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Kennissessie:

Bouwteam en Circulaire Economie

Dag van de Circulariteit



Agenda

▪ Aanleiding

▪ Introductie

▪ Circulaire Economie

▪ Over bouwteam

▪ Bouwteam en Circulaire 
Economie

▪ Voorbeelden

▪ Interactie/afronding



Aanleiding

Groene Spurt 2023:

• Werkgroep 13

• Poster: Bouwteam als aanjager 
CE

• Juni 2022

• Asfaltketen



Wie bent u?

Wie nemen deel aan deze 
kennissessie:

- Opdrachtgever – (OG)

- Opdrachtnemer – (ON)

- Adviseurs – (AD)

- Leverancier / producent – (LEV)

- Onderwijs – (OW)

- Anders ?



Circulaire Economie

Wat speelt er:

▪ Rijksbrede Programma Nederland 
Circulair in 2050 (2016)

▪ Grondstoffenakkoord (2017 )

▪ Circulaire Transitieagenda’s (2018)

▪ Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 2019-2023 (2019 en in 
2021 actualisatie)

▪ 50% minder grondstoffengebruik in 
2030

▪ Economie zonder afval in 2050.



Recente berichtgeving media:

Wat is er nog meer?



Wat is een bouwteam:

• Projectgebonden samenwerking 
opdrachtgever (OG) –
opdrachtnemer/aannemer (ON), 
incl. adviseurs

• Samenwerkingsvorm

• Tijdelijk karakter, kop en eind

• Ontwerpcomponent

Bouwteam



Historie Bouwteam

❑ Jaren 50-60 – Wederopbouw 
Nederland (Bouw en Infra)

❑ Opleving laatste 5-10 jaar

❑ 2020: Modelovereenkomst 
Bouwteam DG 2020  (Duurzaam 
Gebouwd)

❑ 2021: Bouwteamovereenkomst 
Bouwend Nederland



Bouwteam 

1) Staat voor efficiënt werken:

• lagere tenderkosten, dus lagere 
maatschappelijke kosten

• tijdswinst, niet versplinterd 
organiseren en snel schakelen

• gezamenlijke inspanning is 
bundeling kwaliteiten

2) Opgaves NL worden:
• complexer

• integraler

• multidisciplinair

• programmatisch ‘



Bouwteam

Waarom bouwteam:

▪ Behoefte samenwerken

▪ Delen kennis, expertise en ervaringen

▪ Optimaliseren ontwerp op 
uitvoerbaarheid

▪ Zekerheid realistische prijs

▪ Optimale overdracht ontwerp-
uitvoering

▪ Ruimte voor innovaties en 
duurzaamheid



Bouwteam

Meerwaarde bouwteam:

• Inbreng kennis/ervaring markt

• Ontwerp maakbaar en betaalbaar

• Evenwichtige risicoverdeling

• Grip op kosten

• Versnelling in proces (tijd is geld)

• Geen discussies over 
meerwerk/afwijkingen

• Techniek en omgeving leidend

• Aannemer toont eigenaarschap

OG OG + ON
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Bouwteam

Wat levert het nu op?

o Betrokkenheid

o Waardecreatie / -denken

o Eigenaarschap

o Gezamenlijkheid

o Ketensamenwerking

o Werkplezier

o Respect en waardering

o Best for project

Circulariteit / biobased:
• betonproducten
• asfaltmengsels
• straatmeubilair
• wegmarkering

• groen en biodiversiteit
• hergebruik materialen
• inzet materieel
• beperken uitstoot/emissie
• levensduurverlengen
• circulair ontwerpen
• modulair / uitwissel- / 

losmaakbaarheid
• materialenpaspoort



Dag van de Circulariteit

12 oktober 2022



Bouwteam en Circulariteit

Frank van den Hoogen

12 oktober 2022

Veenendaal



▪ Geeft de markt de benodigde ruimte en tijd.

▪ Samen ontwerpen en risico’s beheersen/verdelen.

▪ Makkelijk schakelen indien zich kansen voordoen tijdens het project.

▪ Geeft de mogelijkheid om varianten gezamenlijk uitwerken.

Bouwteam en Circulariteit



▪ Oplossingen die worden geschrapt voor de inschrijving.

▪ Harde deadline van aanbesteding/inschrijving.

▪ Innovaties en garanties, keurmerk, certificaat.

▪ Herbruikbare materialen in traditioneel contract.

▪ De rest van ons systeem is nog lineair

Circulariteit en hergebruik traditioneel



Emmalaan, Perzikstraat  en Plutostraat

• Hergebruik trottoirtegels en minder toepassing van nieuwe materialen door afname verharding van 608m2. 
• Toepassingen innovatieve betonnen straatstenen. 
• Hoogwaardig hergebruik restmaterialen: 

o 85% hergebruik grond binnen projectgrens 
o Hergebruik trottoirtegels 
o Herplanting bomen Emmalaan in nabijgelegen park, 
o Tegels Perzikstraat aangeboden aan Steenbreek project in de buurt. 

• Toepassing van Dubocalc. 
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Conclusie project 
Circulaire bruggen Dukenburg

• Op twee van de drie locaties is de aantoonbaar meest duurzame 
oeververbinding gerealiseerd.

• Op alle drie de bruggen is een CO2-besparing behaald van gemiddeld 77%.
• Hout blijkt in de praktijk het meest duurzame materiaal te zijn, als gevolg 

van opslag van CO2 en de hernieuwbaarheid van het materiaal.
• Tijdens de verkenningsfase bleek dat circulariteit en CO2-reductie in 

situaties tegenstrijdig kunnen zijn. Het is dus belangrijk de 
duurzaamheidsdoelstelling voor het project scherp te stellen.



Stellingen / vragen:

▪ Liggen we op koers voor 2030 / 2050

▪ Wat zijn de belemmeringen

▪ Is er voldoende kennis / expertise

▪ Wat moet er gebeuren

▪ Waar hebben we behoefte aan

▪ Wie is er als eerste aan zet.


