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Definities Circulair
Circulaire economie

Circulaire gebouwde omgeving

Circulair gebouw

Circulair bouwproces
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CIRCULAIRE ECONOMIE
Ten minste 114 definities (*) (*) bron: “Conceptualizing the circular economy: an 

analyses of 114 definitions” (Julian Kirchherr, Denise 
Reike, Marko Hekkert)

An economic system that replaces the “end-of-life”-concept with reducing, alternatively reusing, 
recycling and recovering materials in production / distribution and concumption processes. It opera-
tes at the micro level (products, companies, consumers), meso level (eco-industrial parks) and 
macro-level (city, region, nation and beyond), with the aim to accomplish sustainable development, 
thus simunlaneously creating environmental quality, economic prosperity and social equity.
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Kortom / vrij vertaald:
Een nieuw economisch model gericht op het voorzien in menselijke
behoeftes en eerlijke verdeling van bronnen, zonder daarbij het functioneren
van de biosfeer te ondermijnen of buiten de planetaire grenzen te treden

Kernbegrippen:
• Economic system
• Reducing, Reusing, Recycling, Recovering: not “end of life”
• Micro Level / Meso Level / Macro level
• Accomplish sustainable development
• Environmentel quality
• Economic Prosperity
• Social equity

CIRCULAIRE ECONOMIE
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http://www.stockholmresilience.org/
research.html

CIRCULAIR: WETENSCHAP
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Bijvoorbeeld:
• SDG’s en doorvertaling
• Green Deal circulaire gebouwen
• Green Deal Cirkelstad
• Green Deal circulair inkopen
• Vertalingen van organisaties:

• Rijksoverheid
• MVO Nederland
• RVO
• Rijkswaterstaat
• Regionale en locale 

overheden
• Etc.

CIRCULAIR: POLITIEK



Part of the BRE Trust

Onderdeel van

Circulaire Economie…….zeg het maar…

Dekt dit de lading? (een 115e definitie kan er nog best bij…)

Een nieuw economisch model gericht op het voorzien in 
menselijke behoeftes en eerlijke verdeling van bronnen, 
zonder daarbij het functioneren van de biosfeer te
ondermijnen of buiten de planetaire grenzen te treden

CIRCULAIRE ECONOMIE
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Is herstellend en regeneratief in ontwerp. Het is een “levend”
systeem waarin gebouw materialen, componenten en
producten optimaal worden gebruikt en hergebruikt.

Gedurende bouw, gebruik en “end-of-life-fase functioneert dit
systeem binnen de “Planetary bounderies” en wordt de
waarde van bronnen behouden en het welzijn en
welbevinden van levende wezens gegarandeerd.

CIRCULAIRE BEBOUWDE OMGEVING
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Een gebouw met een minimale input van virgin materialen, andere
materialen en energie, en welke een maximale waarde creëert om
duurzaam tegemoet te komen aan de huisvestingvraag waarvoor het is
ontworpen. In een circulair gebouw behouden alle materialen hun waarde
tijdens en na gebruik.

Technische elementen zijn demontabel en herbruikbaar, en biologische
elementen kunnen worden teruggebracht in de biologische cyclus.

Met name tijdens de gebruiksfase zijn impacts netto-positief en draagt het
ontwerp bij aan circulaire stromen door het gebouw (van water, energie en
producten) op de schaal van het gebouw en de omgeving waarin het
gebouw zich bevindt.

CIRCULAIR GEBOUW
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Circulaire Ambitie

Bepalen en doorvertalen
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Eerst: VOORBEELDEN en INSPIRATIE

Dan: AAN DE SLAG

Welke strategieën / thema’s vind ik relevant vanuit het 
onderwerp: circulariteit (materialen, milieubelasting, 
energiebesparing, waterkwaliteit, biodiversiteit,voorkomen
vervuiling, gezondheid etc…etc….?)

CIRCULAIRE AMBITIE
Bepalen &
doorvertalen
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Voorbeelden en inspiratie
Gebied

Gebouw

Product
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VOORBEELD / INSPIRATIE: GEBIED

De Ceuvel Amsterdam (Metabolic)
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VOORBEELD / INSPIRATIE: GEBIED

De Ceuvel Amsterdam (Metabolic)
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Circulair buiksloterham

VOORBEELD / INSPIRATIE: GEBIED
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De Friese Poort: circulair en energieneutraal. Materialenpaspoort, met focus op herkomst,
samenstelling, gebruik en toekomstwaarde / hergebruikmogelijkheden.

VOORBEELD / INSPIRATIE: GEBOUW
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Circle Zuidas Amsterdam. 

