
 

 

 
  
Aanwezig: Martin Guis (ADS Groep), Gert van Driesten (Bouwbedrijf Kreeft), Jos Cousin (Hegeman), 
Laurent Wilderink (Van Heteren), Ferrie van der Meijden (Bouwbedrijf Kreeft), Eric Olde Veldhuis 
(Reko Raalte), Dianne Heezen (Rots Bouw), Sander Krieger (Rots Bouw), Fred Roossink (Marku 

Bouw), Martin Schutte (H van Haarst), Helen Visser (Bouwend Nederland), Johran Willegers (Bouwend 
Nederland). 

 
• Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 
• Helen Visser geeft een presentatie (bouw bite) over circulaire economie. Ingegaan wordt op 

recente (politieke) ontwikkelingen in dat dossier, wat voor eisen er nu liggen en welke nog 
zullen komen. Daarnaast wordt stilgestaan bij een aantal voorbeelden uit de praktijk. Hierover 
wordt onder de deelnemers nader gediscussieerd en ervaringen uitgedeeld.  

• Actie: de presentatie wordt rondgemaild naar de deelnemers. 

• Gert van Driesten, technisch directeur Bouwbedrijf Kreeft, vertelt hoe de circulaire bouw van 
hun nieuwe pand in Ede is verlopen. Hij gaat in op de doelen die ze zich zelf hadden gesteld, 
de hindernissen waar men tegen aanliep en in bredere zin hoe opdrachtgevers kijken naar 
circulair bouwen, hoe binnen Kreeft daar naar werd gekeken en wat voor rol deze bouw daar 
in heeft gehad. 

• Tijdens het rondjes langs de velden wordt, naast andere thema’s, concreet ingegaan op de 

laatste ervaringen met de CO2-ladder. Er wordt een onderscheid gezien in de grotere 

opdrachtgevers zoals corporaties en overheden die een positie op de CO2-ladder meenemen 
enerzijds. Anderzijds wordt in veel andere particuliere opdrachten daar weinig bij stil gestaan. 
Nog te weinig wordt gezien dat het ook een extra kostenpost betekent. 

• Actie: deelnemers kunnen onderwerpen ter bespreking aandragen en dit mailen. 
 

VERSLAG/BESLUITENLIJST CO2-WERKGROEP  

 
Plaats: Teams 
Datum: Vrijdag 5 februari 2021 

Aanvang: 09.00 – 11.00 uur 
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CO2 WERKGROEP
REGIO OOST

Wat verstaan we 

onder Circulair Bouwen?

Helen Visser 

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1


Thema’s Duurzaamheid
• Circulair bouwen
• Klimaatadaptatie 
• Duurzame logistiek en materieel 
• Natuurinclusief bouwen 
• Energietransitie gebouwde omgeving

Randvoorwaardelijke thema’s: Duurzaam inkopen & innovatie

Wat?
• Lobby randvoorwaarden voor bedrijven om

duurzaamheid vorm te geven
• Netwerkfunctie   
• Voorlichting bedrijven 

Voorbeeld: Handvat Duurzaam Materiaalgebruik.
NB: inzetbaar als hulpmiddel om gesprek te voeren
met (regionale) stakeholders

Insteek Bouwend Nederland Duurzaamheid - w.o Circulair Bouwen

voettekst
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Circulair bouwen: Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, 
gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de 
leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. 

Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en 
bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

(Bron: Transitieagenda Circulaire Bouweconomie)

Definitie Circulair bouwen 

voettekst
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Veel initiatieven: landelijk, regionaal, materiaal, GWW, B&U

voettekst

Doelen duidelijk. Veel ambities, beleid, initiatieven.
Maar: (nog) beperkt gegund op circulariteit.

