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Deze leidraad mag worden gedeeld en de inhoud mag – met
bronvermelding – worden gebruikt.
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Door ons te focussen op de wet- en regelgeving is ook de primaire
doelgroep voor deze ‘leidraad’ duidelijk. Dat zijn beleidsmakers op de
66 ministeries BZK en I&W, RWS, NEN en diverse organisaties die
67 afspraken en bepalingsmethoden opstellen zoals stichting Nationale
68 Milieudatabase (NMD), CUR/CROW en brancheorganisaties en
69 certificerende instellingen. Dit alles heeft geresulteerd in een set
70 aanbevelingen en aanwijzingen hoe publieke en private regelgeving verder
71 kan worden ontwikkeld.
64

34

Voorwoord

We zijn met elkaar op weg naar een volledig circulaire economie. De
ambitie is dat we dat moment in 2050 hebben bereikt. In de transitie van
37 een lineaire naar een circulaire economie speelt de bouwsector een zeer
38 belangrijke rol.
35
36

In een circulaire economie worden materialen en producten hoogwaardig
hergebruikt en gerecycled. Voor echte impact zullen we moeten leren om
41 producten uit bouwwerken ook hoogwaardig te hergebruiken.
39
40

Alleen is de huidige wet- en regelgeving nog niet specifiek op hergebruik
43 afgestemd. Met als gevolg veel onduidelijkheid op dat gebied als het gaat
44 om hergebruik. En dat niet alleen. Het komt nogal eens voor dat wet- en
45 regelgeving hergebruik van producten in de weg staat of simpelweg
46 ontbreekt. Zoals op het gebied van sloop, (rest)waardebepaling,
47 ontwerpeisen en productcertificering. Dit maakt het erg kostbaar om
48 bijvoorbeeld de (rest)waarde van te hergebruiken producten vast te
49 stellen en aan te tonen dat ze aan de nieuwbouw-/verbouweisen voldoen.
50 Ook is het lastig om garanties of verzekeringen op hergebruikte
51 producten af te geven.
42

65

Maar laat dit ons vooral niet beletten om vandaag al producten te
hergebruiken en bouwwerken en producten toekomstbestendig te
74 maken, want er kan natuurlijk veel al wel. Deze leidraad geeft hiervoor
75 ook voorbeelden en inspiratie.
72
73
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77 Voorzitter Actieteam Toekomstig hergebruik
76

Dit alles zorgt er dus voor dat hergebruik niet zelden economisch gezien
een stuk minder aantrekkelijk is dan traditioneel, lees nieuw
54 materiaalgebruik. Deze leidraad heeft als titel ‘Toekomstig hergebruik’
55 gekregen, met als doel het geven van handvatten voor het verder
56 ontwikkelen van circulaire regelgeving. Het is om die reden dat deze
57 leidraad wellicht anders is dan de eerder door CB’23 opgestelde
58 leidraden. Het Actieteam heeft in de afgelopen maanden de focus gelegd
59 op het inzichtelijk maken van de belemmeringen die op grote schaal het
60 hergebruik van producten en materialen in de weg staan en aanbevelingen
61 geformuleerd om de technische wet- en regelgeving aan te passen of aan
62 te vullen. Dit hebben we gedaan voor bestaande bouw, nieuwbouw en op
63 productniveau.
52
53
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Samenvatting

Samenvatting volgt in de uiteindelijke versie. Deze samenvatting krijgt de
vorm en inhoud van een quick guide met hyperlinks richting de
150 verdiepende hoofdstukken elders in de leidraad. Het moet een korte en
151 bondige samenvatting worden die makkelijk leesbaar is en feitelijk de
152 leidraad in het klein is.
148
149
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153

154

1 Inleiding
Transitie naar een circulaire bouweconomie

Nederland staat voor de transitie naar een circulaire economie. Een
circulaire economie is een manier om wereldwijd materiaalverbruik en
157 bijbehorende milieu-impact terug te dringen. Daarmee draagt een
158 circulaire economie bij aan de integrale duurzaamheidsopgave waar we
159 voor staan: behoud van grondstoffen, het verminderen van milieu160 impact en waardebehoud. Dit vraagt om een wijziging van onze huidige
161 manier van werken, die vooralsnog op een lineaire economie is
162 gebaseerd.
155
156

De Rijksoverheid streeft naar een volledig circulaire economie in
164 2050. De ambities zijn geformuleerd in het Rijksbrede programma
165 ‘Nederland Circulair in 2050’, die voor het eerst in 2016 verscheen.
166 Inmiddels is dit programma tussentijds verder uitgewerkt.
163

In de transitie naar een circulaire economie speelt de bouwsector een
168 belangrijke rol. De doelstellingen voor de Nederlandse bouwsector zijn
169 uitgewerkt in de ‘Transitieagenda Circulaire Bouweconomie’ en het
170 bijbehorende Uitvoeringsprogramma (Transitieteam circulaire
171 bouweconomie 2019).
167

172

Werkafspraken

Dat de bouw circulair moet worden, is voor veel mensen wel duidelijk.
174 Hoe de transitie eruit moet zien en wat daarvoor nodig is, is echter een
175 zoektocht. Een belangrijke stap is om bestaande ideeën bij elkaar te
176 brengen en van daaruit tot eenduidige afspraken te komen. Dergelijke
177 afspraken verankeren namelijk het circulair denken en doen in de
178 dagelijkse bouwpraktijk.
173

Platform CB’23 zet zich in voor dergelijke afspraken. CB’23 staat voor
181 Circulair Bouwen in 2023. Binnen Platform CB’23 gaan betrokkenen in de
182 bouwsector (zoals opdrachtgevers, ontwerpers, leveranciers, bouwers,
183 recyclers, beleidsmakers en wetenschappers) in gesprek om tot gedragen
184 afspraken te komen. De afspraken vanuit Platform CB’23 zijn
185 werkafspraken of leidende principes en geen formele standaarden of
186 normen.
180

De inzet van Platform CB’23 heeft inmiddels geresulteerd in
188 de volgende zes documenten:
187

189

•

190
191

•

192
193

•

194
195
196

•

197
198
199

•

200
201
202

•

Lexicon circulaire bouw (Platform CB’23, 2020a):
eenduidig taalgebruik in de circulaire bouw
Framework circulair bouwen (Platform CB’23, 2019a):
overzicht van kaders in de circulaire bouw
Leidraad Meten van circulariteit (Platform CB’23,
2020b): kernmeetmethode voor circulariteit in de
bouw
Leidraad Paspoorten voor de bouw (Platform CB’23,
2020b): informatieopslag en data-uitwisseling voor een
circulaire bouw
Leidraad Circulair inkopen (Platform CB’23, 2021):
leidende principes voor circulair inkopen in de bouw
Leidraad Circulair ontwerpen (Platform CB’23, 2021):
werkafspraken voor circulair ontwerpen in de bouw

203

179
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Hoe en waarom van de leidraad

204

Deze leidraad gaat over toekomstig hergebruik en is opgesteld door
206 het actieteam Toekomstig hergebruik van Platform CB’23 (hierna: het
207 actieteam). Een overzicht van de leden van het actieteam is achter in
208 deze leidraad opgenomen.
205

In een circulaire economie worden materialen en producten
210 hoogwaardig hergebruikt en gerecycled. Voor echte impact zullen we
211 moeten leren om producten uit bouwwerken ook hoogwaardig te
212 hergebruiken. Een hoogwaardige voorraad begint daarbij op de
213 tekentafel. Het circulair gebruik van materialen, producten, elementen
214 of hele bouwwerken wordt echter vaak nog niet in praktijk gebracht
215 vanwege belemmerende, onduidelijke of ontbrekende wet- en
216 regelgeving, certificeringsmogelijkheden of concrete instrumenten. Er
217 wordt vaak gezegd dat regelgeving circulair bouwen belemmert. De
218 huidige regelgeving is immers gericht op een lineaire economie.
219 Feitelijk wordt nu (nog) niet op herbruikbaarheid gestuurd.
220 Levensduur, veiligheidsaspecten, functionaliteit enzovoort zijn
221 afgestemd op gebruik in één cyclus. De tijd is rijp om die bestaande
222 bouwregelgeving tegen het licht te houden met de vraag wat we
223 eventueel moeten veranderen om circulair gebruik wél mogelijk te
224 maken. En dit zonder onnodige veiligheids- en gezondheidsrisico’s te
225 lopen en met behoud van vereiste overige functionaliteiten.
209

Dit actieteam is ingesteld omdat er behoefte is aan concretisering van
227 en aanbevelingen voor veranderingen in de publiek- en
228 privaatrechtelijke wet- en regelgeving (inclusief certificatie) in de
226

gehele keten. Dus van de producten en bouwwerken op de tekentafel
230 tot het gebruik van producten en materialen uit bestaande
231 bouwwerken. Deze leidraad geeft in benodigde eisen en prestaties
232 voor hoogwaardig hergebruik en recycling, voor zowel de
233 bouwwerken van vandaag als die van morgen in volgende cycli.
229

Deze leidraad maakt gebruik van de kennis uit de eerdere leidraden
235 over hoe je circulariteit meet en wat circulair ontwerpen inhoudt.
236 Deze leidraad levert weer aanknopingspunten om inhoud te geven aan
237 het onderwerp ‘toekomstig hergebruik’ bij bijvoorbeeld paspoorten
238 en inkoop, en kansen om met wet- en regelgeving circulair ontwerpen
239 te stimuleren. Ook is gebruikgemaakt van diverse eerdere
240 onderzoeken, zoals de Beslisboom hergebruik [ref Cirkelstad], het
241 project Opcirkelen in de bouw [ref, zie ook verderop] en een
242 verkenning naar prestatie-eisen volgende cycli [ref/SGS rapport].
234

Leeswijzer

243
244
245

246

Het actieteam heeft gewerkt aan drie onderwerpen die samen de keten
voor toekomstig hergebruik omvatten:
•

247
248
249
250
251
252
253

•

Hoogwaardig hergebruik uit bestaande gebouwen: publiek- en
privaatrechtelijke wet- en regelgeving en richtlijnen die hergebruik
uit bestaande bouw kunnen vergemakkelijken (Bestaande
bouw, hoofdstuk 4).
Nieuwe bouwwerken1 en overwegingen volgende cycli: publieken privaatrechtelijke wet- en regelgeving die ontwerpen en
bouwen voor hergebruik kan stimuleren (Nieuwe
bouwwerken, hoofdstuk 5).

1

Hieronder kan ook grootschalige renovatie worden verstaan, maar die situatie
is niet specifiek bekeken.
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254

•

255
256
257

Productprestaties volgende cycli: opname van productprestatieeisen voor toekomstig hergebruik en recycling in publiek- en
privaatrechtelijke wet- en regelgeving (inclusief certificatie)
(Productprestaties, hoofdstuk 6).

274
275

•

Hergebruik in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken
(Bijlage

Figuur 1 maakt duidelijk hoe de drie onderwerpen, die elk door een
werkgroep zijn uitgewerkt, met elkaar verbonden zijn. P.m. figuur
260 verbeteren/verduidelijken.
258
259

261

Hoofdstuk 7 bevat de resultaten, aanbevelingen en vervolgstappen.

262

263
264
265

266
267

268

Figuur 1: Onderlinge relatie werkgroeponderwerpen.
Verder zijn in deze leidraad de volgende bijlagen opgenomen (p.m.
definities en afkortingen):
•

269
270
271
272
273

•
•
•
•

Toelichting op wet- en regelgeving in de bouw, inclusief
certificatie en CE-markering (Bijlage A)
Achtergronden bij de analyse van de bestaande bouw (Bijlage B)
Achtergronden bij de analyse van nieuwe bouwwerken (Bijlage C)
Layers van Brand (Bijlage D)
Achtergronden bij de analyse van productprestaties (Bijlage E)
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276

277

2 Doel en toepassingsgebied
Doel van de leidraad

Deze leidraad is een verkenning over het beter benutten of, indien nodig,
het aanpassen van regelgeving om hoogwaardig hergebruik van
280 bouwconstructies, -elementen, -producten en -materialen in volgende
281 levenscycli beter mogelijk te maken. Doel van de leidraad is het geven van
282 handvatten voor het verder ontwikkelen van circulaire regelgeving.
278
279

(private) beoordelingsstelsels in de gehele keten (van
304 producentrichtlijnen tot bijv. slopersrichtlijnen, certificatie en
305 tools als BREEAM). Dit om criteria en prestatie-eisen op te
306 nemen die betrekking hebben op hoogwaardig hergebruik en
307 recycling in volgende cycli. Opdrachtgevers, ontwerpers,
308 ingenieursbureaus, bevoegd gezag en andere marktpartijen
309 kunnen de criteria en eisen gebruiken in hun projecten en
310 aanbestedingen.
303

In de praktijk spelen veel meer factoren mee of en welke vorm
van hergebruik of recycling zal plaatsvinden. Deze leidraad gaat
313 niet in op andere aspecten die hergebruik in de weg kunnen
314 zitten, zoals economische en financiële aspecten, benodigde
315 tijd voor sloop en afzet, beschikbaarheid, afstemmen van vraag
316 en aanbod, marktontwikkeling en flankerende maatregelen die
317 nodig kunnen zijn om hoogwaardig hergebruik en recycling te
318 bevorderen. De reden hiervoor is dat bijvoorbeeld het
319 Transitieteam Circulaire Bouweconomie al een aantal van deze
320 aspecten bekijkt.
311

Onder ‘regelgeving’ verstaan we zowel publieke (wettelijke) als private
284 (normen, certificatie en andere richtlijnen en afspraken) regelgeving. Deze
285 regelgeving bekijken we door de gehele keten, van hergebruik uit
286 bestaande bouwwerken tot ontwerp van nieuwe bouwwerken en
287 toepassing van producten.
283

288

Toepassingsgebied

Deze leidraad richt zich op de gehele gebouwde omgeving, dat wil zeggen
290 op zowel de B&U- als de GWW-sector, op zowel bestaande bouw als
291 renovatie en nieuwbouw. Waar de informatie slechts voor een van beide
292 sectoren van toepassing is, is dit in de tekst aangegeven.
289

312

293

We beperken ons tot bouwproducten zoals gedefinieerd in de Europese
295 Bouwproductenverordening (CPR), en bouwwerken zoals gedefinieerd in
296 de Woningwet (wordt uiteindelijk de Omgevingswet) en waarvoor eisen
297 gelden via het Bouwbesluit voor gebouwen (wordt uiteindelijk vervangen
298 door het Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl). Onder bouwproducten
299 verstaan we overigens ook installaties. Interieurbouw valt erbuiten,
300 hoewel de circulaire principes voor deze producten hetzelfde zullen zijn.
294

301
302

De aanbevelingen in hoofdstuk 7 zijn bedoeld voor opstellers
van wetgeving, normen, beoordelingsrichtlijnen en andere
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321

Lexicon CB’23

3 Uitgangspunten

Hoogwaardig hergebruik: proces om secundaire grondstoffen (uit
hergebruik of recycling) om te zetten in nieuwe materialen,
componenten of producten van betere* kwaliteit, functionaliteit
en/of hogere waarde.

Definitie hoogwaardig hergebruik

322

Hoogwaardig hergebruik komt in de leidraad meermalen voorbij. In
de zin van zowel product-, element- en bouwwerkhergebruik als
325 hoogwaardige materiaalrecycling. Voor deze leidraad maken we
326 gebruik van het bestaande CB’23 Lexicon (zie kader) en richten we
327 ons op de volgende invulling:
323
324

328

•

329
330
331

•

332
333
334

•

335
336

Bestaande bouwwerken: hergebruik van
producten/elementen die vrijkomen uit bestaande
gebouwen.
Nieuwe bouwwerken: ontwerp van bouwwerken om
hergebruik van producten/elementen uit het bouwwerk in
de toekomst gemakkelijker te maken.
Producten: ontwikkeling van prestatie-eisen om hergebruik
en hoogwaardige materiaalrecycling in de toekomst
gemakkelijker te maken.

De ‘R-principes’ uit het lexicon beschrijven verschillende vormen
338 van hergebruik en recycling op verschillende niveaus, van bouwwerk
339 tot grondstof. Voor circulair bouwen is de doelmatigheid
340 doorslaggevend om te bepalen of een vorm van (product)hergebruik
341 of (materiaal)recycling hoogwaardig is, gemeten aan de doelen van
342 circulair bouwen en gemeten over meerder cycli:
337

343
344

•
•

345
346
347

•

beschermen van materiaalvoorraden;
beschermen van milieu door middel van verlaging van de
milieubelasting;
beschermen van bestaande waarde.

De CB’23 leidraad ‘Meten van circulariteit’ geeft hiervoor de aanpak.
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Hergebruik: het opnieuw gebruiken van bouwproducten of
bouwonderdelen/-elementen in dezelfde functie, al dan niet na
bewerking.
Recyclen: terugwinnen van materialen en grondstoffen uit
afgedankte producten en opnieuw inzetten hiervan voor het
maken van producten.
* In deze leidraad hanteren we het principe dat ‘hoogwaardig’ minimaal
gelijkwaardig qua toepassing betekent, Voor hoogwaardig te recyclen materiaal is
het streven het materiaal in de eigen keten te houden.

In deze leidraad gaan we ervan uit dat producthergebruik uit
349 bouwwerken het meest doelmatig en dus hoogwaardig is. Dat zal
350 vaak het geval zijn, omdat dit grondstoffen uitspaart en een product
351 niet opnieuw hoeft te worden gemaakt. Maar het hoeft niet
352 (bijvoorbeeld door transport of benodigde bewerkingen). Door de
353 ambitie te richten op producthergebruik worden ook andere R354 principes vergemakkelijkt. Zo zorgt demontage voor schonere
355 materiaalstromen, wat hoogwaardige recycling vergemakkelijkt.
356 Voor producten kijken we naar zowel producthergebruik als
357 hoogwaardige recycling. Dit om in de toekomst beide opties open te
358 houden, omdat producthergebruik nooit honderd procent mogelijk
359 zal zijn. De doelmatigheid van mogelijke vormen van
360 (product)hergebruik en (materiaal)recycling zal nader moeten
361 worden bekeken bij de uitwerking van wet- en regelgeving.
348

12

362

Toekomstig hergebruik in ketenperspectief

De gehele keten moet prestatie-eisen voor volgende cycli invoeren. Dit
364 moet in een samenhangend geheel gebeuren, zoals nu ook het geval is bij
365 prestatie-eisen voor een eerste leven. Traditioneel stellen we eisen aan
366 producten/materialen vanuit ontwerp en uitvoering. Tegenwoordig
367 worden veelvuldig ook al eisen gesteld aan bouwwerken en producten
368 vanuit gebruik, beheer en onderhoud. Vanuit sloop/demontage en
369 hergebruik zijn er (nog) geen eisen.
363

Voor de verschillende fasen in de keten zijn verschillende vormen van
371 wet- en regelgeving van toepassing, zie bijlage A. De eisen en wensen die
372 van toepassing kunnen zijn in de fase van sloop en hergebruik, moeten
373 worden terugvertaald naar opname in of aanvulling van deze wet- en
374 regelgeving. In de hoofdstukken 4 t/m 6 werken we dit verder uit.
370

375
376

Kansen en belemmeringen

In algemene zin wordt voor bestaande bouw gezocht naar ruimte in
huidige normen en wet- en regelgeving om producten uit huidige
379 bestaande constructies te kunnen hergebruiken. Voor nieuwe
380 bouwwerken en producten zoeken we juist (strengere) eisen om in het
381 huidige ontwerp al rekening te houden met mogelijkheden om een object
382 en de producten daarin later te hergebruiken.
377
378

383

Hoogwaardig hergebruik uit bestaande bouwwerken

De huidige wet- en regelgeving is nog niet specifiek op hergebruik
afgestemd. Daardoor is er veel onduidelijkheid over de omgang met
386 bestaande wet- en regelgeving als het gaat om hergebruik. Zowel op het
387 gebied van (rest)waardebepaling, constructieve ontwerpeisen als voor
388 sloop en materiaalcertificering heeft men het vaak over belemmeringen.
389 Daarnaast is het vaststellen van de (rest)waarde van te hergebruiken
390 producten (op basis van eisen aan nieuwe producten) kostbaar, waardoor
391 hergebruik economisch vaak minder aantrekkelijk is dan primair
384
385
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materiaalgebruik. Zo is het bijvoorbeeld lastig om garanties of
verzekeringen op hergebruikte materialen af te geven. Of aan te tonen
394 dat deze producten aan de nieuwbouw-/verbouweisen voldoen. De
395 gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit is afhankelijk van het
396 bevoegd gezag en wordt vaak alleen voor bijzondere gevallen gebruikt.
392
393

