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Asfalt Impuls



Initiatieven lopen soms vast in een doolhof van regels 

Komen er achter dat iedereen circulaire economie anders interpreteert

En dus ook anders beoordeelt (lastig bij een aanbesteding…)

Willen wel een materialenpaspoort, maar welke? Kan je dat wel aan de markt 

overlaten? Kan hun asset manager er ook iets mee?

Komen er achter dat circulaire producten niet aansluiten bij bestaande 

technische bouwnormen

En dat zij dat niet alleen kunnen oplossen…



Nu al met bijna 200 mensen bij 

de eerste bijeenkomst!

Voorziet Platform CB’23 

in een behoefte?



De CUR-commissie ‘duurzaam en betrouwbaar beton’ boog zich in 2015 over 

de vraag wat circulariteit betekent voor beton, mede ingegeven door vragen 

om nieuwe technische normen vanuit de Green Deal Beton.

Stukje geschiedenis (met de bril van Evert Schut)

Het onderwerp bleek steeds ingewikkelder te worden…





CUR besloot (begin 2017) om met RWS een aparte commissie “Circulaire 

Economie in de Bouw” te starten

En toen ging SBR-CUR failliet…

Geschiedenisles 3



Nieuwe partner:  het Rijksvastgoedbedrijf 

NEN/De Bouwcampus: 

kennis van de bouw

onafhankelijk en transparant, 

NEN: afspraken maken is core business

De Bouwcampus:  goed in experimenteerprocessen, co-creatie en 

samenwerking in de bouw

Geschiedenisles 4





Wij zorgen dat er in 2023 nationale, bouw-breed 

gedragen afspraken zijn over circulair bouwen. 

Dit doen we door praktijkervaringen op te halen, 

uitdagingen te benoemen en te verbinden, 

want: circulair bouwen is vanzelfsprekend.

Missie Platform CB’23



Kabinetsreactie op Transitieagenda CE Bouw

….door circulaire maatregelen te waarderen in de milieuprestatie-eis

van woningen, kantoren en infrastructuurwerken als bruggen en 

sluizen…

…experimenten uitgevoerd met het materialenpaspoort. Indien nodig 

wordt dit in regelgeving verankerd…

…Betonakkoord wordt toegewerkt naar 100% hoogwaardig 

hergebruik van gebruikt beton in 2030.  Andere opdrachtgevers (zowel 

overheden als marktpartijen) worden gestimuleerd om deze ambitie te 

volgen.



Kabinetsreactie op Transitieagenda 2

Om dit te kunnen realiseren, is een intensieve 

samenwerking nodig met de markt. Rijkswaterstaat en 

het Rijksvastgoedbedrijf hebben daarom het initiatief 

genomen om het Platform Circulair Bouwen 2023 

(CB’23) op te richten, dat zich richt op het maken van 

bouw-brede afspraken over onder meer nieuwe 

werkwijzen, uniformering en normeringen. 



Platform CB’23 in de kern

Nationaal platform voor Circulair Bouwen 

GWW + B&U

Doelgroep:  Zowel koplopers als peloton, kleine en grote organisaties

Doel:

Ophalen behoefte tot nationale samenwerking bij ketenprojecten en pilots

Samen uitdagingen aangaan en belemmeringen oplossen

Waar wenselijk maken van nationale afspraken

Leren van elkaars ervaringen





Platform CB’23: enkele kanttekeningen

Waarom nóg een platform?

Er is nog geen nationaal bouw-breed 

platform (wel sectoraal)

Er wordt nog nauwelijks gewerkt aan 

circulaire afspraken

Er is al een duidelijke behoefte

We betrekken vandaag een gebouw dat nog in 

de stijgers staat, de afbouw doen we samen! 

We doen niets dat al door anderen wordt 

gedaan!



Vandaag starten we met drie actieteams Afspraken:

Framework circulair bouwen

Paspoorten voor de bouw

Meten van circulariteit

Vandaag starten we met het Leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW, 

onderdeel van actieteam ‘Kennisdelen en –ontwikkelen’

Wat gaan we vandaag doen?



