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Vraag 1
Welke  praktijk-
voorbeelden van 

circulair ontwerpen / 
ontwikkelen / bouwen 
vindt u aansprekend?



Inleiding





Bron:
METAALVRAAG VAN DE 
NEDERLANDSE ENERGIETRANSITIE 
(2018), Metabolic / Copper8 / 
Universiteit van Leiden 















“Maar hoe zit dat met de circulariteit in de gebouwde omgeving?”

“En in hoeverre dragen bewuste keuzes voor bouwproducten en -materialen bij  
aan de verlaging van de CO2-footprint van Nederland?”





Waarom een circulaire 
bouweconomie?

▪ De daarbij geformuleerde doelstellingen zijn:
▪ In 2030 moet Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, 

metalen en fossiel).
▪ In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. Een economie zonder afval, waarbij alles 

draait op herbruikbare grondstoffen.

“De bouw- en vastgoedsector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere 
belasting van de aarde tegen te gaan, moeten wij op een geheel andere manier gaan werken. Dit 
betekent dat wij onze gebouwen zo gaan ontwikkelen dat straks alle producten, materialen en 
grondstoffen herbruikbaar zijn en wij geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het 
realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw.”

[Transitieagenda Circulaire Economie, 2018] 



Vlindermodel circulaire economie (aangepast) 

Ellen MacArthur Foundation



Circulaire strategieën: 10R model
prof. dr. J. Cramer



Verschillende bouwlagen: 6S model
Stewart Brand (1994)
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Vraag 2
Heeft uw bedrijf / 
organisatie een 

circulariteitsstrategie 
of –beleid?



Maar hoe meten we 
nu aan circulariteit?





Verantwoorde herkomst Toekomstscenario Losmaakbaarheid
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LOSMAAKBAARHEID



Circulair Buildings: Meetmethodiek losmaakbaarheid V2.0

Rapport

Publicatie

Toelichting

11 mei 2021 gelanceerd.

https://www.dgbc.nl/publicaties/circular-buildings-een-meetmethodiek-voor-losmaakbaarheid-v20-41
https://www.dgbc.nl/publicaties/circular-buildings-een-meetmethodiek-voor-losmaakbaarheid-v20-41
https://www.youtube.com/watch?v=Kgqrz7F4Qo4


Lijmen Gieten PUR

Bout-
en 

moer

Tac
tiles

Schroe
ven

Losmaakbaarheid



Losmaakbaarheid

Type verbinding Toegankelijkheid van de verbinding Randopsluiting Doorkruisingen



Losmaakbaarheidsindex

Losmaakbaarheidsfactor Score

Type verbinding (TV) Cementgebonden verbinding 0,10

Toegankelijkheid van de 
verbinding (ToV)

Toegankelijk met extra handelingen met veel 
schade

0,40

Doorkruisingen (DK) Volledige integratie van objecten 0,10

Randopsluiting (RO) Gesloten aan meerdere kanten 0,10

0,12



BUILDING 
CIRCULARITY INDEX



BCI score

▪ Een gemiddelde circulariteitsscore op basis van alle producten in het gebouw;

▪ Gemiddelde gebaseerd op de hoeveelheid, levensduur en milieu-impact van het 

productieproces;

▪ De BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% 

volledig lineair en 100% volledig circulair is.

▪ In ieder gebouw zitten al producten die in meer of mindere mate circulair zijn, 

ook al zijn ze hier niet op geselecteerd. Daarom is een BCI score van 0% niet 

realistisch.

▪ In de huidige markt is het niet haalbaar om ieder product 

volledig circulair uit te voeren. Daarom is een BCI score 

van 100% (nog) niet haalbaar.

▪ In de praktijk ligt de BCI score tussen 30% en 85%.





Wat zijn de voordelen van BCI Gebouw?

▪ BCI Gebouw is een meetinstrument om te toetsen of een gebouw voldoet aan circulaire 

ambities;

▪ BCI Gebouw is een sturingsinstrument om (circulaire) ontwerpkeuzes te maken tijdens een 

ontwikkelproces;

▪ BCI Gebouw maakt de CO2 voetafdruk van producten in het gebouw inzichtelijk;

▪ BCI Gebouw maakt meten van circulariteit op portefeuille niveau mogelijk;

▪ BCI Gebouw wordt gebruikt als geobjectiveerd gunningscriterium of prestatie-eis;

▪ BCI Gebouw geeft een indicatie van de score voor Milieuprestatie Gebouwen (MPG);

▪ De verschillende circulaire producten op de Milieu- en Energielijst 2021 zijn opgenomen in 

BCI Gebouw;

▪ BCI Gebouw voldoet aan de eisen die RVO stelt aan het materialenpaspoort om in 

aanmerking te komen voor MIA/VAMIL subsidie.