Analyse 2020: in 64,8% van alle publieke aanbestedingen 
speelde duurzaamheid GEEN ENKELE rol in de gunning

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1


Doel
• 2050 Nederlandse bouw is 100% circulair 
• 2030 halverwege einddoel 

Vastgelegd in Rijksbreed programma “Nederland circulair in 2050”

Uitwerking bouwsector: Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE)

Circulair bouwen – Doelen 

voettekst
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Speerpunt Meten
Taal en instrumenten om circulariteit in projecten uniform te meten

Speerpunt Marktontwikkeling, o.a.
• Vraag naar circulaire producten / diensten, bijv. in overheidsopdrachten
• Ontwikkeling innovatieve circulaire producten en diensten 
• Voldoende prikkels voor: R&D, experimenten en concrete projecten

Speerpunt Beleid, wet- en regelgeving
Geen remmende, wel stimulerende wetten en regels + Internationale samenwerking

Speerpunt Kennis & bewustwording
• Kennis, ervaring en instrumenten bij juiste mensen in de bouwketen. 
• Draagvlak, herkenbare voordelen, bewustwording

➢ Transitieteam CBE werkt nauw samen 
met BTIC en Platform CB23

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) - 4 speerpunten

voettekst
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CBE - Rijksprogramma Circulaire Bouweconomie Overheid, bedrijfsleven en wetenschap

Insteek transiteteam CBE - https://circulairebouweconomie.nl
• Speerpunten / acties uitvoeringsprogramma          i.s.m. CB23 en BTIC
• Deelt voorbeelden / praktische informatie

CB23 - https://platformcb23.nl/
✓ Maakt sectorbrede afspraken en handleidingen 

BTIC - Home - BTIC
✓ Faciliteert kennis- en technologie-impuls geven aan de grote opgaven
✓ Bundelt innovatievragen overheid, innovatiebehoeftes markt en onderzoekstrajecten 

kennisinstellingen in publiek-private kennis- en innovatieprogramma’s

Circulair bouwen – Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE)

voettekst
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Bouwend Nederland onderschrijft doel: 2050 NL circulair 

Situatie
• >95% “bouwafval” hergebruikt of gerecycled        Uitdaging: Hoogwaardige recycling/hergebruik
• Veel ketenpartners worstelen (nog) met circulair bouwen

Belangrijk voor bouw- en infrabedrijven
• Duidelijke definities, meten / aantonen, uitvragen circulariteit        Sectorbreed afgesproken!
• Kennis van / inzet op circulair ontwerpen (lage MKI/MPG, losmaakbaarheid, e.a.)
• Veelzijdig, aantoonbaar, aanbod circulaire bouwmaterialen
• Serieus circulair inkopen door opdrachtgevers

Veel ketenpartners nodig: o.a. toeleveranciers, overheid, 
opdrachtgevers, kennis/wetenschap, bouwbedrijven, financiers…..

Daarom samenwerking ketenpartners in: 
Transitieteam Circulaire Bouweconomie, CB23 en BTIC 

Circulair bouwen – Insteek Bouwend Nederland

voettekst
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Bouwbesluit -> MPG Milieuprestatie Gebouwen: milieuprestatie materialen in een gebouw
• Wettelijk verplicht voor nieuwe woningen en kantoren sinds 2013
• Vanaf januari 2021: Grenswaarde 0,8
• Rekenregels landelijk vastgesteld. O.b.v. data materialen Nationale Milieudatabase (NMD)
• GWW geen wetgeving -> wel vaak in aanbestedingen MKI (MilieuKostenIndicator) gevraagd
• Rekeninstrumenten - Nationale Milieudatabase (Berekenen MPG en/of MKI)

Op termijn mogelijk Materialenpaspoort gebouwen / bouwwerken verplicht 
(wellicht rond 2022/2023)

Naast wet en regelgeving wordt er steeds vaker (mede) gegund op circulariteit
• GWW wordt aanbesteed met gunningvoordeel MKI (via DuboCalc)
• B&U wordt aanbesteed met gunningvoordeel MPG
• Incidenteel gegund op losmaakbaarheid, adaptief vermogen, 

aanwezigheid materialenpaspoort e.a.

