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MEMO: DEELNAME WSP AAN PLATFORM CB’23 

 

 
 

1.1 WAT IS CB23? 

 
Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met 
elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om 
vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. 
 
Doelstelling 
CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. Het platform heeft een horizon van vijf jaar: van 2018 
tot 2023. Kort genoeg om druk op de ketel te zetten en lang genoeg om tot concrete resultaten en 
afspraken te komen. Het platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door 
zich te richten op: 
 

• Het opbouwen en delen van kennis 
• Het inventariseren en agenderen van belemmeringen 
• Het opstellen van bouwsector brede afspraken 

 
Oftewel: co-creëren, construeren en concluderen. Het beoogde resultaat is een gezamenlijke route 
naar circulaire afspraken. 
 

1.2 WAT DOET WSP? 

Adviseur duurzaamheid Heike Gaasbeek is in 2021 betrokken geweest bij de werkgroep 
Paspoorten voor de bouw. In een kleine groep van 5-8 personen worden voorstellen uitgewerkt. 
Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te 
maken is namelijk 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. 
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1.3 MEER INFO 

https://platformcb23.nl/actieteams/actieteams-afspraken/meten-van-circulariteit 
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