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Inleiding 
 
De opzet van de bouwketen is nu nog vooral lineair georganiseerd. Producten worden gemaakt 
vanuit nieuwe materialen, realiseren gebouwen en op een gegeven ogenblik worden deze 
gebouwen gesloopt. De reststromen verdwijnen naar de recyclers of verbrandingsoven. Met de 
circulaire economie streven we ernaar dat reststromen weer worden opgenomen in of als nieuwe 
producten. De gemeente Amsterdam heeft als ambitie om de bouwsector in 2030 geheel circulair te 
hebben. 

Het verbinden van aanbod (vrijkomende materialen en elementen bij sloop) en vraag (het 
ontwerpen en realiseren van de gebouwde omgeving) roept verschillende vragen op. Is dit financieel 
haalbaar, passen planningen op elkaar en hebben we het over een voldoende kwalitatieve 
voorraad? Gemeente Amsterdam heeft de motie aangenomen om, tegen het licht van de eigen 
ambitie, de volgende vraagstelling te onderzoeken: 

“Is er een aanvullende interventie(s) in de stad nodig om aanbod en vraag in de bouw en sloop te 
verbinden, en zo ja, welke partij is daarvoor de meest logische?”.  

Vanuit de wet en regelgeving wordt er langzaam gekeken en geprobeerd om de hele 
materiaalstroom zoveel mogelijk sluitend te maken. Aan het einde bij de sloop is het hergebruik van 
materialen een open kwestie, wie organiseert dit, wie draagt de lasten en wie zorgt ervoor dat dit zo 
goed mogelijk in een nieuw project geplaatst wordt? Dit probleem is dan ook te omschrijven als een 
‘wicked’ probleem, veel onzekerheden, veel betrokken partijen en veel complexiteit. Een 
gefragmenteerde en gespecialiseerde opzet van de keten van bouwmateriaal zorgt ervoor dat het 
moeilijk is aan te wijzen wie hier het beste verantwoordelijk voor kan zijn. (Van Bueren & Zijpp, 
2014)  
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Aanpak 
 

Planning 

18 mei - 20 juni  Verkenning interventies 

21 juni   Eerste werksessie 

22 juni - 22 aug  Uitwerken interventies (volledigheid vs nieuwe interventies) 

6 september  Tweede werksessie 

7 sep - 19 sep  uitwerken gespreksnotitie 

20 september  Concept bespreken op Cirkelstadoverleg & gemeente intern 

21 sep - 29 sep  Uitwerken en opleveren notitie 

 
In stap 1 worden de huidige initiatieven in de markt onderzocht. Dit wordt gedaan met interviews 
van partijen die er mee bezig zijn, en het vergelijken van de resultaten. Op basis van deze gegevens 
wordt er ook gekeken naar de partijen voor de werksessies. Hiernaast wordt er gekeken naar wat de 
gemeente Amsterdam kan betekenen, moeten zij actief hierin meedoen of alleen dit gedrag 
stimuleren? Om dit te onderbouwen wordt er gebruik gemaakt van wetenschappelijk artikels. Na de 
werksessie kan er een aanbeveling worden gegeven over de huidige situatie in de markt, is de 
interventie nodig en welke rollen kan de gemeente Amsterdam hierin aannemen? 

Aanpak 

De aanpak bestaat uit de volgende vier onderdelen: 

1. Verkenning huidige initiatieven. 
Initiatieven worden uitgewerkt naar 3 (markt)strategieën. Ten eerste het digitaliseren van de 
gebouwde omgeving om vrijkomende materialen/elementen (sneller) in beeld te krijgen. 
Ten tweede de fysieke plekken om reststromen op te nemen, waarde aan toe te voegen om 
weer als product verkocht te krijgen. Ten derde de logistieke hub die bekend is bij 
(grootschalige) nieuwbouw projecten waarbij ook de retourlogistiek georganiseerd is. 

2. Werksessie: ‘Zijn gevonden initiatieven uitputtend en toereikend?’ 
Aan de partijen die benaderd worden bij stap 1, wordt de vraag voorgelegd of de 
verzameling aan interventies uitputtend is. Indicatief zowel in volume als in soort. Met dit 
overzicht kan een afweging gemaakt worden of deze verzameling aan interventies 
toereikend gevonden worden om aan de ambitie van de stad te gaan voorzien.   

3. Werksessie: ‘Zijn aanvullende interventies gewenst, zo ja, door wie?’ 
De status quo uit de eerste sessie wordt voorgelegd aan die partijen die mogelijkerwijs een 
rol hebben in een vervolg. Wanneer aanvullende interventies gewenst zijn, wordt met deze 
groep de randvoorwaarden opgesteld die bij zo’n interventie noodzakelijk zijn. 

4. Opleveren gespreksnotitie. 
Het voorafgaande wordt opgenomen in een notitie en besproken in het team van 
duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Omdat het over een gemeentelijke vraag gaat is het 
van belang om een duidelijk beeld te hebben op de rol van de gemeente. De mogelijk 
gewenste interventies worden langsgelopen met de vraag of de gemeente hierin een rol 
heeft, en zo ja, hoe deze in te vullen. 
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Onderzoeksvragen 
 
Voor dit onderzoek wordt er gekeken naar 3 materiaalstromen tussen de bestaande gebouwde 
omgeving, het nieuw te bouwen project en de aanvoer van nieuwe materialen vanuit een 
bouwmarkt. Een verdere afstemming van deze stromen kan de invoer van nieuwe materialen 
verminderen en circulariteit bevorderen. Om erachter te komen of er interventies zijn om dit te 
laten gebeuren wordt er onderzoek gedaan naar de vragen hieronder genoemd. De uitkomst van 
deze interviews dragen bij aan wat de gemeente Amsterdam kan betekend voor de bouwsector.  
 
Figuur 1; de materiaalstromen van de gebouwde omgeving, nieuw project en instroom van nieuwe 
materialen: 

 

 

1) Er wordt gebouwd, waar komen de materialen vandaan? Digitaal 

2) Materialen komen vrij na sloop, waar gaan deze heen?  Fysiek 

3) Er wordt gebouwd, inregelen van een Hub   Logistiek   

 
Met de drie hoofdvragen zijn er ook subvragen gemaakt om het project verder af te kunnen 
kaderen. Deze hebben als doel om erachter te komen hoe de huidige initiatieven in de markt in 
elkaar steken.  

Onderzoeksvragen met subvragen: 

1. Welke initiatieven zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 
b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
c. Idee / concept / operationeel  
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
e. Publiek / privaat 
f. Knelpunten / versnelling 

 
2. Welke initiatieven zijn er rondom fysieke werkplekken? 

a. Gericht op recyclen / circulair 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  
c. Idee / concept / operationeel  
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
e. Publiek / privaat 
f. Knelpunten / versnelling 

 
  



5 
Onderzoek grondstoffenmarktplaats 

3. Welke initiatieven zijn er met tijdelijke opslag (Hub’s)?  
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  
b. Werkplaats / scholing 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 
d. Open / vaste partners 
e. Stationair / projectafhankelijk 
f. Knelpunten / versnelling 

 

Hieruit volgend wordt de volgende hoofdvraag beantwoord met behulp van de eerder gestelde 
interviewvragen: 

Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk? 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen? 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
d. Welke acties zijn dan nodig?  
e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening? 
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Theoretische achtergrond 
 
Plannen van een gemeente kunnen gezien worden als een statische aanpak waar de markt op kan 
sturen. De markt verandert over tijd waardoor de wetgeving soms achter kan lopen. Het is reëler om 
de markt te benaderen als een constante verandering waar geen direct evenwicht in zit (Heurkens et 
al, 2015). Juist omdat een markt constant veranderd is het voor een gemeente niet handig om te 
wachten tot de markt ergens op stuurt, maar juist zelf als speler mee te doen. Dit zorgt voor 
constante kennis en begrip van de markt, in plaats van corrigerende beleid als de markt al veranderd 
is.  
 
Drie factoren zijn belangrijk om dit te realiseren (Heurkens et al, 2015): 

- Duidelijke focus op de gedefinieerde uitkomsten, zonder dat het te veel regels, 
beleidsstukken of beperkingen oplevert. 

- Betrekken van de partijen die beïnvloed worden door het beleid. 
- Relativeren van de verandering in de markt, een beleid kan op een andere manier impact 

hebben gehad dan het in beleid gemeten wordt.  
 

Instrumenten om de markt te sturen 
 
Om een plan of beleid door te voeren in een markt waarbij de gemeente als partij bijstuurt zijn de 
volgende instrumenten in hun bijbehorende vorm mogelijk: vormend, regulerend, stimulerend en 
opbouwen capaciteit. Instrumenten gecombineerd vormen en vertegenwoordigen een sturingsmix 
waarmee de markt op een manier gestuurd kan worden.  

 Een vormend instrument bestaat uit maatregelen waarmee de markt gestuurd wordt in het 
maken van keuzes in de richting van het beleid. Voorbeelden hiervan zijn regulerende 
wetten, ontwikkelingsplannen en het schrijven van strategieën voor het vormen van de 
markt.  

