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Normen voor  
Circulair Bouwen?

De transitie naar een (meer) circulaire bouw vraagt om nieuwe afspraken. Afspraken waarin 

wordt vastgelegd wanneer en in welke mate een product circulair is. En afspraken waarmee 

inzichtelijk wordt gemaakt hoe een proces leidt tot een circulair eindresultaat. NEN heeft een 

enquête uitgevoerd binnen de bouwketen om zicht te krijgen op de behoeften aan afspraken 

over circulair bouwen. In dit artikel worden de uitkomsten besproken.

Tekst Boukje van Reijn

W
e weten allemaal dat de bouw-

sector veel grondstoffen ver-

bruikt en veel afval produceert. 

Van het bouw- en sloopafval 

wordt circa 98% opnieuw nuttig ingezet1. De 

toepassing is in veel gevallen echter laagwaar-

diger dan oorspronkelijk. Zo wordt beton-

granulaat uit de constructie van een gebouw 

hergebruikt als fundering onder een weg. Ook 

recycling wordt veel toegepast, denk daarbij 

bijvoorbeeld aan metalen. Het omsmelten en 

vormen tot nieuwe profielen vraagt veel ener-

gie en door mogelijke vervuiling neemt de 

kwaliteit geleidelijk af. Met dergelijke vormen 

van hergebruik gaat waarde verloren. Tevens 

bieden zij slechts in beperkte mate mogelijk-

heden om op de lange termijn in de behoefte 

aan grondstoffen te blijven voorzien.
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components, and materials at their highest 

utility and value at all times. The concept dis-

tinguishes between technical and biological 

cycles.’

Voor de enquête ‘Normen voor Circulair Bou-

wen’ is Circulair Bouwen door NEN als volgt 

beschreven. Het bouwen: 

• gebaseerd op een gesloten kringloop waar-

bij de inzet van nieuwe grondstoffen wordt 

vermeden door producten, componenten en 

materialen – met behoud van zo hoog  

mogelijke functionaliteit en waarde –  

opnieuw in te zetten;

• waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt  

gemaakt van hernieuwbare grondstoffen;

• resulterend in een flexibel in te zetten bouw-

werk met de kernwaarde ‘gebruik’ in plaats 

van ‘verbruik’ als uitgangspunt.

N.B.: Deze beschrijving moet niet beschouwd 

worden als een (uit)sluitende definitie maar 

als een poging binnen de enquête enige rich-

ting aan het begrip te geven.

Hoewel bijna 70% van de respondenten aan-

geeft zich te kunnen vinden in de voorgaande 

beschrijving, geeft eveneens 70% aan dat 

daarop nog vele aanvullingen mogelijk zijn. 

Dat geeft aan hoeveel discussie er over de in-

houd van het begrip is. Een willekeurige greep 

uit de aanvullingen die gemeld worden is: 

• het streven naar een koolstofarme/ 

broeikasgasvrije/niet-toxische gebouwde 

omgeving; 

• focus op de bestaande bouw/repareerbaar-

heid/vervanging, tegenover de scope juist 

breder trekken dan alleen materialen; 

• eventuele negatieve (milieu)effecten van 

processen voor hergebruik en/of recycling 

meenemen; 

• de toevoeging dat het om meerdere kring-

lopen gaat en niet om ‘een kringloop’; 

• herformulering van ontwerp- en productie- 

uitgangspunten; 

• vermijden van afval, vervuiling, emissies 

en uitputting en grondstofwinning zo veel 

mogelijk uit de eigen directe omgeving; 

• de noodzaak om materialen van hoogwaar-

dige informatie te voorzien. 

Tevens blijkt dat er grote behoefte is aan  

verheldering: 

• Wat is hernieuwbaar? 

• Hoe definieert men ‘zo hoog mogelijke func-

tionaliteit’ en ‘zo veel mogelijk gebruik van’? 

• Hoe maak je een en ander meetbaar? 

• Welke randvoorwaarden moeten vastgesteld 

worden?

