
De circulaire bouwketen, verdeeld in de ontwerp-, bouw-, gebruiks-, en 

sloopfase. Ook zijn de posities van vier ketenpartners in de circulaire 

bouwketen weergegeven.
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Geen hergebruik van 

bouwmaterialen: 

• Voldoet niet aan richtlijnen;

• Heeft geen keurmerk;

• Hergebruik verboden.

Hergebruik kan gestimuleerd 

worden met:  

• Flexibelere bouwrichtlijnen;

• Circulaire architectuur;

• Verplicht toepassen hergebruikte 

materialen;

• Verlagen MPG-waarde;

• Belasting arbeid omlaag, 

belasting consumptie omhoog.

Monstername tijdens een 

asbestinventarisatie. 

Schijf

• Asbest verzamelnaam zes soorten 

silicaatmineralen.

• Asbest verboden naar aanleiding van 

gezondheidsproblematiek.

• Hieruit is asbestsaneringsbranche 

ontstaan.

• CE-markering en prestatieverklaring voor 

bouwmaterialen uit de geharmoniseerde 

Europese norm verplicht.

• Bouwmaterialen moeten voldoen aan bepaalde 

richtlijnen.

• Indien geen gecertificeerde materialen worden 

gebruikt, is bouwer zelf verantwoordelijk voor 

voldoen aan richtlijnen.

• Duurzame bouwkeurmerken:3-5

• MIA en/ of VAMIL regeling voor 

duurzaam bouwen in het algemeen.
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Conclusie

• Nieuwe, grote kans in 

ontwikkeling in circulaire 

economie;

• Vliegende start dankzij 

asbestinventarisatie-ervaring;

• Optimaal gebouwenbeheer 

in gebruiksfase;

• Mogelijk maken nauwkeurigere 

sloopofferte voorafgaand aan 

sloop.

Wetenschappelijke literatuurbasis

Discussie

Zwakte van onderzoek:

• Empirische studie leunt sterk op 

interviews.

Contributie aan theorie:

• Manier waarop Deskundig 

Inventariseerders Asbest in theorie en 

in praktijk werken komen overeen.

Implicatie voor praktijk:

• BME verandert snel; informatie snel 

verouderd.

Suggestie vervolgonderzoek:
• Onderzoeken CO2 reductie bij 

‘oogsten’ ten opzichte van slopen.

Referenties
(1) New Horizon. Tjokvol Circulair Bouwmateriaal (achtergrond) https://newhorizon.nl/donorgebouwen/ 
(geraadpleegd op 6-03-2019).
(2) Mitsubishi Elevator Europe. Materialenpaspoort: wat, waarom en toekomst van materialen 
https://www.mitsubishi-liften.nl/materiaalpaspoort/ (geraadpleegd op 18-06-2019).
(3) Cradle to Cradle Certified. Get Cradle to Cradle Certified https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-
certification (geraadpleegd op 11-4-2019).

(4) Dutch Green Building Council. BREEAM-NL Keurmerken https://www.breeam.nl/keurmerken (geraadpleegd op 12-
04-2019).
(5) DUBOkeur. DUBOkeur® voor bouw, interieur en GWW producten 
http://www.dubokeur.nl/files/DUBOkeurproductmain.html (geraadpleegd op 19-06-2019).
De overige gegevens en figureren komen voort uit het bijbehorende verslag van dit bachelorproject. Het verslag is op 
te vragen via onderstaande gegevens.

Een Mitsubishi lift opgenomen in een materialenpaspoort.2

In dit bachelorproject is onderzocht hoe een businessmodel eruit ziet waarin BME haar ervaring met asbestinventarisaties en externe 

materiaalkennis kan inzetten voor materiaalinventarisaties. Bij een dergelijke inventarisatie wordt gekeken naar de soorten materialen, de 

hoeveelheden materialen en de waarde van de materialen in donorpanden. Donorpanden zijn kantoorpanden die gesloopt gaan worden.