Kortom, er is behoefte aan een plek voor hergebruik in bestaande
regelgeving met een meer praktische aanpak voor het beoordelen en
399 toepassen van vrijkomende producten. Hier liggen kansen voor
400 kwaliteitsborging bij circulaire sloop, voor nieuwe vormen van
401 (risicogestuurde) kwaliteitsbeoordeling en voor duidelijkere eisen voor
402 hergebruik.
397
398

Overigens geldt als randvoorwaarde dat de functionele eisen aan
404 producten en bouwwerken gelijk blijven, ongeacht of het een hergebruikt
405 product betreft of niet. Uiteraard kunnen de (algemene) eisen wel
406 worden heroverwogen of kan er een bepaalde mate van risico worden
407 geaccepteerd.
403

Verder blijft de doelmatigheid van hergebruik voor circulair bouwen
409 uitgangspunt, ook bij de beoordeling van (rest)kwaliteit. Niet alle vormen
410 van hergebruik hoeven te worden nagestreefd als die niet doelmatig zijn.
408

411

Nieuwe bouwwerken en volgende cycli

De huidige eisen aan bouwwerken zijn gericht op het functioneren in één
413 cyclus. Er bestaat een goed beeld van wat circulair ontwerpen voor
414 toekomstige cycli kan inhouden, maar de stimulans hiervoor ontbreekt in
415 wet- en regelgeving. Ook voor de uitvoering. Aanvullende eisen in
416 bouwregelgeving bieden kansen dit te verbeteren. Dat geldt ook voor
417 meer aanbod van producten met eigenschappen voor een circulair
418 ontwerp en meer duidelijkheid over het ontwerpen met producten die
419 vrijkomen uit andere bouwwerken, inclusief de verwachte voordelen in
420 milieubelasting.
412
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421

Productprestaties volgende cycli

Vanuit de gewenste prestaties voor een bouwwerk worden eisen gesteld
423 aan producten. Nu worden geen prestaties voor volgende cycli gevraagd
424 en dus ook niet of nauwelijks ontwikkeld of verstrekt, op enkele
425 koplopers na. Qua wet- en regelgeving ontbreekt een stimulans om dit te
426 doen. Ook kan specifieke wet- en regelgeving aan de orde zijn die alleen
427 gericht is op eenmalige toepassing, bijvoorbeeld het vrijkomen van
428 gevaarlijke stoffen. De inzet van secundair materiaal wordt ook niet
429 gestimuleerd en kan soms om technische redenen beperkt zijn. Kansen
430 liggen bij circulaire eisen aan bouwwerken die doorwerken naar
431 productprestaties, het maken van sectorale afspraken over dergelijke
432 prestaties, en het nader uitwerken van producentverantwoordelijkheid.
422

Ook hier zal de doelmatigheid van hergebruik en recycling leidend zijn om
vast te stellen welke prestaties producten moeten leveren. Daarbij zal
435 vooral de milieukostenindicator (MKI) een rol spelen. Niet alle vormen
436 van hergebruik en recycling hoeven te worden nagestreefd als die (nu en
437 waarschijnlijk ook in de toekomst) niet doelmatig zijn.
433
434
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438

439

4 Bestaande bouw
Inleiding

In dit hoofdstuk doorlopen we de stappen van een bestaand bouwwerk
441 tot de hergebruikstoepassing. Hierbij is het van belang om inzicht te
442 hebben in welke normen en richtlijnen per stap van toepassing zijn.
443 Daarnaast geven de beschikbaar komende objecten, elementen en
444 materialen inzicht in de potentie van hergebruik.
440

We beschrijven eerst het areaal in de B&U- en GWW-sector. Basis
voor de gegevens is het onderzoek van het Economisch Instituut voor
447 de Bouw (EIB) en Metabolic naar de materiaalstromen, milieu-impact en
448 energieverbruik in de B&U- en GWW-sector. Voor hergebruik van
449 materialen zijn sloop- en nieuwbouwcijfers het meest relevant. Deze
450 zijn als uitgangspunt genomen. Het onderhoud van bouwwerken geeft
451 ook aanzienlijke stromen aan materialen, maar deze zijn voor nu buiten
452 beschouwing gelaten.

de sloop van deze gebouwen toe. Zestig procent van de gesloopte
gebouwen is na 1970 gebouwd. Het blijkt dat uit deze gebouwen
466 overwegend materialen als staal en beton vrijkomen.
464
465

Voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw geldt dat er meer
468 nieuwbouw plaatsvindt dan sloop. Als alle materialen uit de sloop
469 kunnen worden hergebruikt, is er dus nog steeds niet genoeg om aan
470 de vraag te voldoen.
467

471

In het onderzoek van Bloksma & Westerberg (2021) wordt het totaal
aantal civiele constructies in Nederland op 213.000 bepaald. Dit omvat
474 alle constructies, dus van de grootste brug van Nederland – de Van
475 Brienenoordbrug – tot aan de kleinste duiker onder een lokale weg.
476 Twee type constructies vallen hierbij op. Bruggen (en viaducten) hebben
477 in totaal 84.573 constructies met beton, staal en hout als
478 hoofdmaterialen. Daarnaast is ook de hoeveelheid duikers binnen het
479 Nederlandse areaal (82.642) aanzienlijk. Ook zijn geluidsschermen een
480 interessant objecttype vanwege het Meerjarenprogramma
481 geluidsbeveiliging, dat voor de komende periode op de planning staat. De
482 verwachting is dat grote hoeveelheden materialen in de nabije toekomst
483 vrijkomen.

445

472

446

473

We sluiten dit hoofdstuk af met enkele voorbeelden uit de praktijk die
454 handvatten bieden om binnen huidige wet- en regelgeving nu al met
455 hergebruik aan de slag te kunnen.
453

456

457
458

GWW-sector

Details zijn uitgewerkt in bijlage B.

Areaal B&U- en GWW-sector
B&U-sector

Meer dan de helft van de gesloopte woningen dateert van voor 1960.
De materialen die uit deze gebouwen komen, zijn hoofdzakelijk hout en
461 metselwerk.
459
460

462
463

De voorraad aan utiliteitsgebouwen bestaat voor het grootste deel uit
industriegebouwen, gevolgd door kantoorgebouwen. Sinds 2016 neemt
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484

485

Stappen
Inleiding

Een object, element of materiaal van een bestaand bouwwerk maakt tot
487 aan de hergebruikstoepassing verschillende fasen door. Het type
488 materiaal, de toepassing en of het object, element of materiaal bepalen
489 welke specifieke (publiek- en privaatrechtelijke) wet- en regelgeving geldt
490 of ontbreekt. In 4.3.2 t/m 4.3.7 komen deze specifieke aspecten op
491 hoofdlijnen per stap in het proces aan de orde. In bijlage B is voor de
492 materialen staal en beton (p.m. volgt) een meer verfijnde uitwerking
493 gegeven.
486

494
495
496

Figuur 2: Stappen in het proces.
Beheer en onderhoud

Veel relevante informatie over de prestatie en het functioneren van
498 objecten, elementen en materialen komt al in de beheer- en
499 onderhoudsfase van bouwwerken naar voren. Deze informatie geeft
500 inzicht in de onderhoudsbehoefte en constructieve veiligheid van
501 bouwwerken. Zelden echter worden onderhoudsinspecties en
502 constructieve herbeoordelingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
503 herbruikbaarheid van materialen. Terwijl deze een schat aan informatie
504 bevatten als het gaat om de hergebruikpotentie van objecten, elementen
505 en materialen. Afhankelijk van het type constructie en materialisatie is er
506 een grote diversiteit aan normen en richtlijnen die zich richten op
507 inspectie en materiaalkundig onderzoek. Enkele voorbeelden hiervan zijn
508 NEN 2767, CUR 72, CUR 117, CUR 121 en NEN ISO 2859. Als het gaat
509 om een constructieve beoordeling van een bouwwerk zijn voornamelijk
510 NEN 8700 en de Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK) van
497
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toepassing. Maar geen van deze normen en richtlijnen geven inzicht in de
512 herbruikbaarheid van materialen en de constructieve haalbaarheid
513 hiervan.
511

514

Bouwstoffeninventarisatie
Blokje ‘bouwstoffeninventarisatie’
uit figuur

BRL SVMS-007
Verificatieregeling Circulair
Sloopproject

515

Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor een bouwstoffeninventarisatie.
Daarnaast ontbreken specifieke normen en richtlijnen over de uitvoering
518 van bouwstoffeninventarisaties. Denk hierbij aan de constructieve en
519 materiaalkundige prestaties van objecten, elementen en materialen. En aan
520 het vaststellen van de aanwezigheid van schadelijke stoffen volgens artikel
521 8.9 uit het Bouwbesluit. Momenteel buigt een collectief van
522 ingenieursbureaus en slopers in samenwerking met TUF zich over een
523 certificeringsregeling en opleidingstraject voor een bredere invulling van
524 de bouwstoffeninventarisatie. Een bredere benadering hiervan als
525 onderdeel van NEN 2767 specifiek afgestemd op hergebruik, is hierbij
526 ook een denkbare optie.
516
517

Naast de technische aspecten ontbreken specifieke impulsen voor
528 hergebruik. Inventarisatie, demontage voor hergebruik en het zoeken van
529 een markt voor afzet kosten nu nog meer tijd en geld dan een traditioneel
530 sloopproject. Met de juiste impulsen en diepgang van inventarisaties krijgt
531 ook het verdienmodel hergebruik een positieve boost.
527
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532

Sloop
Blokje ‘sloop’ uit figuur

de opslag van de sloopaannemer vindt aanvullende sortering en selectie
552 van materialen plaats. Transport en opslagtijd kunnen van invloed zijn op
553 de kwaliteit van het bouwproduct voor hergebruik. Er is echter geen
554 regelgeving over transport en opslagtijd die tussen sloop en nieuwe
555 toepassing zit. Eisen hieraan zouden onderdeel moeten zijn van een
556 kwaliteitstoetsing voor hergebruik.
551

BRL SVMS-007
Verificatieregeling Circulair
Sloopproject
Afvalwetgeving (einde-afvalcriteria,
LAP, EVOA???)
Arbowetgeving
…??

557
558

Kwaliteitsborging van inventarisatie tot beschikbaarheid
voor hergebruik

533

BRL SVMS-007 en de Verificatieregeling Circulair Sloopproject (VCS)
535 schrijven voor dat van het sloopproces een plan wordt gemaakt. De
536 vrijkomende materialen worden gedurende het sloopproces
537 geïnventariseerd. Daarbij wordt beoordeeld of de vrijkomende materialen
538 aan de specificaties voldoen. Na afloop van de sloop wordt volgens de
539 VCS een stoffenverantwoording opgesteld. Een certificerende instelling
540 verifieert deze stoffenverantwoording. Daarmee is aantoonbaar hoeveel
541 materiaal van welke kwaliteit uit een project zijn vrijgekomen.

Blokjes van
‘bouwstoffeninventarisatie’ t/m
‘ontwerp’ uit figuur

534

Om tijd en kosten in de toekomst te verminderen helpt het als er bij
543 sloop meer inzicht komt in historie, kwaliteit en verwijderbaarheid van
544 producten. Dit kan door het opstellen van een materialenpaspoort van
545 een bouwwerk en de toegepaste producten (zie ook CB’23 Leidraad
546 Paspoorten voor de bouw).
542

547

Afvoer en opslag
Blokjes ‘afvoer’ en ‘opslag en
behandeling’ uit figuur

550

559

Kwaliteitsborging van te hergebruiken producten is nodig om
561 onzekerheden of onbekendheid bij bijvoorbeeld ontwerpers, aannemers,
562 kwaliteitsborgers of bevoegd gezag weg te nemen, en aan te tonen dat
563 aan de eisen in een nieuwe toepassing wordt voldaan.
560

Een sloopaannemer moet allereerst een kwaliteitsbeoordeling uitvoeren.
De beoordelingsmethode sluit aan bij het proces, het desbetreffende
566 materiaal en de gewenste toepassing. De eerste kwaliteitstoetsing moet
567 plaatsvinden terwijl het bouwelement op de ‘oude’ situatie in gebruik is.
568 In de gebruiksfase kan de kwaliteit immers aantoonbaar worden gemaakt.
564
565

Op basis van de Beslisboom Hergebruik is voor de B&U-sector in een
570 verkenning naar prestatie-eisen een schema opgesteld, zie figuur 3 (afvoer
571 en opslag maken hier nog geen deel van uit). Als voorbeeld voor de
572 GWW-sector heeft Rijkswaterstaat, in samenwerking met Nebest als
573 onderdeel van het consortium Closing the Loop, binnen het
574 implementatietraject Paspoorten voor de bouw een eerste aanzet
575 gegeven in de verdere verdieping (shortlist) van parameters die relevant
576 zijn bij hergebruik in de GWW.
569

(geen eisen)

548

549

Productnormen
Bouwbesluit

Vanwege de ongelijktijdigheid van het vrijkomen en het (opnieuw)
toepassen van materialen is opslag van materialen meestal vereist. Ook in

Leidraad Toekomstig hergebruik | Hoofdstuk 4 | Bestaande bouw

17

en materiaalspecifieke aspecten (stappen 4-8). Dat is vaak kostbaar, lastig
584 uitvoerbaar of onduidelijk. Certificatie is nog niet mogelijk en er kan vaak
585 ook geen garantie op worden gegeven.
583

Per productgroep is een specifieke uitwerking van een
587 beoordelingsmethode nodig. Door de verscheidenheid aan materialen in
588 een te slopen bouwwerk zou het echter zeer intensief zijn om voor alle
589 materialen een eigen beoordelingsmethode toe te passen. Er moet
590 daarom worden gezocht naar zo eenvoudig mogelijke generieke
591 methoden voor kwaliteitsborging waarbij gebruik wordt gemaakt van
592 productspecifieke richtlijnen. Een risicogestuurde aanpak lijkt daarbij het
593 meest praktisch. Bij mogelijke veiligheidsrisico’s moeten prestaties immers
594 door onderzoek worden aangetoond. Voor overige prestaties zou
595 moeten kunnen worden volstaan met standaardwaarden en het
596 aannemelijk maken van prestaties [ref SGS INTRON verkenning]. NTA of
597 sectorrichtlijn zou dit moeten vastleggen. Recent gelanceerde trajecten
598 NTA ‘Hergebruik van constructieve stalen elementen’, NEN-werkgroep
599 ‘Hergebruik constructieve betonnen elementen’, CROW600 Preadviescommissie Hergebruik Betonnen Elementen bieden ruimte om
601 het kwaliteitsborgingsproces op materiaalniveau nader in te vullen. En dan
602 van inventarisatie tot aan de hergebruikstoepassing.
586

Op dit moment geldt dat veel hergebruiksmaterialen worden toegepast in
‘niet-Bouwbesluitconstructies’. Gezien ook de vrijkomende
605 materiaalstromen verdient een beoordelingsmethode van
606 staalconstructies en constructieve betonnen elementen prioriteit.
603
604

577
578
579
580
581
582

Productnormen voor nieuw op de markt te brengen producten zouden
eveneens moeten vastleggen hoe prestaties van hergebruikte producten
609 kunnen worden bepaald, met inachtname van veiligheidsfactoren.
610 Bijvoorbeeld door standaardwaarden te geven voor bepaalde prestaties
611 na gebruik. De Eurocodes zouden dit bijvoorbeeld in een bijlage moeten
612 uitwerken.
607

Figuur 3: Stappen voor de technische beoordeling van hergebruiksmogelijkheden
van producten [ref SGS verkenning], gebaseerd op de beslisboom hergebruik.
Het vaststellen van de (rest)kwaliteit van te hergebruiken producten
gebeurt nu in principe op basis van eisen aan nieuwe producten (stap 3)
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Casus
Materiaal dat vrijkomt, wordt door constructeurs meegenomen in de
nieuwe constructie. De technische eisen die de constructeurs stellen
aan het materiaal, komen voort uit EN-1090-2. Op basis van deze eisen
wordt een testplan opgesteld dat (in dit geval) de opdrachtgever laat
uitvoeren. Het testplan wordt als een zogenoemd 2.2
keuringsdocument meegeleverd met het materiaal aan de uitvoerende
aannemer. Deze weet dan dat het materiaal voldoet aan de eisen die
eraan zijn gesteld in het ontwerp. Hij kan dit materiaal verder
behandelen volgens zijn normale kwaliteitscontrole, controle van
vervormingen, transportschade, enz.
613
614

met betrekking tot bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit betekent dat
628 bouwmaterialen, bouwelementen en bouwwerkinstallaties – ook in
629 samenhang – dusdanige eigenschappen moeten hebben dat de
630 bouwwerken waarin ze zijn of worden aangebracht, aan deze
631 voorschriften voldoen. De mate in hoeverre bepaalde eigenschappen aan
632 de orde zijn, is afhankelijk van het gebruik en de plaats binnen een
633 bouwwerk. Ook speelt mee of voor een bepaalde gebruiksfunctie in het
634 bouwwerk en/of type bouwwerk (tijdelijk, drijvend) zekere voorschriften
635 van toepassing zijn. Een voorzet hiervoor is te vinden in bijlage B (p.m.
636 nog op te nemen).
627

Het aantonen of bouwmaterialen, bouwelementen en
bouwwerkinstallaties voldoen aan de van toepassing zijnde eigenschappen,
639 gebeurt in de meeste gevallen door middel van prestatieverklaringen en
640 kwaliteitsverklaring (Bbl art. 2.14). Deze artikelen zijn geheel gebaseerd
641 op nieuwe, in de handel gebrachte materialen.
637

Ontwerpen en bouwen met te hergebruiken producten
Blokjes ‘ontwerp’ en ‘bouw’ uit
figuur

Bouwbesluit
GWW-eisen (ROK, RAW etc)
CE-markering
MKI

638

Als bestaande materialen of bouwelementen in een bouwwerk worden
hergebruikt, kan meestal geen kwaliteitsverklaring volgens artikel 2.14
644 worden gebruikt. De mogelijkheid van gelijkwaardigheid is er overigens
645 wel en wordt in de praktijk ook al wel met succes toegepast. Maar de
646 gelijkwaardigheid is bedoeld voor bijzondere gevallen. Bovendien is de
647 bouwer afhankelijk van hoe een bevoegd gezag, dat met een
648 gelijkwaardigheidsvoorstel akkoord moet gaan, hiermee omgaat. In 4.4
649 zijn enkele voorbeelden van projecten opgenomen om hier in de praktijk
650 invulling aan te geven.
642
643

615

Bouwbesluit

Bij het ontwerpen met hergebruik is de ontwerper vaak afhankelijk van
617 beschikbare producten en de informatie die hierover voorhanden is. Het
618 (constructieve) ontwerp voor het nieuwe bouwwerk is anders dan het
619 traditionele ontwerptraject, omdat van tevoren niet altijd bekend is welke
620 eigenschappen tweedehands elementen hebben (‘material driven design’).
616

Volgens het Bouwbesluit moet elk bouwwerk in Nederland aan
622 voorschriften voldoen als het gaat om veiligheid (constructieveiligheid,
623 brandveiligheid en overige veiligheid), gezondheid, duurzaamheid,
624 bruikbaarheid en toegankelijkheid. De voorschriften zijn geordend naar
625 een bestaand bouwwerk, een te bouwen bouwwerk en een te renoveren
626 of transformeren bouwwerk. Daarnaast zijn er voorschriften opgenomen
621
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Wil circulair bouwen en specifiek hergebruik de standaard worden, dan
moet hierover in de regelgeving expliciet en bij voorkeur generiek het
653 een en ander worden vastgelegd. Duidelijk moet zijn hoe aangetoond kan
654 worden dat materialen, bouwelementen en bouwwerkinstallaties
655 dusdanige eigenschappen hebben dat de bouwwerken waarin deze
656 materialen en producten worden aangebracht, aan de voorschriften
651
652