Voorbeeld dashboard





3 Scenario’s:
▪ Nulmeting
▪ Circulaire productoptimalisatie 

(verantwoorde herkomst / 
toekomstscenario / levensduur)

▪ Circulaire procesoptimalisatie 
(Losmaakbaar)



Resultaat:
▪ Building Circularity Index (BCI, in %)
▪ CO2-impact (in CO2 eq)
▪ Milieuimpact (MPG/MKI, in €/m2 bvo)







Circulaire productendatabase, voorbeeld dakbedekking



Circulaire productendatabase, voorbeeld dakisolatie (drukvast)



Vraag 3
Welke concrete

circulaire doelen of 
prestatie-indicatoren 

gebruikt u in uw 
projecten?



AANSLUITING OP 
BELEID 
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METEN EN 
MONITOREN IN DE 

PRAKTIJK



1 - Meten en sturen met BCI Gebouw in woningbouw – beton/staal

Bron: droogstapelwoning, bgdd

Bron: Fijn wonen circulair, Van Wijnen

Bron: Superlocal / HEEMWonen

Bron: Huisvanu, Plegt Vos

Bron: Hanse Staalbouw

Bron: Ecodorp Boekel, ECO+BOUW



Bron: Sustainer Homes Bron: HOUTbaar Bron: StartBlock

Bron: Finch Buildings Bron: Heijmans One Bron: XS-woning Heijmans

1 - Meten en sturen met BCI Gebouw in woningbouw – hout



Bron: M’DAM (Monnickendam) => Finch, De Groot Vroomshoop, Wooncompagnie

Bron: De Kleine Aarde (Boxtel) => FAAM, St. Trudo, St. Joseph Bron: SAWA +50m (Rotterdam) => MEI Architects, NICE, ERA Contour/TBI 

Bron: Patch22 (Amsterdam) => Frantzen, Lemniskade

Patch22  appartementsgebouw: een 
gehele dragende constructie uitvoeren 
in hout zou ca 50% duurder zijn dan in 
beton. Daarom is er gekozen voor een 
hybride constructie: de kern en delen 
van de vloeren zijn uitgevoerd in beton 
(dit is ook direct voordelig voor de 
stabiliteit en akoestische eisen), de 
dragende elementen, als kolommen en 
draagbalken, en de gevelpanelen zijn 
van hout. 

1 - Meten en sturen met BCI Gebouw in woningbouw – hout



1 - Meten en sturen met BCI Gebouw op portefeuilleniveau

1. (Verantwoorde) herkomst: biobased, non-virgin en virgin;

2. Toekomstscenario: hergebruik, recycling, stort en verbranding;

3. Losmaakbaarheid: type verbinding en toegankelijkheid;

4. MPG.

Portefeuille De 
Alliantie

KPI 1 : (Verantwoorde) herkomst KPI 2 : Afvalscenario

KPI 3: Losmaakbaarheid

KPI 4: MPG



1 - Meten en sturen met BCI Gebouw op portefeuilleniveau

+ vertaling in investeringsprogramma en 
integrale huisvestingslasten



2 - Inkopen met BCI Gebouw

Er zijn op dit moment drie manieren waarop met BCI Gebouw wordt ingekocht:

▪ Circulaire prestatie-indicatoren als onderdeel van het Programma van Eisen of ontwerp.

▪ Als selectiecriterium bij inkoop van geïndustrialiseerde woningbouwconcept(en) door 

overleggen van referentieprojecten.

▪ Als geobjectiveerd gunningscriterium, waarbij:

▪ Op basis van een ontwerp met een gevalideerde BCI-score optimalisaties worden 

uitgevraagd of

▪ Een ontwerp zelf wordt doorgerekend met een nog te valideren BCI-score.



2 - Inkopen met BCI Gebouw

Het Nieuwe Normaal 0.2

▪ Omgang bouw- en sloopafval

▪ Schaduwkosten

▪ Herkomst materialen

▪ Toekomstwaarde materialen

▪ Losmaakbaarheid

▪ Indelingsflexibiliteit

▪ Toxiciteit

▪ Omgang met afvalproductie in 

gebruiksfase



2 - Inkopen met BCI Gebouw



3 – Registeren in materiaalpaspoort met BCI Gebouw

Milieu-investeringsaftrek

Op de Milieulijst staan meerdere mogelijkheden voor circulair 
bouwen. Voor gebouwen zijn dit de volgende codes.
• circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie (G 6100)
• circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie (D 6101)
• circulaire woning (G 6102)
• circulaire woon-of utiliteitsgebouwgevel (G 6105)



4 - Certificeren met BCI Gebouw

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

MAT01 Milieubelasting van bouwmaterialen

MAT07 Losmaakbaarheid

Bron:
https://richtlijn.breeam.nl/cr
edit/losmaakbaarheid-1115




