
Maximaliseer hergebruikte materialen



 •  Onderscheid is gemaakt naar percentage biobased of gerecycled materiaal (aandeel in totale volume van 
totale gebouwelement:

   o  Biobased, inclusief hout (aandeel materiaal op basis van vernieuwbare grondstoffen in totaal 
materiaalgebruik per element):  
■ Relevant aandeel:         >= 75% 
■ Hoog aandeel:         >= 90% 
■ Extra voorwaarde is dat de grondstoffen zijn verkregen uit duurzame teelt. 

   o  Recycling (aandeel secundaire grondstoffen in totale grondstoffengebruik per element): 
■ Metalen, relevant aandeel:      >= 50% 
■ Metalen, hoog aandeel:       >= 75% 
■ Kunststoffen, relevant aandeel:     >= 25% 
■ Kunststoffen, hoog aandeel:      >= 50% 
■ Organisch (inclusief hout), relevant aandeel:  >= 25% 
■ Organisch (inclusief hout), hoog aandeel:   >= 50% 
■ Mineraal/steenachtig, relevant aandeel:   >= 20% 
■ Mineraal/steenachtig, hoog aandeel:    >= 50%

 • Waardering van deze credit: 
   o Bij meerdere gebouwelementen; hoog aandeel      21 
   o bij één gebouwelement; hoog aandeel        10 
   o bij meerdere gebouwelementen; relevant aandeel     7 
   o bij één gebouwelement; relevant aandeel       3 
   o geen circulaire materialen           0

Referenties naar andere methoden
- GPR gebouw 4.3, credit Milieu 2.2.3. Circulaire materialen

- Verberne, BCI -> MCI.

- BREEAM nieuwbouw en renovatie, credit WST 2 (secundair materiaal)

- Roadmap Circulaire Gronduitgifte, materialen 5 (gebruik van secundaire materialen voor de bouw)

M2.1 
Maximaliseer hergebruikte materialen
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M3.1 
Maximaliseer gebruik hernieuwbare materialen

Beoordelingscriteria

De credit is onderverdeeld in twee delen:

M3.1.1 1 punt Borging van het gebruik van her te gebruiken en/of te recyclen materialen 
(technologische kringloop)

M3.1.2 1 punt Borging van het gebruik van biobased materialen (biologische kringloop)

 
M3.1.1 – Eén punt – toepassen van technisch her te gebruiken en/of te 
recyclen materiale

1.  Alle elementen, bestaande uit componenten en materialen zijn gespecificeerd, gekwantificeerd en gekwalificeerd 
(zie ook M.4.1.1. Materialenpaspoort). Van de toegepaste MATERIALEN wordt aangegeven in welke van de volgende 
categorieën het materiaal hoort:

 a.  Het materiaal heeft een technologische oorsprong en kan in de toekomst hergebruikt worden in een 
technologische kringloop op minimaal gelijkwaardig niveau.

 b.  Het materiaal heeft een biologische oorsprong (biobased) en kan in de toekomst hergebruikt en/of 
gecomposteerd en/of als brandstof gebruikt worden

 c.  Overige materialen, niet nader gespecificeerd c.q. te specificeren c.q. niet behorende tot voornoemde 
categorieën ad a. en ad b. 

  De totale massa van de materialen onder ad a., ad b. en ad c. wordt bepaald. Opgeteld betreft dit de totale massa van 
alle toegepaste materialen (= massa gebouw). Dit dient in overeenstemming te zijn met het materialenpaspoort (zie 
M.4.1.). 
 

 De Massa van a. en c. gezamenlijk vormt de basis voor de verdere berekening van de score bij deze credit.

 = M-basis

Het volgende toont aan dat aan de criteria wordt voldaan:

Aantal
beschikbare 
punten

2

Exemplary
Performance

Nee

In de ontwerpfase al rekening houden met de 
mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik en/of 
recycling van zoveel mogelijk van de producten die 
toegepast worden in het gebouw, om waardebehoud 
van de producten te optimaliseren of de toepassing van 
hernieuwbare materialen.