19

voldoen. Voor generieke regels zou een richtlijn, bijvoorbeeld een NEN658 norm of NTA kunnen worden opgesteld die publiekrechtelijk wordt
659 aangestuurd.
657

De invoering van de tweede generatie Eurocodes, die op 1 april 2028 de
661 huidige bouwregelgeving in alle Europese landen moet vervangen, biedt
662 kansen om circulariteit eenduidig in de toekomstige bouwregelgeving in te
663 voeren. De nieuwe generatie Eurocodes kent niet alleen eisen voor
664 nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Hergebruik wordt hierin
665 niet expliciet genoemd, maar elk Eurocodedeel moet een nationale bijlage
666 bevatten die het niveau van constructieve veiligheid regelt en geen
667 strijdige bepalingen bevat. Door tijdens de vertaal- en kalibratieperiode,
668 die ongeveer drie jaar in beslag zal nemen (vanaf 2025), in elke nationale
669 bijlage een hoofdstuk op te nemen over hergebruik van bestaande
670 elementen/onderdelen, wordt vanaf 1 april 2028 duidelijk hoe met
671 hergebruik moet worden omgegaan.
660

Tot die tijd kan in de normenreeks voor bestaande bouw/verbouw (de
673 NEN 8700-serie) worden opgenomen hoe met de (constructieve)
674 veiligheid bij hergebruik kan worden omgegaan in de huidige generatie
675 Eurocodes.
672

In het huidige Bouwbesluit zou, net zoals voor de situatie verbouw in de
677 desbetreffende afdelingen, ook de situatie hergebruik expliciet een plek
678 moeten krijgen. Dit betreft dan bijvoorbeeld het minimale
679 veiligheidsniveau en de bepalingswijze hiervan. Een voorstel hiervoor kan
680 bijvoorbeeld zijn dat het streefniveau voor fysiek te verbouwen
681 elementen het nieuwbouwniveau is. Tenzij dit disproportioneel is, waarbij
682 dan het minimumniveau het van rechtens verkregen niveau is.
676

Daarnaast zijn er in het Bouwbesluit diverse bepalingen op het gebied van
bijvoorbeeld bruikbaarheid en gebruiksveiligheid. Voorbeelden zijn
685 minimale afmetingen van deuren en leuningen. In het verleden waren deze
683
684
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afmetingen vaak lager/anders. In het Bouwbesluit zou, eventueel per
687 (specifieke) gebruiksfunctie, een uitzondering kunnen of moeten worden
688 gemaakt om hergebruik te kunnen toelaten.
686

689

Garanties

Een systeem van kwaliteitsborging vormt de basis voor risicobeheersing.
691 Daarmee moet verdere invulling worden gegeven aan
692 verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, en de mogelijkheid tot
693 verzekeren. Wellicht kan voor hergebruik eenzelfde systeem worden
694 opgezet als voor recycling. Daarbij geeft een erkende verwerker aan, aan
695 welke voorwaarden een product moet voldoen. Bij sloop moet worden
696 aangegeven naar welke verwerker het product is gegaan aan de hand van
697 weegbonnen. Hierdoor is de stroom herleidbaar en voor verwerking
698 kwalitatief beoordeeld. Voor hergebruik bestaat dit, voor zover bekend,
699 nog niet
690

700

CE-markering

In het kader van kwaliteitsborging speelt ook de vraag of tweedehands
702 producten een CE-markering moeten hebben. Dit komt ook in het
703 project Beslisboom hergebruik aan de orde. De CE-markering vloeit
704 voort uit de Europese Bouwproductenverordening (CPR). Het gaat bij de
705 CPR om producten die voor de eerste keer op de Europese markt
706 worden gebracht. Direct hergebruik van bouwproducten of -materialen,
707 zonder tussenkomst van een fabrikant, vallen hier niet onder. CE708 markering is dan geen vereiste bij producthergebruik. Wel kunnen
709 dezelfde prestaties worden gevraagd aan tweedehandsproducten.
701

Soms rijst de vraag wat ‘zonder tussenkomst van een fabrikant’ inhoudt
711 en welke bewerkingen wel of niet tot een ‘nieuw’ product leiden.
712 Bijvoorbeeld wat betreft reparatie en onderhoud, het verzagen van een
713 product tot onderdelen, al dan niet gebruik van de merknaam. Meer
714 duidelijkheid is wenselijk voor de markt.
710

20

Milieuprestaties en hergebruik

715

Bij het ontwerp en realisatie van een gebouw moet de Milieuprestatie
Gebouwen (MPG) worden berekend. De GWW-sector gebruikt
718 daarvoor de Milieukostenindicator (MKI). Aan de basis van de MPG en
719 MKI staat de Bepalingsmethode Milieuprestatie bouwwerken en de daarbij
720 behorende Nationale Milieudatabase (NMD) met de milieuprestatie van
721 producten.
716
717

De bepalingsmethode voorziet in het in beschouwing moeten nemen van
te hergebruiken materialen (zie bijlage C). Hiervoor zijn modelmatige
724 regels opgenomen. Er zijn echter een aantal aandachtspunten bij het
725 berekenen van de milieuprestatie van het bouwwerk. Deze gelden binnen
726 zekere marges ook bij het opstellen van categorie 2 productkaarten voor
727 veel voorkomende te hergebruiken producten:

De modelmatige regels functioneren op hoofdlijnen, maar een verfijning is
in enkele gevallen gewenst. De methode moet immers voor hergebruik
745 geen barrière vormen en pragmatisch zijn, zodat het rekenwerk
746 uitvoerbaar is voor de sloopaannemer. Ook voor kleine series van
747 materialen. Mogelijkheden liggen bij categorie 2-productkaarten voor veel
748 te hergebruiken producten.
743
744

749

Fiscale barrières

750

Hoewel economische en fiscale aspecten buiten het toepassingsgebied van
deze leidraad vallen, wordt dit bij hergebruik uit bestaande bouwwerken
753 wel als een belangrijke barrière voor succes gezien. Om die reden stippen
754 we de problematiek hier toch kort aan.

722

751

723

752

Een belangrijke fiscale barrière is de btw. Het is nu verplicht om over
gebruikte bouwproducten 21% btw te betalen, ook al is dat eerder
757 gedaan toen het product zijn eerste levenscyclus in ging.2 Dit geldt niet
758 voor transacties tussen consumenten, maar wel voor materialen die door
759 bedrijven worden verkocht. Andere bedrijven kunnen deze btw weer
760 fiscaal verrekenen, maar woningcorporaties en consumenten kunnen dit
761 niet. Dit maakt circulaire materialen minder aantrekkelijk dan nieuwe
762 materialen. De Nederlandse overheid zegt echter aan Europese regels
763 gebonden te zijn en dit voor de bouw niet te kunnen veranderen.
755
756

a. De originele producent is niet bekend. Het is complex om
materialen die vrijkomen uit sloop, te relateren aan het ‘initiële of
het meest representatieve product in de NMD’, waarvan de
Bepalingsmethode uitgaat.
b. Er is veel variatie in aantallen en hoeveelheden materialen die
vrijkomen. Bij kleine series of individuele producten die uit sloop
vrijkomen, is het praktisch gezien voor een individuele
sloopaannemer complex en kostbaar om de berekening van de
score uit te voeren.
c. Elk te hergebruiken product is uniek en recepturen voor het
maken van een LCA-analyse zijn er niet. Er komen uit een
sloopwerk veel verschillende stromen vrij. Bij een gemiddeld
werk gaat het al snel om veertig verschillende materialen,
waarvoor dan een berekening zou moeten worden uitgevoerd.

728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741

Verder zijn de arbeidskosten hoog in Nederland, terwijl materialen en
grondstoffen relatief goedkoop zijn.3 Dit is in het nadeel van circulair
766 bouwen, dat nog arbeidsintensiever is dan de bouwsector al is. Mogelijk
767 biedt prefab bouwen meer mogelijkheden dan in situ bouw.
764
765

742

2

ref Oppen, 2021
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768

Voorbeelden om nu al aan de slag te kunnen

Voorbeelden spreken het meest tot de verbeelding. Daarom geven we
hier een aantal voorbeelden over hergebruik van materialen in
771 nieuwbouwproject.
769
770

772

Gebruikte prefabliggers in nieuwe brug en viaduct

Combinatie ‘Liggers 2.0’, die bestaat uit Dura Vermeer, Haitsma
prefabbeton, Vlasman beton en sloopwerken en Royal HaskoningDHV
775 met als onafhankelijke kwaliteitscontrole SGS Intron, heeft het idee om
776 voorgespannen prefabliggers uit bestaande liggers te demonteren en in
777 nieuwe viaducten te hergebruiken. Dit idee is door Rijkswaterstaat
778 verkozen naar aanleiding van een uitvraag voor een circulair viaduct.
773
774

779

Inmiddels zijn van twee viaducten in de Rijksweg (Viaduct Kromwijkdreef
in de A9, vanuit project IXAS Gaasperdammerweg, en Viaduct Europaweg
782 in de A7 vanuit project Zuidelijke Ringweg Groningen) de liggers
783 gedemonteerd en naar tijdelijke opslaglocaties van combinatie Liggers 2.0’
784 gebracht. Hier is de druklaag van de omgekeerde T- liggers verwijderd.
785 De liggers krijgen een nieuwe bestemming. Enkele liggers worden in een
786 circulaire brug in Appingedam verwerkt. Door het achterwege laten van
787 einddwarsdragers zijn de liggers eenvoudiger te demonteren en geschikt
788 te maken voor een derde leven. Een ander deel van de liggers wordt
789 gebruikt voor de bouw van een compleet nieuw viaduct. Verder levert
790 Liggers 2.0 liggers voor een brug in Drenthe.
780
781

materiaaleigenschappen vertaald naar de Eurocode. Over het algemeen
blijkt dat liggers die gemaakt zijn na 1967 (met de Richtlijn prefabbeton
802 1967), een afdoende minimale beugelwapening hebben om ook aan de
803 detailleringseisen van de Eurocode te voldoen. Door het ontbreken van
804 een hergebruiksniveau in de bouwregelgeving is het niet duidelijk in
805 hoeverre voor de bepaling van de capaciteit van de liggers gebruik mag
806 worden gemaakt van NEN 8702.
800
801

807

SBIR-hergebruik van liggers

In een project van woningcorporatie Bo-ex uit Utrecht is bij een flat van
tien woonlagen uit 1970 gekeken naar de circulaire mogelijkheden voor
810 de materialen die uit dit gebouw vrijkwamen. Er is zowel gekeken naar de
811 mogelijkheid voor hergebruik in de nieuwbouw die voor de flat in de
812 plaats zou komen, als naar toepassingen elders. Hiervoor heeft Stichting
813 Insert samen met ingenieursbureau BOOT onderzocht welke producten
814 uit de oude flat geschikt zijn voor hergebruik in de nieuwbouw. Voor
815 deze producten is samen met de architect (JVST) gekeken of deze in het
816 ontwerp konden worden ingepast. De producten uit de oude flat die niet
817 in de nieuwe flat konden worden toegepast, zijn op de marktplaats van
818 Stichting Insert aangeboden voor hergebruik elders. Twee van de
819 producten die in de nieuwbouwflat zijn hergebruikt, lichten we in 4.4.3
820 en 4.4.4 nader toe.
808
809

821

Grindbetonpanelen

De grindbetonpanelen konden in de nieuwe flat, na enkele bewerkingen,
weer als buitenwand worden ingezet en in de hal van de flat als
824 wandafwerking worden gebruikt. Door middel van een
825 restlevensduuronderzoek is vastgesteld dat de betonkwaliteit voldoende
826 is voor hergebruik in deze nieuwe situatie. Daarmee voldoen de
827 elementen aan de eisen van het Bouwbesluit.
822

791

Onderzoek wees uit dat de liggers na circa veertig jaar gebruik nog niet
zijn aangetast. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de liggers een
794 restlevensduur hebben van ruim honderd jaar.
792
793

795

In alle gevallen zijn de liggers gecontroleerd aan het nieuwbouwniveau van
de bouwregelgeving. In de basis voldoen de circulaire liggers aan de
798 Eurocodes. Omdat niet alle materialen voldoen aan de Eurocode voor
799 nieuwbouw, zijn op basis van Eurocode 0, NEN 8702 en RBK de
796

823

797
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828

Hekken

De balkonhekken uit de oude flat zijn in de nieuwe flat als
balustradehekken ingezet. De hekken uit de oude flat voldeden in eerste
831 instantie niet aan de voorgeschreven hoogte en maximale tussenruimte
832 tussen de spijlen. Om hier toch aan te voldoen zijn de hekken
833 verspringend in breedte en hoogte tegen elkaar aangelast. Daarnaast zijn
834 de hekken opnieuw verzinkt en gespoten.
829
830
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835

5 Nieuwe bouwwerken
Inleiding

836

Het adaptief vermogen van een bouwwerk omvat alle eigenschappen die
het mogelijk maken dat een bouwwerk op een duurzame en economisch
839 rendabele wijze zijn functionaliteit behoudt gedurende zijn technische
840 levensduur en bij veranderende functie, behoeften en omstandigheden
841 (Lexicon CB’23).
837

Om de juiste ontwerpstrategieën te kunnen inzetten en om nieuwe
859 bouwwerken toekomstbestendig te maken is het belangrijk om vooraf de
860 verwachte toekomstscenario’s van het object of bouwwerk vast te
861 stellen.
858

838

Hoe hoger het adaptief vermogen, hoe groter de kans op
843 herbruikbaarheid, in zijn geheel en in onderdelen. Nieuwe bouwwerken
844 moeten de volgende eigenschappen van adaptief vermogen bezitten:
842

Toekomstscenario’s

857

862

863

Hierbij is onderscheid te maken in:
•

864
865
866
867
868

845
846
847

•
•
•

flexibel;
modulair en gestandaardiseerd;
losmaakbaar (demontabel en remontabel).

Deze eigenschappen, die ook kunnen worden gezien als
849 ontwerpstrategieën, worden in dit hoofdstuk beschreven.
848

Toepassingen van deze eigenschappen en maatregelen om deze
851 eigenschappen te verbeteren, worden per paragraaf beschreven. We
852 gebruiken hierbij de ‘Layers of Brand’. Informatie over de Layers of Brand
853 is opgenomen in bijlage D. Aan de Layers of Brand hebben we de laag
854 surroundings toegevoegd en de laag stuff verwijderd. De laag
855 surroundings strekt verder dan de locatie, denk hierbij aan de
856 bereikbaarheid voor grote prefabonderdelen.
850

869
870

872

•

873
874

•

875
876
877
878
879
880
881
882
883
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871

•

Sloop en demontage
Sloop van het bouwwerk betekent in zijn beste vorm een
strategie van demontage/remontage en het maximaal
hergebruiken van toegepaste producten. Deze vorm vervangt de
te vermijden traditionele vorm, waarin het bouwwerk verloren
gaat. Alleen koestering kan het bouwwerk nog van sloop
weerhouden als het adaptief vermogen tekortschiet.
Kleinschalig onderhoud en restauratie
Technisch onderhoud en/of kleine herindelingen.
Grootschalig onderhoud en renovatie
Technisch onderhoud en/of grote herindelingen.
Herbestemming
Aanpassing naar een andere functie. Ook onverwacht gebruik: van
kerk naar woning. In dat geval maken grote overspanningen en
verdiepingshoogte een eerder niet verwachte herindeling
mogelijk.
Verplaatsen
Verplaatsen van het bouwwerk als strategie betekent het
demonteren/remonteren in de toekomst mogelijk maken. In
onderdelen en/of in het geheel. Een nieuwe locatie (site) moet
beschikbaar zijn. Ook nieuwe bouwwerken met een gebruikelijke

24

884
885
886
887
888
889
890
891
892

•

verwachte levensduur van vijftig jaar kunnen verplaatsbaar
worden ontwikkeld.
Uit- en inbreiding
Vooral de locatie moet horizontale uitbreiding mogelijk maken,
en het bestemmingsplan en de constructie verticale uitbreiding.
Bij verticale uitbreiding moet rekening worden gehouden met het
draagvermogen van de fundering en constructie. Bij horizontale
uitbreiding met het stabiliteitssysteem. Detaillering moet zodanig
zijn dat bouwwerk makkelijk uit te breiden is.

De keuze voor een of meer toekomstscenario’s betekent de inzet van
894 een of meer maatregelen/ontwerpstrategieën. De mate waarin de
895 verschillende maatregelen de toekomstscenario’s beïnvloeden, is in
896 tabel 1 weergegeven.

soms belemmerend. Advies is deze maximumpercentages te
906 heroverwegen.
905

In de GWW kennen we NTA 8085 en NTA 8086. Deze NTA’s gaan over
‘Industrieel Flexibel en Demontabel’ bouwen. Afspraken zijn gemaakt
909 over maatvoering, standaardisatie e.d. Heel mooi, want hierdoor is de
910 kans vergroot om in de toekomst hergebruik beter mogelijk te maken.
911 Voor de bouw kennen we dit helaas nog niet, hoewel er al veel
912 onderzoek naar IFD-principes is gedaan. Advies is een NTA IFD voor de
913 GWW-bouw en B&U-bouw te maken.
907
908

893

Tabel 1: Mate waarin verschillende maatregelen de toekomstscenario’s
898 beïnvloeden
897

899

Voor de GWW gebruiken we het begrip IFD (industrieel, flexibel en
901 demontabel bouwen) in plaats van het begrip adaptief vermogen. Zie voor
902 meer informatie over de IFD-principes bijlage D
900

903
904

914

915

916

Ontwerpstrategieën
Flexibiliteit
Algemeen

Onder flexibiliteit (flexibel bouwen) verstaan we (SEV Realisatie, 2007) de
918 mate waarin het bouwwerk aanpassingen aan de eisen en wensen van de
919 gebruikers mogelijk maakt. Onderscheiden worden procesflexibiliteit en
920 gebruiksflexibiliteit, waarbij het gaat om respectievelijk keuzevrijheid voor
921 de eerste gebruiker voor/tijdens uitvoering en tijdens het gebruik.
922 Aanpasbaarheid kan op het niveau van indelen, afstoten, uitbreiden en
923 functieverandering gewenst zijn. Een belangrijke ontwerpstrategie is het
924 technisch van elkaar scheiden van bouwwerklagen met een sterk
925 verschillende levensduur. De mate van scheiding van de verschillende
926 lagen bepaalt mede de mate van losmaakbaarheid.
917

In diverse normen is een maximumpercentage secundaire grondstoffen
opgenomen (denk aan beton met puingranulaat van ca. 20%), dit werkt
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927

Layers of Brand

Onderdeel

928
929

Het principe van de Layers van Brand is uitgelegd in bijlage D.

930
931

Tabel 2: Layers of Brand

932
933

Onderdeel
Surroundings
Site
Structure

Skin
Services

Space plan

Maatregel
Aantal voorzieningen bepaalt geschiktheid voor
verschillende functies.
Locatie geeft (on)mogelijkheden voor afstoten en/of
uitbreiden, zowel horizontaal als verticaal.
Rekening houden met verschillende
belastingscenario’s. Kolommen in plaats van
dragende wanden, (mogelijkheden voor) sparingen
in constructies op strategische plekken.
Hogere verdiepingshoogte geeft geschiktheid voor
meerdere functies.
Mogelijkheden voor sparingen voor installaties.
Multifunctionele daglichtopeningen, ventilatiemogelijkheden, geluidisolatie en brandwerendheid.
Mate van flexibiliteit wordt verhoogd door
installaties buiten de vloerzone (onder of boven) of
losmaakbaar in de (holle) vloerzone aan te leggen.
Verdiepingshoogte kan worden beperkt door holle
vloeren te gebruiken en installaties losmaakbaar in
de vloer op te nemen. Lagere verdiepingshoogtes
zorgen voor een materiaalbesparing.
Ruimtelijke mogelijkheden voor
toevoegen/vergroten installaties.
Typologie van ontsluiting. Plattegronden met
overmaat.
Mogelijkheid voor toekomstige inbouw zoals
sanitaire voorzieningen in een utiliteitsgebouw voor
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Maatregel
toekomstige functie als woongebouw.
Aanpasbaarheid geluid- en brandwerendheid.