Klaar voor de Af!

Massasprint 

met 200+



Start van ‘afsprakenwerkgroepen’

Boukje van Reijn - NEN



Bouwbreed gedragen afspraken…

Zijn die nodig?

Ja!



Framework circulair bouwen Definities en eenduidige taal

Paspoorten voor de bouw Een geharmoniseerd raamwerk

Meten van circulariteit Een uniforme methode

Thema's deelsessies afspraken

Niet stiekem wisselen!



Opzet programma

Ronde Tijd Gespreksonderwerp

Gespreksronde 1 13:45 – 14:30 Ambitie en scope

Gespreksronde 2 14:30 – 15:15 Inhoud raamwerk

Gespreksronde 3 15:15 – 16:00 Deelname en draagvlak

Terugkoppeling op zaal 16:00 – 16:45 Delen van conclusies

In alle zalen dezelfde aanpak & gespreksonderwerpen. Borrel vanaf 16:45!



Toelichting werkvorm

1 2

4 5

3

Principe

Iedere zaal 5 tafels van 9

Aan elke tafel 1 host + 8 deelnemers

Host verwerkt input

Deelnemers rouleren per ronde

Iedere ronde andere groepssamenstelling

Steeds nieuwe inzichten verbinden

Bij vragen: zaalleiding



De aangeleverde input voor de 

discussieronden is een startpunt! 

Niets staat nog vast.

We staan aan het begin!





En na vandaag?

1 2 3 4

Stap 1

Deelname aan 

startbijeenkomst 3 juli 

(of aanmelding om op de 

hoogte gehouden te 

worden).

Stap 2

Aanmelding voor 

deelname aan actieteam 

o.b.v. inschrijfformulier.

Stap 3

Start actieteams vanaf 

september 2018.

Stap 4

Formulering benodigde 

afspraken tot en met juli 

2019.



Terugkoppeling op deze sessies en 

inschrijfformulier voor vervolg:

Medio juli



Start van het Leernetwerk 

Circulair Inkopen Bouw & GWW

Claartje Vorstman, Rijkswaterstaat



Wat is het Leernetwerk? 

Bouw-breed leernetwerk circulair inkopen

Vanuit klimaatenvelop MVI georganiseerd door RWS en PIANOo

Ca. 40 vertegenwoordigers van aanbestedende overheden 
(provincies, gemeenten, waterschappen, hoogheemraadschappen, politie, RWS, ProRail, …)

In de praktijk bezig met circulair en CO2-neutraal inkopen

In 3-4 sessies in 2018

Ervaringen delen (casuïstiek, intervisie) en van elkaar leren

Nuttige expertise aangereikt krijgen 

Handvatten krijgen voor eigen handelen en implementatie in de organisatie

Leernetwerk circulair inkopen



Wat gaan we doen?

Kennisuitwisseling tussen organisaties met vergelijkbare ambities en 

vraagstukken

Intervisie aan de hand van praktijkervaringen 

Verdiepingssessies op bruikbare methodieken, instrumenten en nieuwe 

samenwerkingsvormen voor circulair inkopen

Mogelijk: marktontmoeting, om dialoog met marktpartijen te voeren

Mogelijk: instrumentontwikkeling, ondersteuningsmateriaal

Inzichten worden vastgelegd en breed gedeeld (olievlek)

Inzichten (kennisbehoefte, belemmeringen) worden waar relevant gekoppeld 

aan de actieteams Afspraken of aan andere activiteiten van Platform CB’23

Bouwen aan blijvend netwerk van inkoopprofessionals

Leernetwerk circulair inkopen



1 2 3 4

Leernetwerk CI

Zaal 112

Framework CB

Zaal 110

Paspoorten

Zaal 111

Meten circulariteit

Zaal 210

(2e verdieping)



Een productieve sessie gewenst 

voor zo meteen!