Wet- en regelgeving Circulair bouwen

voettekst
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Doel: Naar een circulaire bouweconomie
Kan op veel manieren (o.a. minder materiaal gebruiken, of  materialen
met een lage milieubelasting, losmaakbaar / demontabel ontwerpen) 
- > Belangrijk is dat je dat objectief en uniform kunt meten.

Voorbeeld: Inzet hout 
Hout is een mooi materiaal en biedt veel voordelen. 
Geeft o.a. vaak een lage MPG score. Maar er zijn meer 
mooie materialen en niet al het hout is even duurzaam.

➢ Bepaal het circulaire doel (bv lage MPG, goed herbruikbaar of 
demontabel) en duurzaam hout (of een ander materiaal) kan een goede 
invulling daarvoor zijn……(NB hout is het middel niet het doel)

Maar betekent ook: Blijf kritisch op de nationaal erkende
methodieken (bv MPG en NMD), pas zo nodig aan!

Bouwend Nederland en Transitieteam CBE insteek materiaalneutraal

voettekst
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Circulair bouwen kan vertaald worden in o.a.: 

• Vooraf beoordelen of transformatie mogelijk is i.p.v. nieuwbouw
• Minder materiaal gebruiken (lichtere constructies)
• Gebruiken van hernieuwbare materialen of bouwdelen (o.a. demontabel bouwen)
• Minimaliseren van de milieu-impact van de bouwmaterialen (MPG/MKI)
• Verlengen van de gebruiksduur 
• Mogelijk maken volgende gebruikscyclus (bv van school naar woning)

Een omslag in denken……….

voettekst
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Voorbeelden Circulair bouwen

voettekst

“Circulair viaduct” Kampen, 2018

40 betonnen elementen kunnen 
volledig ongeschonden worden 
gedemonteerd, verplaatst en op 
een nieuwe locatie herbouwd. 

Eerste betonnen viaduct in 
Nederland dat zo is gebouwd.
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Voorbeelden Circulair bouwen

voettekst

“Triodos gebouw” Driebergen, 2019

Gebruik van duurzame bouwmaterialen (hout / glas / goede milieuscore in NMD)
165.312 schroeven maken het gebouw remontabel

Daarnaast ook ingezet op: energie, natuur, biodiversiteit, duurzaam watergebruik, locatie bij OV etc. 
Circulair bouwen is een onderdeel van duurzaam bouwen!
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Voorbeelden Circulair bouwen

voettekst

“Heijmans One”

• Verplaatsbare woning
• Duurzame materialen
• Minimaal onderhoud

Daarnaast ook: 
• all-electic 
• 60% warmte hergebruikt. 
• 1 persoons betaalbare woning 
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Plastic road – eerste pilots 
Zwolle / Giethoorn, 2018

• prefab 
• modulaire 
• holle constructie 
• o.b.v. gerecycled plastic

Voorbeelden circulair bouwen

voettekst
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Transformatie voormalig PTT gebouw (1951) -
Rotterdam, 2019

• Nieuwe functies horeca en appartementen
• Zeer energiezuinig (zonnedak, goede isolatie
• Onderdeel grootstedelijke transformatie 

Voorbeelden circulair bouwen

voettekst
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BNL Handvat duurzaam Materiaalgebruik Bouw- en Infrabedrijven
• Praktische informatie en voorbeelden duurzaam materiaalgebruik in 

de bouw. Concrete tips voor bouw- en infrabedrijven. 
• BNL Handvat Duurzaam materiaalgebruik 2021.pdf

Publicatie Circulaire Gebouwen, Strategieen en praktijkvoorbeelden
• https://circulairebouweconomie.nl/video/#DHXub1P27qM
• Circulair-Bouwen-Digitale-Versie-Def.pdf (circulairebouweconomie.nl)

Meer informatie Circulair Bouwen

voettekst
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1. Opening en vaststelling verslag 
 
 

2. Inleiding op bijeenkomst 
Johran Willegers licht kort het programma toe. 

 
 

3. BNL-bite Circulaire Economie 
Helen Visser, programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland, geeft een 
presentatie over de ontwikkelingen in circulair bouwen en wat er vanuit de overheid op ons 
afkomt. Waar moeten we rekening mee houden en wat zijn voorbeelden hoe hier invulling aan 
gegeven wordt? Gevolg door bespreking hoe iedereen tegen die doelstellingen aankijkt.  