Stellingen

Op dit moment zijn er veel ideeën en voorbeel-

den op het gebied van circulair bouwen. Het 

zoeken op internet levert zo veel informatie op 

dat vast te stellen valt dat er op technisch vlak 

feitelijk geen vuiltje aan de lucht is. Technisch 

gezien kunnen we al meer dan in de praktijk 

zichtbaar is. Waarom is circulair dan nog niet 

mainstream? Om dat beter in beeld te krijgen 

heeft NEN in de enquête een reeks van tien 

Stellingen
1. Bestaande afspraken, normen en regel-

geving sluiten aan op circulair bouwen.

2. De marktacceptatie van nieuwe, innova-

tieve bouwproducten ontbreekt.

3. Als de producent eigenaar blijft van zijn 

bouwproduct of -materiaal, kan hij op die 

manier zorgdragen voor hergebruik bij 

einde levensduur.

4. Criteria voor het meten en beoordelen 

van circulair bouwen zijn voldoende 

vastgelegd.

5. Omdat iedereen iets anders verstaat 

onder circulair bouwen is het maken van 

eenduidige afspraken complex. 

6. Afspraken ten aanzien van kwaliteit en 

garanties van circulaire bouwproducten 

zijn in afdoende mate vastgelegd.

7. Contractvormen als DB(F)MO maken cir-

culair bouwen bedrijfsmatig hanteerbaar.

8. Het is geen probleem om de gelijkwaar-

digheid van nieuwe, innovatieve bouw-

producten aan te tonen.

9. Omdat het duidelijk is welke invloed 

circulair bouwen heeft op de Total Cost of 

Ownership kost circulair bouwen uitein-

delijk niet meer dan traditioneel bouwen.

De Rijksoverheid heeft zich door middel van 

het Rijksbrede programma Circulaire Econo-

mie ‘Nederland circulair in 2050’2 ten doel ge-

steld om in 2030 50% minder gebruik te ma-

ken van primaire grondstoffen (mineraal, 

fossiel en metalen) ten opzichte van 2016. In 

dit Rijksbrede programma worden vijf sectoren 

benoemd waar vooralsnog de prioriteit naar 

uitgaat. Dit vanwege het belang voor de  

Nederlandse economie, de druk op het milieu, 

het bestaan van maatschappelijke energie 

voor transitie naar een meer circulaire econo-

mie en de aansluiting bij de EU speerpunten. 

De vijf zogeheten prioritaire sectoren zijn: 

Bouw, Biomassa & voedsel, Kunststoffen, 

Maakindustrie en Consumptiegoederen. Voor 

al deze sectoren worden in de komende maan-

den een transitieagenda en de meest veel-

belovende routes vastgesteld. 

NEN, medeondertekenaar van het Grondstof-

fenakkoord, ziet de toekomst circulair en heeft 

recent, in nauw overleg met de Rijksoverheid 

en marktpartijen, een onderzoek uitgevoerd 

naar de rol van normen in de circulaire econo-

mie. Voor Bouw heeft dit een vervolg gekregen 

in een brede inventarisatie in de vorm van de 

enquête ‘Normen voor Circulair Bouwen’  

onder bouwers, opdrachtgevers, beleids-

makers, ontwerpers, adviseurs, producenten, 

opleidings- en onderzoeksinstellingen en  

eigenaren/gebruikers. Met als achterliggende 

vraag: Waar heeft de bouwsector op het  

gebied van normatieve afspraken behoefte 

aan, om de circulaire ambities te kunnen reali-

seren? In totaal zijn 98 responses ontvangen. 

Wat is eigenlijk circulair?

De circulaire economie gaat primair uit van het 

sluiten van de cirkel, onder andere door lang-

durig hergebruik op een zo hoogwaardig mo-

gelijk niveau. En bovendien van het gebruik 

van hernieuwbare grondstoffen in plaats van 

primaire, steeds schaarser wordende, grond-

stoffen. Een eenduidige, breed gedragen defi-

nitie van de term ‘circulaire economie’ is nog 

niet vastgesteld. De definitie die de Ellen  

MacArthur Foundation3, een autoriteit op dit 

gebied, hanteert wordt echter vaak gebruikt: 

‘A circular economy is restorative and regene-

rative by design, and aims to keep products, 
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Afsprakenstelsels die kunnen zorgen voor impuls

1. Definities voor circulaire producten en/

of processen eenduidig vaststellen.