Dit is een concept credit-
voorstel als onderdeel van 
het project:  Framework 
voor circulaire gebouwen



  Van een deel van deze materialen dient de toekomstige technologische herbruikbaarheid aangetoond te 
worden. Hierbij dienen allereerst de materialen (M-basis) onderverdeeld te worden in de volgende categorieën, 
waarvan telkens de massa bepaald dient te worden:

 1. Metalen 
 2. Kunststoffen 
 3. Organisch (inclusief hout) 
 4. Mineraal/steenachtig 
 5. Overig

  Van de categorieën 1 t/m 4 is daarmee de referentie voor de bepaling van de hoeveelheid materialen (massa) 
waarvan de technologische herbruikbaarheid in de toekomst aangetoond dient te worden. 

 

 =  M-herbruikbaarheidreferentie per categorie (metalen, kunststoffen, organisch materiaal, mineraal/
steenachtig).

  Deze massa per categorie betreft de massa waarvan aangetoond wordt dat deze in de toekomst hergebruikt 
kan worden in een technologische kringloop op minimaal gelijkwaardig niveau. 

 =  M-herbruikbaar per categorie (metalen, kunststoffen, organisch materiaal, mineraal/steenachtig)

  De score voor “technologische herbruikbaarheid materialen” wordt als volgt berekend (per categorie):

 M-herbruikbaar / M-herbruikbaarheidreferentie = w %

  1. Metalen     minimumpercentage: 50%   
  2. Kunststoffen    minimumpercentage: 25% 
  3. Organisch (inclusief hout) minimumpercentage: 25% 
  4. Mineraal/steenachtig  minimumpercentage: 20%

 Eén punt wordt toegekend als voor alle categorieën geldt: w > minimumpercentage per categorie

Aantonen van toekomstige technologische herbruikbaarheid kan (niet limitatief) bijvoorbeeld op de onderstaande 
manieren:

• Voorbeelden van huidige stromen van verwerking van soortgelijke vrijkomende materialen 
• Certificering 
• Afvalstoffen verantwoordingen

M3.1 
Maximaliseer gebruik hernieuwbare materialen
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M3.1.2 - Eén punt – toepassen van biologisch hernieuwbare materialen

1.  Alle elementen, bestaande uit componenten en materialen zijn gespecificeerd, gekwantificeerd en 
gekwalificeerd (zie ook M.4.1.1. Materialenpaspoort). Van de toepaste MATERIALEN wordt aangegeven in 
welke van de volgende categorieën het materiaal hoort:

 a.  Het materiaal heeft een technologische oorsprong en kan in de toekomst hergebruikt worden in een 
technologische kringloop op minimaal gelijkwaardig niveau.

 b.  Het materiaal heeft een biologische oorsprong (biobased) en kan in de toekomst hergebruikt en/of 
gecomposteerd en/of als brandstof gebruikt worden

 c.  Overige materialen, niet nader gespecificeerd c.q. te specificeren c.q. niet behorende tot voornoemde 
categorieën ad a. en ad b.

  De totale massa van de materialen onder ad a., ad b. en ad c. wordt bepaald. Opgeteld betreft dit de totale 
massa van alle toegepaste materialen (= massa gebouw). Dit dient in overeenstemming te zijn met het 
materialenpaspoort (zie hierna).

 = M-totaal

  De massa van b. betreft de massa waarvan aangetoond wordt dat deze een biologische oorsprong (biobased) 
hebben en in de toekomst hergebruikt en/of gecomposteerd en/of als brandstof gebruikt kunnen worden. Voor 
houtproducten geldt dat alleen hout toegepast mag worden dat gecertificeerd is door een certificatiesysteem 
dat is goedgekeurd door het Timber Procurement Assesssment Committee (FSC, PEFC).

 = M-biobased

 De score voor “biobased” materialen” wordt als volgt berekend:

 M-biobased / M-totaal = v %

  
 Eén punt wordt toegekend als v > …%

Aantonen dat sprake is van biobased materialen kan (niet limitatief) bijvoorbeeld op de onderstaande manieren:

• Certificering, zoals bijvoorbeeld FSC, PEFC. 
• Onderbouwing herkomst materialen, productspecificaties.