Verschillen GWW

NTA’s geven richtlijnen om bij het ontwerp van vaste en beweegbare
bruggen de principes van IFD toe te passen. En wel door zowel
936 raakvlakken tussen de belangrijkste onderdelen van de brug als
937 configuraties te standaardiseren. Het doel hiervan is de
938 ontwerpwerkzaamheden en uitgangspunten in alle fasen van het ontwerp
939 te vereenvoudigen en kosten te besparen in de ontwerp-, uitvoerings- en
940 beheerfase van een vaste brug. Het toepassen van IFD kan ook bijdragen
941 aan doelstellingen met betrekking tot circulariteit en hergebruik van
942 materialen, alsmede het verlagen van maatschappelijke kosten en het
943 verminderen van hinder bij vervanging. Onder flexibel wordt verstaan de
944 mate waarin de brug en onderdelen daarvan aan te passen en uit te
945 breiden zijn en de mate waarin de onderdelen eenvoudig projectspecifiek
946 af te werken zijn.
934
935

947

948

Modulariteit en standaardisatie
Algemeen

Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij de producent delen van
een gebouw in de fabriek vervaardigt. Het gaat om kant-en-klare modules
951 die op de bouwplaats (of ook in de fabriek) aan of op elkaar worden
952 gezet. Bij modulair bouwen wordt onderscheid gemaakt in:
953
• 2D-elementen, zoals wanden, vloeren, gevels en daken;
954
• 3D-modules, zoals complete badkamers, natte ruimten en
955
woonmodules/-units;
949
950

26

•

956
957
958

•

959
960

installatie SKIDS4: gekoppelde installaties en installatieonderdelen
(denk aan warmtepomp + boiler + dakdoorvoer en schoorsteen)
op een frame;
tussenvormen waarbij bijvoorbeeld meterkast, trap,
trapgatsparing en installatiekolom tot één module zijn gemaakt.

985

987

Deze vormen van modulaire bouw hebben het volgende met elkaar
gemeen:
964
• Er is een beperkt aantal variabelen mogelijk.
965
• Het gaat om een zo veel mogelijk gestandaardiseerd proces.
966
• Er is sprake van grotere series.
967
• Er wordt zo veel mogelijk geprefabriceerd, waardoor onder
968
andere de kwaliteit goed kan worden gemonitord.
962

Site

963

Structure

969

Skin

Een grote uitdaging bij modulair bouwen is het vinden van een optimum
971 tussen flexibiliteit (‘alles’ kan) en standaardisatie (niet alles kan). Bij IFD in
972 de GWW is de volgende oplossing gekozen: de aansluiting heeft altijd
973 dezelfde afmetingen, maar wat erop wordt aangebracht kan heel divers
974 zijn. Mogelijk is dit ook een oplossing voor de B&U.
970

Services
Space plan

975
976

984

4

Tabel 3: Layers of Brand
Onderdeel
Surroundings

961

Om modulariteit mogelijk te maken is een bepaalde mate van
standaardisatie nodig. In de bouw (GWW en B&U) kunnen op
977 verschillende niveaus afspraken over standaardisatie worden gemaakt:
978
• in proces: normen, bepalingsmethoden, leidraden;
979
• in techniek: aansluitingen, details, enz.;
980
• in materiaal/grondstof;
981
• in maatvoering en raakvlakken, aansluitingen voor nu en in de
982
toekomst;
983
• in informatie-uitwisseling/data.

Layers of Brand

986

988

Maatregel
Rekening houden met vervoer ten aanzien van
afmetingen modulaire elementen.
Bij uitbreidbaarheid uitgaan van afmetingen
modulemaat.
Uitgaan van standaardopbouw (in alle elementen
dezelfde wapening) en standaardafmetingen.
Standaarddetaillering aanhouden.
Modulariteit in maatvoering (modulematen van 300,
600, 900 zijn daarvan een voorbeeld).
Standaardbevestigingssystemen toepassen.
Standaardmaatvoering gevelelementen.
Standaardbevestigingssystemen toepassen.
Werken met installatiemodules die uitwisselbaar/
vervangbaar zijn
Modulariteit kent het vooroordeel dat in de
architectuur een te weinig gevarieerd beeld
ontstaat. Door vooral standaardoplossingen te
bedenken voor de detaillering en voldoende variatie
in afmetingen mogelijk te maken blijft er nog
voldoende ontwerpvrijheid over.

Verschillen GWW

Net als bij bouwwerken draagt een modulaire opbouw in de GWW bij
om, samen met standaardisatie, zo efficiënt mogelijk om te gaan met
991 arbeid en grondstoffen. En om herbruikbaarheid en flexibiliteit
992 (aanpasbaarheid) te stimuleren.
989
990

https://www.installatie.nl/artikelen/skids-voor-prefab/
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Anders dan bij bouwwerken is IFD er vooral opgericht om de functie zo
snel mogelijk te kunnen borgen bij schades: de IFD-onderdelen liggen
995 standaard op voorraad en kunnen snel volgens plug-and-playprincipe
996 worden gemonteerd. Daarnaast kan een brug sneller aan meer of
997 zwaardere gebruiksvoertuigen worden aangepast. Met een bandbreedte is
998 de brug namelijk eenvoudig te verbreden of te verlengen. In bijlage C
999 meer informatie over de IFD-principes.

Term

993
994

ontwerp voor
demontage
(design for
disassembly)

1000

Losmaakbaarheid

1001

1002

remontabel

Algemeen

Losmaakbaarheid is een term die binnen een circulaire economie veel
wordt gebruikt. Losmaakbaarheid is nooit een doel op zich, maar een
1005 middel om hergebruik mogelijk te maken. De CB’23-leidraad ‘Circulair
1006 ontwerpen’ gaat uitgebreid in op ontwerpen met hergebruikte producten.
1007 Hierin komt ook de term losmaakbaarheid aan de orde.
1003
1004

verplaatsbaarheid

1008

Om losmaakbaarheid beter te kunnen duiden hanteren we de termen en
1010 definities volgens tabel 4, in aanvulling op het CB’23 lexicon.
1009

1011
1012

Tabel 4: Definities losmaakbaarheid en demontabel bouwen
Term

Definitie

Bron

demontabel en/of
losmaakbaar

Een product dat is ontworpen voor
demontage. Demontage betreft het nietdestructief uit elkaar halen van een
samengesteld bouwproduct of element.
De losmaakbaarheid van een gebouw is
de mate waarin objecten demontabel
zijn op alle schaalniveaus, zonder afbreuk
te doen aan de functie van het object of

Lexicon
CB’23

losmaakbaarheid
(demontage)

Definitie
omliggende objecten om zo de
bestaande waarde te beschermen.
Ontwerp voor demontage is gericht op
het zodanig ontwerpen van een
samengesteld bouwproduct of element
dat het niet destructief uit elkaar kan
worden gehaald. Daarbij heeft het de
voorkeur dat dit eenvoudig mogelijk is.
Een product dat is ontworpen voor
demontage en het daarna weer
hoogwaardig kunnen hergebruiken.
Naast het eenvoudig uit elkaar kunnen
halen (zie definitie ‘demontage’) is het
eenvoudig weer in elkaar kunnen zetten
net zo belangrijk.
Het in z’n geheel kunnen verplaatsen van
(woon)modules. Dit komt vooral voor
bij tijdelijke bouw (volgens het
Bouwbesluit: ‘een bouwwerk dat bedoeld is
om voor een periode van ten hoogste vijftien
jaar op een bepaalde plaats aanwezig te
zijn’). En ook voor niet-tijdelijke bouw
(dus voldoen aan
nieuwbouwvoorschriften) kan
verplaatsbaarheid een rol spelen.

Bron

Lexicon
CB’23

-

-

Losmaakbaarheid wordt dus ingezet voor:
1014
• hergebruik van modules/gebouwen (verplaatsbaarheid);
1015
• hergebruik van elementen, producten en materialen (tweede,
1016
derde levensduur);
1017
• het onderhouden en vervangen van elementen tijdens de
1018
beheersfase (vervangbaarheid);
1013

DGBC
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•

1019

1020

het flexibel en adaptief zijn van het gebouw (aanpasbaarheid).

Meetmethoden losmaakbaarheid

Er zijn methoden om de losmaakbaarheid van een element of product te
1022 beoordelen. De meest bekende is de ‘Meetmethode voor
1023 losmaakbaarheid v2.0’ van de Dutch Green Building Councel (DGBC)5.
1024 De meetmethode voor losmaakbaarheid is gebaseerd op het onderzoek
1025 ‘Disassembling the steps towards Building Circularity’.

Onderdeel
Structure

1021

Skin

1026

ISSO heeft in 2021 een methode ontwikkeld om de losmaakbaarheid in de
Standaard Referentiedetails inzichtelijk te maken. De Standaard
1029 Referentiedetails bieden partijen die ontwerpen, uitvoeren en toezicht
1030 houden, een praktisch handvat voor goed en deugdelijk bouwen enerzijds,
1031 en het voldoen aan de minimale wettelijke bouwvoorschriften voor
1032 scheidingsconstructies anderzijds. De referentiedetails zijn geschikt om
1033 weer te geven hoe de producten aan het einde van de levensduur van een
1034 gebouw weer uit elkaar te halen zijn.
1035 In deze leidraad wordt niet verder ingegaan op de meetmethode en
1036 losmaakbaarheid in details.
1027
1028

Services

1037
1038

Layers of Brand

1039
1040

Tabel 5: Layers of Brand
Onderdeel
Surroundings
Site

Maatregelen (niet uitputtend)
Niet relevant
Constructies als fietsenstallingen, bergingen,
schuttingen moeten indien nodig ook losmaakbaar
worden gerealiseerd. Ook funderingen en

Space plan

Maatregelen (niet uitputtend)
funderingsplaten moeten eenvoudig kunnen worden
verwijderd.
Overweeg om de draagconstructie losmaakbaar/
demontabel te maken. Een voorbeeld hiervan is het
werken met droge verbindingen bij
kanaalplaatvloeren en staalconstructies.
Gevels en daken zijn vaak niet een-op-een
herbruikbaar. Ze voldoen na een eerste levensfase
niet meer aan nieuwe eisen, wet- en regelgeving.
Bovendien passen gevelelementen vrijwel nooit op
een nieuw object. Standaardisatie (maatvoering en
detail) en modulariteit zijn van belang om in de
toekomst hergebruik mogelijk te maken.
Daarnaast blijkt dat losmaakbaar detailleren in
gevels en voorzien in bijvoorbeeld een goede
luchtdichting en geluidisolatie nog wel een uitdaging
is.
Installaties hebben vaak een kortere levensduur dan
bijvoorbeeld de gevel of draagconstructie (zie
Layers Brand). Bovendien zijn installaties onderhevig
aan veranderende regelgeving (vaak strenger,
bijvoorbeeld energiezuinigheid) en nieuwe
technologieën zoals IoT, datamining en sensoring.
Vervanging van deze onderdelen tijdens de
levensduur van het gebouw en ook aanpassing van
installatie komt vaak voor.
De noodzakelijke vrije indeelbaarheid/flexibiliteit is
sterk afhankelijk van de verschillende
gebouwfuncties. Losmaakbaarheid (en daarmee ook
herbruikbaarheid) van onderdelen (wandelementen,

5

Zie: https://www.dgbc.nl/publicaties/circular-buildings-een-meetmethodiekvoor-losmaakbaarheid-v20-
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Onderdeel

1041

Maatregelen (niet uitputtend)
plafonds, e.d.) speelt hierbij een grote rol.
Ook standaardisatie van elementen en
detailleringen, en modulariteit zijn van belang.

1065

Tabel 6: Aanbevelingen voor losmaakbaarheid
1.

Verschillen GWW

1042

In de GWW staat het toepassen van losmaakbaarheid en demontabel
1044 bouwen nog in de kinderschoenen. Toch bestaat de baileybrug al sinds
1045 1943. Dit type brug werd vanaf 1943 door genietroepen gebruikt om snel,
1046 zonder bijzonder gereedschap met basiselementen een demontabele
1047 (vaak tijdelijke) brug te bouwen. Voor een deel is hier IFD op gebaseerd.
1048 Het idee is dat bij de toepassing van IFD een brug met relatieve eenvoud
1049 kan worden gedemonteerd om deze op een andere locatie weer opnieuw
1050 op te bouwen. De Cruquiusbrug in de provincie Noord-Holland is hier
1051 (nog) het enige voorbeeld van. Noord-Holland wil nu alle bruggen volgens
1052 de IFD-principes bouwen. Daarnaast zijn er diverse pilotprojecten
1053 uitgevoerd/opgestart. Een voorbeeld daarvan is het eerste circulaire
1054 viaduct bij Kampen. Dit viaduct is volledig demontabel.
1043

1055

Wet- en regelgeving

De term losmaakbaarheid komt in wet-/regelgeving niet voor. Dit is ook
1057 logisch, omdat losmaakbaarheid een middel is en geen doel op zich. Toch
1058 is het wenselijk om enkele aanpassingen in zowel wet-/regelgeving als
1059 normen en richtlijnen te doen. Deze aanpassingen hebben vooral als doel
1060 om losmaakbaarheid integraal onderdeel te laten zijn van het
1061 ontwerptraject en om hergebruik via regelgeving te stimuleren. Een aantal
1062 algemene aanbevelingen komt in hoofdstuk 7 aan de orde.

2.

3.

1056

4.

1063
1064
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Omschrijving
Losmaakbaarheid is ook relevant voor
productontwikkeling. De ‘Meetmethode voor
losmaakbaarheid v2.0’ beschouwt echter alleen
producten en elementen.
Advies: Nadere uitwerking van losmaakbaarheid op
componentniveau binnen producten (aansluiting op Europese
normen).
Ondanks de aanwezigheid van verschillende tools
(DGBC, GPR, BCI) voor het bepalen van de
losmaakbaarheid ontbreekt het in de praktijk aan goede
losmaakbare details/voorbeelden. Voorbeelden waarbij
een goede losmaakbaarheid is gerealiseerd én waarbij
wordt voldaan aan wet- en regelgeving (denk aan
bouwfysica, brandveiligheid, e.d.).
Advies: Leidraad ‘Losmaakbaar detailleren’ opstellen (incl. vele
voorbeelden en referentiedetails).
Herbruikbaarheid kan redelijk goed worden beoordeeld
in een ontwerpfase. Maar hoe garandeer je een bepaalde
kwaliteit na een eerste levensduur? Hoe leg je een en
ander vast voor de toekomst? Hoe haal je elementen los
(remontabel bouwen)? Is het gebouwpaspoort of
materiaalpaspoort hiervoor wel geschikt?
Advies: Onderzoek afstemming ‘losmaakbaarheid/remontabel
bouwen’ en gebouwpaspoort.
Naast losmaakbaar detailleren op detail-/productniveau is
herbruikbaarheid op moduleniveau (bijv. woonmodules)
mogelijk. Zeker voor tijdelijke bouw is modulair (en

Actie
NEN

ISSO/
CB’23

CB’23

CB’23
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Omschrijving
flexibel) bouwen, met mogelijkheid van verplaatsen na
een aantal jaar, ook mogelijk. Losmaakbaarheid moet dan
in een ander perspectief worden bezien.
5.

6.

7.

Actie

Advies: Onderzoek naar standaardisatie en modulariteit.
Losmaakbaarheid tot op materiaalniveau moet in het
materialenpaspoort worden opgenomen. Door
losmaakbaarheid tot monomateriaalstromen mogelijk te
maken is de laagste vorm van het 10R-model altijd
mogelijk. Als losmaakbaarheid slechts tot productniveau
mogelijk is, is de kans dat een product circulair wordt
ingezet relatief klein. Daarmee is het circulaire potentieel
van een product laag.

Wet- en regelgeving

Normen, richtlijnen en leidraden kunnen we benutten of aanpassen om
het voor ontwerpers, aannemers en beheerders gemakkelijker te maken
1069 om circulair te bouwen, met de focus op hergebruik.
1067
1068

Advies: Onderzoek losmaakbaarheid en verplaatsbaarheid.
BZK
Prestatie-eisen veranderen. Hergebruik van producten
wordt daardoor belemmerd. Voorbeelden zijn de
thermische en akoestische prestatie-eisen van glas en
kozijnen. Dit soort bouwproducten zijn over vijftien jaar
technisch nog wel bruikbaar, maar voldoen dan niet meer
aan de dan geldende prestatie-eisen.
Advies: Onderzoek herbruikbaarheid in toekomst en relatie
met veranderende wet-/regelgeving.
Voor herbruikbaarheid in de toekomst is standaardisatie
en modulariteit van groot belang. De vraag is echter wat
dit precies betekent / inhoudt.

1066

Om hergebruik te stimuleren is het aan te bevelen om in de
1071 bouwregelgeving (Bouwbesluit/ministeriële regeling) een minimum vast
1072 te leggen van percentage hergebruik en/of percentage secundaire
1073 grondstoffen (naar het voorbeeld van de huidige MIA-regeling, waarbij
1074 wordt gevraagd naar 50% recyclaat (of secundaire grondstoffen) en/of
1075 20% hergebruik (in toekomst) en/of gebruik van biobased materialen).
1070

Het alternatief is om dit niet op gebouwniveau vast te leggen, maar bij
nieuwe producten (vastlegging in de Verordening bouwproducten en/of
1078 de Ecodesign-richtlijn).
1076
1077

CB’23
/
ISSO

1079

CE-markering

In zowel hoofdstuk 4 als hoofdstuk 6 komt CE-markering aan de orde.
Het is namelijk nog onduidelijk of bij hergebruik (nu en in de toekomst)
1082 sprake is van het al dan niet ‘opnieuw’ in de handel brengen. Dat maakt
1083 nogal uit. Bij het opnieuw in de handel brengen moet worden voldaan aan
1084 een ander eisenpakket. Het is dus noodzaak om hier meer duidelijkheid
1085 over te krijgen. Er ligt reeds een voorstel, zie figuur 4.
1080

CB’23

1081

Advies: Onderzoek naar mogelijkheden om losmaakbaarheid
in breed perspectief in te zetten (dus voor gebouw, module
(3D), element (2D), product, deelproduct (module), materiaal
en grondstof (van re-use naar recycle).
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1099
1100
1101

Private rekenmethoden (GPR-gebouw, BREEAM, enz.)
Betere waardering van adaptiviteit (flexibiliteit, modulariteit,
standaardisatie en losmaakbaarheid).

Voorstel: Verbeter deze waardering door criteria op te nemen die zijn
1103 gebaseerd op de huidige en komende nationale normen.
1102

1104

NPR, NTA en NEN

Ten aanzien van kwaliteit (en de beoordeling daarvan) van producten na
een eerste, tweede of derde levensduur is het gewenst dat er een
1107 uniforme methode komt (zie ook de eerder gepubliceerde beslisboom
1108 hergebruik), die product- en materiaalafhankelijk is.
1105
1106

1109
1110
1111

1086

Figuur 4: Voorstel CE-markering (Bron: Ingenii Bouwinnovatie – concept ter
1088 beoordeling naar BZK?)
1087

1089
1090
1091
1092

Terugnamegarantie
Terugnamegarantie bevordert nadenken over hergebruik. Zie bijlage
NJB04_Circulair bouwen.
MPG

Enkele verbeterslagen zijn aan te bevelen. Zo is het voorstel om te
onderzoeken of in de ontwerpfase bij de MPG berekening kan worden
1095 gewerkt met op basis van geaggregeerde data uit de NMD kengetallen per
1096 productfamilie. In de bestekfase kan dan binnen die productfamilie verder
1097 met specifieke producten worden ingekleurd (NB zie traject DigiGo).
1093
1094

Aandachtspunten zijn:
Voor hergebruik van constructiestaal wordt al gewerkt aan een NEN of
NTA.

Specifiek zal moeten worden gekeken naar de eisen waaraan een product
op moment x moet voldoen. In de tijd wijzigen normeringen en eisen,
1114 hoe wordt hiermee omgegaan? Kunnen hier uniforme afspraken over
1115 worden gemaakt?
1112
1113

1116
1117

Hoe ga je om met het documenteren van gegevens? Welke eigenschappen
en inhoudsstoffen moeten worden vastgelegd?