2. Invloed van circulair bouwen op Total 

Cost of Ownership meetbaar maken.

3. Modellen voor contractvormen vast-

leggen die een circulaire aanpak  

bevorderen. 

4. Opstellen van financiële instrumenten/

regels voor contracten die duidelijk-

heid geven over de uiteindelijke eigen-

domsverhouding bij toepassing van 

circulaire bouwproducten/-materialen.

5. Kaders en voorwaarden vaststellen om 

het hergebruik van gehele bouw-

producten mogelijk te maken.

6. Opstellen van criteria voor de herbruik-

baarheid van bouwproducten/ 

-materialen in de waardeketen.

7. Het benoemen van essentiële kenmer-

ken om circulair bouwen en/of circulai-

re bouwproducten/-materialen te 

waarderen in een LCA.

8. Voorwaarden opstellen waaronder 

een verzekeraar de garanties van een 

producent van innovatieve producten 

wil verzekeren.

9. Kwaliteitsafspraken opstellen die eind-

gebruikers kunnen inzetten om de 

vraag naar circulair bouwen en/of  

circulaire bouwproducten/-materialen 

te stimuleren.

10. Ontwikkeling van een eenduidige  

normatieve beschrijving van de criteria 

waar een gebouw, bouwproduct 

of-materiaal aan dient te voldoen om 

circulair genoemd te mogen worden.

stellingen opgenomen, waarbij de responden-

ten is gevraagd aan te geven in hoeverre zij 

het eens zijn met die stelling (zie kadertekst).

Afspraken maken

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 

76% van de respondenten het (zeer) eens is 

met de stelling (5) dat iedereen iets anders 

verstaat onder circulair bouwen en dat het  

maken van eenduidige afspraken daardoor 

complex is. Als de criteria niet duidelijk helder 

zijn, hoe vraag je dan uit, hoe ontwerp je, hoe 

produceer of bouw je? Diverse respondenten 

geven aan hier hinder van te ondervinden. De 

respondenten kennen daarnaast een duidelij-

ke rol toe aan de producent van een bouwpro-

duct of -materiaal in het kader van hergebruik 

bij einde levensduur (stelling 3). Als de produ-

cent eigenaar blijft, zo is 63% van de respon-

denten van mening, dan is hij in staat de  

betreffende producten of materialen terug te 

nemen en is dat bevorderlijk voor de manier 

van hergebruik. Dit wijst erop dat er mogelijk-

heden worden gezien in het thema ‘van bezit 

naar gebruik’. In beide gevallen zouden af-

spraken, zoals normen, duidelijkheid kunnen 

scheppen door de essentiële randvoorwaar-

den en criteria vast te leggen.

Marktacceptatie

56% van de respondenten is het eens met 

stelling 2, dat de marktacceptatie van nieuwe, 

innovatieve bouwproducten ontbreekt. Voor 

de acceptatie van dergelijke producten moet 

een producent over het algemeen een lange 

adem hebben. Een factor van belang is ver-

moedelijk dat men in de bouw graag terug-

grijpt op bekende, eerder toegepaste produc-

ten, onder andere in verband met de te 

leveren garanties. Onbekend maakt onbe-

mind. Daarnaast ervaart nog niet iedereen de 

noodzaak van het toepassen van (en vragen 

om!) een circulair product.

Minst mee eens

In de categorie stellingen waar de responden-

ten het minst mee eens zijn, gaan de meeste 

‘oneens’ stemmen (81%) naar de stelling dat 

bestaande afspraken, normen en regelgeving 

aansluiten op circulair bouwen (stelling 1). 