 Een regulerend instrument bestaat uit het reguleren en controleren van de acties in de 
markt zodat deze aansluiten op de verwachtingen van het geplande. Belastingen, 
regulerende instanties en contracten zijn hier voorbeelden van.  

 Een stimulerend instrument bestaat uit het ondersteunen van het beleid in de markt. Dit kan 
gedaan worden door financiële voordelen van gedrag in overeenstemming met regelgeving 
en investeringen in de juiste bedrijven in de markt.  

 Een capaciteiten opbouwend instrument bestaat uit het leveren van informatie, nieuwe 
ideeën en het veranderen van de manier waarop gedacht wordt. Overleg tussen bedrijven 
en de overheid faciliteren, beleid voor de markt delen met de bedrijven en een platform 
voor overleg creëren zijn hier voorbeelden van. 

 
Door het gebruik van deze instrumenten kan een overheid of gemeente op een markt invloed 
uitoefenen. Hierbij gaat het erom dat de overheid meedoet als speler in het proces, en ook open 
staat voor de feedback van de betrokken partijen (Heurkens, Adams, & Hobma, 2015) Later in dit 
verslag in de analyse en aanbevelingen wordt beschreven hoe deze instrumenten in de praktijk tot 
stand kunnen komen en welke effectief zijn voor deze situatie.   
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Resultaten interviews 
 

Om de huidige interventies m.b.t. circulariteit in kaart te krijgen zijn er interviews afgenomen bij 13 
bedrijven die actief zijn binnen de bouwketen. Op basis van de kennis uit de interviews en de twee 
werksessies wordt gekeken naar de stand van de markt en of de gemeente Amsterdam hier iets in 
kan betekenen. De resultaten van de interviews worden gebruikt om naar de huidige status van de 
markt te kijken, terwijl de werksessies verdieping voor alle partijen bieden en een gespreksplatform 
vormen.  

1. Digitale inventarisatie 
 
Verschillende functionaliteit per ontwikkeld softwarepakket, in de kern willen alle partijen wel 
samenwerken om overlap en dubbel werk te voorkomen. Het liefste wordt er ook naar een open 
industriestandaard gewerkt zodat data uitwisselbaar is.  

- Gebrek aan 1 standaard voor het digitale systeem, gaat wel die kant op en veel partijen 
praten met elkaar.  

- Gebrek aan regelgeving die hergebruik van materialen stimuleert, afvalregels en de illusie 
dat nieuw altijd beter is. 

- Openheid van planning kan de afstemming van vraag en aanbod verbeter (communicatie) 
- Voornamelijk de huidige gebouwde omgeving moet nog in de database gevuld worden. De 

structuur en methode zijn er, alleen moet de database nog gevuld worden.  
 

2. Fysieke werkplekken 
 

Hergebruik op materiaalniveau is op dit moment meer bezig dan op productniveau. Dit komt omdat 
de leveranciers en producenten dat makkelijker weer op kunnen nemen in hun productie. Producten 
worden verkocht op marktplaatsen vanaf hun slooplocatie, maar zijn moeilijk te plaatsen door de 
korte tussentijd voor de sloop.  
 
Echte circulariteit vindt alleen plaats op materiaalniveau, alle bedrijven die langs zijn gekomen in de 
interviews hebben afspraken met leveranciers & producten dat zij afvalstoffen innemen die ze 
hergebruiken in hun nieuwe materialen. Het herplaatsen van producten is moeilijk, hiervoor is een 
opslag nodig en die is er niet/nauwelijks. Op het moment dat producten opgeslagen worden is het 
op locatie van de sloop die over het algemeen erg kort duurt.  

De gemeente Amsterdam maakt gebruik van werven voor het recyclen van hun lantaarnpalen, 
klinkers, bankjes etc. Dit is mogelijk omdat zij zelf eigenaar van de producten zijn en het een uniform 
productaanbod en stroom van materialen is door hun Puccini-methode. De Puccini-methode stelt 
dat alle bankjes, lantaarnpalen, klinkers etc binnen de gemeente Amsterdam hetzelfde zijn, hierdoor 
is er weinig variatie op de werkplaatsen en kunnen producten makkelijker hergebruikt worden.  
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3. Hub 
 

Een hub is een permanente of tijdelijke opslag waar de materialen worden opgeslagen. Door een 
hub kunnen vraag en aanbod makkelijker op elkaar aan worden gesloten als tijd een factor is hierin.  

- Depots worden gebruikt, alleen voor homogene stromen van materialen of producten 
waarvan de eigenaar bekend is dat ze terugkomen. Hoe meer variabiliteit en hoe meer van 
andere mensen hun eigendom, hoe moeilijker het is om er effectief een hub van te maken.  

- Meer open communicatie over wanneer sloopprojecten plaatsvinden en de vraag en aanbod 
op elkaar afgestemd kunnen worden zou het hergebruik kunnen bevorderen. 

- Wie, wat, waar en wanneer -> tijdelijk opslag nodig omdat timing nooit helemaal 
overeenkomt. Wie gaat dat organiseren? Bestaande logistieke partijen of de gemeente? Wie 
managet dat? Veel problemen omtrent een hub bestaan hieruit, BAM heeft dit in de praktijk 
ondervonden.   

- VolkerWessels heeft meerdere van hun bouwbedrijven gezamenlijk gebruik laten maken van 
een hub, het materieel kan gedeeld worden omdat de eigenaar hetzelfde is. Hierdoor zijn er 
minder spanning over eigendom van materiaal.   

- Regelgeving stimuleert het hergebruik nog niet, nieuw wordt nog steeds gezien als beter dan 
recyclet in de bouw en er is nog geen echte cultuurverandering die kant op. Gebruikt 
materiaal op een hub wordt dan ook niet als waardevol gezien. 
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Resultaten eerst werksessie 
 
In de eerste werksessie is er gekeken of interventies nodig zijn, en hoe de markt op dit moment 
bezig is met eigen projecten m.b.t. circulariteit. Van de aanwezige en geïnterviewde partijen is een 
overzicht gemaakt met hun initiatieven in tabel 1. 

Tabel 1; partijen met overlappende initiatieven: 

Partij Fysiek Digitaal Hub 
Mebin Betonpuin   
TNO  Profielen/markt 

inzicht 
 

Madaster  Register / 
marktplatform 

 

BAM   Stadsdistributie 
Log4Real Zoektocht naar partners   
MRA    
Boot  Marktplaats  
Bouwmarktplaatsen Marktplaatsen/elementen   
PARO Sorteerinstallatie Software Eigen terrein / 

recyclen 
Grondbalans Grondstromen Software Eigen terrein 
AMS  Databank  
Materiaalbureau 
Amsterdam 

Werven  Logistiek 
distributie 

New Horizon  Eigen opname 
bouwmarkt 

 

Resource store  Strippen & 
verkoop 

 

VolkerWessels   Hub logistiek + 
retour logistiek 

 
Er is al veel eigen initiatief in de markt & de markt stemt zich af op de vraag. 

- Er is volume nodig voordat de business case haalbaar is, op dit moment ontbreekt dat nog in 
de meeste gevallen. 

- De opdrachtgevers bepalen het kader en toetsen van de circulaire ambities. Als er geen 
vraag naar is wordt het moeilijk om het in de opdracht erbij te krijgen.  

- Inzicht & toegankelijkheid nodig -> digitale inventarisatie, materiaal identiteit. 
- Niet een vraag naar nieuwe materiaalplaatsen/ ruimte voor opslag van materialen 

 
Er lijkt vanaf de markt geen vraag om vanuit de gemeente een grondstoffenmarktplaats te beginnen, 
de gemeente kan een platform voor communicatie bieden en partijen bijeenbrengen. Hiernaast kan 
de gemeente ook helpen met het creëren van vraag en er werd ook genoemd dat bepaalde 
wetgeving belemmerend kan zijn. Er zijn al veel verschillende initiatieven voor hergebruik en 
circulariteit in de markt die nog niet goed op elkaar aansluiten,  de gemeente kan helpen met deze 
initiatieven bij elkaar brengen en samen laten werken/informeren van elkaars activiteiten.  
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Tijdens de werksessie werden er 7 variabelen genoemd door betrokken partijen die het moeilijk 
maken om materialen in de praktijk her te gebruiken: 

- Het hebben van een plek en die onderhouden 
- Beschikbaarheid o.a. qua locatie 
- Tijd 
- Informatie beschikbaar hebben 
- Prijsvormen 
- Kwaliteit 
- Certificeerde garanties 

 
Een circulair kwaliteitskader voor het controleren van kwaliteit van de materialen was een sterk 
punt, op het moment dat materialen vrijkomen bij de sloop is de kwaliteit van variabele kwaliteit en 
nog niet gecontroleerd. Om het vertrouwen in het hergebruik van producten en materialen groter te 
maken zouden controle en regels hieraan bij kunnen dragen. Vanuit wet en regelgeving kan dit 
ondersteund worden, bijvoorbeeld dat iedereen tijdens het ontwerpen van een gebouw een BIM-
model maakt op het niveau wat werkbaar is tijdens de sloop van het gebouw.  

