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Wie durft? 
 
 







5 circulaire principes 
1. Waardebehoud gemaximaliseerd: 1) producthergebruik, 2) 

hergebruik van onderdelen en als laatste 3) hergebruik van 
grondstoffen. 

2. Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het 
eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel en te scheiden 
zijn. 

3. Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, 
klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. 

4. Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het 
leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de 
producent. 

5. Door (cross-sectorale) ketensamenwerking ontstaat meervoudige 
waarde. 



Quotes Thomas Rau 

“Afval is materiaal zonder identiteit”   

“Als iemand altijd drie keer zijn salaris 
uitgeeft in de PC Hooftstraat moet ie snel 
een andere baan zoeken of hij belandt in 

de goot. Dat snapt iedereen. Toch gaan we 

nu zo met de natuur om”   

Verborgen Impact, Babette Porcelijn 

Waarom circulair? 

19-12-2016 ‘aanpak CE Tilburg’ 



Noodzaak: Kansen en uitdagingen 

• Circulaire Economie: 

• Voorkomt  explosieve vraag 
naar grondstoffen en 
verbetert de  veiligheid en 
gezondheid 

• Zorgt voor minder 
afhankelijkheid  van andere 
landen 

• Is noodzakelijk voor 
energietransitie (en vv) 

• Creëert banen en baten 



Nederland Circulair in 2050 

50% minder verbruik van primaire grondstoffen  
(mineraal, fossiel en metalen) in 2030 

Grondstoffenakkoord: 
bedrijven, overheden, kennisinstellingen,  

maatschappelijke organisaties en veel meer 

Transitieagenda’s 

Vanaf 2023 moeten alle uitvragen van rijk, 
provincies en gemeenten al circulair zijn 



Hoe circulair is circulair? 
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Wat doen wij? 
 
 
 



Instrumenten 
 
 
 

• Madaster https://www.madaster.com/nl 

• CI-index https://albaconcepts.nl/ 

• MKI/DuboCalc https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/duurzaam-inkopen/duurzaamheid-bij-contracten-
en-aanbestedingen/dubocalc/index.aspx 

• Obsurv https://obsurv.nl/ 

• CO2-prestatieladder https://www.skao.nl/ 

• Betonakkoord http://www.bouwcirculair.nl/p/betonketens 
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Pijlers en ontwerpstrategieën 
Drie pijlers: 

• Optimaal materiaalgebruik 

• Gebruik ‘onuitputtelijke’ bronnen 

• Efficiënt gebruik van eindige 
bronnen 

Ontwerpstrategieën: 
• Optimale levensduur  
• Ontwerp voor hergebruik, 
aanpasbaarheid en verplaatsbaarheid 
• Gebruik bestaande materialen 
(hergebruik) 
• Gebruik minder materiaal of 
hernieuwbare (biobased) materialen 



Vragen? 