Hoewel de toelichtingen bij de stellingen dui-

delijk maken dat er ook respondenten zijn die 

binnen de bestaande kaders goed uit de voe-

ten kunnen, is er een groter aandeel dat daar 

aangeeft op dit punt in meer of mindere mate 

hinder te ondervinden. Regelgeving wordt dan 

als te star ervaren en te veel ingericht op de 

bestaande situatie. Met projecten als Ruimte 

in Regels (ministeries van EZ en I&M4) wordt 

actief gezocht naar ruimte in de wet- en regel-

geving om duurzame innovaties te bevorde-

ren. 

Daarnaast is 78% van de respondenten van 

mening dat de criteria voor het meten en be-

oordelen van circulair bouwen onvoldoende 

zijn vastgelegd (stelling 4). Dit geldt ook voor 

de afspraken ten aanzien van kwaliteit en ga-

ranties van circulaire bouwproducten (stelling 

6), waarmee 65% het oneens is. Wat betreft de 

meetbaarheid wordt aangegeven, dat er vele 

methoden bestaan die iets zeggen over duur-

zaamheid. Waarbij als kanttekening wordt ge-

plaatst dat ‘circulair’ daarin nog onvoldoende 

wordt gewaardeerd en dat de veelheid in op-

ties tot onduidelijkheid leidt. Diverse respon-

denten pleiten voor opname van het thema 

circulariteit in bestaande methoden als GPR 

Gebouw en de MPG-methode. Voor de laatste 

methode wordt, zoals het zich nu laat aanzien, 

per 1 januari 2018 een grenswaarde opgeno-

men in het Bouwbesluit. 

Met betrekking tot de kwaliteit en garanties 

van circulaire bouwproducten is vooral de 

kwaliteit van gerecyclede en herbruikbare 

stromen een heikel punt. Ook uit eerdere 

NEN-activiteiten op dit punt is gebleken dat 

bedrijven behoefte hebben aan eenduidige 

afspraken op dit gebied, zodat er helderheid 

bestaat over de toepassing van een dergelijk 

product of materiaal, de aan te leveren specifi-

caties en het voorkomen van risico’s voor ge-

zondheid en milieu. Eenduidigheid is dus voor 

zowel stelling 4 als 6 een belangrijk aspect.

Afsprakenstelsels

Naast inzicht in de belemmerende factoren, is 

het met name relevant om inzicht te krijgen in 

de kansen. Op basis van een tiental voorstel-

len (zie kadertekst) is de respondenten daar-

om vervolgens gevraagd naar de afspraken-

stelsels die volgens hen belangrijk zijn om 

(verder) ontwikkeld te worden om circulair 

bouwen een impuls te geven. Hoewel alle 
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voorgestelde afsprakenstelsels vaker belang-

rijk dan onbelangrijk zijn bevonden, is ook 

hier een top 3 van meest belangrijke afspra-

ken samen te stellen.

Eenduidig

In de eerste plaats vindt 88% van de respon-

denten het belangrijk dat definities voor circu-

laire producten en/of processen eenduidig 

vastgesteld worden. Dit sluit aan bij de res-

pons op de eerdere stelling 5 dat iedereen iets 

anders verstaat onder circulair bouwen, waar-

door het maken van eenduidige afspraken 

complex is. Gebrek aan duidelijkheid leidt 

vaak tot onzekerheid. Opvallend hierbij is dat 

ook 5% van de respondenten zegt geen belang 

te hechten aan definities. Uit de bijbehorende 

reacties is op te maken dat dit vooral voort-

komt uit de vrees dat een definitie te beper-

kend kan zijn en zaken daarmee uitgesloten 

worden, men is niet zo zeer tegen het creëren 

van meer helderheid. 

Het opstellen van criteria voor de herbruik-

baarheid van bouwproducten/-materialen in 

de waardeketen (afspraak 6) en het vaststel-

len van kaders en voorwaarden om hergebruik 

van gehele producten mogelijk te maken (af-

spraak 5) wordt vervolgens door respectieve-

lijk 85% en 79% van de respondenten belang-

rijk gevonden. Ook deze respons is in lijn met 

corresponderende eerdere stellingen (5 en 6), 

met betrekking tot de criteria voor het meten 

en beoordelen van circulair bouwen en afspra-

ken ten aanzien van kwaliteit en garanties van 

circulaire bouwproducten. Er ligt een groot be-

lang in het inzichtelijk maken welke producten 

in aanmerking voor hergebruik kunnen komen 

en hoe. En daarnaast om te komen tot een me-

thode om de kwaliteit van producten en se-

cundaire dan wel circulaire grondstoffen te 

borgen. Hierin moet ook de milieu-impact wor-

den meegenomen. 

