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Circulariteit & CO2; Een ongrijpbaar thema of reële toepassingskansen voor morgen? 
Kansen en uitdagingen van CO2 reductie met circulaire oplossingen in de bouw 

Jonah Link - Data analist & adviseur, Dr2 New Economy
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ACHTERGROND
Nederland positioneert zichzelf als wereldwijde koploper op het gebied van de circulaire economie, en stelt zichzelf 
ambitieuze doelen op het gebied van verminderd primair grondstoffengebruik. In 3151 moet Nederland 111% circulair 
zijn en in 3131 moet dit al met 51% gereduceerd zijn. De MRA heeft in die transitie naar een duurzame en circulaire 
economie een belangrijke rol te spelen. 

In dit kader heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als ambitieuze ambitie om in 3135 te behoren tot Europa’s 
meest circulaire grootstedelijke regio’s en wil zij koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte 
beschikbaarheid van grondstoffen. Daarbij draagt de versterkte inzet op de circulaire economie fundamenteel bij 
aan de werkgelegenheid, bedrijvigheid en de groei van banen in de MRA. Als organisatie en inkoper van diensten en 
goederen heeft de MRA een grote impact. Door middel van het aanpassen van bestaande inkoopvoorwaarden, het 
optimaliseren van grondstoffenstromen, en het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven, beoogt de MRA 
hun ambities te realiseren. 

Vanaf 3116 werkt de MRA in samenspel met afzonderlijke gemeenten, de Haven, Schiphol en de Amsterdam Economic 
Board veelvuldig aan de circulaire economie. Een programmatische aanpak is ontwikkeld om de cohesie tussen de 
bestaande actiepunten van de MRA Agenda te vergroten en daarmee de omslag naar de circulaire economie te 
bewerkstelligen. In deze aanpak focust de MRA zicht op zes specifieke grondstoffenstromen, namelijk 1) Textiel, 
3) Plastics, 3) Luiers, 4) E - waste, 5) Biomassa en 6) Bouw & Sloop. Deze grondstoffenstromen bieden kansrijke 
mogelijkheden voor het hoogwaardig recyclen en verminderen van de afvalstromen. Binnen deze uitvraag wordt 
gefocust op twee van de zes grondstoffenstromen: E-waste en Bouw & Sloop. Voor deze stromen is er behoefte aan 
feitelijke data en het doorrekenen van concrete businesscases voor hoogwaardige verwaarding van deze stromen.
      
Afvalverwerkers zien de afgelopen jaren een flinke groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval op de Nederlandse 
markt, aangejaagd door het herstel van de huizenmarkt. Zo vormt bouw- en sloopafval ook de grootste afvalstroom 
binnen de MRA. “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan 
enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.111 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. 
Bovendien kan daarmee jaarlijks 511.111 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies 
van de stad van 3,5% worden gerealiseerd”, aldus Jacqueline Cramer van Amsterdam Economic Board (AEB).
 
De EU heeft Nederland opgelegd om voor 3131 een inzameldoelstelling op van 341 miljoen kilo e-waste te realiseren. 
Het Nationaal WEEE Register (NWR) rapporteerde over 3116 155 miljoen kilo verwerkte e-waste. Het hoogwaardig 
recyclen van e-waste heeft verschillende voordelen. Zo leidt hergebruik tot verminderde noodzaak van nieuwe productie 
en kunnen schadelijke stoffen veilig worden verwijderd, zodat ze het milieu in binnen-of buitenland niet belasten. 
Volgens het MVNP komt in Nederland gemiddeld 33,7 kilo e-waste per persoon per jaar vrij. Hiervan verdwijnt jaarlijks 
3,3 kilo in de vuilnisbak.  

Bovenstaande ontwikkelingen gaan gepaard met technologische vooruitgangen voor het hoogwaardiger verwaarden 
van grondstoffen. Deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor nieuwe ontwerpprocessen en verdienmodellen. 
Metabolic en Dr2 New Economy zien dit als een uitstekende kans om hun brede kennis en expertise te bundelen om 
zo de grote potentie van het MRA inzichtelijk te maken, zodat alle stakeholders gezamenlijk de gestelde doelstelling 
behalen. 