VOORBEELD / INSPIRATIE: GEBOUW
Een gebouw dat volgens 
duurzame en circulaire 
principes is gebouwd. Circl 
is energiezuinig en 
demontabel ontworpen, om 
zo min mogelijk impact op 
de planeet te hebben. Veel 
onderdelen van Circl hebben 
al een leven achter de rug. 
Andere grondstoffen - van 
het hout van de constructie 
tot het aluminium van de 
gevelpanelen - kunnen in de 
toekomst worden 

hergebruikt.
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Reuse House (Cirkelstad). Nieuwbouw Rotterdam, concept house village

VOORBEELD / INSPIRATIE: GEBOUW
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VOORBEELD / INSPIRATIE: GEBOUW

Oostduinlaan 75 Den Haag. Sloop / cascosloop – transformatie naar woningen
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VOORBEELD / INSPIRATIE: PRODUCT

Lotusan
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VOORBEELD / INSPIRATIE: PRODUCT

Stonecycling: herwinning grondstoffen
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Voorbeeld procesaanpak
Roadmap circulaire gronduitgifte
Gemeente Amsterdam
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VOORBEELD PROCESAANPAK

Gemeente Amsterdam: Roadmap Circulaire Gronduitgifte
Metabolic / SGS Search (2017 – 2018).
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(Gladek / Metabolic 2017)

DE 7 PILAREN VAN CIRCULAIRE ECONOMIE
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THEMA’S VOOR CIRCULAIRE BOUW 
(ROADMAP) (i.o.m. gemeente Amsterdam)

Let op: gemeente is selectief geweest in keuze thema’s
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PRINCIPES VOOR CIRCULAIRE BOUW 
(ROADMAP) (i.o.m. gemeente Amsterdam)

Met een focus op gebouwniveau
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Circulaire Indicatoren

…..Aan de slag
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AAN DE SLAG….

• Welke strategieën / thema’s vind ik relevant vanuit het onderwerp: 
circulariteit?

• Welke scope zou ik aan willen houden?
• t.a.v. fasering en levensduur
• t.a.v. abstractieniveau (product/gebouw/gebied)

• Welke ambitie zou ik willen nastreven?
• Welke (prestatie)indicatoren horen daar bij?

Om een circulair project te realiseren?



Discussie / bespreking invalshoeken
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Circulair gebouw: Een circulair gebouw is 100%.
Technologisch haalbaar: Nu hebben we de techniek nog niet om een 100% circulair gebouw te maken, maar over tijd

zullen we daar wel komen.
Financieel haalbaar: Financiële haalbaarheid loopt achter op technologische haalbaarheid. Technologie start als

proef, blijkt te werken, wordt massaproductie, kan op grote schaal worden ingezet, verlaagt
de financiële drempel.

Kennis haalbaar: Men moet wel weet hebben van wat er mogelijk is. Dit gebeurt over het algemeen pas als het
breed wordt toegepast (uitgaande van grote publiek, niet front-runners).

Minimaal haalbaar: Bouwbesluit zal (waarschijnlijk) het minste hard vooruitgaan, omdat het de bare minimum is,
uitgaande dat dit ook de goedkoopste optie is/blijft.

Ambitie 
&

Haalbaarheid ?
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Thema’s en strategieën ?

Roadmap Circulaire gronduitgifte:
• 5 thema’s:

• Materialen, met 12 indicatoren

• Energie, met 7 indicatoren

• Water, met 5 indicatoren 

• Veerkracht en adaptiviteit, met 5 indicatoren

• Ecosystemen en biodiversiteit, met 3 indicatoren

• Volgens principe: reduce, synergize, supply, manage
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Thema’s en strategieën ?

Manifest Circulaire Architectuur (BNA):
• Een circulair businessmodel is startpunt voor circulaire 

architectuur
• De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van 

circulariteit
• Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende 

zijn leven
• Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig 

te (de)monteren en construeren
• Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig 

te (de)monteren en construeren
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Focus -> materialen
Waardebehoud van het gebouw

Adaptief ontwerpen
Modulair en slim ontwerpen

Waardebehoud en van elementen en componenten
Restwaarde, terugneemsystemen
Waardebehoud elementen en componenten: eenvoudige assemblage en demontage
Levenscyclusdenken
Voorkeur materialen met lange levensduur
Lagenbenadering: elementen met lange levensduur, korte levensduur
Ontwerpen voor 2e, 3e gebruiker

Waarde(behoud) van materialen
Goed vastleggen toegepaste materialen, gebouw als grondstoffenbank
Geen toxische materialen, zoveel mogelijk niet-samengestelde materialen
Inspiratie door natuur: biobased oplossingen
Weten wat de samenstelling van materialen is 
Schone en veilige materialen gebruiken
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Thema’s en strategieën ?