Logistiek werd totaal niet als een probleem gezien door de betrokken partijen. Op het moment 
wordt er al veel gebruik gemaakt van software en afstemming van de logistiek om zo min mogelijk 
ongebruikte ruimte in rijdende vrachtwagens te krijgen. Er wordt gezien dat als er vraag is naar een 
bepaald type transport de huidige infrastructuur dit op kan pakken.  

Er zijn veel initiatieven zoals de databank van Madaster, het recyclen van PARO en het tijdelijke 
opslaan van bouwmaterialen op locatie die veel kans hebben om zich verder uit te groeien. De vraag 
naar deze initiatieven kan wel beter gestimuleerd worden, het werd duidelijk in de sessie dat dit nog 
verder ondersteund kan worden door beleid en opdrachtgevers. Gemeenten kunnen hierin een 
voorbeeldfunctie nemen door hergebruik van sloopmateriaal als eis te stellen bij aanbestedingen. Bij 
gemeenten, woningbouwcorporaties en vastgoedeigenaren is het beleid duidelijk gemaakt, alleen 
moet het nog doorgevoerd worden in de praktijk. 

Het toegankelijk en inzichtelijk maken van de materialen kwam duidelijk naar voren als een 
belangrijk punt om verder te ontwikkelen, dit kan als katalysator werken om het hergebruik en 
circulair maken van de materialen sterk te verstellen.  
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Resultaten tweede werksessie 
 
Tijdens de eerste werksessie is er gekeken naar de vraag of er interventies nodig zijn, en wat de 
huidige staat van de markt is. Met de tweede werksessie is er gekeken naar wat er moet gebeuren 
om circulariteit te bevorderen, en wat de gemeente kan doen. Er was veel herhaling van wat er al 
gezegd was in de eerste werksessie, maar deze sessie bekrachtigde de eerdere onderwerpen en kon 
daarop uitbreiden.  

1. Digitale inventarisatie 
- Laat de markt haar werk doen 
- Stel vooral de vraag als gemeente bij projecten aan de markt om hun gebouwen digitaal te 

registreren, het is aan de betreffende partij om te kiezen tussen de marktinitiatieven 
- Werk aan standaard omschrijvingen zodat marktplaatsen kunnen communiceren met elkaar 

(interface) 
- Zorg voor bekendheid, dat het er is voor zowel aanbod als vraag zijde. 

 
2. Fysieke werkplekken 
- Voornamelijk recycling/massa gebeurt er op deze plekken zoals bij PARO, inkomende 

materialen worden weer tot primaire grondstof gemaakt voor een volgend project en weer 
doorverkocht.   
 

3. Logistieke hub 
- Betrek het hub-denken in bouwprojecten voor de retourlogistiek, bijvoorbeeld bij grote 

bouwprojecten waar meerdere aannemers zijn maar 1 opdrachtgever.  
- Verbind de output van slimme logistiek (CO2) met circulair denken.  
 

Er komt waarschijnlijk niet een grote marktplaats voor alle materialen en producten gecombineerd, 
meerdere losse marktplaatsen met specifiekere stromen zullen waarschijnlijker zijn. Het op elkaar 
aan laten sluiten van deze marktplaatsen met dezelfde interface of register is wel een uitdaging. 
Hiermee zouden ze makkelijker met elkaar kunnen communiceren en transparantie over materialen 
en voorraad vergroten.  

De markt is nog niet klaar voor een grondstoffenmarktplaats, en circulariteit moet verder 
gestimuleerd worden. De vraag hiernaar vergroten en het aanbod duidelijk maken zijn essentieel 
hiervoor, tijdens het bespreken van het bereiken van deze doelstellingen kwamen de volgende 
punten naar voren: 

1. Vraag vergroten 
- Kun je de vraag om circulaire producten vergroten? Bij eigen werken, bij werken door 

anderen en in andere sectoren. Bouw is nu nog gedreven door de laagste prijs, als de 
kwaliteitsvraag veranderd is het makkelijker om dit te implementeren. 

- Maak de uitvraag expliciet in formulieren, duidelijk maken in bestekken, aanbestedingen etc. 
- Houd rekening met flexibiliteit in de uitvraag, niet alles gaat in 1 keer lukken op het 

gewenste niveau. 
- Zorg voor garanties 

 
2. Aanbod 
- Maak duidelijk wat het aanbod is, betrek zo veel als mogelijk  de partijen in een vroegtijdig 

stadium 
- Het bouwen en inrichten van het aanbod is aan de markt. Vraag is nodig, er zijn al veel 

initiatieven vanuit partijen die gestimuleerd kunnen worden door meer vraag. 
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Conclusie  
 

1. Welke initiatieven zijn er rondom digitaliseren? 
 
De tools die ontwikkelt en gebruikt worden door partijen zijn gericht op het digitaliseren van de hele 
gebouwde omgeving en nieuwbouw. Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw wordt er altijd een 
BIM-model gemaakt en hierdoor komen zo goed als alle nieuwe gebouwen makkelijk in zo’n digitaal 
register terecht. Het grotere probleem is de bestaande bouw in het digitale registers krijgen, dit is 
zeker mogelijk maar op het moment kost een scan doen van een bestaand gebouw relatief veel geld 
om het benodigde detailniveau voor hergebruik te halen. De software voor deze digitalisatie wordt 
zoveel mogelijk beschikbaar gesteld aan zoveel mogelijk partijen voor bijna alleen de kostprijs. 
Hierdoor willen de partijen die zich hiermee bezighouden zoveel mogelijk samenwerking creëren en 
overlap voorkomen. Er zijn al meerdere platformen hiervoor ontwikkeld en sommige zijn zelfs al 
intern bij het bedrijf in gebruik. Op het moment is het grootste knelpunt hiervan de kwaliteit van 
aangeleverd BIM-modellen voor de nieuwbouw. Deze zijn niet allemaal op hetzelfde niveau omdat 
er wettelijk nog niet genoeg controle op is. Het zou de sloop en herplaatsing van producten en 
materialen makkelijk maken als alle BIM-modellen een minimaal kwaliteitsniveau hebben. Elk 
project verplichten hun gebouw digitaal te registeren is niet mogelijk, maar elk gemeenteproject 
hierin betrekken wel. Een voorbeeldfunctie wordt hierbij gegeven en toekomstige plannen van de 
gemeente kunnen hierop aansluiten. Aangezien er eerder meerdere marktplaatsen voor 
verschillende materialen komen dan een grote marktplaats is het handig om deze interfaces op 
elkaar aan te laten sluiten en dat ze met elkaar kunnen communiceren.   
 

2. Welke initiatieven zijn er rondom fysieke werkplekken? 
 
Het moment dat er materialen vrijkomen uit een gebouw worden deze bijna altijd naar een vaste 
partij gebracht door de sloper die ze hergebruikt in de productie van hun nieuwe materialen. Beton 
wordt bijvoorbeeld teruggebracht naar de betonproducent of naar een afvalverwerkingsbedrijf. Het 
materiaal wordt dus gerecycled i.p.v. circulair toegepast. Er zijn ook afvalverwerkers die van het 
binnengebrachte materiaal nieuwe producten of nieuw materiaal proberen te maken. Vooral voor 
de grote stromen materialen zijn deze initiatieven haalbaar, de kleinere stromen van materialen zijn 
het niet waard meestal om her te gebruiken. Er zijn partijen die producten zoals keukens, radiatoren, 
gordijnen of kozijnen in een ‘voorsloop’ uit het gebouw halen. Deze worden dan online gezet zodat 
andere projecten deze kunnen kopen en op kunnen halen. Dit gebeurt nu in een korte periode van 
een paar weken voordat het gebouw gesloopt wordt. Door deze korte tijdsspanne is het moeilijk om 
alles te kunnen plaatsen. Overige producten worden dan ook weleens naar het buitenland 
verscheept waar de kwaliteitseis lager ligt, minder regels (nog) zijn en het product dus makkelijker 
geplaatst kan worden. De plekken waar sloopmateriaal hergebruikt wordt zijn dus vast, en ook met 
vaste partijen zodat de kwaliteit en verwachting gelijk zijn. Het grootste probleem van deze sector is 
dat niet iedereen de focus in de praktijk heeft op hergebruik, de partijen die zich ermee bezig 
houden doen graag meer maar als het vanuit de opdrachtgever niet past wordt het niet altijd 
toegepast.  
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3. Welke initiatieven zijn er met Hub’s?  
 