Schades: wat zijn acceptabele schades en wat niet (zichtbare en niet1119 zichtbare schades)?
1118

Berekeningen: Kan bij een product in goede staat zomaar worden
1121 uitgegaan van de oorspronkelijke capaciteit? Hoe wordt omgegaan met
1122 veranderde normering?
1120

1098
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Verantwoordelijkheid: Wie is verantwoordelijk voor de constructieve
1124 kwaliteit (en daarmee veiligheid) van het aangebrachte product? De
1125 oorspronkelijke leverancier? De aannemer die het bouwwerk demonteert
1126 en herbouwt? De constructeur van het nieuwe bouwwerk?
1123

1127

Afvalstoffenwetgeving (LAP3)

1128

Adviezen:

1129
1130

Circulair toepassen afvaldefinitie (zie ook tussenrapport Taskforce
herijking afvalstoffen).

Een extra categorie ‘minimumstandaardverwerking’ toevoegen in de
sectorplannen. Bijvoorbeeld specifiek een vierde categorie toevoegen in
1133 de A-B-C-afvalhoutindeling: ‘herbruikbaar hout’ (B1 en B2).
1131
1132

1134
1135
1136
1137

‘Eindeafvalcriteria’ voor meer materialen invoeren (nationaal en
internationaal), zodat ze als grondstoffen weer kunnen worden ingezet.
REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van
Chemische stoffen) en RSL (Restricted Substances List)

Hoe gaan we om met materialen die uit bestaande gebouwen komen en
stoffen bevatten die nu verboden zijn? Voorbeelden daarvan zijn
1140 loodmenie, wolmanzouten, verduurzamingsmiddelen en looddeeltjes. We
1141 hebben hier twee uitdagingen: de veiligheid tijdens het verwerken van het
1142 materiaal en de aanwezigheid van deze stoffen in het te hergebruiken
1143 product.
1138
1139

1144

Materialenpaspoort:

Het ontbreekt momenteel nog aan eenduidige eisen over waar een
materialenpaspoort aan moet voldoen. Het is aan te bevelen om hier
1147 meer eenduidigheid in te krijgen. Zie ook de CB’23-leidraad Paspoorten
1148 voor de bouw.
1145
1146
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1149

6 Productprestaties

1173

Stappen

Een producent van een nieuw op de markt te brengen product
1175 doorloopt de volgende stappen om te komen tot productprestaties en
1176 productinformatie:
1174

1150

Inleiding

Voor producten gelden er op dit moment nog geen prestatie-eisen die
specifiek betrekking hebben op volgende cycli. De eisen die aan
1153 producten en materialen worden gesteld, zijn doorgaans gericht op
1154 eenmalig gebruik in een bouwwerk. Vanuit sloop/demontage en
1155 hergebruik zijn er (nog) geen eisen. Door productprestaties voor
1156 volgende cycli te ontwikkelen kunnen dergelijke eisen worden
1157 ingevuld, onderdeel worden van ontwerp en informatie leveren bij de
1158 beoordeling voor hergebruik uit bestaande gebouwen.
1151
1152

In dit hoofdstuk gaan we in op de eisen waar een producent aan moet
1160 voldoen bij het op de markt brengen van een product, en hoe die
1161 eisen kunnen worden aangevuld met eisen voor producthergebruik en
1162 hoogwaardige materiaalrecycling in toekomstige cycli. Om kringlopen
1163 daadwerkelijk te sluiten kan echter niet alleen van een toekomstig
1164 potentieel worden uitgegaan. We moeten er nu al voor zorgen dat
1165 hergebruik van bestaande producten in nieuwe bouwwerken
1166 makkelijker wordt. In het verlengde daarvan moeten we het gebruik
1167 van primaire grondstoffen terugdringen en meer inzetten op
1168 secundaire en biobased grondstoffen.
1159

1177
1178

Figuur 5: Stappen in het proces om productprestaties te declareren.

1179

Daarbij is de volgende wet- en regelgeving voor het product van
1181 toepassing in relatie tot hergebruik en recycling:
1180

Blokje inventarisatie uit figuur
Blokje wettelijke verplichting
CE/DoP
Blokje Nederlandse normen en
richtlijnen etc

1169
1170

Specifieke wetgeving
REACH
CPR
Productnormen
Bouwbesluit
Bouwbesluit
Specifieke wetgeving
BRL’s
(Nationale) richtlijnen /
protocollen e.d.

1182
1171
1172
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1183

1184
1185

Inventarisatie relevante wet- en regelgeving
Het gaat hier om algemene wetgeving die betrekking heeft op producten
en grondstoffen.

In relatie tot volgende cycli is de Europese REACH-verordening van
belang. Voor sommige gevaarlijke stoffen zijn in de Europese Unie
1188 autorisaties (verbod tenzij vrijstelling) of restricties (beperkingen)
1189 vastgelegd, zoals voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Door
1190 toepassing van ZZS wordt het product in de toekomst mogelijk
1191 gevaarlijk afval, wat de herbruikbaarheid en recyclebaarheid kan
1192 belemmeren. Het beleid is gericht op vervanging van ZZS, maar er
1193 kunnen in de toekomst nieuwe ZZS bijkomen. Voor het toekomstig
1194 potentieel is het wenselijk om te weten wat de samenstelling van een
1195 bouwproduct is. Diverse materiaalpaspoorten vragen al om deze
1196 informatie.
1186
1187

Om kringlopen te kunnen sluiten is ook de afvalstoffenregelgeving van
belang. Voor de inzet van secundaire materialen maakt het verschil of
1199 een materiaal als afvalstof wordt beschouwd of niet. Dat heeft invloed
1200 op transport (internationaal geregeld via de Europese Verordening
1201 Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)) en productievergunning.
1197
1198

Productspecifieke wet- en regelgeving moet per productgroep worden
bekeken in relatie tot mogelijke belemmeringen voor toekomstig
1204 hergebruik. Denk bijvoorbeeld aan specifieke elektronicaregelgeving.
1205 Alle elektronica valt onder de AEEA-regelgeving. Ook als dat is
1206 ingebouwd in andere producten en niet gemakkelijk te verwijderen is. Er
1207 gelden specifieke regels voor verwijdering en hergebruik. Om ook de
1208 bouwproducten te kunnen hergebruiken of te recyclen zijn er specifieke
1209 afspraken nodig.
1202

1210

CE-markering en DoP

Een producent moet voldoen aan de wettelijke verplichting met
betrekking tot CE-markering en een Declaration of Performance (DoP),
1213 dat wil zeggen het verstrekken van gedeclareerde productprestaties. De
1214 declaratie van productprestaties wordt aangestuurd door de Europese
1215 CPR. De te declareren prestaties worden per productgroep in Europees
1216 geharmoniseerde productnormen vastgelegd en zijn afgeleid van de
1217 fundamentele eisen die de CPR stelt. In principe kunnen de huidige
1218 prestatie-eisen worden uitgebreid met prestatie-eisen voor volgende
1219 cycli. De fundamentele eis nr. 7 uit de CPR – duurzaam gebruik van
1220 natuurlijke hulpbronnen – biedt hiervoor zelfs een aanknopingspunt.
1221 Deze luidt als volgt:
1222 ‘Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen, uitgevoerd en
1223 gesloopt dat duurzaam gebruik wordt gemaakt van natuurlijke
1224 hulpbronnen en vooral het volgende wordt gewaarborgd:
1225
a) het hergebruik of de recycleerbaarheid van het bouwwerk en de
1226
materialen en delen ervan na de sloop;
1227
b) de duurzaamheid van het bouwwerk;
1228
c) het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire
1229
materialen in het bouwwerk.’
1230 Volgens de andere fundamentele eisen zou dit verder in de Europese
1231 productnormen moeten worden uitgewerkt.
1211
1212

1203
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1232

35

1233

Hergebruik en recycleerbaarheid

Hergebruikte producten worden niet anders beoordeeld dan ‘nieuwe’
producten. Het is echter goed denkbaar dat productnormen hier
1236 specifieker op ingaan. Als productnormen kunnen aangeven hoe
1237 prestaties van hergebruikte producten kunnen worden beoordeeld, kan
1238 hiervan immers ook gebruik worden gemaakt bij de beoordeling van
1239 producten uit bestaande bouw. In hoofdstuk vier is al opgemerkt dat in
1240 het kader van kwaliteitsborging tweedehands producten een CE1241 markering moeten krijgen.
1234
1235

Zo geeft bijvoorbeeld de productnorm voor isolatiematerialen
1243 standaardwaarden voor de thermische prestatie van nieuwe
1244 isolatiematerialen. Deze waarden zouden kunnen worden uitgebreid
1245 met standaardwaarden voor gebruikte materialen.

kunnen percentages of klassen met ‘recycled content’ benoemen. Hierbij
1262 moet dan ook de doelmatigheid leidend zijn. Met andere woorden, de
1263 inzet van secundaire materialen moeten leiden tot behoud van
1264 materiaalvoorraden en verlaging van de milieubelasting (MKI).
1261

Biobased materialen moeten op dezelfde manier als andere materialen
(primair/secundair) worden beoordeeld op doelmatigheid voor circulair
1267 bouwen. Daar waar onvoldoende (product)normen beschikbaar zijn,
1268 moet dit worden gefaciliteerd. Biobased materialen en producten
1269 kunnen zo een volwaardige keuze zijn.
1265
1266

Net zoals bij andere productgroepen is er voor biobased materialen en
1271 producten geen kader voor toekomstig hergebruik. Voor verschillende
1272 biobased producten, vooral hout, zijn er alleen prestatie-eisen die
1273 aangeven hoe een product op dit moment moet zijn gemaakt om aan
1274 een bepaalde prestatie te voldoen. Wat hierbij echter ontbreekt zijn
1275 minimumeisen die aangeven wanneer een product niet meer bruikbaar
1276 is.

1242

1270

Productnormen kunnen ook aangeven welke percentages hergebruik en
recycling realistisch zijn voor de desbetreffende productgroep. Dit in
1248 relatie tot andere circulaire aspecten, zoals levensduur en
1249 milieukostenindicator (MKI).

1277

1246
1247

1250

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft een relatie met hergebruik en recycling, ontwerp
en inzet van alternatieve materialen. Dit moet worden meegenomen in
1253 de afwegingen voor eisen of klassen van
1254 herbruikbaarheid/recyclebaarheid en inzet van milieuvriendelijke
1255 grondstoffen en secundaire materialen. Dit kan via de MKI. Ook de
1256 restlevensduur voor hergebruik moet daarbij aan de orde komen.
1251
1252

1257

Milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen

Productnormen moeten ook specifiek aandacht besteden aan het
1259 inzetten van secundaire materialen en het sluiten van de eigen
1260 kringlopen. Dit gebeurt nu nog slechts sporadisch. Productnormen
1258
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Uitwerking fundamentele eis 7

De Europese Commissie heeft de fundamentele eis nr. 7 nog niet nader
ingevuld, waardoor de Europese productnormen op korte termijn niet
1280 worden uitgebreid. Gezien de lange trajecten om productnormen aan te
1281 passen ligt het meer voor de hand om prestatie-eisen voor volgende
1282 cycli eerst via nationale documenten en wet- en regelgeving te regelen.
1283 Nationale documenten zijn bijvoorbeeld beoordelingsrichtlijnen (BRL),
1284 NTA’s en CUR/CROW-richtlijnen. Deze richten zich op specifieke
1285 productgroepen. Hoe dit per productgroep kan worden uitgewerkt,
1286 staat in 6.2.4.
1278
1279

1287

36

Als de fundamentele eis 7 wordt uitgewerkt in de CPR, moet publieke
1289 regelgeving daar invulling aan geven. De Nederlandse MPG-eis in het
1290 Bouwbesluit past bijvoorbeeld bij BWR7. In lijn met de Nederlandse
1291 aanpak in het Bouwbesluit is de MPG prestatiegericht, met een eis op
1292 bouwwerkniveau. Productprestatie-eisen voor hergebruik in volgende
1293 cycli worden logischerwijze dus afgeleid van prestatie-eisen aan
1294 bouwwerken. De Italiaanse bouwregelgeving kent wel producteisen,
1295 namelijk een bepaald percentage ‘recycled content’ voor diverse
1296 productgroepen. Het prestatiegerichte Bouwbesluit leent zich daar
1297 minder goed voor. Daarom richten we ons hier op de uitwerking van
1298 prestatie-eisen voor volgende cycli in technische regelgeving per
1299 productgroep. Die kan dan worden benut door ontwerpers en
1300 opdrachtgevers.
1288

1301

De Wet milieubeheer biedt overigens wel mogelijkheden om eisen te
1303 stellen aan producten, via artikel 9.5.2:
1304 (9.5.2.-1) Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter stimulering van
1305 hergebruik, preventie, recycling en andere nuttige toepassing, van een
1306 doelmatig beheer van afvalstoffen of anderszins in het belang van de
1307 bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot het
1308 vervaardigen, in Nederland invoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een
1309 ander ter beschikking stellen, in ontvangst nemen, innemen, nuttig toepassen
1310 en verwijderen van bij de maatregel aangewezen stoffen, mengsels of
1311 producten of afvalstoffen.
1312 (9.5.2.-3e) (…) openbaar beschikbare informatie te verstrekken over de mate
1313 waarin die stoffen, preparaten of producten geschikt zijn voor hergebruik en
1314 recycleerbaar zijn.
1302

1315
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1316
1317

Voldoen aan normen en richtlijnen die worden
aangehaald in Nederlandse wetgeving

De producent moet aantonen dat aan de bouwregelgeving wordt
1319 voldaan. Hierbij geldt het volgende:
1318

1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327

1. Wetgeving zoals het Bouwbesluit of het Besluit bodemkwaliteit
vereist conformiteit met bepaalde normen voor
productprestaties of bepalingsmethoden. De fabrikant laat zich
hiervoor beoordelen via (private) beoordelingsrichtlijnen en
kwaliteitsverklaringen.
2. Zowel de fabrikant als de bouwer/aannemer moet voldoen aan
de productspecifieke relevante onderdelen uit het bestek
(RAW-besteksystematiek, ROK, enz.).

De fabrikant/aannemer kan ook te maken krijgen met aanvullende
richtlijnen en kwaliteitsverklaringen op basis van vraag in de markt,
1330 voordeel of eisen bij aanbestedingen, enz.
1328
1329

Afhankelijk van de productgroep kan specifieke Nederlandse wetgeving
van toepassing zijn. Daarvan moeten de belemmeringen en mogelijke
1333 aanvullingen specifiek in kaart worden gebracht. Dat betekent per
1334 productgroep nagaan wat nodig is voor toekomstig hergebruik en
1335 recycling.
1331
1332

Voorbeeld: Voor steenachtige producten is het Besluit bodemkwaliteit
1337 van toepassing. Dit besluit is gericht op toepassing in één cyclus.
1338 Vormgegeven bouwstoffen worden minder streng getest dan niet1339 vormgegeven bouwstoffen, terwijl ze in een volgende cyclus wel als niet1340 vormgegeven bouwstof kunnen worden toegepast. Ook blijft het
1341 tijdsaspect met betrekking tot mogelijke latere chemische reacties
1342 buiten beschouwing.
1336

37

Vanuit de eisen voor een bouwwerk (zie hoofdstuk 5) moeten meer
1344 prestatie-eisen volgen die betrekking hebben op het product in de
1345 toepassing. Ook deze eisen moeten per productgroep nader worden
1346 uitgewerkt, zie 6.2.4.
1343

Certificatie, via eisen in beoordelingsrichtlijnen, biedt een mogelijkheid
om prestatie-eisen voor de toekomst op te nemen die aansluiten bij de
1349 toepassingseisen uit het Bouwbesluit, bij bestekeisen, enz.
1347
1348

1350

Horizontale richtlijn

Zoals vermeld in de vorige paragrafen, is wet- en regelgeving voor
1352 materialen productgroep-specifiek, evenals eisen die volgen uit de
1353 toepassing. Voor het declareren van productprestaties voor volgende
1354 cycli moet per productgroep worden uitgewerkt welke wet- en
1355 regelgeving moet worden aangepast of aangevuld. Hiervoor kan een
1356 nationale ‘horizontale richtlijn’ worden ontwikkeld die een leidraad biedt
1357 voor opname van prestatie-eisen voor toekomstig hergebruik en
1358 recycling. Dit naar het voorbeeld van het bepalen van milieuprestaties
1359 van producten (Environmental Product Declarations – EPD) door
1360 middel van LCA. Hiervoor bestaat de horizontale norm EN 15804, die
1361 voor alle productgroepen van toepassing is. En deze norm wordt in
1362 Product Category Rules (PCR’s) nader voor specifieke productgroepen
1363 uitgewerkt. PCR’s worden bijvoorbeeld ontwikkeld in aanvulling op de
1364 Europese productnormen, of als aanvullende richtlijnen bij nationale
1365 EPD-programma’s. In Nederland is EN 15804 via de Bepalingsmethode
1366 en NMD geïmplementeerd.
1351

productgroep kan aangeven welke percentages realistisch zijn voor de
1373 desbetreffende productgroep, ook in relatie tot andere circulaire
1374 aspecten, zoals levensduur en MKI.
1372

1375

Prestaties voor de toekomst

Om welke prestaties voor de toekomst gaat het dan in zo’n horizontale
richtlijn? Tabel 7 (weergegeven op de volgende bladzijde) geeft een
1378 eerste aanzet van aspecten die een productnorm, richtlijn of BRL kan
1379 opnemen in de vorm van prestaties of prestatieklassen. Deze aspecten
1380 zijn in meer of mindere mate voor verschillende productgroepen van
1381 belang. Het is daarbij zinvol uit te gaan van de verschillende lagen in een
1382 gebouw volgens de layers van Brand (zie bijlage D). Dit model is minder
1383 van toepassing voor de GWW-sector, maar het principe van ‘lagen’ in
1384 een constructie met verschillende levensduren kan als denkmodel ook
1385 voor infraconstructies worden toegepast.
1376
1377

In bijlage F is een voorzet gegeven voor een horizontale richtlijn en de
1387 technische en milieuhygiënische prestaties die aan de orde kunnen
1388 komen om het potentieel voor hergebruik en hoogwaardige recycling te
1389 vergroten.
1386

Voorbeeld: Een horizontale richtlijn geeft aan dat de restlevensduur
1368 voor het product moet kunnen worden bepaald na eerste gebruik.
1369 Productgroepen kunnen dit nader uitwerken.
1367

1370
1371

Voorbeeld: Een horizontale richtlijn geeft aan dat de mate van
recyclebaarheid van het product moet worden uitgewerkt. Een
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Tabel 7: Mogelijke aspecten voor uitbreiding van productnormen, richtlijnen
1391 en/of BRL’en, nader per doelgroep uit te werken.

•

1390

1. Bepaal de mogelijke vormen van
producthergebruik en
materiaalrecycling (potentieel).

2. a. Bepaal de invloedsfactoren op
het potentieel voor hergebruik en
recycling die materiaalgerelateerd
zijn.
b. Bepaal eisen of klassen voor
deze factoren.
c. Bepaal welke informatie nodig is
voor volgende cycli (voor
‘paspoort’).

Bijvoorbeeld met behulp van de
10R-strategieën en met als doel zo
hoogwaardig mogelijk, met als
randvoorwaarden:
• De veiligheidseisen in de keten
moeten gelijk blijven.
• Streven naar inzet van
secundair materiaal (mogelijke
percentages, mede in relatie
tot levensduur en andere
circulaire aspecten).
• Doelmatigheid
(grondstofvoorraden,
milieu/MKI/waarde-behoud is
leidend.
• Aanwijzingen voor bepaling
MCI/circulariteits-indicator (zie
CB’23 leidraad Meten van
circulariteit)
• Karakteristieken van
materiaal/product voor
hergebruik prestaties
twee/derde leven.
• Samenstelling.
• Materiaaltechnische aspecten
(o.b.v. normen nieuwe
grondstoffen en nieuwe
producten (CEmarkering/DoP).
• (Constructieve) rekenregels.
• Bepaling restlevensduur na
eerste gebruik.
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3. a. Bepaal de invloedsfactoren op
het potentieel voor hergebruik en
recycling die gerelateerd zijn aan
de prestaties in de toepassing
(‘key performance indicators’).
b. Bepaal eisen of klassen voor
deze factoren.
c. Bepaal welke informatie nodig
is voor volgende cycli (voor
‘paspoort’).
d. Leg vast welke monitoring en
type onderhoud tijdens
ontwerp/aanleg/beheer
moeten plaatsvinden en
worden vastgelegd voor
vergroten toekomstige
mogelijkheden.
4. Leg de
producentverantwoordelijkheid
vast voor de prestaties in de
keten.

