
Hoe bouwen 
we circulair?
Inspiratie voor wooninitiatieven om  
circulariteit toe te passen in de bouw
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Wat is circulair bouwen?
Meer dan gemiddeld wordt in Gelderland geïnnoveerd in de bouw en infrastructuur. 
Circulariteit krijgt daarbij steeds gelukkig meer aandacht. Maar wat is circulair 
bouwen precies? Wanneer voldoet een woning aan het label ‘circulair’? Welke duur-
zaamheidsdoelstellingen kunnen behaald door gebruik te maken van circulair of 
biobased materiaal? En waar moet rekening mee gehouden worden bij het ontwerpen 
en bouwen van een circulaire woning? Provincie Gelderland zet in op circulair 
bouwen. Deze brochure toont enkele doelen en mogelijkheden. 

Onder circulair bouwen verstaan we het ont -
wikkelen, gebruiken en hergebruiken van 
gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder 
natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten,  
de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan  
te tasten. Bouwen op een wijze die economisch 
verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van 
mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Provincie Gelderland heeft de circulaire uitdaging 
binnen de sector bouw en infrastructuur 
weergegeven in drie ambities:
1	 Lichtere materialen met lagere milieu-impact 

toepassen;
2	 Hernieuwbare in plaats van fossiele grondstoffen 

en energiebronnen gebruiken;
3	 Materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in 

de keten houden. 

Om deze ambities te behalen, zijn er diverse acties 
uitgeschreven en ontwikkeld. Zo kunnen we het 
materiaalgebruik bij nieuwbouw en bestaande 
bouw verminderen, door andersoortige materialen 

te gebruiken en hoogwaardig hergebruik in  
te zetten. Door vastgoed te herbestemmen en  
de levensduur ervan te verlengen, creëren we 
minder afvalstromen. Wordt er wel sloopafval 
gecreëerd, dan stimuleren we hergebruik.  
Er bestaan ook mogelijkheden in het toepassen  
van biobased materialen. En dan liggen er nog 
circulaire oplossingen in flexibel wonen, zoals 
tijdelijke woningen.

Provincie Gelderland heeft haar ambities voor 
circulair bouwen vertaald in enkele concrete 
doelen voor 2030:
1.  Bij nieuwbouwwoningen in Gelderland wordt 

25% circulair materiaal gebruikt.
2.  Bij het energieneutraal en klimaatbestendig 

maken van de Gelderse bestaande 
woningvoorraad wordt 30% circulair 
bouwmateriaal toegepast.

3.  Bij eigen infrastructurele werken van  
de provincie passen we 100% duurzaam 
materiaalgebruik toe.

Waar draagt circulair bouwen aan bij?

  Duurzaamheid =   Het gebruik van fossiele grondstoffen wordt afgeremd  
door te kiezen voor circulair bouwmateriaal.

  Hergebruik =  Door sloopmateriaal te hergebruiken en te kiezen voor biobased materialen,  
hoeft er minder nieuw materiaal gerealiseerd te worden.

 Klimaat =   Door te kiezen voor circulair, hergebruik en biobased, neemt de CO2-uitstoot  
af omdat er minder wordt geproduceerd en getransporteerd. 

  Waterbesparing =   We besparen het gebruik van water, omdat het mijnen van grondstoffen  
en de productie van nieuwe bouwmaterialen afneemt.

 Milieu =   Er vindt minder transport (en de daarbij behoorlijk vervuiling) plaats,  
omdat er minder import van primaire grondstoffen en materialen passeert.
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Waar moet rekening mee gehouden worden?
Het bouwen van een circulaire woning begint  
met het ontwikkelen van een concreet initiatief. 
Wordt het bijvoorbeeld conceptuele bouw, of wordt 
bij de bouw van de woning juist ingezet op tweede- 
hands bouwmaterialen? Er zijn tal van mogelijk- 
heden. Ga daarover in gesprek met de kernfiguren 
van het project. Dit kan een architect zijn, een 
aannemer, de betreffende gemeente, de bewoners 
en andere betrokkenen. Stem gezamenlijk  
de gewenste duurzaamheidsdoelstellingen af.  
Aan welke materialen wordt gedacht? Denk aan 
hout, stro, leem, CLT, circulair beton, tweedehands 
bouwmateriaal, enzovoort.  

Wat zijn de conse quenties voor bijvoorbeeld  
de constructie, de inrichting van het proces en  
de kosten van deze keus? Welke invloed heeft  
elke beslissing op de tijdsduur van het project,  
op de bouw zelf en op het onderhoud daarna?

Er bestaan verschillende bedrijven in circulaire 
bouw die advies en ondersteuning kunnen leveren. 
Daarnaast is bij diverse databanken/materiaal-
banken oud (sloop)materiaal op te halen om te 
(laten) verwerken in circulaire bouwprojecten.  
Op zeer veel plekken zijn deze aanbieders te vinden.