De hub’s die op dit moment worden toegepast in de markt bestaan uit tijdelijke opslag om vraag en 
aanbod beter met elkaar te verbinden. De waarde op de gebieden van de producten blijft gelijk 
omdat het meestal nieuw materiaal is, of materiaal met een stabiele waarde zoals grond. Bij een hub 
is het een voordeel om vaste partners te hebben zodat alle verwachting en afspraken op elkaar 
afgestemd zijn, materiaal kan dan gedeeld worden en bij genoeg vertrouwen kan dit blijven bestaan. 
De logistiek van en naar de hub wordt geregeld door de aangesloten bouwbedrijven, en door de hub 
is de logistiek ook efficiënter. In een interview werd 40% meer efficiëntie genoemd dan bij een 
normale situatie met gebruik van een hub bij een overkoepelende organisatie van meerdere 
bouwbedrijven. De hub is stationair, maar wordt voor meerdere projecten en partners gebruikt op 
de lange termijn. Bij de hub voor grond komt zelfs maar 5% van al het materiaal wat er verplaatst 
wordt op de hub terecht voor een tijdje. Er zit dus een duidelijk verschil tussen vervoerd materiaal in 
volume en wat er uiteindelijk een tijdje op de hub staat. Het denken in hub’s kan nog worden 
toegepast bij grotere bouwprojecten met meerdere betrokken partijen/aannemers. De 
opdrachtgever (bijvoorbeeld de gemeente) kan de overkoepelende partij zijn die de rest verplicht 
om gebruik te maken van zo’n hub. Hierdoor kan er gekeken worden of het in zo’n situatie ook 
werkt.  

Wat kan de gemeente betekenen (Heurkens et al, 2015): 

 Vormend: 
De gemeente kan de markt en betrokken partijen stimuleren en inspireren met hun eigen 
beleid en eisen aan aannemers/slopers. Hierdoor wordt het voor de markt makkelijker om 
dit ook in andere bestekken aan te nemen en komen er meer partijen met ervaring in dit 
proces.  

 Regulerend: 
Als bij opdrachten van de gemeente duidelijk is dat materiaal zoveel mogelijk 
circulair/recyclet moet worden kan de markt er ook meer mee experimenteren terwijl de 
gemeente Amsterdam een voorbeeldfunctie inneemt. Het vastzetten of stimuleren tot een 
kwaliteitsstandaard in de digitale inventarisatie van het maken van .BIM-modellen bij 
nieuwe en bestaande gebouwen zou ook hieronder kunnen vallen. Bij nieuwe 
bouwprojecten een hub of hergebruik van materiaal opnemen in het bestek is ook een 
optie. 

 Stimuleren: 
Tijden de werksessies werd het duidelijk dat er geen behoefte was vanuit de markt om als 
gemeente Amsterdam een grondstoffenmarktplaats financieel te ondersteunen. De markt 
pakt het zelf op en inmenging zou verstorend werken in een markt die in ontwikkeling is. Het 
stimuleren van vraag en aanbod van hergebruikte materialen werd wel genoemd, maar dit 
kan eerder met eigen initiatief, regelgeving of bestekken worden opgelost.  

 Capaciteit opbouwend: 
Wat ook duidelijk werd tijdens de werksessies is dat de betrokken partijen het fijn vonden 
dat de discussie er was, het biedt een platform voor communicatie over waar iedereen mee 
bezig is en een vruchtbare bodem tot samenwerking. Deze rol kan de gemeente Amsterdam 
zeker op zich nemen als faciliterende partij in de markt. 

 

  



14 
Onderzoek grondstoffenmarktplaats 

Analyse & aanbevelingen  
 
De partijen in deze keten zijn bezig met bewustwording, vaak zoeken zij naar oplossing om hun eigen 
impact te verlagen en/of de markt te vergoten. Inzicht en transparantie in deze keten helpt met het 
aanpakken van deze problemen. De overheid en gemeente kunnen hiernaast hulpmiddelen 
aanbieden zoals richtlijnen en plannen voor het bereiken van meer circulariteit. Er kunnen 
voornamelijk meer voorbeelden en stimulans komen voor de marktpartijen om de circulariteit 
verder op te pakken, financiële middelen zoals aanbestedingen, minder btw op hergebruikt 
materiaal, regels tot verplichting van hergebruikt materiaal of een gemeente als voorbeeldfunctie 
met eisen aan bestekken zijn hier middelen voor (Van Bueren et al, 2014). 

Tijdens de werksessies en interviews kwam er naar voren dat de markt niet zit te wachten op een 
grondstoffenmarktplaats opgezet of gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Het signaal dat 
hier overkwam is dat de markt dit zelf kan regelen op het moment dat er genoeg vraag en 
ontwikkeling is. Zonder deze vraag zou zo’n grondstoffenmarktplaats geen bestaansrecht hebben en 
voornamelijk geld kosten. De gemeente Amsterdam kan wel veel maatregelen nemen om deze vraag 
te stimuleren om de markt zich te laten ontwikkelen zodat er een variant van de 
grondstoffenmarktplaats gaat ontstaan.  

Uit de interviews van het marktonderzoek kwam een verschil tussen materiaal- en productniveau 
naar voren, op materiaalniveau kan eigendom en verantwoordelijkheid wisselen terwijl de keten nog 
steeds goed te sluiten is. Op productniveau wordt dit moeilijker omdat het complexer is om die her 
te gebruiken. Hierbij is een vaste eigenaar een stimulans tot hergebruik en het maximaliseren van de 
levensduur van dat product, bijvoorbeeld wat het Materiaalbureau Amsterdam doet. Het grootste 
knelpunt is het inzicht creëren in de stromen, wanneer komt wat vrij, hoeveel en van welke kwaliteit 
zijn kritieke onderdelen hiervan. De digitale inventarisatiemiddelen gaan hier sterk bij kunnen 
helpen, en kunnen als een katalysator werken tot het verder ontwikkelen van de markt en het 
mogelijk opzetten door een partij van een grondstoffenmarktplaats. De ontwikkeling van deze 
technologie zal verder moeten plaatsen en ingezet zijn voordat de volgende stappen van het sluiten 
van de grondstoffenketen plaats zal kunnen vinden.  

Het creëren van een kwaliteitsstandaard (bijvoorbeeld .BIM-modellen met bepaald detailniveau) 
voor nieuwe en bestaande gebouwen waarmee de hele gedigitaliseerde markt data uit kan wisselen 
is ook belangrijk, dit voorkomt verdeeldheid en het niet volledig kunnen inventariseren van de 
bestaande gebouwde omgeving. Een initiatief zoals Madaster is een mooi voorbeeld hiervan, zij het 
dat de andere partijen deze ook moeten accepteren en verder ontwikkelen. Regelgeving tot verder 
stimuleren van circulair bouwen en slopen werd ook genoemd, maar moet wel goed doordacht zijn 
om het juiste gedrag te stimuleren in plaats van beperkend te werken. De gemeente Amsterdam kan 
de vraag naar circulaire oplossingen zelf stimuleren door een voorbeeldfunctie hierin te nemen. Als 
opdrachtgever kunnen zij in hun aanbestedingen eisen stellen aan bouwers/slopers in de richting 
van het bevorderen van circulariteit. De marktpartijen krijgen hierdoor de nodige ervaring om deze 
toepassingen ook te kunnen garanderen aan andere opdrachtgevers.  
 
 

  



15 
Onderzoek grondstoffenmarktplaats 

Het creëren van inzicht in elkaars initiatieven en het bespreken van de mogelijkheden is een 
faciliterende rol die de gemeente ook erg kan schikken. De werksessies die bij dit onderzoek plaats 
hebben gevonden zijn hier goede voorbeelden van. De gemeente heeft een visie en middelen om 
marktpartijen te helpen met de gezamenlijke doelstellingen te behalen. Het communiceren en 
samenbrengen van elkaars problemen en hoe de markt op het moment in elkaar steekt helpt beleid 
om te zetten in realiteit. Tevens kweekt het goodwill bij de betrokken partijen en een gevoel van 
betrokkenheid (Heurkens et al, 2015).  

In dit onderzoek zijn niet alle segmenten van de markt betrokken geweest, architecten ontbraken 
bijvoorbeeld en de in totaal 14 geïnterviewde zijn ook nog eens verspreid over verschillende 
segmenten van deze markt. Een algemene conclusie is hierop te baseren, maar voor verdere 
detaillering en beantwoorden van meer vragen zou een uitgebreider onderzoek plaats kunnen 
vinden op een segment van de markt in plaats van het geheel.  

De markt is nog niet klaar of geschikt om een grote grondstofmarktplaats te hebben, er is een 
verandering richting circulariteit gaande en deze is pas net begonnen met ontwikkelen. Het 
aanwakkeren van vraag hiervan kan wel ondersteund worden door de gemeente, het aanbod 
ontwikkelt zich dan ook verder. Deze ontwikkeling heeft tijd nodig, en de kans is groot dat er dan 
eerst meerdere losse marktplaatsen naast elkaar bestaan die ieder een bepaalde stroom of 
materiaal bedienen (zie grondbalans). De markt is in staat om zelf projecten te starten en richting te 
geven aan deze ontwikkelingen, de gemeente kan hierin bijdragen, zelf een visie creëren en de 
markt ondersteunen. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1, interviewprotocol 
 
Interviewprotocol materialenshowroom  
Versie 1 

Bedrijf: 
Contactpersoon: 
Datum van interview: 
Functie interviewee: 

Introductieverhaal 

Vanuit de gemeente Amsterdam, cirkelstad en de TU Delft wordt er gekeken naar het verbinden van 
de stromen van constructie en sloop materialen in de bouwsector. Hierbij wordt er in dit onderzoek 
gekeken naar bestaande oplossingen en/of er een aanvullende interventie nodig is vanuit partijen.  