M3.1 
Maximaliseer gebruik hernieuwbare materialen

Dutch Green Building Council BREEAM-NL Concept Credit proposal
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M4.1.2 - Eén punt – Beschikbaarheid van het materialenpaspoort

1.  Het materialenpaspoort en bijbehorende producten (zie M.4.1.1.) moet in digitale vorm, bij voorkeur gekoppeld 
aan een BIM-model, bij oplevering mee-opgeleverd worden. Gedurende het ontwikkelproces moet het paspoort 
worden opgezet en in- en aangevuld. Het materialenpaspoort wordt op gebruiksvriendelijke en voor de 
gebouweigenaar en/of -beheerder begrijpelijk wijze in digitale vorm opgezet en verstrekt. De nodige software 
benodigd voor het openen, controleren, aanpassen en onderhouden van het paspoort en de bijbehorende 
producten wordt meegeleverd. Een schriftelijke én mondelinge uitleg en instructie over het paspoort en 
het gebruik ervan aan de gebouweigenaar en -beheerder maakt onderdeel uit van de verplichtingen van de 
ontwikkelende partij. Tevens dient de ontwikkelende partij beschikbaar te zijn voor eventuele nodige aanvullende 
uitleg en/of beantwoording van vragen gedurende de eerste 2 jaar na oplevering van het gebouw.

M4.1.3 - Eén punt – Demontagerichtlijn (sloopbestek)

1. Bij M.1.4.1. en bij M.4.1.1. zijn beide één punt behaald.

2.  De de- en remontabelheid van een groot aantal producten is bepaald bij voornoemde (sub)credits. Dit geeft voor een 
deel van het gebouw inzicht in de wijze waarop demontage in de toekomst plaats kan of moet vinden. Voor deze 
onderdelen én voor de onderdelen die nog niet beschouwd zijn bij voornoemde (sub)credits wordt de wijze waarop 
het gebouw in de toekomst gedemonteerd en voor onderdelen gesloopt kan worden uitgewerkt in de vorm van een 
richtlijn / bestek. Deze richtlijn wordt samen met het materialenpaspoort verstrekt bij oplevering van het gebouw.

Aanvullingen op de criteria 

Voorwaarden inventarisatie bestaand vastgoed
Van de te ontwikkelen locatie wordt een inventarisatie gemaakt van de op locatie aanwezige bouwmaterialen (kan variëren 
van een nagenoeg lege situatie tot een compleet bestaand gebouw). De inventarisatie moet op basis van de NL-SfB-
elementencodering opgezet worden.

De volgende onderdelen dienen hierbij ingevuld te worden per element:

1. Identificatie en volume elementen bestaande situatie 
 a. Nl-SfB-codering 
 b. benaming element (bijvoorbeeld: “(45.1) Verlaagd systeemplafond, mineraal”) 
 c. plaats in gebouw (bijvoorbeeld: “begane grond, as … t/m as…”) 
 d. volume

  i. hoeveelheid van het element (eenheid van de hoeveelheid bv. m, m2, m3)

  ii. hoeveelheid van het element in m3 en kg en % ten opzichte van het totale volume.

2. Conditie van het element 
 a. score 1 (of nieuw)  klasse 1: uitstekend (nieuwbouwkwaliteit) 
 b. score 2 klasse 2:   goede kwaliteit: de nieuwbouwglans is er duidelijk af. 
 c. score 3 klasse 3:   redelijke kwaliteit: verouderingsprocessen beginnen zich duidelijk te manifesteren. 
 d.  score 4 klasse 4:    matige kwaliteit: verouderingsprocessen zijn sterk gevorderd waardoor het 

functioneren van elementen direct bedreigd wordt
 e.  score 5 Klasse 5:    slechte kwaliteit, verouderingsprocessen zijn zo sterk gevorderd dat het bouwdeel 

niet meer naar behoren functioneert

 f.  score 6 Klasse 5:    slechte kwaliteit, verouderingsprocessen zijn zo sterk gevorderd dat het bouwdeel 
niet meer naar behoren functioneert

 g. gevaarlijk (asbest etc.); bevat gevaarlijke stoffen, zoals asbest, en moet als gevaarlijk afval verwijderd worden.

