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Technologie Cluster ‘circulair ontwerpen, leveren en bouwen’  
‘identificeer de kansen voor uw bedrijf’  
 
Aanleiding van het project:  
 
Rijksbrede programma circulaire economie  
Nederland is in een transitie naar een circulaire economie (CE). Het Rijksbrede programma circulaire  
economie richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De 
ambitie  
van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te  
realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Met deze doelstelling op  
grondstoffengebruik sluit Nederland aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare Europese landen. In 
het  
Rijksbrede programma komen vijf sectoren aan bod waarvan de bouw er één is. TNO is ook 
betrokken  
bij de vraag hoe te komen tot een aanpak om deze doelen te realiseren.  
 
De bouwsector en circulaire economie  
De bouwsector is grondstoffenintensief. De bouw neemt 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van  
het totale energiegebruik en 30% van het totale waterverbruik in Nederland voor zijn rekening (bron:  
Ruimte-in-Regels). Daarnaast heeft een groot deel van alle afvalstromen in Nederland (40%) 
betrekking  
op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot  
(www.ellemmi.nl/grote-duurzaamheidsopgave-voor-bouwsector/.html). De impact van verbetering 
op deze aspecten is dus gelijk substantieel.  
 
Marktvraag:  
Veel bedrijven weten niet wat CE betekent, wat je ermee kunt en hoe je CE concreet zou moeten  
toepassen binnen ontwerpen, produceren, systemen en processen. Vragen die vaak worden gesteld  
zijn:  
• Wat is circulair ontwerpen, bouwen en leveren?  
• Wat betekent het voor mij en de partijen waarmee ik samenwerk? Wat kan ik ermee? Wat is zin en 
wat is  
onzin? Wat is al mogelijk?  
• Wat zijn nu de belemmeringen / uitdagingen, zowel technisch, procesmatig, economisch en op het 
gebied  
van (bouw)regelgeving?  
• Hoe wordt circulariteit beoordeeld? Hoe verhoudt CE zich tot andere (duurzaamheids) 
vraagstukken zoals  
energiezuinigheid, maar ook de relatie met onder andere BREEAM, GreenCALC, LEAD, LEAN,  
levenscyclus analyse en levenscyclus kosten (LCA/LCC), etc?  
 
 Het Technologie Cluster:  
 
In dit Technologie Cluster (TC) gaan de bedrijven kansen voor een CE identificeren en onderzoeken  
wat CE voor hun organisatie betekent of mogelijk gaat betekenen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor 
de wijze waarop CE binnen het bedrijf concreet handen en voeten kan krijgen. Uiteraard wordt 
hierbij ingegaan op de vragen zoals hiervoor vermeld.  
 
  

www.ellemmi.nl/grote-duurzaamheidsopgave-voor-bouwsector/.html


 
Het project bestaat in hoofdlijnen uit:  
- Gezamenlijke bijeenkomsten waarbij kennis wordt overgedragen en ervaringen onderling  
worden uitgewisseld:  
o Algemene kennis: CE, Circulair bouwen: wat, waarom, hoe;  
o Kennis van (inventarisatie van) afvalstromen, recycling in de bouw en kansen/mogelijkheden  
voor het opwaarderen (up-cyclen) van deze stromen; circulaire ontwerpkeuzes;  
o Kennis van de markt, materiaalketens, systemen, materialen, processen;  
o LCA / LCC / analyses milieu-impact / MKI;  
o Nieuwe/andere businessmodellen.  
 
- Uitwerken cases per bedrijf inclusief bedrijfsbezoek;  
o Uitwerken van kansen voor circulaire innovaties (korte en lange termijn);  
o Hoe implementeren binnen bedrijf, het project of bestaand proces?  
- Eindsymposium  
 
Partners  
Samen met de initiatiefnemer TNO nemen de volgende bedrijven deel aan dit project: 
Trebbe 
Buva 
Westerveld en nederlof 
Ubbink 
Vilton 
DGV 
Vadeko 
ITS 
 

 

 
 
 
  
 
 