“Is er een aanvullende interventie(s) in de stad nodig om aanbod en vraag te verbinden, en zo ja, 
welke actor is daarvoor de meest logische?”.  

Er worden 2 sessies georganiseerd, de eerste op 13 september en de tweede op 27 september. In de 
eerste sessie worden de resultaten getoond en gediscussieerd en in de tweede naar een mogelijke 
oplossing/advies gekeken. Voor beide sessie wordt u als interviewee uitgenodigd.  

- Het interview wordt opgenomen om het later terug te kunnen luisteren, gaat u hiermee 
akkoord? 

- De opzet is een semigestructureerd interview, dit betekent dat er naast antwoord op de 
vragen relatief veel ruimte is voor context en andere onderwerpen. 

- De duur van het interview is geschat op 20-40 minuten. 

Introductie interviewee 

Zou u een korte introductie kunnen geven over uzelf en uw functie binnen het bedrijf? 

Zijn er al projecten binnen uw bedrijf die met de insteek van dit onderzoek te maken hebben? 
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Vraag 1: Gebruikt uw bedrijf een methode om materialen/bestaande voorraden digitaal te 
inventariseren? 
 
Keywords om te sturen: 

f. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 
g. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
h. Idee / concept / operationeel  
i. Dekt de gehele markt af / een stroom 
j. Publiek / privaat 
k. Knelpunten / versnelling 

 
Vraag 2: Hoe worden de fysieke werkplekken gefaciliteerd of uitgevoerd, is dit bedrijfsspecifiek of 
open voor andere partijen?  

Keywords om te sturen: 

a. Gericht op recyclen / circulair 
b. Open plek / bedrijfsspecifiek  
c. Idee / concept / operationeel  
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
e. Publiek / privaat 
f. Knelpunten / versnelling 

 
Vraag 3: Maakt uw bedrijf gebruik van een hub of centraal punt waar de materialen verzameld 
worden?  

Keywords om te sturen: 

a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  
b. Werkplaats / scholing 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 
d. Open / vaste partners 
e. Stationair / projectafhankelijk 

 
Vraag 4: Zou de gemeente de huidige bedrijfsvoering beter kunnen ondersteunen? En op welke 
manier helpen/belemmeren zij uw bedrijf? 
 
Keywords om te sturen: 

a. Is interventie noodzakelijk 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
d. Welke acties zijn dan nodig?  
e. Ervaringen met grondstofbank, nutsvoorziening 
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Bijlage 2, Interview samenvattingen 
Interview nummer 1 

Naam Virpi Heijenbroek 
Organisatie AMS Amsterdam 

Functie   
Datum 15-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

 

Samenvatting van het 
interview 

 
BIM system (Building Information Modelling) is het model wat door 
AMS wordt ontwikkeld om bestaande en nieuwe gebouwen in te 
inventariseren. Top down en bottom up door elkaar, van materialen, 
producten tot keukenblokken. BIM is onderdeel van connected city, de 
grote bibiliotheek van AMS.  Er is een bewustwording maar er mist 
een overkoepelend systeem waardoor we er slim mee om kunnen 
gaan. Hoe, wie wat, moet nog bedacht worden? BAM heeft ook zo’n 
systeem, maar dat is alleen voor wat er nu vrijkomt, AMS wil de stap 
ervoor doen, wat is er al? Werken samen met BAM en staan open 
voor samenwerking naar 1 standaard. 
 

Key quotes “AMS probeert verder te kijken dan 1 gemeenteraad. Is dus ook 
afhankelijk van de gekozen partij en huidige klimaat.” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

Beide 
b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 

BIM, overkoepelnde naam voor building information modelling. Niet zozeer paspoort 
maar naar ontwerp toe, zou nog een slag overheen moeten voordat het een paspoort 
kan zijn. Er is een bewustwoording maar er mist een overkoepelend systeem 
waardoor we er slim mee om kunnen gaan. Hoe, wie wat, moet nog bedacht worden? 
BAM heeft zo’n systeem, maar dat is alleen voor wat er nu vrijkomt, AMS wil de stap 
ervoor doen, wat is er al? Die systemen moeten wel op elkaar aansluiten, de waarde 
wordt nog niet ingezien, hebben contact met elkaar maar visies lopen langs elkaar 
heen. Opensource 
 

c. Idee / concept / operationeel  
Wat doe je al met wat je hebt? Wat gaan we doen met wat we al hebben? Wat is er 
modig om het feasible te hebben? -> Digitale marktplaats? Imme groet. Dit gebeurt 
van het onderzoek van PUMA, Esther van der Voet. Circulair Business ecosystem 
think tank. Grootste conclusie van PUMA is dat er zo’n digitale database moet 
komen, globaal wat er zich allemaal bevindt, dat moet steeds PUMA heeft dat 
berekend en dat willen ze opschalen 
Grootste conclusie van PUMA is dat er zo’n digitale database moet komen, globaal 
wat er zich allemaal bevindt, dat moet steeds gedetailleerder worden dichtbij het piunt 
dat het vrij moet komen. 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Gehele markt 
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e. Publiek / privaat 
Publiek 
 

f. Knelpunten / versnelling 
In circulariteit sturen AMS en de gemeente Amsterdam elkaar bij, waren beide nog 
zoekende naar visie. Porberen de juiste personen van de gemeente te betrekken bij 
het onderzoek. 4 jaar visies door verkiezingen en resultaat binnen 4 jaar, AMS 
probeert verder te kijken dan 1 gemeenteraad. Is dus ook afhankelijk van de gekozen 
partij en huidige klimaat. 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

 
e. Publiek / privaat 

 
f. Knelpunten / versnelling 

 
3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 

a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  
 

b. Werkplaats / schooling 
 

c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 
 

d. Open / vaste partners 
 

e. Stationair / projectafhankelijk 
 

4. Wat kan de gemeente betekenen? 
a. Is interventie noodzakelijk 

 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 

 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  

 
d. Welke acties zijn dan nodig?  

 
e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 2 

Naam Michiel Westerveld 
Organisatie BAM 

Functie   
Datum 24-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

 

Samenvatting van het 
interview 

 
BAM is bezig met een online platform te ontwikkelen om hergebruik 
circulariteit in de bouw te stimuleren. Het doel is om grofweg de hele 
wereld alle gebouwen een digitale versie ervan te hebben op dat 
platform. Uit welke producten bestaat het gebouw, 
materiaalpaspoort. Wij praten liever over 
gebouw/productpaspoorten, BAM wil dat Madaster ook de mogelijk 
heeft om hun systeem te gebruiken. CBP (circulair building platform), 
technisch operationeel, minimum viable product, technisch 
schaalbaar 
 

Key quotes “TNO zit op materiaalniveau, BAM op product/gebouw-niveau. 
Gebouw kolom/deur focust BAM, verschil tussen recycle en 
hergebruik.” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

Beide, bestaande en nieuwbouw 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
Alle projecten 
 

c. Idee / concept / operationeel  
Operationeel 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Gehele markt, maar in het begin alleen de grote stromen 
 

e. Publiek / privaat 
Waarschijnlijk publiek maar sowieso privaat 
 

f. Knelpunten / versnelling 
tijdelijk opslag nodig omdat timing nooit helemaal matcht. Wie gaat dat 
organiseren? Bestaande logistieke partijen of de gemeente? Wie managet dat?  
 
Het grondstofakkoord, de aanzet van wetgeving komt er langzaam.  
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  
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c. Idee / concept / operationeel  
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
 

e. Publiek / privaat 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

 
b. Werkplaats / schooling 

 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

 
d. Open / vaste partners 

 
e. Stationair / projectafhankelijk 

 
4. Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk 
 

b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
 

c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
 

d. Welke acties zijn dan nodig?  
 

e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 3 

Naam Ralph van Rees 
Organisatie BOOT 

Functie   
Datum 18-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

 
BOOT is een adviesbureau in veel sectoren, alles wat je buiten ziet 
hebben wij een mening over of kunnen we iets mee. Hoe kunnen we 
zo circulair en duurzaam mogelijk een gebouw slopen? 
Afvalverwerkers hebben het liefste dat ze gebeld worden met er is x 
hout, x puin en wat kost het als jij dat voor mij verwerkt. Alle 
aannemers vinden dat verreweg de makkelijkste manier, makkelijk en 
relatief goedkoop. Milieu insteek is wel minder omdat het materiaal 
weer verwerkt wordt en niet verbruikt wordt maar opnieuw gemaakt 
Andere vorm van afvalaanpak is nodig, voor het milieu is het beter 
om het zo min mogelijk aan te passen. Streven is naar maximaal 
hergebruik, maar de praktijk is nog niet zover 

Key quotes “Circulariteit - Drie principes, zorgen voor zo weinig mogelijk opslag, 
vervoeren over een zo kort mogelijke afstand, en ervoor zorgen dat 
het zoveel mogelijk kwalitatief materiaal blijft.” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

 
e. Publiek / privaat 

 
f. Knelpunten / versnelling 

Verschillende initiatieven die partijen, of methodes die aangeboden worden door bedrijven. Is nog 
geen regelgeving voor, voor asbestinventarisaties heeft BOOT zelf software geschreven, nu van plan 
om die software aan te passen om bouwmaterialen te inventarissen. Staat in de kinderschoenen en 
zijn nog geen regels voor, wegens het gebrek eraan ontwikkelt BOOT het zelf omdat het hen helpt. 
Weten niet of ze het goede ontwikkelen, maar daar kom je achter door het te ontwikkelen. 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplekken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

