
Van Lineair naar Circulair 
Duurzaam geld verdienen en samen 100% Circulariteit in 2050 waarmaken

Time is running out…

Sander Holm, Sustainability Manager, BAM Bouw en Vastgoed 



Haast, besef van de enorme opgave…

In 2050 een circulaire maatschappij

In NL: 
ca.165.000 m2 (>1300) woningen circulair…
> 50.000 m2 commercieel vastgoed circulair… PER DAG!



KANSEN & Zoeken naar nieuwe oplossingen…

Aanvullende waarde mee laten wegen in de besluitvorming



• Circulair Inkopen (o.a. Circulair meubilair samen met leverancier  

Desko, vanaf 2012)

• Gemeentehuis Brummen Het eerste gebouw als grondstoffen bank 

(D&B, 2012). Arch. Thomas Rau.

• CIRCL, ABN Amro Paviljoen Amsterdam aanvullende circulaire 

waardecreatie, cocreatie (‘Bouwteam’, oplevering september 2017)

• RHDHV kantoor Amsterdam transformatie bestaande hal met 

voornamelijk bestaande materialen (‘dbfmo’, oplevering mei 2017)

• Circulair asfalt (LE2AB): 93% van het nieuwe asfalt is gerecycled en 

wordt op lage temperaturen geproduceerd en verwerkt

Voorbeelden binnen BAM
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Bijlmer Bajes





Hergebruik van materialen en structuren



Re-use





 Samenwerking en transparantie

 Maximaal inzet op circulair

 Afwegingsmatrix

 Gezamenlijke marktconsultatie

 Gezamenlijke inkoop

Integrale besluitvorming



In één BIM model samengewerkt:

 Architect: Architecten CIE

 BIM coördinatie en Constructeur: BAM A&E

 Hoofdaannemer: BAM B&T

 Uitvoering: BAM B&T en CO-makers

Circl – ABN Amro Paviljoen Zuidas



 REmontabele CLT 

Houtconstructie lariks en 

vuren ‘uit de buurt’

 Droge verbindingen

 Materialen zonder coating

- Glasgevel zonder 

zonwerende coating

- Blank staal en aluminium 

(bijvoorbeeld behuizing 

verlichting)

Derix

Bewuste, hergebruikte en herbruikbare materialen

De Groot en Visser



 Hele elementen

 Droge verbindingen

 Alles opbouw monteren

 Akoestisch plafond uit 

oude spijkerbroeken

 Textiel ventilatie kanalen

Bewuste, hergebruikte en herbruikbare materialen



 Kozijnen en deuren uit ander 

gebouw (urban mining)

 Leuning, BSH, camera’s uit 

ander gebouw 

 Aluminium 100% gerecycled

 Hergebruikte parketvloer

 betontegels via Marktplaats

 Hergebruik bekabeling

Hergebruik oude elementen

New Horizon



 3D ‘geprint’ hekwerk uit 

restafval houtconstructie

Hergebruik rest materialen



 Waterbuffering

 Energieopwekking

Donker Groen

Sluiten kringlopen



 Hoogwaardige PV panelen op 

dak en gevel

 Gelijkspanning hele gebouw

 USB-C connector

 Armaturen op gelijkspanning

 Handbediende tourniquet

Innovaties CIRCL



 Warmte en koeling via 

omkeerbare WP op grondbron

 afgifte via stralingsvloer -> 

PCM in de vloer

 Gebruik restwarmte 

parkeergarage

 Benutten digitale data (BIM) 

uit b.v. Madaster 

marktplaats: 

Circular Building Platform

Innovaties CIRCL