Andere thema’s?
• Gezondheid, vervuiling, toxiciteit, 
• Schaarste
• Sociale aspecten, verantwoorde herkomst
• Transport en logistiek
• Etc.
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Scope / demarcatie ?

Fasering en levensduur:
• Van de producten: Ontginning, Productie, Levering, 

Assemblage (bouw), Onderhoud (gebruik), Demontage 
(verwijdering/sloop)

• Van het gebouw: Voorbereidingsproces, Bouwproces, 
Exploitatie/gebruik, Sloop/demontage, 2e leven

Abstractieniveau
• Gebied
• Gebouw
• Product / element
• Component
• Materiaal
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Uitgewerkte (voorlopige) indicatoren



Wat zit wél in BREEAM-NL en andere handleidingen?



Wat zit DEELS in BREEAM-NL en andere handleidingen?



BREEAM MAT 1
Benadering: Milieukosten

• LCA-methodiek

• Niet specifiek gericht op 
circulair.

• Hergebruik (of handhaven) 
resulteert wel in verlaging 
MPG-score



BREEAM MAT 5
Verantwoording herkomst 
materialen:

• Hergebruik (of handhaven) = 
beste categorie

• Hergebruikt materiaal uit 
BREEAM Sloop = beste 
categorie



BREEAM MAT 8



BREEAM WST 2

Gericht op steenachtig 
materiaal

Via recycling



Wat zit NIET in BREEAM en andere handleidingen?



Wat zit NIET in BREEAM en andere handleidingen?

Critical list EU

Antimoon Fluoriet Natuurlijk grafiet Tentaal

Bariet Gallium Natuurlijke rubber Wolfraam

Beryllium Germanium Niobium Vanadium

Bismut Hafnium Fosforiet Platinametalen

Boraat Helium Fosfor Zware zeldzame
aardmetalen

Kobalt Indium Scandium Lichte zeldzame
aardmetalen

Cokeskolen Magnesium Siliciummetaal



Wat zit NIET in BREEAM en andere handleidingen?

Banned list C2C*

* https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals

Chemische stoffen in technologische componenten

Metalen Arseen, Chroom VI, Kwik, Cadmium

Vlamvertragers o.a. HBCD, Penta-, Octa- en DecaBDE, PBDE’s, TBBP-A

Ftalaten Bis(2-ethylhexyl)ftalaat, Benzylbutylftalaat, Dibutylftalaat

Gehalogeneerde
polymeren

PVC, PVDC, CPVC, Polychloropreen

Gechloreerde
koolwaterstoffen

Bepaalde di-, trich-, tetra-, penta- en hexachloorbenzenen, PCB, Ugilec, 
gechloreerde paraffines

Overig o.a. Pentachloorfenol, Tributyltin, Pyreen



Wat zit NIET in BREEAM en andere handleidingen?

Banned list C2C*

* https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals

Chemische stoffen in biologische componenten

Alle chemische stoffen in technologische componenten

Polycyclische
aromatische
koolwaterstoffen

o.a. Acenafteen, Chryseen, Fluoranteen, Pyreen



Uitgewerkte indicatoren
M.1.1: Verminder gebruikte hoeveelheid materialen

M.1.4: Ontwerp voor remontabiliteit

M.2.1: Maximaliseer hoeveelheid hergebruikte materialen

M.3.1: Maximaliseer gebruik van hernieuwbare materialen

M.4.1: Beschikbaarheid en toegankelijkheid van ALLE informatie

HW.1.1: Gebouwontwerp bevat geen of minimale hoeveelheden aan toxiciteit



Focus
Reductie van de hoeveelheid te gebruiken materiaal.

Haalbaarheidsfase / definitiefase



Focus
Inzicht in totale toe te passen elementen, verdeeld over lagen
Rekening houden met levensduur en toekomstige re-
montage

V.O.-fase / D.O.-fase



Focus
Verminderen van milieu-impact door het toepassen van 
hergebruikt materiaal en lokale materialen

V.O.-fase / D.O.-fase / Bestek

gedetailleerder



Focus
Waardebehoud van materialen door toekomstige
mogelijkheden voor hergebruik of recycling en de toepassing
van biobased materialen

V.O.-fase / D.O.-fase / Bestek

gedetailleerder



Focus
Vastleggen, toegankelijk en bruikbaar maken van data ten
aanzien van toegepaste materialen.

V.O.-fase / D.O.-fase / Bestek

gedetailleerder



Focus
Voorkomen van de toepassing van schadelijke en giftige
stoffen.

Bestek / inkoop
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TERUGKOPPELING
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afsluiting

Dank voor uw aandacht !
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Potentiële
Circulaire
Indicatoren
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Potentiële
Circulaire
Indicatoren
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