Gericht op het hergebruiken van sloopmateriaal, circulair dus 
 

b. Open plek / bedrijfspecifiek  
Bedrijfsspecifiek omdat er afspraken gemaakt moeten worden van tevoren 
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c. Idee / concept / operationeel  
Operationeel 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Alle projecten waarbinnen het kan met de beschikbare stromen die geaccepteerd 
worden door de afvalverwerkers. 
 

e. Publiek / privaat 
Beide 
 

f. Knelpunten / versnelling 
De gemeente lijkt zichzelf te belemmeren door tegenstrijdige eisen te stellen, wat 
BOOT vaak ziet is de sloop van een gebouw de sluitpost van een project. Tijd loop 
bijna altijd uit. De bouwaannemer heeft ook veel invloed op het project omdat die 
bepaalt wanneer het af is. Sloopperiode is in heel veel gevallen te kort om fatsoenlijk 
alles te verwerken of creativiteit kan invoeren. –> in het totaalplaatje wordt er geen 
rekening gehouden met een uitgebreide sloopperiode. Technisch gezien is het geen 
enkel probleem, het probleem is de plaats vinden. Inventarisatie wat er uit zo’n 
gebouw komt. 

 

Eigendomsoverdracht vindt plaats, tussen periode dat gebouw leeg staat maar niet gesloopt is 
wanneer plek ervoor gezocht wordt. 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

 
b. Werkplaats / schooling 

 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

 
d. Open / vaste partners 

 
e. Stationair / projectafhankelijk 

 
4. Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk 
 

b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
 

c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
 

d. Welke acties zijn dan nodig?  
 

e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 4 

Naam Sybren Bosch 
Organisatie Copper8 

Functie   
Datum 17-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Adviesbureau, proberen zo weinig mogelijk rapporten te schrijven 
maar zoveel mogelijk in beweging te zetten. Bedrijven stimuleren op 
samenwerking en kijken of je het verdienmodel kan veranderen, met 
als breder doel duurzaamheidsambitie op de lange termijn. 
Opdrachtgevers een andere vraag helpen stellen om tot een andere 
oplossing te komen.  

Key quotes “Samenwerkingen creëren tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers 
voor meer duurzaamheid.” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

 
e. Publiek / privaat 

 
f. Knelpunten / versnelling 

 
2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 

a. Gericht op recyclen / circulair 
Circulair 
 

b. Open plek / bedrijfspecifiek  
Specifiek voor het project op de locatie, hergebruik van materiaal op de locatie zelf.  
 

c. Idee / concept / operationeel  
Operationeel 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Gehele markt en de materialen die ervoor in aanmerking komen 
 

e. Publiek / privaat 
Beide 
 

f. Knelpunten / versnelling 
Kijkende naar het creëren van samenwerkingen, niet. Het kan wettelijk allemaal, 
fiscaal zijn er wel beperkingen. Accountancyregels. Verschil tussen product en dienst 
dat daar dezelfde BTW op zit is bizar. Verschuiving van arbeid naar grondstof van 
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BTW  is een interessant idee.  
 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

 
b. Werkplaats / schooling 

 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

 
d. Open / vaste partners 

 
e. Stationair / projectafhankelijk 

 
4. Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk 
 

b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
 

c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
 

d. Welke acties zijn dan nodig?  
 

e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 5 

Naam Ron Peerdeman 
Organisatie Grondbalans 

Functie   
Datum 6-09-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Hoe de grondstromen op elkaar af te stemmen?  Vraag en aanbod 
wordt altijd aan elkaar verbonden maar het kan veel moeite kosten, 
dat is ons specialisme. Er zit een tijdsverschil in, het past bijna nooit 
maar wij moeten het passend maken. Bij 90% van de projecten is de 
overheid er op een manier bij betrokken. Uit een bouwput komt 
grond vrij en daar gaan wij op zoek waar dat ergens nuttig kan 
worden toegepast. 5% van onze grondstromen gaat in het depot, 
wordt schoongemaakt en komt door keuringen. Dit gebeurt op het 
depot omdat het niet op locatie kan waar het vandaan komt.  

Key quotes “De indruk is er nog niet dat circulariteit belangrijk is, bijna alle 
aanbestedingen zijn nog op prijs” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

 
e. Publiek / privaat 

 
f. Knelpunten / versnelling 

 
2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 

a. Gericht op recyclen / circulair 
Circulair, maar alleen de grond die direct door kan. Anders wordt het 
schoongemaakt 
 

b. Open plek / bedrijfspecifiek  
Open plek 
 

c. Idee / concept / operationeel  
Operationeel 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Hele markt voor grond, ballastmateriaal/grind 
 

e. Publiek / privaat 
Beide 
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f. Knelpunten / versnelling 
De grondstromen moet allemaal gekeurd worden volgens het besluit 
bodemkwaliteit, als de grond vrij komt is het een ‘afvalstof’. Er komt veel overtollige 
grond vrij waar niks mis mee is maar wel direct wordt gekwalificeerd als afvalstof. 
Met het besluit bodemkwaliteit wordt de grond gekeurd en maak je er weer een 
product van en nuttig toe te passen. Hebben wij goed georganiseerd dat wij er goed 
mee om kunnen gaan. Overheden lijken zich niet allemaal aan deze wetten te 
houden. 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

 
b. Werkplaats / schooling 

 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

 
d. Open / vaste partners 

 
e. Stationair / projectafhankelijk 

 
4. Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk 
 

b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
 

c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
 

d. Welke acties zijn dan nodig?  
 

e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 6 

Naam Pablo van den Bosch 
Organisatie Madaster 

Functie   
Datum 24-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Materiaalpaspoort voor nieuwbouw en bestaande bouw. Een tool om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Een infrastructuur bedoeld om 
data op te slaan, uitwisselen van data is de basis van het hele 
Madaster. De data rondom materialen kan je anonimiseren, als een 
eigenaar van data zegt ik wil het beschikbaar stellen. Integreren in 
oplossingen van BAM/TNO en alle toepassingen mogen tegen 
kostprijs gebruik maken van die data. Inzichtelijk maken van de 
waarde van spullen, op het moment dat iets voor jou waardeloos is 
helpt het waardevol maken voor een ander met inzicht. 

Key quotes “Het gaat om de data en hoe die te ontsluiten.” 
 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

Beide 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
Opensource 
 

c. Idee / concept / operationeel  
Operationeel vanaf september 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Probeert de hele markt af te dekken 
 

e. Publiek / privaat 
Beide 
 

f. Knelpunten / versnelling 
(meer data maar niet gegvalideerd) 3. Ik heb een aanname maar die wil ik checken 
in de praktijk (grote quickscan), .BIM file van maken (lod = 200), om toch de data 
boven tafel te krijgen. Pointcloud = arbeidsintensief, duur maar wel gedetailleerd. 
De scan zelf is niet duur, maar het interpreteren ervan is arbeidsintensief. Kiezen 
van materialen die waardevol zijn in de quickscan, kabels, kozijnen etc. 4. 
Gedetailleerde scan maken, voor een renovatie gebouw of wat je gaat verbouwen. 
Alliander gebouw is een mooi voorbeeld daarvan. Kost al snel tussen de 50.000 en 
100.000 euro voor pand van paar duizend m2. Interessant als het pand nog langer 
gaat blijven staan of langer in onderhoud blijft nemen. IFC file. 5. Je hebt alle data, 
nieuwbouw of aanbouw. 
Dit is typisch werk waarvan wij zeggen; beste markt, stap erin! Publieke taak net 
zoals het kadaster, onafhankelijke bewaarder van de data. Staat voor iedereen open. 
Geen onderscheid in wie dit wil hebben. Gemeente Amsterdam wil dit soort dingen 
gaan doen, moeten we dit kopen? Wat is gebruikelijk in de markt? Paar aanbieders, 
dat je de API aanlevert. De term om 2 systemen aan elkaar te koppelen, en een API 
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die door mensen wordt ingevuld heet een GUI. API’s zijn ook constant in 
verandering, andere term is gebruik maken van een BUS. API is tweezijdig, BUS is 
flexibeler. In dataflexibeler. Je moet iets maken voor de buitenwereld zodat de dat 
beschikbaar is voor hen. 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

 
e. Publiek / privaat 

 
f. Knelpunten / versnelling 

 
3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 

a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  
 

b. Werkplaats / schooling 
 

c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 
 

d. Open / vaste partners 
 

e. Stationair / projectafhankelijk 
 

4. Wat kan de gemeente betekenen? 
a. Is interventie noodzakelijk 

 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 

 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  

 
d. Welke acties zijn dan nodig?  

 
e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 7 

Naam Lex Stax 
Organisatie Materiaalbureau Amsterdam 

Functie   
Datum 15-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Nieuw en oud materiaal ligt er op de werven van de gemeente 
Amsterdam, op de materiaalbureau werven liggen alleen nieuwe 
materialen. Als er oud materiaal terugkomt kijkt een medewerker of 
het her te gebruiken is of niet, en wordt het vervolgens op locatie 
opgeknapt. Klinkers worden op 1 specifieke werf beoordeeld en 
opgeknapt. Alle projecten die ermee werken zijn intern van de 
gemeente Amsterdam. Door de Pucchini methode wil de gemeente 
zoveel mogelijk dezelfde materialen en producten gebruiken voor 
maximaal hergebruik en refurbish mogelijkheden. Grote 
herstructurering binnen de organisatie en er gaan werven 
verdwijnen, de overgebleven werven staan mogelijk open voor 
externe partijen.  