Aantal
beschikbare 
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M4.1 
Beschikbaar maken van informatie (element, component, materiaal)

Beoordelingscriteria

M4.1.1 1 punt Er wordt een materialenpaspoort van het gebouw opgesteld en bijgehouden 
(gedurende de life cycle van het gebouw worden materiaalstromen in kaart gebracht)

M4.1.2 1 punt Het materialenpaspoort is beschikbaar voor iedereen die hiertoe gemachtigd is/wordt.

M4.1.3 1 punt Bij de oplevering van het gebouw wordt een sloopbestek / demontagerichtlijn 
meegeleverd.

M4.1.1 – Eén punt – Materialenpaspoort

1.  Indien in de bestaande situatie van de te ontwikkelen locatie bouwkundige bestaande elementen aanwezig zijn (dus 
ook bij renovatie), dient deze bestaande situatie geïnventariseerd, gespecificeerd, gekwantificeerd en gekwalificeerd 
te worden, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt uit welke elementen en componenten de bestaande situatie bestaat 
en welke van de elementen en componenten worden gehandhaafd, hergebruikt of afgevoerd. De voorwaarden 
waaraan deze inventarisatie dient te voldoen is opgenomen onder “aanvullingen op de criteria” onder “voorwaarden 
inventarisatie bestaand vastgoed”.

2.  In aanvulling op vorig punt worden alle aan te voeren en op locatie toe te passen elementen en componenten 
gespecificeerd, gekwantificeerd en gekwalificeerd. Alle elementen en componenten met bijbehorende specificaties, 
kwalificaties en hoeveelheden zoals hierbij opgesomd vormen samen met de informatie uit het vorige punt de basis 
van het materialenpaspoort behorende bij het nieuwe gebouw. Het materialenpaspoort dient bij oplevering alle 
elementen en componenten (“as built”) te bevatten die horen bij de opgeleverde situatie, dus zowel bestaand te 
handhaven als nieuw gerealiseerde elementen. Het materialenpaspoort dient te voldoen aan de voorwaarden zoals 
vermeld onder “aanvullingen op de criteria” onder “materialenpaspoort”.

Informatie over de materialen die in het gebouw zijn toegepast zijn 
beschikbaar voor relevante betrokken partijen en personen, op een 
dusdanige wijze dat de informatie na oplevering tijdens de gebruiks- 
fase bij onderhoud, mutaties, vervangingen enz. actueel gehouden 
kan worden door de gebouweigenaar en/of beheerder en/of de partijen 
die in opdracht van (één van) deze partijen werkzaamheden uitvoeren  
in het gebouw of anderszins verantwoordelijk zijn voor het actueel 
houden van de informatie over de materialen in het gebouw.

Dit is een concept credit-
voorstel als onderdeel van 
het project:  Framework 
voor circulaire gebouwen

De credit is onderverdeeld in drie delen:

Het volgende toont aan dat aan de criteria wordt voldaan:

M4.1 
Beschikbaar maken van informatie (element, component, materiaal)
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3. Aanduiding van (beoogd) hergebruik en bestemming/toepassing (op locatie of elders)

 a.  Hier wordt eerst de leeftijd van het gebouw gevraagd, dit zijn het aantal jaren sinds de initiële bouw 
(bouwjaar). 

 b.  Aanduiding welke elementen/componenten op locatie worden hergebruikt:

  i.  Behouden: het percentage van het bestaande element dat behouden wordt. Betreffende (hoeveelheid) 
elementen kunnen worden overgenomen in de nieuwe situatie, en maken dus onderdeel uit van het 
materialenpaspoort voor het nieuwe gebouw.

  ii.  Demontage en hergebruik element na remontage op locatie (bijvoorbeeld verplaatsbare lichte 
scheidingswand / systeemwand (22.1): het percentage hergebruik van het bestaande element. 
Betreffende (hoeveelheid) elementen maken dus onderdeel uit van het materialenpaspoort voor het 
nieuwe gebouw.