Circulair Economie vormt het ideale perspecief waarbij ecologie en economie samen gaan om eindeloze waarde te 
creëren. 

https://www.amsterdameconomicboard.com/data/sitemanagement/media/Startnotitie%20De%20MRA%20als%20circulaire%20grondstoffenhub.docx




Benutten kansen 

• Schaalvergroting voor verwerkingscapaciteit Urban Mine en afvalstromen 
• Hoogwaardig benutten bouw en sloop afval 

• Ruimte voor experiment, (duurzame) innovatie en groei 
• Groei voor biobased en innovatieve materialen + additieven 
• Groei voor efficiëntie centrales 
• Groei voor prefab en modulaire componenten en bouwvormen 

• Prefab en modulair ontwerp met verlengde levensduur + herbruikbaar 

De Verstedelijkingsalliantie
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Voorbeeld faseringstrategie verschillende type materialen in transformatiegebieden 

Toekomstige bouwmaterialen

Urban Mine

Prefab & modulair

Conventioneel

Legenda

Hybride industrie

Industrie kavel



Kansen voor business case € (MKI) 

• Gem. jaarlijkse besparing betonsector = €13 miljoen euro 
• Gem. jaarlijkse besparing asfaltsector  = €11 miljoen euro 
• Gem. jaarlijkse besparing afvalsector   = €9   miljoen euro

+
€33 miljoen euro (p. j.)

20 jaar (2020 - 2040)
x

€660 miljoen euro (2020 - 2040) 
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Bouwvraag verandert: MKI

Grondstof Toegevoegde MKI (€) per euro 

Bitumen € 66,97

Koper € 16,27

Overige metalen € 7,34

Papier € 6,62

Staal & ijzer € 2,22

Steen € 1,46

Baksteen € 0,97

Keramiek € 0,90

Zand en grond € 0,80

Glas € 0,62

Beton € 0,54

Gips € 0,30

Kunststoffen € 0,30

Isolatie € 0,17

Hout € 0,15

Asfalt € 0,10

De Verstedelijkingsalliantie



Twee kern vragen bij focus Circulariteit en CO2: 

1. Staat meer circulariteit gelijk aan minder CO2? 
2. Staat minder CO2 gelijk aan meer circulariteit?
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Realisatie gebouw 100 M2 BVO Levensduur = 75 jaar

Levensduur materiaal (± 40 j)

MPG-
waarde = 

0,026

MKI = 
€195,-

Voorbeeld: schematische vergelijking MPG berekening van 2 producten in een gebouw
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* De MPG score wordt altijd berekend over een geheel gebouw, een betere MPG-score over 1 materiaal, kan mogelijk zorgen voor 
een verschuiving in het gebruik van andere materialen en daarmee een slechtere totale MPG-score voor het gebouw behalen.
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Voorbeeld: schematische vergelijking MPG berekening van 2 producten in een gebouw
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ACHTERGROND
Nederland positioneert zichzelf als wereldwijde koploper op het gebied van de circulaire economie, en stelt zichzelf 
ambitieuze doelen op het gebied van verminderd primair grondstoffengebruik. In 3151 moet Nederland 111% circulair 
zijn en in 3131 moet dit al met 51% gereduceerd zijn. De MRA heeft in die transitie naar een duurzame en circulaire 
economie een belangrijke rol te spelen. 

In dit kader heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als ambitieuze ambitie om in 3135 te behoren tot Europa’s 
meest circulaire grootstedelijke regio’s en wil zij koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte 
beschikbaarheid van grondstoffen. Daarbij draagt de versterkte inzet op de circulaire economie fundamenteel bij 
aan de werkgelegenheid, bedrijvigheid en de groei van banen in de MRA. Als organisatie en inkoper van diensten en 
goederen heeft de MRA een grote impact. Door middel van het aanpassen van bestaande inkoopvoorwaarden, het 
optimaliseren van grondstoffenstromen, en het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven, beoogt de MRA 
hun ambities te realiseren. 

Vanaf 3116 werkt de MRA in samenspel met afzonderlijke gemeenten, de Haven, Schiphol en de Amsterdam Economic 
Board veelvuldig aan de circulaire economie. Een programmatische aanpak is ontwikkeld om de cohesie tussen de 
bestaande actiepunten van de MRA Agenda te vergroten en daarmee de omslag naar de circulaire economie te 
bewerkstelligen. In deze aanpak focust de MRA zicht op zes specifieke grondstoffenstromen, namelijk 1) Textiel, 
3) Plastics, 3) Luiers, 4) E - waste, 5) Biomassa en 6) Bouw & Sloop. Deze grondstoffenstromen bieden kansrijke 
mogelijkheden voor het hoogwaardig recyclen en verminderen van de afvalstromen. Binnen deze uitvraag wordt 
gefocust op twee van de zes grondstoffenstromen: E-waste en Bouw & Sloop. Voor deze stromen is er behoefte aan 
feitelijke data en het doorrekenen van concrete businesscases voor hoogwaardige verwaarding van deze stromen.
      
