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Circulair Bouwen
De disruptie voor de bouwsector



Een gebied indelen op basis van 
aanwezige materiaal-, rest-, afval- of 
energiestromen waardoor overschotten 
of afval van de ene als grondstof voor 
de andere dienen.

Circulair Bouwen
Gebiedsontwikkeling



Gebouwelementen zo ontwerpen dat het 
gebouw dynamisch is, veranderbaar, 
remontabel en modulair en functioneert 
als een tijdelijke opslag van materialen.

Circulair Bouwen
Ontwerpen



Materialen die nagroeibaar zijn, 
herbruikbaar, re- of upcyclebaar 
waardoor ze zo lang mogelijk in de 
kringloop blijven.

Circulair Bouwen

Materialen



Producten afnemen als dienst waarbij de 
producent eigenaar blijft en 
verantwoordelijk is voor het onderhoud 
en de terugname.

Circulair Bouwen
Businessmodellen



Een pakket van open geformuleerde 
ambities met vast budget daagt de 
markt uit om een consortium te vormen 
en zelf met innovatieve 
bouwoplossingen te komen.

Circulair Bouwen
Aanbesteden



Vormen van financiering via total cost of 
ownership, life cycle cost, investeringen 
die worden betaald door besparingen of 
verdiensten in tijd, statiegeld op 
materialen en leasingformules.

Circulair Bouwen
Financiering



Werkruimte aanbieden als dienst. Het 
kantoor wordt open en dynamisch 
ingericht met hightechondersteuning. 
Communicatie en verbinding met andere 
medewerkers én bedrijven staan 
centraal.

Circulair Bouwen
Het nieuwe werken



Het proces is het doel
Ruimte voor experiment(er)en 

met bouwbedrijven, 

hogescholen, Universiteiten. 

Icoonprojecten.

Makerspace, Fablab voor 

actoren uit de bouwsector.

Kans om handen vuil te maken 

en “nieuwe fouten” te maken.

Samen nieuwe processen, 

producten of modellen 

demonstreren in een soort 

expo of een showcase.

Alle uitkomsten, ervaringen en 

leermomenten dissemineren 

via alle relevante middelen.

Van cafés, e-zines tot YouTube.

Al het geleerde opschalen 

naar Circulaire gebouwen. 

Oplossingen, innovatie direct 

manifesteren in een gebouw.

Elk gebouw moet een functie 

hebben. Aantrekkelijke ruimte 

om te werken gebaseerd op het 

“Nieuwe Werken”.

De markt uitdagen om nieuwe 

oplossingen te zoeken en met 

elkaar samen te werken om 

deze in de praktijk te testen.

Live monitoring en streaming 

van de processen. Daardoor 

continu nieuwe actoren bij het 

proces betrekken of inspireren.