 
 

4. Circulariteit in de uitvoering 
Gert van Driesten, technisch directeur Bouwbedrijf Kreeft, vertelt hoe de circulaire bouw van 
hun nieuwe pand in Ede is verlopen. Hier duiken we verder de praktijk in van wat circulariteit 
in de uitvoering van het bouwproces precies betekent. Welke keuzes zijn waarom gemaakt, 

welke gevolgen had dat en wat is hier van geleerd? 

  
   

5. Rondje langs de velden 
Rondje langs de bedrijven over ervaringen en ontwikkelingen omtrent het invullen van de 
CO2-ladder.  

 

 
6. Ter bespreking voor volgende werkgroep 

Welke onderwerpen agenderen we voor de volgende keer?  
 
 

7. Afsluiting tussen 10.30 en 11.00 uur.  

AGENDA CO2-WERKGROEP 
 
 
Plaats: Teams 
Datum: Vrijdag 5 februari 2021 
Aanvang: 09.00 – 11.00 uur 
 
 

 



 

 

VERSLAG/BESLUITENLIJST CO2-WERKGROEP  

 

 
Plaats:  Teams 
Datum: 23 oktober 2020 
 

Aanwezig: Ferrie van der Meijden (Bouwbedrijf Kreeft), Edwin Zeevalkink (ADS Groep), Fred Roosink 
(Marku Bouw), Diane Heezen (Rots Bouw), Laurent Wilderink (Van Heteren Weg- en Waterbouw), Eric 
Olde Veldhuis (Reko Raalte), Martin Guis (ADS Groep), Jos Cousin (Hegeman Bouw & Infra), Leo Smit 

(gast, smarttrackers). 

 
 

• Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 
• Johran geeft een inleiding op actualiteiten omtrent het stikstofdossier. 
• Leo Smit geeft een presentatie over smarttrackers en demonstreert de werking hiervan. 
• Wordt gesproken over circulaire sloop. Alles wat hergebruikt kán worden, wordt bij de sloop 

eruit gehaald. Bedrijven lopen er tegen aan dat niet alles bruikbaar is. Bijvoorbeeld zaken die 
nu niet meer aan het bouwbesluit voldoen (te lage deuren). Qua kosten kan het daarmee niet 
altijd uit. Het  zou interessant zijn om daar wat voor te vinden, bijvoorbeeld geen BTW heffen 
op tweedehands zaken in de sloop.  

• Er wordt besproken dat, mede door de houding van opdrachtgevers, er steeds meer 
meerwaarde ontstaat. Ook wordt vaak al meer gedaan dan waar men zich bewust van is. 
Slopen wordt daarin omgekeerd bouwen. Toch merken meerdere partijen dat dit nog erg 

weinig in aanbestedingen terugkomt, zeker als het gaat om private opdrachtgevers en 
ontwikkelaars. Vanuit overheden, zoals waterschappen staat dit wel weer centraal.  

• De MKI is een instrument waar wel knelpunten ontstaan. Men merkt dat zodra projecten 

specialistisch worden, de MKI qua gebruik een gruwel is. De waarde is vervolgens moeilijk te 

bepalen als het aantal variabelen toeneemt. Daarmee lokt het niet (altijd) de juiste innovatie 
uit. 

• Besluit: Aangegeven wordt dat ‘circulariteit in de uitvoering van het bouwproces’ een 
interessant onderwerp is ter bespreking bij de volgende vergadering. 

 
 