Key quotes “De wil is er, maar niet hoe binnen de gemeente Amsterdam” -> De 
fase van het hoe invullen is aangebroken. Bestuur moet ambitieus 
visie geven, geld vrijmaken. Inkoopregels horen bij externe partij, 
aanbesteding, regels omtrent externe partijen.  

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 

 
 

c. Idee / concept / operationeel  
 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
 

e. Publiek / privaat 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

 
e. Publiek / privaat 
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f. Knelpunten / versnelling 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

Eigen eigendom, waarde wordt hoger na verwerking 
b. Werkplaats / schooling 

Werkplaats en opslag 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

Retourlogistiek en reststromen 
d. Open / vaste partners 

Vast, alleen met henzelf en de afgesproken partners 
e. Stationair / projectafhankelijk 

Stationair 
 

4. Wat kan de gemeente betekenen? 
a. Is interventie noodzakelijk 

 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 

 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  

 
d. Welke acties zijn dan nodig?  

 
e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 8 

Naam Paul Koopman 
Organisatie Mebin 

Functie   
Datum 30-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Wij nemen het betonpuin in, de sloper heeft puin en kan die tegen 
een geringe vergoeding afleveren. Schone betonpuin wordt eruit 
gevist en hergebruikt in de centrale, korte lijnen. Proberen de 
materiaalstromen binnen Amsterdam te houden. Op Rewinn wordt 
het verwerkt, schoongemaakt en weer geschikt gemaakt. 250.000 m3 
betonmortel op jaarbasis bij Mebin wordt er verwerkt. Doelstelling 
voor 2018 is om 10% van het natuurlijke grind te vervangen met 
hergebruikt materiaal. 

Key quotes “De ambities liggen hoog bij ons, vanuit de wetgeving zou hergebruik 
wel meer gestimuleerd mogen worden ” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
 
 

c. Idee / concept / operationeel  
 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
 
 

e. Publiek / privaat 
 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

Circulair 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

Open plek, elk bedrijf mag het in komen leveren op afspraak maar voornamelijk 
vaste partners maken er gebruik van 

c. Idee / concept / operationeel  
Operationeel 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Betonstroom, want betonpuin 

e. Publiek / privaat 
Geen particulieren 
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f. Knelpunten / versnelling 
 

Niet direct belemmerende regelgeving, het zou wel helpen als de gemeente Amsterdam meer 
dingen gaat voorschrijven. De circulaire agenda van de gemeente Amsterdam staat in benoemd dat 
de 2 voornaamste afvalstromen (orgasiche materialen en bouwafval), dat die verwerkt moeten 
worden. De ambities liggen hoog. Het zou helpen als de gemeente Amsterdam 20-30% hergebruik 
materialen voorschrijft. Tot 30% mag je grind vervangen voor betongranulaat, echter in veel 
bestekken wordt het niet voorgeschreven en op het moment dat het bij de aannemer ligt is het 
duurder of onbekend. Heerst negatieve mindset over het product. Miljoenen geïnvesteerd zodat 
gegarandeerd en gecertificeerd bruikbaar materiaal overblijft. De gemeente zou als opdrachtgever 
gewoon voor kunnen schrijven in hun eigen projecten dat het gebruikt moet worden. Gemeente is 
vaak alleen eigenaar grond en niet gebouwen, zijn wel intenties en ambities, meer praktijk 
doorvoeren. 

 

Cirkelstad, betonketenakkoord, landelijk de MVO en de betonakkoorden. Heel veel initiatieven, de 
vraag zien wij nog niet toenemen, die stagneert en de business case wordt steeds moeilijker.  
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

 
b. Werkplaats / schooling 

 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

 
d. Open / vaste partners 

 
e. Stationair / projectafhankelijk 

 
4. Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk 
 

b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
 

c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
 

d. Welke acties zijn dan nodig?  
 

e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
 

Is er een echte digitale marktplaats voor nodig? Daar zie ik mogelijkheden voor om op een digitale 
omgeving mijn producten aan te bieden. Een grondstoffen hub lijkt mij lastig, als ik kijk naar ons 
product en puin. De grote bekende partijen met allemaal voorzieningen op hun terrein zijn er al, en 
om dat nou te centraliseren zie ik niet zitten. 
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Interview nummer 9 

Naam Michel Baars 
Organisatie New Horizon 

Functie   
Datum 16-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Samenwerkingen met de gevestigde bedrijven die nu aan de bouw 
leveren; groothandels, verkoopsystem, logistiek, dus maak je gebruik 
van huidige netwerken. Zij leveren die spullen hybride uit, aangevuld 
met nieuw en oude spullen. Werken ook samen met producten, 
beton, stenen, gips, die worden gemaakt van de oude materialen en 
aangevuld met nieuwe materialen. Ons proces is het voeren van 
regie. Wat komt er uit dit gebouw vrij, boven op projectniveau, ook 
gebouwen die pas over een jaar worden ontmanteld. De 
partnerbedrijven accepteren de materialen die vrijkomen volgens 
bepaalde standaarden. Invlechten van een herbruikbare stroom.  
 

Key quotes “Ga er niet vanuit dat mensen op de korte termijn een circulair beleid 
voeren, geef ze het aanbod tot circulariteit zelf” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
 
 

c. Idee / concept / operationeel  
 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
 
 

e. Publiek / privaat 
 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

Circulair 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

Bedrijfsspecifiek omdat alleen vaste partners het kunnen accepteren 
c. Idee / concept / operationeel  

Operationeel 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

Stromen waarmee het mogelijk is 
e. Publiek / privaat 

Privaat 
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f. Knelpunten / versnelling 
Kritisch kijken naar specs van bouwmaterialen, maakt hergebruiken moeilijker, en 
belemmert invoer andere materialen. Duidelijke uitleg voor specificaties mist.  

Stimulans: 

Houten kozijn, btw betalen over hergebruikte producten. Terwijl btw over grondstof al 
betaald is, zou alleen over toegevoegde waarde zijn. 
De sector, hele hoop regels en specificaties. Voldoen aan bouwbesluit bij nieuw gebouw, 
gebrek aan overzicht aan regels. Als gevolg dat oude materialen niet meer voldoen aan 
bouwbesluiten.  
Europese producten hebben specs van bouwmaterialen in bouwbesluiten en bestekken te 
krijgen (marktafscherming), zo moeilijk mogelijk maken. Hergebruik is daardoor ook 
moeilijker, omdat het niet voldoet aan de ‘specs’.  
 

 
3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 

a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  
 

b. Werkplaats / schooling 
 

c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 
 

d. Open / vaste partners 
 

e. Stationair / projectafhankelijk 
 

4. Wat kan de gemeente betekenen? 
a. Is interventie noodzakelijk 

 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 

 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  

 
d. Welke acties zijn dan nodig?  

 
e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 10 

Naam Gerard Putman 
Organisatie PARO Amsterdam 

Functie   
Datum 23-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

De achterkant, de PARO bedrijven, verzamelen heel gericht bouw en 
sloopafval. Wij krijgen van overheden stromen materiaal door een 
aannemer, wij krijgen van slopers, wegenbouwers, inzamelaars. Open 
om te brengen, wel op basis van jaarafspraken, en de kwaliteit van de 
stromen. Hout, kunstromen, ijzer, non ferro, papier beton puin. Het 
wordt daarna weer verkocht aan bedrijven om ze verder te 
verwerken, het kost geld om te verwerken, kost geld om af te zetten 
en het proces ertussenin is hun verdienmodel. Verbranden is de 
duurste afzet. 

Key quotes “Je mag niet duurder zijn met alternatieven dan met primaire 
grondstoffen.” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
 
 

c. Idee / concept / operationeel  
 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
 
 

e. Publiek / privaat 
 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

Recyclen en circulair 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

Open plek  
c. Idee / concept / operationeel  

Operationeel 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

Gehele markt maar niet alles kan recycled worden, wel alleen maar bouw en 
sloopafval 

e. Publiek / privaat 
Privaat 

f. Knelpunten / versnelling 
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Regelgeving valt opzich wel mee, we zijn op te veel paarden aan het wedden om het voor elkaar te 
krijgen. De markt die ook de tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, productiemiddelen, 
afzetkanalen. Voorbeeld, overschot verbrandingsoven, haalde uit het buitenland afval om die ovens 
te vullen. Markt trekt weer aan, ovens zijn nog vol, probleem om materiaal af te zetten. Afval af te 
zetten betaal je belasting over, afval uit buitenland niet en dan is er een misplaats. Duurzaamheid 
crisis, circulariteit. Je mag niet duurder zijn met alternatieven dan met primaire grondstoffen. Verzet 
van de huidige cultuur, missen visie en verzetten zich tegen de verandering. Hoe komen we daar? 

