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Programma

● Korte kennismakingsronde

● Circulariteit, de laatste ontwikkelingen

● Circulariteit mbt bruggen, IFD

● Discussie



De Urgentie

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, 
kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de 
toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen 
steeds opnieuw gebruikt. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat 
nodig is voor een circulair Nederland in 2050.

In 2023 alles circulair aanbesteden

https://youtu.be/e56GK-16YKE

Centrale overheid



De Urgentie

● In Nederland komt er per jaar 25.000 miljoen kg afval (grondstof) vrij dankzij de 
bouw. 
Dit is de enige sector waar deze hoeveelheid elk jaar nog steeds stijgt. 
De bouwsector moet dus veranderen om de impact op de wereld en de uitputting 
van de aarde te verminderen. 
Dit houdt idealiter in dat de sector opereert zonder afval te produceren. 

De bouw



Slechts een kwart van de openbare aanbestedingen in de 
bouw wordt op duurzaamheid gegund

Ondanks de klimaatdoelen wordt 
slechts in een kwart van de openbare 
aanbestedingen op duurzaamheid 
gegund. Uit de volledige analyse van 
2018 blijkt onder meer dat in 73,1% 
van alle openbare aanbestedingen 
duurzaamheid geen rol speelt.



De Overheid

● Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent: werken zonder nog afval te 
produceren. Beton bijvoorbeeld eindigt dan niet als afval, maar als nieuw beton op een 
snelweg. Hoe krijgen we dat voor elkaar? 

● ProRail is gestart met een pilot om een deel van de inrichting van de nieuwe 
verkeersleidingspost circulair in te kopen. De afdeling Facilitaire Zaken wil hiermee 
uiteindelijk minder materiaal gebruiken, om zo kosten, CO2-footprint en uitputting 
van schaarse grondstoffen te reduceren.

● De gemeente Amsterdam zet in haar duurzaamheidsagenda vol in op de circulaire 
economie als pijler onder het duurzaamheidsbeleid

● Voor TenneT draait een circulaire economie om het zoveel mogelijk verminderen van 
ons verbruik van schaarse grondstoffen, hergebruik van grondstoffen en 
afvalbeperking in onze activiteiten. Onze ambities op het gebied van de circulaire 
economie dragen bij aan SDG 12 doordat ze duurzame consumptie en productie 
bevorderen.

ambities



De private Markt
initiatieven



De Overheid

● Het materialendepot is een marktplaats voor het aanbieden van artikelen uit de 
grond-, weg- en waterbouw voor hergebruik binnen de gemeente Rotterdam. Dit 
kunnen nieuwe spullen zijn die over zijn, maar zeker ook gebruikte materialen die 
vrijkomen. Als de kwaliteit goed genoeg is voor hergebruik, kun je natuurlijk beter 
die materialen gebruiken dan dat je nieuwe spullen aankoopt!

● De dubbeldekkers zijn aan vervanging toe. Beschouw ze als rijdende 
grondstoffendepots en je zult ze meteen zien als een enorme waardebron. Dit is 
dan ook hoe de NS het zag. En met een circulair rendement van 96%, waarmee 
maar liefst 24 miljoen kilogram aan de sloop ontsnapt, is de NS zeker niet de 
minste voorloper.

Concrete acties / windowdressing?



De Overheid
Circulair inkopen



De collega’s

● Wij ondersteunen gemeenten in de transitie naar een circulaire gemeente. Hiervoor heeft Royal 
HaskoningDHV een zes stappen plan ontwikkeld dat gemeenten helpt om de circulaire economie 
concreet te maken. Onze procesmatige aanpak helpt om actie te ondernemen en niet in 
discussies te blijven hangen. Door onze aanpak toe te passen, wordt de transitie naar de 
circulaire economie concreet.

● +Circular Design is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat inzicht biedt in het 
materiaalgebruik van ontwerpen. De visualisaties uit het programma stellen de opdrachtgever 
en ook ontwerpers zelf in staat om de circulariteit van het ontwerp te meten, te vergelijken en 
om inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel. De tool geeft concrete invulling aan één van de 
zeven Duurzame Ontwerpprincipes van Witteveen+Bos, circulair ontwerp.

● Iv-Infra bracht dit in kaart voor een grote gemeente die de circulaire vervanging van 
(fiets)bruggen voorbereidt en ontwikkelde een tool waarmee de gemeente in het 
aanbestedingstraject de circulariteit in brugontwerpen van verschillende aanbieders objectief 
kan beoordelen. De wens van de gemeente was om circulariteit op een gestandaardiseerde 
manier te quoteren en daarbij wilde de gemeente ook concreet advies over het meest 
aangewezen materiaalgebruik en de meest aangewezen technieken bij de bouw van een 
circulaire brug. 

initiatieven



De Branche



Open Leeromgeving  Circulair Viaduct

Om te komen tot een gezamenlijk beeld over het 
bouwen van circulaire viaducten en bruggen zoeken we 
de verdieping in verschillende themalijnen. Elke 
themalijn wordt begeleid door twee bevlogen trekkers 
vanuit verschillende organisaties en bedrijven, die in 
duo’s de themalijnen begeleiden en met elkaar 
verbinden.

● BUSINESS- EN VALUECASE

● INKOOP EN AANBESTEDING

● KETENSAMENWERKING

● MATERIAAL

● ONTWERP

● TECHNOLOGIE EN DATA

Doel: een Strategic Business Innovation Research (SBIR)

themalijnen



Digitalisering



Aanbesteden
Losmaakbaarheid



IFD

https://youtu.be/x7T1fpkju14

CROW



IFD – NTA 8086

Raakvlakken zit de winst, 
de interfaces.

Versie 2.0



IFD – NTA 8086

Voor raakvlakken een 
slimme klasse indeling 
kiezen.

Versie 2.0



De Realiteit
Fietsenstalling Eindhoven



Samenvattend

● De Urgentie om circulair te ontwerpen en bouwen is helder!

● Alle partijen experimenteren met oplossingen

● Voor bruggen is de IFD en de NTA een eerste stap naar Circulariteit

● De hele keten doet mee…..



vragen
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