Conclusie

Wie zich een beetje verdiept in de discussies 

en ontwikkelingen rond circulair bouwen, 

komt al snel tot de conclusie dat die alle kan-

ten op gaan. Dat blijkt ook uit de respons op 

deze enquête. Het thema circulaire economie 

is zeer breed, zelfs wanneer we ons beperken 

tot circulair bouwen. De enquête levert toch 

nuttige inzichten op. De behoefte aan diverse 

afspraken wordt duidelijk ondersteund. Met 

als kanttekening dat die afspraken niet belem-

merend mogen zijn en bij voorkeur performan-

ce based. De afspraken moeten richting kun-

nen geven zonder onbedoelde marktverstoring 

teweeg te brengen. 

Samenwerking kan gezien worden als een  

gemene deler onder de respondenten. Maar 

wie neemt het voortouw? Waar de een aan-

geeft dat aanbieders en afnemers samen voor 

vraag en aanbod moeten zorgen, pleit een an-

der voor een directieve aanpak vanuit de over-

heid. En in welke oplossingsrichting moeten 

we het zoeken? De een ziet iets in producten 

als service, de ander vraagt zich af hoe een 

producent dat in vredesnaam concreet zou 

moeten vormgeven. Daarbij komt dat nog niet 

iedereen overtuigd lijkt van de noodzaak van 

een circulaire aanpak. Wellicht wel in woor-

den, maar nog niet in daden. De gangbare, 

bekende weg is gemakkelijker te bewandelen. 

Het boek ‘Waarom veranderen meestal mis-

lukt’ van Martin Appelo5 geeft een aardige, zij 

het enigszins deprimerende, analyse van de 

noodzakelijke factoren om verandering  

teweeg te brengen en langdurig te laten  

slagen. Hij geeft daarbij een formule. Hoewel 

het boek en de formule gaan over persoonlijke 

verandering, valt deze wellicht ook te extra-

poleren naar dit systeem. 

In de formule worden (1) innerlijke drang, (2) 

discipline en (3) interne attributie (heeft met 

verantwoordelijkheid nemen te maken) met 

elkaar vermenigvuldigd. De aspecten van be-

lang zijn onder andere in hoeverre iets als een 

probleem wordt ervaren, het voorhanden zijn 

van alternatieven, het weerstaan van gewoon-

tes en het nemen van verantwoordelijkheid. 

Zoals in elke vermenigvuldiging kan het ene 

aspect niet gecompenseerd worden met het 

andere: als een van de factoren nul is, is het 

product ook nul. En dan komt de verandering 

niet van de grond. Gewoon niet. Zou dat nog 

aan de hand zijn in het circulair bouwen?

En verder?

Natuurlijk gaan de ontwikkelingen door. Stap-

je voor stapje. Vanuit NEN zoeken we in ieder 

geval aansluiting bij de transitieteams. Daar-

naast organiseren we op 29 juni een bijeen-

komst naar aanleiding van de uitgevoerde  

enquête. In die bijeenkomst wordt verder inge-

gaan op de resultaten. Verder willen we met 

de aanwezigen in discussie over de te nemen 

vervolgstappen. Het is nog beperkt mogelijk 

om aan te melden via NEN Evenementen:  

evenementen@nen.nl. 

1  O.a. Compendium voor de leefomgeving, http://www.clo.nl/

indicatoren/nl0147-bouw--en-sloopafval.

2  Rapport is de downloaden via: https://www.rijksoverheid.nl/

documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-cir-

culair-in-2050.

3 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/.

4 http://www.ruimteinregels.nl/.

5 Uitgeverij Boom Amsterdam, 2014.


