
Meten van circulariteit 

Meten van criculariteit is een van de drie Afspraken Actieteams die aan de slag zijn gegaan 

met het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Lees hier meer over de 

samenstelling van het actieteam en de voortgang. 

Inhoud Actieteam Meten van circulariteit 

Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te 

maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat 

verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk 

wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de 

mogelijkheden gaat behoren. Gezien onder andere de lange levensduur van bouwwerken en 

de gefragmenteerde keten zullen vele aannamen nodig zijn om tot een beoordelingsmethodiek 

te komen die een zo realistisch mogelijke benadering geeft. Maar het meest van belang is om 

te identificeren welke indicatoren het meest relevant zijn om de relatieve prestatie van (bijv.) 

bouwwerk A met bouwwerk B inzichtelijk te maken. 

 

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober 2018 

Op donderdag 4 oktober zijn de leden van de Actiegroep Meten van circulariteit voor het 

eerst bij elkaar gekomen. Na de kennismaking is het actieteam direct de inhoud ingedoken.  

  

Vanuit Platform CB’23 is het gestelde doel van dit Actieteam om randvoorwaarden op te 

stellen voor een geharmoniseerde meetmethode. Daarnaast is het de gedeelde ambitie om ook 

een voorstel te doen voor een eerste versie van een geharmoniseerde meetmethode. Een flinke 

uitdaging dus! 

  

Het doel van deze eerste bijeenkomst was om een overzicht te creëren van alle, vanuit het 

perspectief van de teamleden, essentiële punten die terug moeten komen in het resultaat van 

dit actieteam. Zo hebben alle leden input gegeven op vier verschillende niveaus: 

• Indicator 

• Aanname 

• Data 

• Resultaten 

Vervolgens zijn deze niveaus gezamenlijk gecategoriseerd in verschillende thema’s, waarbij 

elke lid vijf prioriteiten aan kon geven. Zo kon bepaald worden welke thema’s het meest 

spelen en dus als eerst behandeld zullen worden. Daar zijn deze thema's uit naar voren 

gekomen: wegingsfactoren en transparantie, uniforme data, waardetoekenning en niveau 

recycling hoog-/laagwaardig. 

Een deel van de leden gaat als huiswerk aan de slag met een inventarisatie van wat er al is bij 

deze thema’s. Deze inventarisatie dient o.a. als input om de samenhang tussen de 

verschillende thema´s te visualiseren. Deze visualisatie zal bij de volgende sessie gemaakt 

worden.  

 

Verslag tweede werkbijeenkomst 5 november 2018 
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De 2e sessie van dit actieteam stond in het teken om een gezamenlijk beeld te creëren van het 

eindproduct. Zo is er gekeken naar de interne samenhang en externe relaties die een 

meetmethode zou kunnen hebben. Verder zijn er diverse besluiten genomen zoals alvast te 

starten met een lijst van termen en definities met betrekking tot meetmethodes, zodat 

verschillend gebruik van termen als ‘indicator’, ‘index’, ‘parameter’ etc. afgestemd wordt 

binnen de groep, maar ook om de links met andere duurzaamheidsconcepten explicieter te 

maken, waarbij het dan gaat om de thema’s (1) toxiciteit, (2) leefbaarheid, (3) 

designprincipes voor circulariteit en (met name) LCA. Tenslotte is er ook een start gemaakt 

om een roadmap op te stellen voor de komende bijeenkomsten. 

 

Verslag derde werkbijeenkomst 11 december 2018 

De derde bijeenkomst van het actieteam Meten van Circulariteit vond plaats op 11 december 

2018. 

 

Het doel van de dag was om te starten met het nemen van besluiten om zo richting een 

methode te komen. Aan de hand van verschillende userstories werd er een overzicht geschept 

waar de methode aan moet voldoen wil deze goed aansluiten op de eisen en wensen van de 

bedoelde gebruiker.  

 

Zo is er een begin gemaakt met besluiten welke doelen de methode gaat dienen en is er is een 

begin gemaakt met het prioriteren van thema’s die in de meetmethode verwerkt gaan worden. 

Bijvoorbeeld: 

• Gebruik hernieuwbare inputstromen 

• Adaptief vermogen na levenscyclus  

• Materiaal efficiëntie in verhouding tot functie(s) 

 

Om aan de slag te kunnen met de thema’s zijn er taakgroepen opgezet. Een van deze groepen 

zal de komende bijeenkomst een overzicht presenteren van de thema’s en hoe die zich 

verhouden tot de huidige LCA-methodiek. Zij zullen ook de algemene stappen van een 

meetmethode uitleggen en de link met milieuprestatie duidelijk maken.  

Verder zijn er taakgroepen opgezet die aan de slag gaan met: 

• Het ontwerpen van een prototype methode. 

• Definities  

• Doelen  

• Data-verzameling 

 

Er is ook besloten aandacht te geven aan een implementatieplan van de meetmethode, 

waarbij er gekeken zal worden naar de Bouwagenda, wat beleggers/banken van deze methode 

willen en wat het kennisniveau is van de uitvoerder zou moeten zijn. Om deze vragen goed te 

kunnen beantwoorden gaan we contact zoeken met koplopers uit de praktijk die niet bij het 

actieteam aangesloten zijn. 

 

Tijdens deze sessie zijn er verder nog punten naar voren gekomen die meegenomen worden in 

de volgende sessie, zoals: 

• Hoe gaan we om met hernieuwbare en niet hernieuwbare grondstoffen? 

• Willen we op een circulariteitscijfer uitdrukken als milieuprestatie ja of nee? 
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