Afvalverwerkers zien de afgelopen jaren een flinke groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval op de Nederlandse 
markt, aangejaagd door het herstel van de huizenmarkt. Zo vormt bouw- en sloopafval ook de grootste afvalstroom 
binnen de MRA. “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan 
enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.111 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. 
Bovendien kan daarmee jaarlijks 511.111 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies 
van de stad van 3,5% worden gerealiseerd”, aldus Jacqueline Cramer van Amsterdam Economic Board (AEB).
 
De EU heeft Nederland opgelegd om voor 3131 een inzameldoelstelling op van 341 miljoen kilo e-waste te realiseren. 
Het Nationaal WEEE Register (NWR) rapporteerde over 3116 155 miljoen kilo verwerkte e-waste. Het hoogwaardig 
recyclen van e-waste heeft verschillende voordelen. Zo leidt hergebruik tot verminderde noodzaak van nieuwe productie 
en kunnen schadelijke stoffen veilig worden verwijderd, zodat ze het milieu in binnen-of buitenland niet belasten. 
Volgens het MVNP komt in Nederland gemiddeld 33,7 kilo e-waste per persoon per jaar vrij. Hiervan verdwijnt jaarlijks 
3,3 kilo in de vuilnisbak.  

Bovenstaande ontwikkelingen gaan gepaard met technologische vooruitgangen voor het hoogwaardiger verwaarden 
van grondstoffen. Deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor nieuwe ontwerpprocessen en verdienmodellen. 
Metabolic en Dr2 New Economy zien dit als een uitstekende kans om hun brede kennis en expertise te bundelen om 
zo de grote potentie van het MRA inzichtelijk te maken, zodat alle stakeholders gezamenlijk de gestelde doelstelling 
behalen. 

Circulair Economie vormt het ideale perspecief waarbij ecologie en economie samen gaan om eindeloze waarde te 
creëren. 
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De relatie tussen CO2 & circulariteit, hangt af van tijd en prioriteit
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De rekenkundige werkelijkheid en standaardisatie heeft niet altijd alle waarheid in pacht. 

Unique selling points van biobased producten ontbreken in LCA/MPG methodiek: 

• CO2 vastlegging (opslag) in het materiaal zelf 
• Geen goede hergebruikmodellen voor biobased materialen als alternatief voor 

verbrandingsafvalscenario (nu wordt bijna altijd uitgegaan van verbranding omdat er geen data 
beschikbaar is over het hergebruiken).  

• Gezondheid en binnenlucht-kwaliteit 
• Social benefits 
• Lichtere constructies → totaal lagere MPG 

Nog relatief vroeg in de innovatiecurve. 
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ACHTERGROND
Nederland positioneert zichzelf als wereldwijde koploper op het gebied van de circulaire economie, en stelt zichzelf 
ambitieuze doelen op het gebied van verminderd primair grondstoffengebruik. In 3151 moet Nederland 111% circulair 
zijn en in 3131 moet dit al met 51% gereduceerd zijn. De MRA heeft in die transitie naar een duurzame en circulaire 
economie een belangrijke rol te spelen. 

In dit kader heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als ambitieuze ambitie om in 3135 te behoren tot Europa’s 
meest circulaire grootstedelijke regio’s en wil zij koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte 
beschikbaarheid van grondstoffen. Daarbij draagt de versterkte inzet op de circulaire economie fundamenteel bij 
aan de werkgelegenheid, bedrijvigheid en de groei van banen in de MRA. Als organisatie en inkoper van diensten en 
goederen heeft de MRA een grote impact. Door middel van het aanpassen van bestaande inkoopvoorwaarden, het 
optimaliseren van grondstoffenstromen, en het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven, beoogt de MRA 
hun ambities te realiseren. 

Vanaf 3116 werkt de MRA in samenspel met afzonderlijke gemeenten, de Haven, Schiphol en de Amsterdam Economic 
Board veelvuldig aan de circulaire economie. Een programmatische aanpak is ontwikkeld om de cohesie tussen de 
bestaande actiepunten van de MRA Agenda te vergroten en daarmee de omslag naar de circulaire economie te 
bewerkstelligen. In deze aanpak focust de MRA zicht op zes specifieke grondstoffenstromen, namelijk 1) Textiel, 
3) Plastics, 3) Luiers, 4) E - waste, 5) Biomassa en 6) Bouw & Sloop. Deze grondstoffenstromen bieden kansrijke 
mogelijkheden voor het hoogwaardig recyclen en verminderen van de afvalstromen. Binnen deze uitvraag wordt 
gefocust op twee van de zes grondstoffenstromen: E-waste en Bouw & Sloop. Voor deze stromen is er behoefte aan 
feitelijke data en het doorrekenen van concrete businesscases voor hoogwaardige verwaarding van deze stromen.
      
