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Agenda
Sessie Lente-Akkoord 

▪ 15:20 – 16:20

▪ 15:20 Welkom

▪ 15:25 Theorie & Strategie Circulair Ontwikkelen

▪ 16:00 Q & A

▪ 16:15 Afsluiting (5 min)
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Circulair Ontwikkelen
Positie binnen AM



Definitie
Milieu-impact reduceren centraal

“Circulair ontwikkelen is het 
realiseren van de gebouwde 
omgeving zonder natuurlijk 
kapitaal uit te putten en onze 
leefomgeving te belasten”

▪ Hoe operationaliseren in een 
bedrijfsvoering? 

▪ Hoe op sturen in bouw- en 
vastgoedkolom?

▪ Hoe meetbaar maken?



▪ Vernieuwend: opnieuw naar de 
tekentafel

▪ Sturen op Design & Materiaal

▪ Meetbaarheid: licht, 
duurzaam, herbruikbaar, puur

Koplopers
Buiten de bouw



Koplopers
Binnen de Nederlandse woningbouw

Gemene delers

▪ Skeletbouw

▪ Modulair en/of prefab

▪ Biobasad en/of 
herbruikbaarheid

▪ Hoge energieprestatie

Sustainerhomes

Finch

Think

Meeuws



▪ Sturen op circulaire prestaties

▪ Circulair samenwerken

▪ Vernieuwen door middel van 
strategische roadmap

Vertaling
Naar prestaties voor ontwikkel- en 
bouwteam



Vertaling
Naar de gebouwde omgeving



Vertaling
Naar Gebiedsontwikkelaar



https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20170327-circulair-
ontwikkelen-meer-dan-bouwen

Drie issues

▪ Issue van schaal

▪ Issue van geld

▪ Issue van samenwerken
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In de praktijk brengen…



Case study: Bajes Kwartier
Circulaire gebiedsontwikkeling

Masterplan ontwerp 

OMA, FABRIcations en 

LOLA landscape architects.



Masterplan

Invoegen film



Circulaire aanpak
Doelstelling

1. Behoud gebouwen 
en gebouwelementen

2. Toepassen circulaire 
gebouwelementen en 
materialen

3. Ontwerp  voor 
Herbruikbaarheid en 
Restwaarde

• Transformatie

• Oogststrategie

o Focus op Gebouwelementen

o Pas daarna Grondstoffen

• Aandacht voor historische identiteit 

• Circulaire materialenlijst 

• Vergaande ketensamenwerking nieuwe 
gebouwelementen

• Toepassen demontabele bouwsystemen

• Remontabel ontwerp

• Gebouwelementenpaspoorten
(Circular Building Platform) 

• Verkennen en implementeren circulaire 
business cases

o Taxatie restwaarde (kasstroom)

o Building elements as a service



Circulaire aanpak
Doelstelling

▪ Hergebruik

▪ Gebouwpaspoort

▪ Keuze nieuwe materialen

▪ Businessmodel



Circulaire aanpak
Hergebruik : visie



Circulaire aanpak
Hergebruik: onderzoek



Hergebruik

Circulaire aanpak



Circulaire aanpak
Hergebruik



Circulaire aanpak
Hergebruik : oogsten is begonnen



Circulaire aanpak
Gebouwpaspoort

architecten

constructeur

adviseurs

aannemer

producenten



Circulaire aanpak
Keuze materialen



Circulaire aanpak
Keuze materialen



Circulaire aanpak
Business model

Het gebouw als platform voor nieuwe businessmodellen
• Licht als een service
• Verticaal transport als pay per use
• Gezonde lucht als een service
• Gevel als een service



Rol AM
Facilitator / integrator / regisseur (stad en gebiedsmaker)

De ontwikkelaar wordt een ketenregisseur!

▪ Gebiedsketenregie: Op zoek naar ketens in de omgeving die bijdrage kunnen leveren aan de 
gebiedsontwikkeling;

▪ Regie Circulaire samenwerking: Formuleren prestaties en selectie partners;

▪ Ketenregie: Bindt bouwers en leveranciers om  gezamenlijk de prestaties te realiseren
Vernieuwen met bestaande partners of kiezen voor leveranciers die verder zijn. 



Circulaire samenwerking
Borgen in afspraken

Circulaire samenwerking vraagt om nieuwe samenwerkingsmodellen

▪ Doel: borgen van prestaties en afspraken
▪ Vorm: kies een model waarbij  incentive ontstaat voor alle betrokken partijen bij de realisatie van de  

afgesproken prestatie
▪ Voorwaarde: transparantie over verwachtingen en belangen van alle partijen.

Als je snel wilt gaan, ga alleen. 
Als je ver wilt komen, ga dan samen.



Voorbeeld hergebruik
98% Hergebruik



Stand van zaken
Hergebruik; test bestratingsmateriaal 



Stand van zaken
Ontwerpen

▪ Bij start VO richtlijnen voor ontwerp:

▪ Draagstructuur is niet demontabel

▪ Gebouwelementen demontabel ontwerpen

▪ Kies bij voorkeur materialen die hernieuwbaar zijn 
(biobased) en materialen die als grondstof een 
volgend leven kunnen krijgen



Dank voor uw
aandacht

Maarten Markus

Steven Hupkens



De waarde van 
Circulair
Ontwikkelen
zit in prestaties. 