  iii.  Demontage en hergebruik componenten op locatie na bewerking. een beschrijving van de component 
ten behoeve van hergebruik op locatie en in welke toepassing c.q in welk nieuw element (sfb-code 
vermelden) (bijvoorbeeld binnenwandafbouwpaneel, afkomstig uit systeemwand. Her te gebruiken 
als paneel): Het totale volume / gewicht van al deze componenten moet overeenkomen met het 
totale volume / gewicht van de hergebruikte componenten in de nieuwe situatie: het percentage 
van het bestaande element dat in een andere/nieuwe toepassing terugkomt in het nieuwe gebouw. 
Betreffende (hoeveelheid) componenten maken dus onderdeel uit van het materialenpaspoort voor het 
nieuwe gebouw.

4. Aanduiding van de elementen / materialen die worden afgevoerd naar elders

 a.  hoogwaardig hergebruik (% van volume): het percentage (%) van het volume dat hoogwaardig hergebruikt 
wordt. Onder “hoogwaardig” wordt verstaan een toepassing die ten minste gelijkwaardig is aan de 
oorspronkelijke toepassing, dus zonder veel bewerking terug te brengen in een nieuwe toepassing die in de  
Nl-SfB-elementenlijst voorkomt. Tevens dient het volume / gewicht berekend te worden.

 b.  recycling (% van volume): het percentage (%) van het volume dat gerecycled wordt. Tevens dient het 
volume / gewicht berekend te worden.

 c.  verbranden (% van volume): het percentage (%) van het volume dat verbrand wordt. Tevens dient het 
volume / gewicht gerekend te worden.

 d.  stort / onbekend (% van volume): het percentage (%) van het volume dat gestort wordt of waarvan men 
niet weet wat ermee gebeurt, met bijbehorende volume / gewicht.

Voorwaarden Materialenpaspoort
Er dient een materialenpaspoort opgesteld te worden conform de omschrijving zoals hierna geformuleerd. Het 
materialenpaspoort dient tijdens het ontwerpproces opgezet te worden en actueel gehouden te worden tot en met de 
oplevering en ingebruikneming van het Gebouw. Het materialenpaspoort moet zodanig opgezet zijn en functioneren 
(bij voorkeur in combinatie met BIM) dat deze tijdens de exploitatie bij onderhoud, mutaties, vervangingen enz. actueel 
gehouden kan worden. 

Het materialenpaspoort wordt opgezet op basis van alle materialen en elementen benodigd voor de realisatie van 
het op te leveren gebouw en het tot het project behorende terrein, en dient alle elementen (bestaand te handhaven, 
her te gebruiken én nieuw aan te voeren) te bevatten. Indien gebruik gemaakt wordt van BIM staat dit gelijk aan 
het totaaloverzicht van elementen en producten zoals opgenomen in het BIM-model. Op basis van die informatie is 
immers een totaaloverzicht van alle toegepaste (ook gehandhaafde en hergebruikte) materialen en de bijbehorende 
hoeveelheden te genereren. 

Dit totaaloverzicht dient te zijn opgezet conform de NL-Sfb-elementencodering.

Bij het invullen van het materialenpaspoort moet de nodige informatie per element worden toegevoegd:

1. Identificatie en volume elementen nieuwe situatie

 a. Nl-SfB-codering

 b. benaming element (bijvoorbeeld: “(45.1) Verlaagd systeemplafond, mineraal”)

 c.  plaats in gebouw (bijvoorbeeld: “begane grond, as … t/m as…”) en benoeming van de “schil”  (conform 
6S-model, zie ook M.1.4.1.) waarin het element zich bevindt:

  i. Site

  ii. Structure (hoofddraagconstructie)

  iii. Skin (gevels)

  iv. Services (installaties)

  v. Space Plan (niet dragende elementen en vaste inrichting)

  vi. Stuff (losse inrichting).

 d. volume

  i. hoeveelheid van het element (eenheid van de hoeveelheid bv. m, m2, m3)

 ii. hoeveelheid van het element in m3 en kg en % ten opzichte van het totale volume.