•

•

•

•

Milieuhygiënische aspecten
(ZZS, ingrediënten, emissies).
‘Losmaakbaarheid’ en designfor-disassembly:
bevestigingsmogelijkheden en
‘demontagehandleiding’,
(voorkomen van) combinaties
met andere materialen.
Factoren die bij aanbrengen
van belang zijn voor de
prestaties in volgende cycli.
Factoren die tijdens gebruik
recycling-/hergebruikmogelijkheden beïnvloeden:
degradatie, aantasting,
belastingen, onderhoud,
incidenten/blootstellingen.
Factoren die van belang zijn
voor veilig slopen.

1392

1393

Producentverantwoordelijkheid

Producenten spelen een grote rol bij het ontwikkelen van
productprestaties voor volgende cycli. Voor zowel het toekomstig
1396 hergebruik (voor waardebehoud van producten voor volgende cycli),
1397 het gebruik van secundaire en biobased materialen (om
1398 materiaalvoorraden te behouden), het verlagen van de MKI en CO21399 footprint als om het milieu te beschermen. Zij moeten hun
1394
1395

39

1400
1401

verantwoordelijkheid nemen of verplichtingen opgelegd krijgen voor
het afvalbeheer van de producten die ze op de markt brengen.

Een verplichting via een Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid
(UPV) zoals die al in andere sectoren bestaat, moet ook voor
1404 bouwproducten kunnen worden ingevoerd. Een dergelijke UPV voor
1405 producenten zou betrekking moeten hebben op:
1402
1403

•

1419

Retournamegarantie: producent geeft een retournamegarantie af op
toepassing- en materiaalniveau. Daarin vermelden zij dat het product
retour wordt genomen met daarbij de voorwaarden.
Losmaakbare detailleringen: producent zorgt voor het aanleveren
van detailleringen, zodat het product losmaakbaar is en geschikt is
voor hergebruik/hoogwaardige recycling.
(De-/re)montagehandleiding: in deze handleiding staat hoe het
product moet worden aangebracht, zodat het in de tweede cyclus
geschikt is voor hergebruik/hoogwaardige recycling.
Onderhoudsvoorschriften: hierin wordt aangegeven wat de
verplichtingen zijn van de gebouweigenaar om de levensduur te
verlengen door het product in de juiste staat te houden.
Materialenpaspoort/BIM-model: producent zorgt ervoor dat
gegevens beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik.

1420

Het stellen van eisen aan productprestaties volgende

1421

cycli

1406
1407
1408
1409

•

1410
1411
1412

•

1413
1414
1415

•

1416
1417
1418

•

producten. Verder kunnen zij eisen in bestekken opnemen waaraan
producten en of producenten zouden moeten voldoen. Daarbij kan
1431 worden gedacht aan de volgende punten:
1429
1430

1432

•

1433
1434
1435
1436

•

1437
1438

•

1439
1440

•

1441
1442
1443
1444
1445

•

1446
1447
1448
1449
1450

•

Het product moet zijn gekeurd overeenkomstig de circulaire
prestaties in de van toepassing zijnde BRL en moet een
KOMO-kwaliteitsverklaring en KOMO-attest met
productcertificaat hebben.
Bepaalde percentages secundair materiaal op basis van door
de sector aangedragen mogelijkheden.
Een bepaalde mate van recyclebaarheid op basis van door de
sector aangedragen mogelijkheden.
De fabrikant moet beschikken over een LCA van het product
waarin scenario’s voor toekomstig hergebruik zijn
onderzocht. Voor de meest doelmatige scenario’s (die leiden
tot een lagere MKI) moet de fabrikant voorzien in relevante
prestatie-eisen.
De fabrikant moet een doelmatige oplossing bieden voor
bouw- en sloopafval van het product te recyclen en dit afval
aantoonbaar hoogwaardig te gebruiken. Daarbij is het streven
de eigen kringloop.
De fabrikant moet voor het project een terugnamecertificaat
afgeven.

Het declareren van productprestaties voor volgende cycli gaat alleen
1423 leiden tot meer circulaire bouwwerken als regelgeving van de
1424 ‘vraagzijde’ dit kracht bij zet. Er kan dan een beter onderscheid
1425 worden gemaakt tussen producten die al voorzien in gebruik van
1426 secundaire grondstoffen, en toekomstig hergebruik en recycling. Dit
1427 kan bijvoorbeeld door dit onderscheid aan te brengen in de NMD.
1428 Ook kunnen opdrachtgevers specifieker zoeken naar dergelijke
1422
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1451

1452

1453

7 Resultaten, aanbevelingen en
vervolgstappen
Resultaten

Tenslotte vindt het actieteam dat ook private tools een goed rol kunnen
vervullen. Waar wet-en regelgeving is gericht op de achterblijvers
1481 (publiek) en de ‘bulk’, kunnen dergelijke tools juist de koplopers belonen
1482 en de markt daarmee vooruithelpen.
1479
1480

1483

*verwijzing naar tabel 8 op volgende bladzijde*

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanbevelingen om
hergebruik uit bestaande bouw en voor nieuwe bouwwerken en
1456 producten beter te verankeren in de bouwregelgeving. Het is een eerste
1457 concept waarover het actieteam graag feedback krijgt van de markt
1458 tijdens de openbare consultatie. In de verdere uitwerking van de
1459 leidraad wordt gekeken naar ‘quick wins’ (waar te beginnen) en waar de
1460 prioriteiten moeten liggen.
1454
1455

Het actieteam merkt op dat het niet gemakkelijk is om generieke
prestatie-eisen voor volgende cycli op te stellen. Niet in relatie tot een
1463 generiek systeem voor kwaliteitsborging voor producten uit bestaande
1464 bouw (wat wel wenselijk is vanuit de markt), en ook niet voor nieuwe
1465 producten. Verankering van hergebruik in bouwregelgeving moet mede
1466 op productspecifieke uitwerkingen gebaseerd zijn. Op gebied van staal
1467 en beton wordt hier door marktpartijen al aan gewerkt. Deze leidraad
1468 geeft aanwijzingen om dit voor diverse productgroepen en bouwwerken
1469 verder uit te werken. Dit betekent overigens niet dat we moeten
1470 wachten met nu al producten te hergebruiken en nieuwe bouwwerken
1471 en producten toekomstbestendig te maken.
1461
1462

Naar een aantal onderwerpen is eerst nader onderzoek nodig voordat
het geschikt is voor opname in bouwregelgeving. Die hebben we ook
1474 benoemd.
1472
1473

Verder merkt het actieteam op dat overige barrières genoemd in deze
leidraad op fiscaal en economisch gebied, niet mogen worden vergeten
1477 om hergebruik tot een succes te maken.
1475
1476

1478
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Wet- en regelgeving

Advies

Doel

Wie

Uitwerking

Wanneer

Normen en (CUR-)
aanbevelingen voor
inspectie en onderhoud
bestaande bouw/verbouw
(NEN 8700, RBK, etc.)

Uitbreiden met een beoordeling van de
herbruikbaarheid van producten en de
technische haalbaarheid.

Inspecties als natuurlijk
moment kunnen benutten
om hergebruikspotentieel
bestaande bouwwerken te
beoordelen.

NEN / CUR

Gebruik maken van evt. productspecifieke normen voor
hergebruik.
Opnemen hoe gebruik te maken van de huidige generatie
Eurocodes.

Periode tot
2025,
voorafgaand aan
de aanpassing
van Eurocodes

Eurocodes, nationale
annex rekenregels
Hergebruik

Opnemen regels bij hergebruik in nationale
bijlage.

NEN

Als onderdeel van het traject voor een nationale bijlage.

2025-2028

BRL SVMS-007
Verificatieregeling
Circulair Sloopproject

Ontwikkel een norm of richtlijn voor of
breid NEN 2767 uit met
bouwstoffeninventarisatie met inhoudelijke
uitwerking constructieve en
materiaalkundige prestaties en beoordeling
schadelijke stoffen.
In aanvulling op de gelijkwaardigheidsroute
en publiekrechtelijk aangestuurd: Ontwikkel
generieke regels (NEN/NTA) hoe aan te
tonen dat materialen, bouwelementen en
bouwwerkinstallaties dusdanige
eigenschappen hebben, dat de bouwwerken
waarin deze materialen en producten
worden aangebracht aan de voorschriften
voldoen.
Verduidelijk hoe kwaliteitsverklaringen
ingezet moeten worden voor hergebruikte
producten cq wanneer wel/geen CEmarkering is vereist. (specifieke aandacht
voor definitie ‘opnieuw in de handel
brengen’)
Voeg expliciet toe de situatie Hergebruik (in
analogie met de situatie Verbouw)

Beschikbaarheid rekenregels
als basis voor
kwaliteitsbeoordeling en
ontwerp.
Inhoudelijk basis voor
marktpartijen die het
potentieel in bestaande
gebouwen beoordelen.

NEN of college
van
Deskundigen
(publiek/privaat)

Inhoudelijke uitwerking aansluitend bij te ontwikkelen
normen voor inspecties en onderhoud.
Gebruik maken van evt. productspecifieke normen voor
hergebruik.
Gebruik maken van evt. materiaalpaspoorten.

Inhoudelijke basis voor
partijen die met te
hergebruiken producten
willen ontwerpen / bouwen.
Tevens basis voor
kwaliteitsborging.

NEN
BZK

Een risicogestuurde kwaliteitsbeoordeling voor te
hergebruiken producten, aansluitend op
bouwstoffeninventarisatie.
Gebruik maken van productspecifieke normen voor
hergebruik (zoals NTA hergebruik constructiestaal),
Eurocodes en van productnormen nieuwe producten.
Gebruik maken van materiaalpaspoorten.

Biedt meer houvast voor
kwaliteitsborging voor
partijen die hergebruikte
producten op de markt
brengen.

BZK

Biedt de mogelijkheid af te
wijken van nieuwbouweisen
waar dat disproportioneel is.
Gegevens over materialen en
de toepassing in een
bouwwerk kunnen
hergebruik in de toekomst
vergemakkelijken.

BZK

Bouwbesluit

Paspoorten in de bouw

BZK

Wordt reeds aan gewerkt via CB’23 Paspoorten.
Voorlopig geen wettelijke verplichting.
Inhoudelijk kunnen productgroepen wel relevante inhoud
voor een ‘paspoort’ (data voor de toekomst) uitwerken.

Tijdspad
paspoorten in
de bouw.

1484
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Wet- en regelgeving

Advies

Wet kwaliteitsborging
voor het bouwen / NPR
8092

p.m. (nog niet duidelijk of en welke rol t.a.v.
prestatie-eisen volgende cycli)

Nationale Milieudatabase

Voorzie in expliciete keuzemogelijkheid
hergebruikt product, d.m.v. cat.2 kaarten en
forfaitaire rekenregels en/of door bij het
ontwerp zelf productkaarten te kunnen
invullen.
Faciliteer herkenbaarheid producten met
verbeterd hergebruikspotentieel.

Richtlijnen voor IFDbouwen
Richtlijnen voor
losmaakbaar bouwen

Pas Bepalingsmethode
MPG/bouwwerkniveau aan zodat flexibiliteit
en adaptiviteit objectief kunnen worden
beoordeeld.
Ontwikkel NTA’s voor IFD bouwen B&U

Ontwikkel normen / NTA’s op verschillende
niveaus van hergebruik (bouwwerk,
element, product) hoe losmaakbaar te
bouwen.

Opstellen Leidraad losmaakbaar detailleren
(incl. vele voorbeelden en referentiedetails).
Onderzoek afstemming ‘losmaakbaarheid /
remontabel bouwen’ en materiaal- en
gebouwpaspoort.

Doel

Wie

Uitwerking

Biedt ontwerpers meer
mogelijkheden hergebruikte
producten te selecteren in
de berekening.

Stichting NMD

i.s.m. bijvoorbeeld marktplaatsen

Biedt ontwerpers de
mogelijkheid de MPG / MKI
te berekenen met producten
die voorzien in prestaties
voor volgende cycli.
Maakt milieu-impact door
verbeterd
hergebruikspotentieel voor
volgende cycli inzichtelijk.
Biedt ontwerpers meer
houvast.
Biedt mogelijkheid voor
uitvraag opdrachtgevers.
Biedt ontwerpers meer
houvast.
Biedt mogelijkheid voor
meer uniforme uitvraag (dan
private methode) door
opdrachtgevers.

Stichting NMD

Mede gebaseerd op product-prestaties volgende cycli uit
normen en richtlijnen.

Stichting NMD

Mede gebaseerd op richtlijnen voor IFD en losmaakbaar
bouwen.

NEN

Cf NTA 8085/8086 voor GWW/bruggen.

NEN

In aansluiting op ISO 20887 en de bestaande
‘Meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ van DGBC.
Naast productniveau moet ook de toepassing in een
element aan bod komen om te voorkomen dat de
toepassing de losmaakbaarheid van een product
tenietdoet.
Mogelijk is hier aanvullend onderzoek nodig naar
mogelijkheden om losmaakbaarheid in breed perspectief
in te zetten.

Losmaakbaarheid in
paspoorten een zinvolle
invulling geven voor
daadwerkelijk nut in de
toekomst.

Wanneer

ISSO
CB’23
CB’23

1485
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Wet- en regelgeving

Advies

Doel

Private schema’s voor
duurzame bouwwerken
(BREEAM, GPR, etc.)

Betere waardering van flexibiliteit en
adaptiviteit.

Productnormen of
(sector) Richtlijnen

Definieer doelmatige percentages / klassen
recycled content (% secundaire
grondstoffen) en herbruikbaarheid
(mogelijke % hergebruik/recycling o.b.v.
kenmerken en terugnamegaranties).

Beloont milieu-impact door
verbeterd
hergebruikspotentieel voor
volgende cycli.
Doelmatig sluiten van
kringlopen. Inzicht hierin
bieden aan afnemers, opdat
die doelmatige eisen hieraan
kunnen stellen.

Ontwikkel een horizontale richtlijn / NTA /
norm waarmee productgroepen eenduidig
prestaties voor toekomstig hergebruik en
recycling kunnen uitwerken.
Lobby voor implementatie van BWR7 bij de
EC

BRL’en bouwproducten

UPV voor
bouwproducten
Besluit Bodemkwaliteit

Implementeer prestatie-eisen voor de
toekomst die aansluiten bij de
toepassingseisen uit het Bouwbesluit, bij
bestekseisen e.d.
Onderzoek voor welke bouwproducten een
UPV wenselijk is.
Voorzie in eisen die rekening houden met
gebruik van producten en materialen in
meerdere cycli.

Biedt houvast voor
eenduidige nadere uitwerking
per productgroep. Kan
internationaal worden
ingebracht bij CEN TC350
Circulair bouwen.
Biedt de mogelijkheid
prestaties voor toekomstig
hergebruik en recycling
Europees vast te leggen in
productnormen.
Biedt de mogelijkheid tot
certificatie van prestatieeisen voor hergebruik.
Kan een impuls vormen voor
ontwikkeling van beter
herbruikbare en
recycleerbare producten.
Neemt belemmeringen weg
voor meermalig hergebruik.

Wie

Uitwerking

Wanneer

Mede gebaseerd op richtlijnen voor IFD en losmaakbaar
bouwen en evt. aanpassingen in NMD.
Brancheorganisaties,
sectoren, CUR,
CROW, NEN
(NTA)
Productnormen:
NEN, CEN, EC
(langere
termijn)
NEN

CPR en/of Ecodesign bieden op termijn mogelijkheden.
Tot die tijd nationaal vaststellen. Impuls moet komen van
… (hoe producenten te verplichten/verleiden hiermee
aan de slag te gaan)?

2023-2025 e.v.

Samen met producenten van bouwproducten en
biobased sector.
M.m.v. NEN spiegelcommissie Circulair Bouwen.

z.s.m.

BZK

Samen met de producenten van bouwproducten,
recyclers en hergebruikende partijen.

CI’s

Gebruik makend van een horizontale richtlijn en zodra
beschikbaar productnormen of richtlijnen.

BZK?

Samen met de sector van bouwproducten.

2025?

I&W

1486
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Wet- en regelgeving

Advies

Doel

Wet milieubeheer

Onderzoek naar mogelijkheid en
wenselijkheid van recycled content eisen aan
bouwproducten (artikel 9.5.2-1).

Biedt de mogelijkheid eisen
te stellen voor bepaalde
producten (i.t.t.
Bouwbesluit).
Uitvragers/ontwerpers
kunnen daar gebruik van
maken.

Afvalstoffen wetgeving

Onderzoek naar mogelijkheden om
informatie te eisen van bouwproducten over
herbruikbaarheid en recycleerbaarheid
(artikel 9.5.2-3e).
EVOA (afvaltransport) vergemakkelijken
voor gezamenlijk transport groene lijst
stoffen.
Het toevoegen van een extra categorie
‘minimum standaard verwerking’ in de
sectorplannen. Bijvoorbeeld specifiek een
vierde categorie toevoegen in de A-B-C
afvalhout indeling: ‘herbruikbaar hout’ (B1
en B2).
p.m. Zijn er nog andere obstakels, bijv.
m.b.t. toepassen afvaldefinitie / ‘Einde-afvalcriteria’, evt. in relatie tot REACH bij
opnieuw gebruiken van producten /
materialen?

Wie

Uitwerking

Wanneer

In aansluiting op de doelmatige mogelijkheden die
productgroepen zelf moeten uitwerken.

2023-2025

In aansluiting op hetgeen productgroepen zelf uitwerken
cq op materiaalpaspoorten.
Mogelijke aansluiting bij de Wkb.
Voorkomen dat een
gecombineerd transport van
groene lijst stoffen alsnog op
de rode lijst komt.

I&W

In overleg met sector voor afvalverwerking en bijv. glas.

I&W

1487

1488

Tabel 8: Overzicht per wet- en regelgeving advies.

Leidraad Toekomstig hergebruik | Hoofdstuk 7 | Resultaten, aanbevelingen en vervolgstappen

45

De volgende onderwerpen zijn benoemd als relevant, maar moeten
1490 eerst nader worden onderzocht:
1489

1491

•

1492
1493

•

1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501

•

Onderzoek naar losmaakbaarheid en verplaatsbaarheid van
modules en (tijdelijke) bouwwerken;
Onderzoek naar herbruikbaarheid in de toekomst en relatie met
veranderende wet-/regelgeving. Hergebruik is vaak niet mogelijk
is omdat regels in toekomst veranderen (deur hoogte, trap,
isolatiewaarde glas etc.). De vraag is of er niet een mogelijkheid
moet komen voor bijvoorbeeld vrijstellingen;
Onderzoek naar standaardisatie en modulariteit. Standaardisatie
en modulariteit bevordert herbruikbaarheid, maar het is nog
onvoldoende duidelijk wat dit precies betekent, wat er moet
worden gestandaardiseerd en wat niet, e.d..
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1502

Aanbevelingen

1504

Hier komen de aanbevelingen die door het actieteam worden gedaan
over quick-wins en prioriteiten.

1505

Uitwerken na consultatie

1503

1506

Vervolgstappen

1508

Mogelijke vervolgstappen naar aanleiding van deze leidraad krijgen hier
een plek.