 
3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 

a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  
 

b. Werkplaats / schooling 
 

c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 
 

d. Open / vaste partners 
 

e. Stationair / projectafhankelijk 
 

4. Wat kan de gemeente betekenen? 
a. Is interventie noodzakelijk 

 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 

 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  

 
d. Welke acties zijn dan nodig?  

 
e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 11 

Naam Gert Jan de Gier 
Organisatie Resourcestore 

Functie   
Datum 22-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Wij zorgen voor een voorsloop, demonteren van gordijnen, dat er 
alleen betonnen omhulsel overblijft. Het te slopen pand is het depot. 
Duurzaamheid werkt als je het voor dezelfde prijs of goedkoper voor 
elkaar kan boksen dan traditioneel. Materiaal blijft over, 
opdrachtgever zegt die hoef ik niet meer, en die zet Resourcestore op 
een website. In overleg met de opdrachtgever wordt het online gezet 
en mogelijk verkocht. Minimaal bedrag bij zetten, website met 
duidelijke foto’s. Het wordt dus gescheiden, als het niet her te 
gebruiken is proberen ze het zoveel mogelijk in de industrie in te 
zetten of her te gebruiken. Als voorbeeld, slakglas, wordt een 
isolatieplaat van gemaakt. -> geluidsreductie. Of naar Oost-Europa, 
en daar wordt het weer gebruikt. Resourcestore maakt gebruik van 
simpele en praktijkgerichte stofinventarisaties.  
 

Key quotes “Afhankelijk van het pand, heb je een paar weken de tijd en dan moet 
het overgebleven materiaal weg zijn. ” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

Bestaande 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
Bedrijfsspecifiek voor zichzelf 
 

c. Idee / concept / operationeel  
Operationeel 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Een stroom, ruwe schatting en alleen grote stromen 
 

e. Publiek / privaat 
Privaat 
 

f. Knelpunten / versnelling 
Een gemeente moet veel meer open zijn, als je kijkt naar duurzaamheid is het belangrijk om 
in vroeg stadium te weten welke projecten er vrij gaan komen. Als er op 2 locaties projecten 
zijn, materialen uitwisselen tussen de projecten. Locatie ervoor is dan makkelijk, omdat tijd 
op depot nu cruciaal is. Inzage in projecten, openheid.  
Hoe lang staat het depot? Wat zit er nou voor waarde in je pand? In een heel vroeg stadium 
de stoffeninventarisatie hebben. In de randstad meestal sloop-nieuwbouw met tijdsdruk, in 
een veel eerder stadium kun je vaker iets ermee doen. Opslag doe je op een bepaalde 
verdieping, afhankelijk van het pand, heb je een paar weken de tijd en dan moet het weg 
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zijn.  
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 

 
e. Publiek / privaat 

 
f. Knelpunten / versnelling.  

 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

Wordt op het gebied opgeslagen, als afval heeft het negatieve waarde en als het 
verkocht kan worden positief 

b. Werkplaats / schooling 
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden geplaatst om hen weer 
werkervaring te geven. (schooling) 

c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 
Nieuwbouw – reststromen 

d. Open / vaste partners 
Open partners, daar is de website voor 

e. Stationair / projectafhankelijk 
Website is er altijd maar bepaalde aanbod is projectafhankelijk en dus tijdelijk 

4. Wat kan de gemeente betekenen? 
a. Is interventie noodzakelijk 

 
b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 

 
c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  

 
d. Welke acties zijn dan nodig?  

 
e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 12 

Naam Willemijn van der Werf 
Organisatie TNO 

Functie   
Datum 23-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

TNO heeft het BOB-model (Bouwmateriaal in beeld) gemaakt om de 
gebouwde omgeving te inventariseren op materialen. BOB wordt 
gebruikt als versnelling voor hergebruik materiaal bouwwereld. 
Energieprestatie scans en het geeft een inzicht in rond de 20 
materialen. Model voor inschattingen, komen dichtbij de 
werkelijkheid, geven je echt een idee hoeveel erin zit.  
Gecombineerd met een logistieke component in, het geeft ook aan 
voor welke businesscase het interessant in om voor welke materialen 
om te vervoeren. Er zit een milieu-impact component in met CO2 
(equivalent) waarde. Wij gaan het liefste nou samen gaan werken 
met verschillende initiatieven om een gedetailleerd mogelijk 
database op te zetten, om de infrastructuur op te zetten en de 
platformen te laten werken. Het laten aansluiten van andere 
systemen op hun materialenpaspoort, dat is waar API structuur om 
draait. 
 

Key quotes “Visie van TNO is dat er bepaalde kwaliteitsstandaarden moeten 
komen voor secundair bouwmateriaal om angst weg te nemen om 
dat te gebruiken.” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

Beide maar actief op zoek naar manier voor bestaande bouw inventarisatie 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
Opensource 
 

c. Idee / concept / operationeel  
Bijna operationeel 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
Hele markt,  
 

e. Publiek / privaat 
Privaat, maar kan voor beide worden gebruikt 
 

f. Knelpunten / versnelling 
Wij gaan het liefste nou samen gaan werken met verschillende initiatieven om een gedetailleerd 
mogelijk database op te zetten, om de infrastructuur op te zetten en de platformen te laten werken. 
Het laten aansluiten van andere systemen op hun materialenpaspoort, dat is waar API structuur. 

 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplakken? 
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a. Gericht op recyclen / circulair 
 

b. Open plek / bedrijfspecifiek  
 

c. Idee / concept / operationeel  
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
 

e. Publiek / privaat 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

 
b. Werkplaats / schooling 

 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

 
d. Open / vaste partners 

 
e. Stationair / projectafhankelijk 

 
4. Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk 
 

b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
 

c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
 

d. Welke acties zijn dan nodig?  
 

e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
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Interview nummer 13 

Naam Ron Frazer 
Organisatie VolkerWessels 

Functie   
Datum 31-08-2017 
Extra opmerkingen over 
de interviewee 

- 

Samenvatting van het 
interview 

Bouwlogistieke hub in Utrecht. Ipv met 40% belading kunnen de 
aannemers met volle ladingen komen. Wij maken daar 
dagproductiepakketten van op onze bouwhub en die brengen wij een 
dag voor productie naar de bouw toe. Op een bouwhub kan 
overgebleven materiaal kan ingezet worden op een ander project, 
alles wat overblijft blijft namelijk staan op de hub. In overleg wordt er 
gekeken wat er met de overgebleven materialen wordt gedaan, het 
materieel wat over was kunnen ze weer in een ander project inzitten. 
Het lijkt duurder maar het levert heel veel op door deze buffer tussen 
vraag en aanbod te verbinden. Arbeidsproductiviteit is 40% omhoog, 
moet je wel zien te vertalen naar de keten. 

Key quotes “Wie heeft het voordeel ervan en wie betaalt ervoor? Bij 
ketenwerking moet het gedeeld worden, is een andere manier van 
werken. ” 

 

1.  Welke interventies zijn er rondom digitaliseren? 
a. Gericht op nieuwbouw / bestaande bouw 

 
 

b. Opensource / bedrijfspecifiek / projectspecifiek 
 
 

c. Idee / concept / operationeel  
 
 

d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
 
 

e. Publiek / privaat 
 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 

2. Welke interventies zijn er rondom fysieke werkplekken? 
a. Gericht op recyclen / circulair 

 
b. Open plek / bedrijfspecifiek  

 
c. Idee / concept / operationeel  

 
d. Dekt de gehele markt af / een stroom 
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e. Publiek / privaat 
 

f. Knelpunten / versnelling 
 
 

3. Welke interventies zijn er met Hub’s? 
a. Waarde op de gebieden: € / CO2 / veiligheid / congestie  

Nieuwwaarde want nieuwe producten 
b. Werkplaats / schooling 

 
c. Nieuwbouw-reststromen / retourlogistiek 

Nieuwbouw en nieuwbouw reststromen 
d. Open / vaste partners 

Vaste partners maar staan open voor andere partijen 
e. Stationair / projectafhankelijk 

Stationair 
 

Zijn geen beperkende regels maar stimuleren is er ook niet, een bouwhub is een extra schakel in het 
proces, wordt geassocieerd met extra kosten. Een aannemer mijdt risico’s en laat de toeleverancier 
alles leveren omdat het al afgekocht is in zijn beleving. Hetzelfde geldt met een onderaannemer.  

 
4. Wat kan de gemeente betekenen? 

a. Is interventie noodzakelijk 
 

b. Over welke instrumenten beschikt de gemeente om te versnellen 
 

c. Welke samenwerkingsverbanden zijn dan nodig?  
 

d. Welke acties zijn dan nodig?  
 

e. Ervaringen met grondbank, nutsvoorziening 
 

 

 