2.  Bron van het element:

 a. Behouden: gegevens kunnen(eventueel) worden overgenomen uit de inventarisatie bestaand vastgoed

 b.  hergebruikt element (op locatie): gegevens kunnen (eventueel) worden overgenomen uit de inventarisatie 
bestaand vastgoed

 c.  hergebruikt component (op locatie):  gegevens kunnen (eventueel) worden overgenomen van of gebaseerd 
op de inventarisatie bestaand vastgoed. Componenten uit bestaande elementen c.q. bestaand vastgoed 
kunnen ook toegepast kunnen worden in een ander element in de nieuwe situatie. De totale hoeveelheid 
van de componenten moet wel overeenkomen met de totale hoeveelheid van de componenten die bij de 
inventarisatie bestaand vastgoed zijn aangeduid als “hergebruik”.

 d. Nieuw (incl. gerecyclede inhoud in elementen).

3. Specificaties van de elementen, zowel bestaand hergebruikt, als nieuwe elementen.

 a. Leveranciersgegevens, onderhoudsvoorschriften, garanties, eigendom / lease-afspraken

 b.  (beoogde) levensduur, vervangingsfrequentie, demontagevoorschriften en/of sloopmethodiek (zie ook 
“sloopbestek” hierna).

 c.  Bill of Materials: Vanuit de circulaire ambities is er daarenboven een behoefte om ook inzicht te hebben in en 
optimalisaties door te voeren op de samenstelling van deze elementen, op component – en materiaalniveau. 
Inzicht in deze gegevens geeft werkelijk inzicht in de circulariteit van het Gebouw en de circulaire potentie 
(of aandachtspunten) van de elementen, componenten en materialen. De Bill of Materials per element 
dient te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven onder “aanvullingen op de criteria” onder “Bill of 
Materials”.

 d.  Certificeringen. De mate van toepassing van materialen en elementen met een duurzaamheidskeurmerk of 
certificaat. Een overzicht van producten die gecertificeerd zijn, met daarbij een onderbouwing en het niveau 
van certificering. 

e.  Per element, of eventueel op component- en materiaalniveau, informatie ten aanzien van onderstaande 
aspecten (zie ook diverse overige credits):

 i. Gezondheid materiaal, Vluchtige Organische Componenten

 ii. Toegepaste materialen die voorkomen op de EU-lijst van Kritieke Materialen

 iii. Toegepaste materialen die toxisch zijn en/of voorkomen op de Banned List van Cradle to Cradle.

 iv. Hergebruikte en/of gerecyclede content

 v. Herbruikbaarheid, recyclebaarheid in de toekomst; mogelijke toekomstige toepassingen

 vi. Scheidbaarheid, demonteerbaarheid, op element- en/of component- en/of eventueel materiaalniveau.

M4.1 
Beschikbaar maken van informatie (element, component, materiaal)
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GW1.1 
Gebouwontwerp bevat en gebruikt geen of minimale toxische 
materialen

Beoordelingscriteria

GW1.1.1 1 punt Geen materialen die op de C2C banned list of chemical materials staan

GW1.1.2 1 punt Producten kennen geen tot een minimale hoeveelheid VOC-emissies

Het volgende toont aan dat aan de criteria wordt voldaan: 

 
HW1.1.1 – Eén punt – C2C – banned list

1. Materialen die op de Banned-List van Cradle to Cradle staan zijn niet toegepast of, indien wel toegepast, uitsluitend 
toegepast in hoeveelheden lager dan de drempelwaarde van xx PPM conform de C2C banned list. (bron: C2C certified 
Product Standard version 3.1 16012017) 

HW 1.1.2 - Eén punt – VOC emissies

2. Verwijzing naar oude HEA 9 en nieuwe VOC credit in BREEAM RFO

Methodiek
Een beschrijving van de methode en/of manier waarop de creditcriteria kan worden berekend. Bijvoorbeeld een rekenmodel of 
een relevante internationale norm waar de methodiek naar zou moeten verwijzen.