1509

Na consultatie

1507
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1510

Totstandkoming

1511

Platform CB’23

Platform CB’23 is door Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, De
Bouwcampus en het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut
1514 (kortweg NEN genoemd) in 2018 opgezet met als voornaamste doel de
1515 transitie naar een circulaire bouwsector te versnellen.
1512
1513

Zoals in het begin van deze leidraad is aangegeven, speelt de bouw een
belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. De
1518 werkzaamheden van het platform vinden plaats in samenhang met het
1519 nationale uitvoeringsprogramma, het Transitieteam en Transitiebureau
1520 Circulaire Bouweconomie. Daarmee is ook een link gelegd met de
1521 Bouwagenda.
1516
1517

Hoe de transitie naar een circulaire bouw er precies gaat uitzien, is nog
onbekend. Het is een zoektocht van de bouwsector als geheel. De
1524 totstandkoming van deze leidraad is daar een goed voorbeeld van.
1522
1523

1525

Totstandkoming leidraad Toekomstig hergebruik

Aan de totstandkoming van deze leidraad is sectorbreed gewerkt.
Hiervoor zijn actieteams geformeerd. Op een oproep om aan deze
1528 actieteams deel te nemen heeft zich een groot aantal bedrijven en
1529 organisaties aangemeld. De selectie van de deelnemers is gedaan op basis
1530 van diversiteit van disciplines en invalshoeken.
1526
1527

Vervolgens zijn vanuit de actieteams werkgroepen geformeerd. Deze
werkgroepen hebben elk één onderdeel van de leidraad met elkaar
1533 uitgediept. Voor deze leidraad zijn dat de volgende werkgroepen:
1531
1532

1534
1535
1536

Hoogwaardig hergebruik uit bestaande bouwwerken
Nieuwe bouwwerken en overwegingen volgende cycli
Productieprestaties volgende cycli

Telkens wanneer de leidraad een nieuwe fase bereikte, hebben de
werkgroepleden aan de actieteamleden de uitkomsten gepresenteerd.
1539 Tijdens deze gezamenlijke (digitale) sessies konden de actieteamleden
1540 feedback geven op het werk van de werkgroepleden. Deze wijze van
1541 werken zorgt voor een draagvlak.
1537
1538

De online startbijeenkomst voor de totstandkoming van de leidraad vond
plaats op 5 oktober 2021. In totaal kwam het actieteam vier keer bij
1544 elkaar. De werkgroepen zijn meerdere keren digitaal bij elkaar gekomen
1545 en ook de werkgroeptrekkers hebben regelmatig overleg gevoerd.
1542
1543

1546

Begeleidingsteam

Om een en ander in goede banen te leiden heeft Platform CB’23 een
begeleidingsteam geformeerd. Dit begeleidingsteam werd gevormd door
1549 een voorzitter, coördinator, werkgroeptrekkers, werkstudent en een
1550 rapporteur. De voorzitter leidde de bijeenkomsten van het actieteam en
1551 de werkgroepen. De coördinator namens NEN zorgde ervoor dat alle
1552 bijeenkomsten voorspoedig verliepen en bewaakte de voortgang van de
1553 leidraad. De werkstudent van NEN maakte de verslagen van de
1554 bijeenkomsten en assisteerde waar mogelijk de coördinator en
1555 rapporteur. De taak van de rapporteur was om de informatie die de
1556 werkgroepleden en de werkgroeptrekkers aandroegen, tot een
1557 toegankelijk en leesbaar geheel te maken.
1547
1548

1558

Leidraad in de consultatieronde

Op het moment dat de leidraad voor tachtig procent gereed was, is deze
openbaar gemaakt. Op de site van Platform CB’23 werd de
1561 ‘tachtigprocentversie’ met een kort introductiefilmpje ingeleid. Iedereen
1562 kon deze versie downloaden en vervolgens feedback geven.
1559
1560

1563

NB in 100 procentversie aanpassen
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1564

Afstemming leidraad

De leidraad is waar nodig afgestemd met de inhoud van de eerder
verschenen leidraden Circulair ontwerpen, Circulair inkopen, Meten van
1567 circulariteit en Paspoorten.
1565
1566
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1568

Leden actieteam 2021-2022

1569

De volgende organisaties waren lid van het actieteam 2021-2022:

1570

1571

1572

In 100 procentversie gereed
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1573

1574
1575
1576
1577
1578
1579

Bijlage
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Toelichting op wet- en regelgeving
Achtergronden bij de analyse van bestaande bouw
Achtergronden bij de analyse van nieuwe bouwwerken
Layers van Brand
Achtergronden bij de analyse van productprestaties
Hergebruik in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken
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Europees geharmoniseerde productnorm geeft de aansluiting bij de
CPR. Dat houdt in dat de essentiële kenmerken worden gespecificeerd
1610 voor de productcategorie, zoals de mechanische weerstand, stabiliteit
1611 en hygiëne.
1608

1580

1609

1581
1582

Toelichting op wet-en regelgeving

1583

CPR, CE-markering, DoP

Vanuit de Europese Unie geldt er sinds 2011 een
Bouwproductenverordening (CPR). Verordeningen zijn direct wettelijk
1586 van toepassing in elke lidstaat. De CPR is in Nederland verankerd in het
1587 Bouwbesluit. De CPR is van toepassing op individuele bouwproducten,
1588 en ook op kits. Dat laatste zijn samenstellingen van aparte
1589 componenten die door één fabrikant in de handel worden gebracht.
1590 Het gaat in de CPR over producten die blijvend worden verwerkt in
1591 een bouwwerk of bouwdelen. Ook elementen die deel uitmaken van
1592 een systeem dat wordt geïntegreerd in een bouwwerk, vallen onder de
1593 CPR (bijv. rookmelders).
1584
1585

Twee belangrijke onderdelen van de CPR zijn de CE-markering en de
prestatieverklaring (DoP). CE-markering kan worden beschouwd als
1596 een verplicht productenpaspoort voor het verhandelen van producten
1597 in de Europese Unie. CE-markering is een handelsmerk en geen
1598 keurmerk. Dat wil zeggen dat er geen uitspraak wordt gedaan over de
1599 kwaliteit van het product. Wel worden er minimale eisen gesteld op het
1600 gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en milieu (de
1601 ‘fundamentele’ eisen). De aansprakelijkheid ligt bij de fabrikant. Dat
1602 houdt in de verantwoordelijkheid om de conformiteitsbeoordeling uit
1603 te voeren, het technisch dossier op te stellen, de EU1604 conformiteitsverklaring af te geven en de CE-markering op een product
1605 aan te brengen.
1594

Annex ZA 2 en 3 van een geharmoniseerde norm wijzen een AVCPsysteem aan de productcategorie toe. Dit geeft aan hoe de controle op
1614 de productielocatie (FPC) moet worden uitgevoerd, en hoe
1615 productprestaties worden beoordeeld.
1612
1613

Bij afwezigheid van een Europese geharmoniseerde norm kan een
European Technical Assessment (ETA) dienen als norm voor een
1618 productcategorie. Ook dan zijn de DoP en CE-markering verplicht. Een
1619 fabrikant vraagt een technische beoordelingsinstantie (TAB) of er een
1620 ETA bestaat of kan worden aangemaakt voor een bouwproduct dat niet
1621 (volledig) onder een geharmoniseerde norm valt. De TAB geeft de ETA
1622 af op basis van een Europees beoordelingsdocument (EAD) dat is
1623 goedgekeurd door de Europese organisatie voor technische
1624 beoordeling (EOTA).
1616
1617

1595

1625

CE-markering en hergebruik

Het gaat bij de CPR om producten die voor de eerste keer op de
Europese markt worden gebracht. Daarmee wordt direct hergebruik
1628 van bouwproducten of -materialen, zonder tussenkomst van een
1629 fabrikant, niet gedekt door de CPR. CE-markering is in dit geval dus
1630 geen vereiste. Wel kunnen dezelfde prestaties worden gevraagd aan
1631 tweedehandsproducten.
1626
1627

1632

Aanvullende certificering en regelgeving

Normen, richtlijnen en certificatieschema’s zijn niet verplicht. Wel
kunnen ze door wetgeving worden aangedragen. Zo wordt in het
1635 Bouwbesluit 2012 meermaals naar normen verwezen als
1633

Een DoP en de CE-markering zijn verplicht voor elk bouwproduct dat
1607 onder een Europese geharmoniseerde norm valt. Annex ZA van een
1606

1634
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bepalingsmethode om aan de eisen uit het Bouwbesluit te voldoen.
Normen worden opgesteld en herzien door Nederlandse (NEN),
1638 Europese (CEN) of mondiale (ISO) normcommissies. De beoordeling of
1639 aan normen wordt voldaan, ligt bij test-, inspectie- en certificatie1640 instellingen die daarvoor worden geaccrediteerd. Boven op een norm
1641 worden dan certificatieschema’s toegepast waarin staat hoe de
1642 beoordeling plaatsvindt, inclusief aanvullende eisen en
1643 bepalingsmethoden. Daarmee wordt voldaan aan de regelgeving die
1644 specifiek voor Nederland van belang is, zoals het Bouwbesluit 2012 en
1645 het Besluit bodemkwaliteit. Als resultaat van een positieve beoordeling
1646 mag het gecertificeerde bedrijf een certificaat of keurmerk dragen. In de
1647 Nederlandse bouw worden vaak KOMO-richtlijnen, -certificaten
1648 en -attesten gehanteerd.
1636

1666

1637

1667

1649

1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678

c) De fabrikant voldoet aan normen en richtlijnen die worden
aangehaald in Nederlandse wetgeving:
1. Wetgeving zoals het Bouwbesluit 2012 of het Besluit
bodemkwaliteit eisen conformiteit met bepaalde normen
voor productprestaties of bepalingsmethoden. De fabrikant
laat zich hiervoor beoordelen door middel van (private)
beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen.
2. Zowel de fabrikant als de bouwer/aannemer voldoen aan de
productspecifieke relevante onderdelen uit het bestek
(RAW-besteksystematiek, ROK, enz.)
d) De fabrikant/aannemer voldoet aan aanvullende richtlijnen en
kwaliteitsverklaringen op basis van vraag in de markt, voordeel
of eisen bij aanbestedingen, enz.

Stappen bij het op de markt brengen van producten zijn:

a) De fabrikant inventariseert relevante wet- en regelgeving
(verplicht of vrijwillig) voor het te vermarkten product.
1652
b) De fabrikant voldoet aan de wettelijke verplichting wat betreft
1653
CE-markering en DoP. Dit aan de hand van de volgende zes
1654
stappen:
1655
1. Identificeer de toepasselijke richtlijn(en) en geharmoniseerde
1656
normen.
1657
2. Controleer productspecifieke eisen.
1658
3. Bepaal of een onafhankelijke conformiteitsbeoordeling nodig
1659
is.
1660
4. Test het product en controleer de conformiteit.
1661
5. Stel de benodigde technische documentatie beschikbaar en
1662
houd dit bij.
1663
6. Breng de CE-markering aan en stel de EU1664
conformiteitsverklaring op.
1665 We hebben dan gedeclareerde productprestaties.
1650
1651
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1679
1680
1681

Achtergronden bij de analyse van bestaande bouw

1682

C.1 Huidige voorraad

1683

De huidige voorraad betekent het aantal gebouwen op dit moment. De
voorraad kan niet alleen worden gecategoriseerd op datum van bouw,
1686 maar ook op type eigenaar. Het object kan eigendom zijn van de bewoner
1687 (koopwoning) of worden gehuurd (huurwoning).
1684
1685

1688
1689
1690

In figuur C.1 worden de gebouwen gecategoriseerd op bouwdatum en
eigenaar.

1704

Figuur C.1: Actuele voorraad per type eigenaar en bouwdatum (EIB, 2015)
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1714

C.2 Overzicht gesloopte oppervlakte naar type utiliteitsgebouw
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30
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NEN-EN 1991-2 met beperking

hergebruik). Verschillende afstudeerders [ref] hebben hiervoor een
1800 aanzet gegeven. Deze zijn mogelijk bruikbaar voor een NTA die de
1801 parameters en categorisering geeft waarmee leveranciers dit eenvoudig
1802 kunnen toepassen op hun voorraad. De parameters kunnen worden
1803 omgezet naar een model voor classificatie voor hergebruik. Bijvoorbeeld:
1799

Load class

2

A

NEN-EN 1991-2

144
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B

24
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C
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13
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C
D

104
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E
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1784
1785

Belastingsklasse

Zo goed als nieuw staal. Geschiedenis en documenten zijn
bekend. Mechanisch en fysiek goed.
Zo goed als nieuw staal. Geschiedenis en documenten zijn niet
of voor een deel bekend. Mechanisch en fysiek goed.
Zo goed als nieuw staal. Geschiedenis en documenten zijn niet
bekend. Mechanisch en fysiek goed.
Geschiedenis en documenten zijn niet bekend. Mechanisch
goed. Fysiek wat beschadigingen.
Geschiedenis en documenten zijn niet bekend. Mechanisch
goed, maar niet meer te gebruiken voor zichtdelen.
Sloop en recirculatie

1804

De meeste profielen die vrijkomen, zijn momenteel C of D. Maar ze
kunnen toch goed worden gebruikt. Door het achterhalen van
1807 ontbrekende parameters kan mogelijk worden opgewaardeerd naar A of
1808 B.
1805

1786

Aanzet kwaliteitsborging staal

Bij de sloop van industriegebouwen en hallen komen grote volumes staal
voor hergebruik beschikbaar. In de praktijk blijkt dat voornamelijk de
1789 kwaliteit veel vragen en twijfel oproept. Daardoor zijn de kosten voor
1790 hergebruik vaak hoger dan nodig.
1787
1788

1806

1809

Uitgangspunt voor een beoordelingsmethode zijn de voor staal geldende
normen. Daarin staat reeds een paragraaf voor niet-conform materiaal. Bij
1793 hergebruik is daar meestal sprake van, omdat er geen documentatie
1794 beschikbaar is van de leverancier/fabrikant. De conformiteit moet dan
1795 worden aangetoond met een testplan. Daarin moet worden vastgelegd
1796 hoe keuringseenheden moeten worden gekozen (om te voorkomen dat
1797 onnodig veel testen en keuringen plaatsvinden) en hoe onderzoek moet
1798 plaatsvinden (destructief onderzoek moet beperkt blijven voor
1791
1792

60

1810

Bijlage C

1811

Achtergronden bij de analyse van nieuwe
1813 bouwwerken
1812

bij om samen met standaardisatie zo efficiënt mogelijk om te gaan met
arbeid en grondstoffen. En om herbruikbaarheid en flexibiliteit
1843 (aanpasbaarheid) te stimuleren.
1841
1842

Methoden om de doelstelling te bereiken zijn de volgende:
• standaardisatie van maatvoering op de raakvlakken;
1846
• indeling in maatklassen van de belangrijkste details van bruggen en
1847
viaducten;
1848
• indeling in standaardlengtes en modulaire breedtes van bruggen
1849
en viaducten;
1850
• het beperken van engineering door toepassing van een beperkt
1851
aantal maatklassen of overspanningslengtes.
1844
1845

IFD-principes
Industriële principes zijn:
1816
• industrieel bouwen (seriematig en gebruikmaken van
1817
gestandaardiseerde en geprefabriceerde elementen);
1818
• flexibel bouwen (uitbreidbaar en aanpasbaar);
1819
• demontabel bouwen (herbruikbaar).
1814
1815

1820

Uit het rapport van het EIB blijkt dat er met IFD-bouw maatschappelijke
1822 voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage,
1823 standaardisatie en aanpasbaar bouwen worden toegepast. Niet alleen kan
1824 tot 15% worden bespaard op de levensduurkosten van bruggen (bouw en
1825 onderhoud), ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden
1826 beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de
1827 bestaande werkwijzen.
1821

1828

Er zijn twee NTA’s opgesteld voor IFD in de GWW: NTA 8085 voor
vaste en NTA 8086 voor beweegbare bruggen. Deze NTA’s geven
1831 richtlijnen om bij het ontwerp van vaste en beweegbare bruggen de
1832 principes van IFD toe te passen. Dit door het standaardiseren van
1833 raakvlakken tussen de belangrijkste onderdelen van de brug en het
1834 standaardiseren van configuraties, met als doel om de
1835 ontwerpwerkzaamheden en uitgangspunten in alle fasen van het ontwerp
1836 te vereenvoudigen en kosten te besparen in de ontwerp-, uitvoerings- en
1837 beheersfase van een vaste brug. Het toepassen van IFD kan ook bijdragen
1838 aan doelstellingen met betrekking tot circulariteit en hergebruik van
1839 materialen, alsmede het verlagen van maatschappelijke kosten en het
1840 verminderen van hinder bij vervanging. Een modulaire opbouw draagt ook
1829
1830

1852

De maatvoering van de volgende onderdelen wordt gestandaardiseerd:
1854
• het ruimtebeslag van opleggingen;
1855
• overgangen;
1856
• randen van bruggen;
1857
• aansluitingen voor leuningen, voertuigkeringen en verlichting;
1858
• kabelgeleidingen.
1853

1859

Verder worden suggesties gedaan voor de standaardisatie van:
• lengtemaatvoering, bijvoorbeeld in een aantal discrete stappen;
1862
• ruimtegebruik en dikte van het dek;
1863
• type opleggingen;
1864
• uitvoering randbalken.
1860
1861

1865

Bruggen worden toekomstbestendig door ze aanpasbaar te maken voor
toekomstige situaties en zo veel mogelijk in onderdelen herbruikbaar te
1868 maken. Om dit doel te bereiken worden de volgende
1869 uitgangspunten voor de verschillende onderdelen gehanteerd:
1870
• vaste maat en een standaardkoppeling.
1871
• off-site geproduceerd, on-site vindt alleen de assemblage plaats;
1872
• transporteerbaar en hijsbaar;
1873
• eenvoudig en zonder schade volledig losneembaar;
1866
1867
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1874
1875

•
•

1876
1877

•

1878
1879
1880

•

tijdens het gebruik en na demontage eenvoudig te inspecteren;
optimaal vormgegeven voor zo efficiënt mogelijk
materiaalgebruik;
voorzien van een materialenpaspoort waarin de eigenschappen
zijn vastgelegd en waarin de staat van de onderdelen wordt
bijgehouden;
indien nodig eenvoudig te vervangen of te herstellen.

1881

IFD en modulair
Naast volledige herbruikbaarheid van materialen en het voorkomen van
1884 restafvalstromen heeft toepassing van modulair bouwen volgens IFD1885 principes de volgende voordelen:
1883

•

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

•

1897
1898
1899
1900
1901
1902

•

1903
1904
1905
1906

1908
1909
1910
1911

•

worden geproduceerd. En ze kunnen eenvoudig worden
gedemonteerd en weer gemonteerd.
Er ontstaat meer flexibiliteit om de bruggen in de breedte aan te
passen, zowel bij verandering van functie van de brug als bij een
verandering van de onderliggende infrastructuur.

1912

Een zo breed mogelijke toepassing van de IFD-principes zorgt voor nog
meer voordelen op de volgende vlakken:
1915
• Projectvoorbereiding. Deze wordt eenvoudiger en goedkoper,
1916
omdat de engineering door standaarddetaillering eenvoudiger
1917
wordt.
1918
• Realisatie. De realisatie van bruggen met details die zijn
1919
gestandaardiseerd, gaat effectiever, sneller en goedkoper.
1920
• Instandhouding, onderhoud. Door de gestandaardiseerde
1921
raakvlakken zijn meer onderdelen uitwisselbaar en kan worden
1922
gewerkt naar een zo optimaal mogelijke herbruikbaarheid en
1923
daarmee circulariteit.
1913
1914

1882

1886

1907

•

Faalkosten worden gereduceerd door:
o het produceren onder gecontroleerde omstandigheden in
de fabriek, waardoor een betrouwbare minimumkwaliteit
kan worden gegarandeerd;
o de optimalisatie van onderdelen door seriematig en in
grote aantallen te produceren (minder foutgevoelig en
minder maatwerk);
o een beter voorspelbare kwaliteit van de brug, op
voorwaarde dat de onderdelen ook op industriële wijze
op locatie kunnen worden gemonteerd.
De integrale veiligheid wordt bevorderd door:
o het fabriceren onder beschermde omstandigheden en in
een fabrieksomgeving met permanente
veiligheidsmaatregelen;
o minder verkeershinder, wat de kans op mogelijke
onveilige situaties vermindert.
Er is tijdwinst mogelijk in de voorbereiding, tijdens de bouwfase
en in de toekomst ook tijdens renovatiewerkzaamheden en
aanpassingen.
Bij reparatie en aanpassingen zijn de benodigde onderdelen snel
beschikbaar. Deze liggen op voorraad of kunnen eenvoudig

1924

Prototype circulair viaduct
1926 Het idee voor de Open Leeromgeving is ontstaan uit de samenwerking
1927 tussen Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en Spanbeton in de
1928 ontwikkeling van het eerste circulaire viaduct. Dit viaduct is op 14 januari
1929 2019 in Kampen geopend. Later dat jaar is het viaduct ongeschonden uit
1930 elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De Open Leeromgeving liep
1931 parallel aan dit traject en de leerervaringen van het prototype werden
1932 met de groep gedeeld.
1925

1933

Het viaduct is circulair: zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe
grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest
1936 hoogwaardige manier opnieuw benut. Dit is het eerste betonnen viaduct
1937 in Nederland dat zo is gebouwd.
1934
1935

1938
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Voor dit circulaire ontwerp van een brugdek zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
1941
• afmetingen van bestaand kunstwerk N18 (20 m overspanning)
1942
• kosten en vormgeving ondergeschikt aan circulariteit;
1943
• hoofdmateriaal beton;
1944
• ontwerpen met bestaande kennis.
1939
1940

1945

Er is toen gekozen voor een circulair brugdek met de volgende
1947 eigenschappen:
1946

1948
1949
1950
1951
1952

•
•
•
•
•

1953
1954

•

modulair ontwerp (‘legoblok’-variant);
afmetingen van de elementen: 2,5 m lang, 1,25 m breed;
overspanning variabel: 15 tot 25 m;
verbinding aan de hand van voorspanning (zonder aanhechting);
aansluiting blokken met ‘mannetje-vrouwtje’-verbinding (de shearkeys);
koude verbinding (geen hechting tussen de blokken).