Megaplex woonmodule opgebouwd uit CLT (vuren)hout vloer-, 
wand- en plafondelementen (Hardeman)

Bij circulaire houtskeletbouw is ecologisch en biobased bouwen én 
isoleren mogelijk (Warmteplan BV)

Complete - uit een hoogbouwflat gezaagde en gehesen - 
appartementen vormen de basis voor circulaire grondgebonden 
woningen: project SUPERLOCAL te Kerkrade (Dusseldorp)

Woning van natuurlijke en biobased materialen, op ecologische 
wijze gebouwd (ECO+BOUW)

Uit sloopbeton teruggewonnen grind, zand en cementsteenpoeder 
als 97% van de benodigde ingrediënten om nieuw beton te maken, 
waarbij sloopbeton volledig en hoogwaardig wordt hergebruikt in 
de betonketen (Lagemaat BV)

Partij afschot isolatie, geoogst vanaf een voormalig 
brandweerkazerne te Driebergen (Hooijer Renkum BV)
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Welke impact heeft circulair bouwen?
Impact van circulaire opties woningbouw

Materiaal 
(toepassing) Hoeveelheid Circulaire 

opties Besparing op materiaalgebruik

Steenachtige 
materialen Circa 700

Biobased 
materialen 
(m.n. hout) 

Als 25% van de jaarproductie woningen (ca 1750 woningen) wordt 
gerealiseerd in HSB (houtskeletbouw) dan is 31,5 kton hout nodig 
en wordt circa 140 kton steenachtige materialen en bespaard*. 

Gebruikmakend van een emissiefactor van 0,285 kgCO2/kg 
bakstenen (bron: EU 27 (project EU & DK Input Output database),  
is de CO2 impact gerelateerd aan deze optie 39,9 ktonCO2/jaar.

Betonrecycling

Bij volledig betonrecycling is de verwachting dat dit op termijn 
15-20% primaire grondstoffen bespaart**. Op de hoeveelheid beton 
betekent dit ca 50 kton primaire grondstoffen.

Gebruikmakend van een emissiefactor van 0,183 kgCO2/kg beton 
(bron: EU 27 (project EU &DK Input Output database), is de CO2 
impact gerelateerd aan deze optie 9,17 ktonCO2/jaar,

Flexibel/
levensloop 
bestendig

Beperkt (minder materialen bij verbouw)

Herbestemmen 
vastgoed

Geen gegevens bekend. Aannemende dat door herbestemmen van 
vastgoed 5% nieuwbouw woningen wordt bespaard, dan bespaart 
dat circa 30 kton aan steenachtig materiaal. 

Gebruikmakend van een emissiefactor van 0,285 kgCO2/kg 
bakstenen (bron: EU 27 (project EU &DK Input Output database),  
is de CO2 impact gerelateerd aan deze optie 8,55 ktonCO2/jaar.

* Voor een gemiddelde houtskeletbouw woning is 13 ton hout nodig en wordt 6,24 ton CO2 bespaard met substitutie 
en reductie van conventionele bouwmaterialen (voor een traditionele woning is uitgegaan van 80 ton steenachtige 
bouwmaterialen). Bron: Bijdrage ecosysteemdiensten aan circulaire economie (Royal HaskoningDHV, 2017) 

** In het Betonakkoord wordt uitgegaan voor 2030 van een maximale vervanging in van 15-20% van de grondstoffen 
door recycling van beton, samenhangend met feit dat er meer gebouwd wordt dan gesloopt (www.betonakkoord.nl)

Gerealiseerde projecten

Tiny houses in Meinerswijk: tijdelijke woningen van 22 m2 voor een eenpersoons huishouden (Hodes huisvesting)
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Woningen waarvan het houtskelet met stro is opgevuld en de muren zijn afgewerkt met leemstuc (Iewan, Talis, Vastbouw)

Circulaire herontwikkeling van de Heuvelstraat in Silvolde, 
waarbij de eerste verouderde woningen op duurzame wijze 
zijn gesloopt, veel materiaal wordt hergebruikt (waaronder 
dakpannen en bakstenen) en 28 nieuwe woningen duurzaam 
en energieneutraal gerealiseerd worden (Wonion)

Woningen van circulaire conceptbouw van Woningstichting Putten 
in Putten (Plegt-Vos)

Bronnen/meer info
Kenniscentrum Circulaire Bouw
Cirkelstad
Circulaire Atlas Gelderland
Insert Materialenbank

Myriam van Zetten 
026-3599274 / 06-52801873 
m.van.zetten@gelderland.nl

Huibert Verdoold 
026-3599608 / 06-52802176 
h.verdoold@gelderland.nl

https://rvnhub.nl/projecten/circulaire-bouweconomie/
https://www.cirkelstad.nl/
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/06Werk-en-ondernemen/191125_Circulaire_Atlas_Gelderland.pdf
https://www.insert.nl/
mailto:m.van.zetten%40gelderland.nl?subject=
mailto:h.verdoold%40gelderland.nl?subject=
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www.gelderland.nl 20

 4
00

 0
10

mailto:provincieloket%40gelderland.nl?subject=
http://www.gelderland.nl

