Bouwwaardemodel
waardevernietiging
Efficiënt en zuinig omgaan met
grondstoffen en materialen is een
van de belangrijkste kenmerken
van de grondstoffentransitie.
De gemeente Rotterdam heeft
een circulair Bouwwaardemodel
ontwikkeld om de relaties tussen
bouwstromen inzichtelijk te
maken. Het model geeft een
perspectief om optimaal circulair te handelen binnen de rol en
reikwijdte van een organisatie of
bouwketen.
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het eind van de levensduur kan worden
hergebruikt en gerecycled.

Figuur 2: Circulair kader
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Optimaal beheer en onderhoud

In de ontwerpfase worden keuzes gemaakt
over het toe te passen materiaal en ontwerp.
In vier processtappen wordt circulariteit
opgenomen in een integraal ontwerp. De
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kansen opgehaald en afgewogen worden,

Circulair Kader
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was het opstellen van een Circulair Kader
(figuur 2). Hierin is te zien waar circulariteit plaatsvindt: bij materialen, projecten

Tabel 1: Voorkeursvolgorde circulair ontwerp
1. Denk vanuit het systeem en niet vanuit de oplossing: Voor een optimaal circulair
bouwobject is het van belang het systeem, functie en gebruik in haar omgeving mee te
nemen.
2. Preventie: Is (ver-)bouwen, nieuwe of meer infrastructuur de oplossing? Of kan het
vraagstuk op een andere manier worden ondervangen?
3. Voorkom het gebruik van niet-circulaire of toxische materialen.
4. Ontwerp voor langere Levensduur: van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwobjecten. Neem mee het verschil in vervangingssnelheid. Denk aan de aanpasbaarheid in
functie en de losmaakbaarheid.
5. Creëer herbruikbaarheid en (hoogwaardige) recyclebaarheid van het materiaal,
product en object aan het einde van de levensduur: het ontwerp richt zich op de gehele
levensduur en over meerdere levenscycli heen. Uiteindelijk zal elk materiaal of object
niet meer hergebruikt kunnen worden door slijtage of vermoeidheid. Bij tweedehands
objecten, zoals een brug, is acceptatie cruciaal.

en in de functie/systeem. Ook zijn de drie
bouwfasen vanuit de Transitie-agenda
Bouw gepositioneerd: Ontwikkelfase,
Gebruikersfase en Hergebruiksfase. Aan de
drie bouwfasen zijn circulaire strategieën
toegevoegd, respectievelijk: waardecreatie,
beheer en onderhoud en waardebehoud.

Zeven tactieken
De basis van het Circulaire
Bouwwaardemodel (figuur 3) zijn de bouwstrategieën waardecreatie en waardebehoud. Hieraan toegevoegd is de bouwstra-
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tegie preventie. Preventie vindt plaats in
alle niveaus en bouwfasen. In het model zijn

Figuur 3: Circulair Bouwwaardemodel

de circulaire ambities opgenomen: levensduurverlengen, hergebruik en recycling.
Duurzaam materiaalgebruik is de basis voor
waardecreatie en optimaal assetbeheer is
de basis voor waardebehoud. Tot slot zijn
enkele circulaire principes toegevoegd,
zoals: recyclebaar, demontabel en adaptief.
Essentieel is de scheidingslijn tussen keuzes
waar materiaal de focus vormt en het
overige ontwerp. Door duurzaam materiaal
te kiezen borg je recycling. Keuzes hierin zijn
het startpunt en aansluitpunt van circulariteit in een gesloten kringloop. Door materiaalmoeheid en slijtage vervallen materialen
in afval. Door te ontwerpen naar technische
levensduur, wordt de cirkel gesloten met het
kunnen hergebruiken van bouwobjecten.
In het Bouwwaardemodel zijn trapsgewijs
zeven tactieken gepositioneerd die een
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Tabel 2: Circulariteit in de Bouw; Strategie, Tactiek en Principes
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