Referenties naar andere methoden
-   C2C certified Product Standard version 3.1 16012017

-   BREEAM NL Nieuwbouw en Renovatie credit HEA 9

Voorwaarden Bill of Materials (BoM)
De BoM moet aangeleverd worden op het moment de betrokken informatie beschikbaar is, doch uiterlijk bij oplevering 
van het werk. Bij elk element opgenomen in het materialenpaspoort moet een Bill of Materials (BoM) opgesteld worden. 
De BoM wordt bij voorkeur ook gekoppeld aan het BIM-model.

In de BoM wordt volgende informatie verzameld:

1. Materiaalinformatie

 a. Onderdeelnummer, volgnummer  
 b. Omschrijving materiaal (bijvoorbeeld: Aluminum, Nylon 6.6, beukenhout, enz.) 
 c.  Lijst met onderdelen (bijvoorbeeld: afdekkap met afmetingen, klemlijst, schroeven met type, verbinders, 

profielen, pakkingen, enz.)

 d. Exacte materiaalspecificatie / handelsnaam / productnummer 
 e. Gewicht onderdeel in kg per stuk * Aantal onderdelen = Totaal gewicht product in kg 
 f. Aanduiding of materialen voorkomen in de EU-lijst van kritieke materialen 
 g. Aanduiding of materialen elementen bevatten uit de Banned List van Cradle to Cradle 
 h. Aanduidingen in het kader van het sluiten van kringlopen op materiaalniveau: 
  i. De mate waarin een materiaal gerecycled is 
  ii. De mate waarin een materiaal uit hernieuwbaar materiaal bestaat 
  iii. De mate waarin een materiaal recyclebaar is 
  iv. De mate waarin een materiaal composteerbaar is 
  i. Demonteerbaarheid / losmaakbaarheid van het materiaal in het component waarin het is toegepast 
  j. Informatie over de leverancier / producent van het materiaal (contactgegevens, adres etc.)

Toelichting Building Information Modeling (BIM)
De materialeninformatie zoals vermeld bij deze credit wordt bij voorkeur gekoppeld aan het BIM-model. Elementen 
worden gerubriceerd op basis van de SfB-elementencodering en componenten en materialen worden gekoppeld aan de 
elementen. 

Bij oplevering van het project dient het BIM-model (indien van toepassing) de as-built informatie te bevatten, zodat deze 
tijdens de exploitatie bij alle onderhoudsactiviteiten, aanpassingen, mutaties, enz. actueel gehouden kan worden. 

Op deze wijze wordt ook het materialenpaspoort en de bijbehorende BoM-rapporten actueel gehouden, zodat tijdens 
de exploitatie inzichtelijk is welke elementen en componenten met welke eigenschappen en kenmerken in het Gebouw 
aanwezig zijn.

Indien geen BIM-model wordt toegepast dient de informatie zoals vermeld bij deze credit in een ander format, zoals 
WORD, EXCEL, EXACT etc. gekoppeld en opgeslagen te worden aan de digitale tekenbestanden. Bij deze koppeling 
moet duidelijk gemaakt zijn welke elementen, componenten, materialen aanwezig zijn op welke plaats in het gebouw. 
De digitale informatie dient op een dusdanige wijze verstrekt te worden aan de eigenaar / beheerder van het gebouw 
dat dit op duidelijke en begrijpbare wijze toepasbaar is en actueel gehouden kan worden tijdens de exploitatie bij alle 
onderhoudsactiviteiten, aanpassingen, mutaties etc.

Methodiek
(verder te ontwikkelen)

Referenties naar andere methoden
- NL-sfb-elementencodering 
- BREEAM Credits MAN 11, MAT 1, MAT 5, WST 1, WST 2 
- NEN 2767 Conditiemetingen 
- BREEAM-NL Sloop en Demontage
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Aantal
beschikbare 
punten

2

Exemplary
Performance

Nee

Minimaliseren en mogelijk elimineren van het gebruik 
van schaarse, kritieke en toxische materialen om de 
negatieve impact op de gezondheid van mens en milieu te 
minimaliseren.

Dit is een concept credit-
voorstel als onderdeel van 
het project:  Framework 
voor circulaire gebouwen

M4.1 
Beschikbaar maken van informatie (element, component, materiaal)

De credit is onderverdeeld in twee delen:
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