1955

Ook de wijze van montage en demontage van het dek was niet eerder
uitgevoerd. Wel zijn er voor de montage overeenkomsten met het
1958 plaatsen van reguliere liggers. Op de specifieke verschillen wordt ingegaan
1959 in het werkplan voor de montage. Vooral het precies uitlijnen van de
1960 ligger in x-, y-positie was precisiewerk, terwijl het aanbrengen van een
1961 cementgebonden voegvulling voor deze toepassing zelfs geheel nieuw
1962 was. In de voorbereiding van de montage is extra aandacht besteed aan
1963 veiligheid. Er is een veiligheidsbijeenkomst geweest waarin een
1964 inventarisatie van de risico’s en benodigde beheersmaatregelen is
1965 gemaakt. Op basis daarvan is in het ontwerp rekening gehouden met
1966 onbedoeld loskomen van de dwarsvoorspanning. Meer informatie over
1967 montage- en demontage is terug te vinden op de website van
1968 Rijkswaterstaat.
1956
1957
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1969

Bijlage D

1970
1971

Layers van Brand

p.m. complete annex maken met tekst en uitleg, aansluitend bij
1973 hoofdstukken 5 en 6, ook GWW, evt verwijzen naar eerdere leidraad
1974 Meten
1972

1977

1978

1975
1976
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1979

Bijlage E

Bestaand

1980

Achtergronden bij de analyse van
1982 productprestaties
1981

1983
1984

Mogelijke eisen aan producten vanuit sloop, recycling en
hergebruik

Bouwelement /-product

Bouwmateriaal

•

oorspronkelijk

•

Beoordelin

k

g t.b.v.

e en benodigde

hergebruik

nieuwe

in beoogde

technisch-

che prestaties

volgende

functionele

bij hergebruik

toepassing

kwaliteit

evt. vervuiling,

Aanwezigheid ZZS

aantasting
•

milieuhygiënis

van toepassing
markering /
afvalaspecten

•

degradatie

•

restlevensduur

•

Grondstof / ingrediënten

rekenregels
nieuwe

bouwwerk

toepassing

Algemene

•

Locatie in het werk

beoordelin

•

Herkenning / nadere identificatie / conditie

•

•

Losmaakbaarh

•

eid
Beoordelin

n.v.t.

•

Losmaakbaar-

•

oorspronkelijke

•

e samenstelling

recycling

functionele

/ aanwezigheid

(bestaande

materiaalkwalit

ZZS

eit
•

•

•

Oorspronkelijk

technisch-

technieken

belasting
tijdens gebruik

/scheidbaarheid

g t.b.v.

)

mogelijkheden
bewerking

g

Recycling

Grondstof / ingrediënten

zijnde CE-

Tabel F1: Overzicht technische prestaties die aan de orde komen bij beoordeling
1986 van producten en materialen in bestaande gebouwen voor recycling en
1987 hergebruik

Sloop

Bouwmateriaal

Hergebrui

•

1985

Bestaand

Bouwelement /-product

bouwwerk

Invloed op

evt. vervuiling,

milieuhygienis

aantasting

che prestaties

•

degradatie

recycle-product

•

technisch-

(evt MKI
recycleproduct)

1988
1989

functionele
materiaalkwalit
eit recycleproduct
•

evt. aspecten
i.r.t. afvalstatus
(transport,
opslag, eindeafval criteria)

•

(evt MKI
recycleproduct)
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veiligheid

1990
1991

Voorbeeld gebruik Layers van Brand
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(p.m. nader uit te werken / af te stemmen met WG2)
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1994
1995

Voorzet voor een horizontale richtlijn voor het opstellen van
productprestaties volgende cycli
Horizontale richtlijn bouwproducten

CONCEPT v1

Januari 2022
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Bepaling en vastlegging van toekomstige productprestaties van
bouwproducten voor circulair bouwen
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5 Productprestaties vastleggen

Productprestaties worden meestal vastgelegd in productnormen,
2021 richtlijnen en kwaliteitsverklaringen. Welke prestaties van belang zijn,
2022 wordt afgeleid van de beoogde toepassingen in een bouwwerk en de van
2023 toepassing zijnde wet- en regelgeving. Productprestaties voor toekomstig
2024 hergebruik en recycling, moeten worden afgeleid van de mogelijke
2025 toekomstige toepassingen na 1e gebruik (zie figuur 1).
2020

2026

Figuur 1 p.m.

VOORBEELD Voor hergebruik van een product in de toekomst, zal de
2028 rest-levensduur van belang zijn. Productprestaties voor de toekomst,
2029 kunnen de bepaling van rest-levensduur omvatten en/of factoren die de
2030 rest-levensduur bepalen.
2027

Stap 1. Bepaal de mogelijke vormen van producthergebruik en
materiaalrecycling, waarbij het doel moet zijn om te streven naar
2039 hoogwaardigere vormen die leiden tot lagere milieubelasting en hogere
2040 circulariteit, en met inachtneming van veiligheidseisen in de keten.
2037
2038

2041

OPMERKING Mogelijke toekomstige vormen van hergebruik en
recycling kunnen alleen met de kennis van nu worden benoemd, op basis
2044 van zowel bestaande als innovatieve technieken en mogelijkheden.
2042
2043

VOORBEELD De 10R-strategieën zijn een voorbeeld om verschillende
mogelijkheden van hergebruik en recycling te benoemen. De
2047 hoogwaardigheid van opties kan vervolgens worden nagegaan door
2048 middel van een @p.m. verwijzen naar ‘Meten van circulariteit’
2045
2046

Stap 2. Bepaal de invloedsfactoren van het product en het product in zijn
2050 toepassing, op het potentieel voor de benoemde opties voor hergebruik
2051 en recycling. Leg vast welke prestaties, prestatie-klassen of eisen gelden
2052 voor deze factoren, zie hoofdstuk 6.
2049

Stap 3. Bepaal welke informatie ten behoeve van volgende cycli nodig is
om te declareren dan wel in andere vorm mee te geven bij het op de
2055 markt brengen van het product.
2053
2054

2056
2057

OPMERKING Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt
voor een materiaalpaspoort.

2058

OPMERKING Productprestaties voor de toekomst kunnen mogelijk ook
al worden toegepast op producten die nu vrijkomen uit bestaande bouw,
2033 bijvoorbeeld als wordt vastgelegd hoe rest-levensduur kan worden
2034 bepaald.
2031
2032

2035
2036

Het volgende algemene stappenplan kan worden gevolgd om de relevante
productprestaties te bepalen:
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2059

6 Prestaties

2085

6.3 Factoren gerelateerd aan de toepassing

2060

6.1 Invloedsfactoren

2086

p.m. nader uitwerken

Er kan onderscheid worden gemaakt naar factoren die gerelateerd zijn
2062 aan
2061

-

het product zelf en het materiaal waaruit het bestaat
2064
de toepassing en de wijze waarop het product wordt aangebracht
2065
het gebruik en onderhoud van het product in de toepassing
2066
de verwijdering uit een bouwwerk en geschikt maken voor
2067
hergebruik of recycling.
2068 De factoren die van belang kunnen zijn, worden mede bepaald door de
2069 positie in een bouwwerk, voor gebouwen bepaald door de ‘layers van
2070 Brand’. P.m. nader uitwerken hoe
2063

2089
2090

Figuur. P.m. layers van Brand

2074

6.2 Factoren gerelateerd aan het product

2075

p.m. nader uitwerken
•

2077

2079

•
•

2080
2081
2082
2083

•
•
•

Karakteristieken van materiaal/product voor hergebruik
prestaties 2e/3e leven
Samenstelling
Materiaaltechnische aspecten (o.b.v. normen nieuwe grondstoffen
en nieuwe producten (CE-markering/DoP)
(Constructieve) rekenregels
Bepaling rest-levensduur na 1e gebruik
Milieuhygiënische aspecten (ZZS, ingrediënten, emissies)

‘Losmaakbaarheid’ en design-for-disassembly:
Bevestigingsmogelijkheden en ‘demontage handleiding’,
(voorkomen van) combinaties met andere materialen
Factoren die bij aanbrengen van belang zijn voor de prestaties in
volgende cycli

2092

6.4 Factoren gerelateerd aan gebruik en onderhoud

2093

p.m. nader uitwerken

2094

•

2095

2097

2073

2078

•

2091

2098

2076

•

2088

2096

2071
2072

2087

2099

Factoren die tijdens gebruik recycling-/hergebruikmogelijkheden
beïnvloeden: Degradatie, aantasting, belastingen, onderhoud,
incidenten/blootstellingen

6.5 Factoren gerelateerd aan verwijdering en geschikt maken
p.m. nader uitwerken
•

Factoren die van belang zijn voor veilig slopen.

2100

7 Gegevens voor volgende cycli

2101

p.m.

2102

8 Verantwoordelijkheid van de producent

2103

Bijlage

2104

Bibliografie

2105

Bijlage : algemeen???

2106
2107

2084
2108
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2109

Bijlage F

2110

Hergebruik in de Bepalingsmethode
2112 Milieuprestatie Bouwwerken
2111

Het stelsel van de Nationale Milieudatabase (NMD) met de
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken biedt een methode om de
2115 milieueffecten en efficiënt gebruik van grondstoffen bij hergebruik van
2116 bouwproducten en materialen, te analyseren en te berekenen. Daarbij zijn
2117 de volgende gradaties te onderscheiden:
2113
2114

2118
2119
2120
2121
2122
2123

a. In zijn geheel herbruikbaar om als materiaal/product op de markt
te brengen.
b. Niet bruikbaar om als materiaal/product op de markt te brengen.
c. Niet of gedeeltelijk bruikbaar om als materiaal/product op de
markt te brengen.

2124

In figuur C.6 is met een verdere onderverdeling daarvan de relatie met de
2126 berekening van de milieuprestatie weergegeven.
2125

2127

2128
2129
2130

Figuur C.6: Schema met onderverdeling berekening van de milieupresentatie
NMD-stelsel.

2131

Wanneer een afkomend materiaal niet als bruikbaar materiaal/product op
2133 de markt wordt gebracht, heeft het de voorkeur het als een secundair
2134 materiaal (hergebruik en recycling) in de input van stromen grondstoffen
2135 in de levenscyclusanalyse van een product op te nemen. Verondersteld
2136 wordt dat deze procedure bekend is.
2132

2137

Deze bijlage behandelt daarom in zijn geheel herbruikbaar materiaal dat
als materiaal/product op de markt wordt gebracht. Dat kan ook het geval
2140 zijn als een afkomend materiaal voor een deel als secundair materiaal als
2141 grondstof wordt gebruikt of voor een deel als materiaal/product op de
2142 markt wordt gebracht. Afkomend materiaal dat een nadere bewerking
2143 heeft ondergaan en op de markt wordt gebracht, wordt beschouwd als
2144 een nieuw product.
2138
2139

2145
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2146
2147

1. Waarom de milieuprestatie van in zijn geheel
hergebruikte materialen/producten berekenen?

2148

De milieuprestatie wordt een steeds belangrijkere factor van een gebouw.
De grenswaarde voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit is per
2151 1 januari 2018 van kracht. De milieuprestatie wordt bepaald met de
2152 Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (januari 2019) met
2153 toepassing van de actuele versie van de Nationale Milieudatabase
2154 [NMD].[1]
2149
2150

In het wijzigingsblad bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken
versie 1.0 (juli 2020) is voor in zijn geheel hergebruikte
2182 producten/materialen een modelmatige regel geïntroduceerd. Een factor
2183 H wordt geïntroduceerd die moet worden verrekend over de
2184 impactcategorieën van een product dat met gelijke functionaliteiten op de
2185 markt wordt gebracht. Materialen die momenteel vrijkomen uit sloop en
2186 worden hergebruikt, vallen vrijwel volledig onder deze categorie.
2180
2181

2187

Met deze modelmatige regel wordt er in de bepalingsmethode van
uitgegaan dat er sprake is van een acceptabele benadering van de
2190 werkelijke milieulast bij hergebruik (milieu-impact is dus niet nihil).
2191 Daarom wordt uitgegaan van een hergebruiksfactor die standaard is
2192 vastgesteld op 0,2. Dit betekent dat de score wordt vermenigvuldigd met
2193 0,2, toegepast op de modules A1-A3, C3, C4 en D van het initiële of het
2194 meest representatieve product in de NMD. De hergebruikfactor H zal
2195 jaarlijks worden geëvalueerd. De modelmatige regel wordt uiteraard niet
2196 toegepast bij productdata die reeds zijn opgesteld vanuit een hergebruikt
2197 product, zoals een renovatieportaal (Renoportaal).
2188

2155

2189

Als indicatoren voor het beschermen van het milieu worden de
milieueffectcategorieën uit de productdata van de NMD gebruikt. Deze
2158 categorieën zijn gebaseerd op Bepalingsmethode Milieuprestatie
2159 Bouwwerken en vinden hun grondslag in de Europese
2160 levenscyclusanalysemethode (LCA-methode) voor bouwproducten:
2161 EN 15804:2019. De industrie levert de LCA-berekening aan de NMD
2162 voor opname in de database. De NMD controleert deze berekening en
2163 weegt de uitkomsten op de verschillende milieucategorieën tot een
2164 1-puntscore: de MKI.

2198

2156
2157

2165

De modelmatige regel is dus een generieke benadering van de milieulast
voor hergebruik. Voor vrijwel alle materialen zal de milieulast in de
2201 praktijk lager zijn. Je zou het kunnen zien als een worstcase-inschatting.
2202 Als bijvoorbeeld een staalconstructie of een kanaalplaatvloer vrijwel
2203 ongewijzigd als constructiedeel kan worden hergebruikt, zal de milieulast
2204 veel lager zijn dan de berekening op basis van de factor 0,2 ten opzichte
2205 van het originele product.
2199

In de NMD is een groot aantal gegevens van bouwmaterialen opgenomen.
2167 Het gaat op dit moment nog vooral om niet eerder gebruikte
2168 materialen/producten en informatie die is verzameld op basis van relatief
2169 kostbare en vaak producentspecifieke LCA’s waarin ‘reclyced content’ is
2170 meegenomen.
2166

2171

Voor materialen die vrijkomen uit bestaande bouw, is het dus belangrijk
om te bepalen of die kunnen worden verwerkt in een nieuw product of
2174 kunnen worden verbrand, of, en bij voorkeur, in zijn geheel kunnen
2175 worden hergebruikt in een gelijke of andere functie.

2200

2172

2206

2173

2207

2176
2177
2178
2179

2208

3. Praktische problemen bij het berekenen van de score van
sloopmaterialen

2209

Ondanks de geïntroduceerde H-factor zijn er een aantal praktische
aandachtspunten om de score van materialen die vrijkomen uit sloop die
2212 in zijn geheel weer op de markt worden gebracht, te berekenen:
2210

2. De hoogte van de score van afkomende materialen voor
in zijn geheel hergebruik

2211

2213
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2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230

a. De originele producent is niet bekend. Het is complex om
materialen die vrijkomen uit sloop, te relateren aan het ‘initiële of
het meest representatieve product in de NMD’, waarvan het
wijzigingsblad uitgaat.
b. Er is veel variatie in aantallen en hoeveelheden materialen die
vrijkomen. Bij kleine series of individuele producten die vrijkomen
uit sloop, is het praktisch gezien voor een individuele
sloopaannemer complex en kostbaar om de berekening van de
score (voor de genoemde modules A1-A3, C3, C4 en D van het
initiële of het meest representatieve product in de NMD) uit te
voeren.
c. Ieder te hergebruiken product is uniek en recepturen voor het
maken van een LCA-analyse zijn er niet. Er komen veel
verschillende stromen vrij uit een sloopwerk. Bij een gemiddeld
werk gaat het al snel om veertig verschillende materialen.
Daarvoor zou dan een berekening moeten uitgevoerd en
toegepast
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•
2264 •

2231

Verklarende woordenlijst

2263

2232

p.m. verplaatsen in 100%versie

2265
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AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance, oftewel
de conformiteitssystemen voor de prestatiebeoordeling en verificatie
van de prestatiebestendigheid. Een geharmoniseerd systeem dat
bepaalt hoe producten moeten worden beoordeeld en hoe de
constantheid van de beoordelingsresultaten moet worden
gecontroleerd. Dit systeem waarborgt de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de DoP. Er zijn vijf systemen, variërend van
grootschalige betrokkenheid van derden tot zelfverklaring en controle
door de fabrikant. Bron: Assessment and Verification of Constancy of
Performance (europa.eu);
CE-markering: conformité européenne, oftewel conform Europese
regelgeving; verplichting voor o.a. bouwproducten die onder een
Europese geharmoniseerde norm vallen, of waarvoor een ETA is
afgegeven;
CPR: Construction Products Regulation; de bouwproductenverordening,
Verordening (EU) Nr. 305/2011;
DoP: Declaration of Performance; een verklaring die informatie
verschaft over de prestaties van een product, verplicht voor
bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm
vallen, of waarvoor een ETA is afgegeven;
EAD: European Assessment Document; een Europees geharmoniseerde
technische specificatie voor bouwproducten, ontwikkeld door EOTA
voor gevallen waarin een product niet volledig onder
geharmoniseerde Europese normen valt. Bevat een algemene
beschrijving van het bouwproduct, de lijst van essentiële kenmerken
overeengekomen tussen de fabrikant en EOTA, de methoden en
criteria voor het beoordelen van de prestaties van het product met
betrekking tot deze essentiële kenmerken, en de principes voor
productiecontrole in de fabriek die moeten worden toegepast;
EOTA: Europese Organisatie voor Technische Beoordeling;
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EN: Europese Norm;
Essentiële kenmerken: prestaties van een bouwproduct in de
toepassing als ook producteigenschappen, uitgedrukt in niveau, klasse
of op beschrijvende wijze;
ETA: European Technical Assessment; een document met informatie
over de prestatiebeoordeling van producten. De procedure is
vastgelegd in de CPR en biedt fabrikanten de mogelijkheid om de DoP
op te stellen en de CE-markering aan te brengen;
FPC: Factory Production Control;
ISO: Internationale Organisatie van Standaardisatie;
KOMO: een collectief keurmerk voor de Nederlandse bouw in
beheer bij Stichting KOMO; verschillende vormen van KOMOcertificaten zijn productcertificaten; attesten voor prestaties van een
product in de toepassing; procescertificaten voor realisatieprocessen,
etc.;
NEN: Koninklijk Nederlandse Normalisatie Instituut;
RAW-besteksystematiek: Rationalisatie en Automatisering Grond-,
Water- en Wegenbouw; een stelsel juridische, administratieve en
technische voorwaarden dat in Nederland wordt gebruikt voor het
samenstellen van contracten in de grond-, weg- en waterbouwsector;
ROK: Richtlijn Ontwerp Kunstwerken; een kader ten behoeve van het
veilig en duurzaam ontwerpen van de kunstwerken van
Rijkswaterstaat;
TAB: Technical Assessment Body;
WKB: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.
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