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COLUMN

BouwCirculair  
verbreedt in ketens
Met BouwCirculair gaan we stap voor stap op weg naar een Circulaire 
Economie in de bouw. Maar wanneer zet je een volgende stap? 
BouwCirculair is voortgekomen uit het Netwerk Betonketen. In 2018 
zijn er naast enkele betonketens, ook verschillende asfaltketens bij 
gekomen. Met die laatste wordt invulling gegeven aan Duurzaam 
Asfalt. Maar we zijn er nog niet. Beton wordt immers niet alleen in 
de infrastructuur gebruikt en met duurzaam asfalt heb je nog geen 
duurzame weg. 

W e betrekken daarom steeds meer duurzame betonproducten en daarmee 
producenten bij het realiseren van onze doelstellingen. We zijn begonnen 
met het verduurzamen van elementverharding. Nu zetten we in op 

een breed scala aan betonproducten die voornamelijk gebruikt worden in de civiele 
infrastructuur.

Podium voor cementloos beton
Daarnaast geven we kansrijke ontwikkelingen zoals cementloos beton een podium voor 
een bredere en snellere acceptatie. Met deze aanpak zetten we in op een gezamenlijke 
breed gedragen en eenduidige uitvraag. En genereren we tevens kennis die noodzakelijk 
is om te komen tot een nog hogere mate van circulariteit.

In sloop zijn grote stappen gezet
Ook op het gebied van sloop zijn grote stappen gezet. BouwCirculair heeft een metho-
diek ontwikkeld waarbij de opdrachtgever een zeer hoge mate van circulariteit kan 
realiseren met eenvoudige aanpassingen in de uitvraag. Opdrachtnemers springen er 
met veel enthousiasme op in, waaruit opnieuw blijkt dat de markt er klaar voor is. Een 
kwestie van het aanscherpen van en het invulling geven aan de vraag en het aanbod.

Biobased materialen
Dit jaar zijn we ook andere onderdelen aan het verkennen. Zo besteden we aandacht 
aan biobased materialen, openbare verlichting, bermen, wegmeubilair, wegfundatie 
et cetera. Afhankelijk van de onderdelen worden stappen gezet en resultaten geboekt. 
Soms snel, soms duurt het nog even.

Gebouwde omgeving
De afgelopen jaren is vooral ingezet op de infrastructuur en de inrichting van de 
openbare ruimte. De aanpak is echter ook toepasbaar op de gebouwde omgeving.  
Met woningcorporaties, gebiedsplanners en gemeenten worden verkenningen 
uitgevoerd. De eerste stappen zijn gezet om ook daar Circulair Bouwen te versterken.

Jongeren de ruimte geven
De Verbreding is dus ingezet. Dit betekent ook dat we, als BouwCirculair, de ruimte 
moeten zoeken om anders te denken. Dat is niet altijd eenvoudig maar wel nodig.  
We kunnen daarbij leren van hoe studenten invulling geven aan het thema. Zij zijn veel 
minder belast met ons lineaire denken. Laten we daarom ook deze jongeren de ruimte 
geven, om gezamenlijk met nieuwe ideeën en producten de maatschappij leefbaar te 
houden voor de toekomst.
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