Afvalverwerkers zien de afgelopen jaren een flinke groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval op de Nederlandse 
markt, aangejaagd door het herstel van de huizenmarkt. Zo vormt bouw- en sloopafval ook de grootste afvalstroom 
binnen de MRA. “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan 
enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.111 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. 
Bovendien kan daarmee jaarlijks 511.111 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies 
van de stad van 3,5% worden gerealiseerd”, aldus Jacqueline Cramer van Amsterdam Economic Board (AEB).
 
De EU heeft Nederland opgelegd om voor 3131 een inzameldoelstelling op van 341 miljoen kilo e-waste te realiseren. 
Het Nationaal WEEE Register (NWR) rapporteerde over 3116 155 miljoen kilo verwerkte e-waste. Het hoogwaardig 
recyclen van e-waste heeft verschillende voordelen. Zo leidt hergebruik tot verminderde noodzaak van nieuwe productie 
en kunnen schadelijke stoffen veilig worden verwijderd, zodat ze het milieu in binnen-of buitenland niet belasten. 
Volgens het MVNP komt in Nederland gemiddeld 33,7 kilo e-waste per persoon per jaar vrij. Hiervan verdwijnt jaarlijks 
3,3 kilo in de vuilnisbak.  

Bovenstaande ontwikkelingen gaan gepaard met technologische vooruitgangen voor het hoogwaardiger verwaarden 
van grondstoffen. Deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor nieuwe ontwerpprocessen en verdienmodellen. 
Metabolic en Dr2 New Economy zien dit als een uitstekende kans om hun brede kennis en expertise te bundelen om 
zo de grote potentie van het MRA inzichtelijk te maken, zodat alle stakeholders gezamenlijk de gestelde doelstelling 
behalen. 

Circulair Economie vormt het ideale perspecief waarbij ecologie en economie samen gaan om eindeloze waarde te 
creëren. 



Wat kunnen we dan nu doen? 
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ACHTERGROND
Nederland positioneert zichzelf als wereldwijde koploper op het gebied van de circulaire economie, en stelt zichzelf 
ambitieuze doelen op het gebied van verminderd primair grondstoffengebruik. In 3151 moet Nederland 111% circulair 
zijn en in 3131 moet dit al met 51% gereduceerd zijn. De MRA heeft in die transitie naar een duurzame en circulaire 
economie een belangrijke rol te spelen. 

In dit kader heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als ambitieuze ambitie om in 3135 te behoren tot Europa’s 
meest circulaire grootstedelijke regio’s en wil zij koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte 
beschikbaarheid van grondstoffen. Daarbij draagt de versterkte inzet op de circulaire economie fundamenteel bij 
aan de werkgelegenheid, bedrijvigheid en de groei van banen in de MRA. Als organisatie en inkoper van diensten en 
goederen heeft de MRA een grote impact. Door middel van het aanpassen van bestaande inkoopvoorwaarden, het 
optimaliseren van grondstoffenstromen, en het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven, beoogt de MRA 
hun ambities te realiseren. 

Vanaf 3116 werkt de MRA in samenspel met afzonderlijke gemeenten, de Haven, Schiphol en de Amsterdam Economic 
Board veelvuldig aan de circulaire economie. Een programmatische aanpak is ontwikkeld om de cohesie tussen de 
bestaande actiepunten van de MRA Agenda te vergroten en daarmee de omslag naar de circulaire economie te 
bewerkstelligen. In deze aanpak focust de MRA zicht op zes specifieke grondstoffenstromen, namelijk 1) Textiel, 
3) Plastics, 3) Luiers, 4) E - waste, 5) Biomassa en 6) Bouw & Sloop. Deze grondstoffenstromen bieden kansrijke 
mogelijkheden voor het hoogwaardig recyclen en verminderen van de afvalstromen. Binnen deze uitvraag wordt 
gefocust op twee van de zes grondstoffenstromen: E-waste en Bouw & Sloop. Voor deze stromen is er behoefte aan 
feitelijke data en het doorrekenen van concrete businesscases voor hoogwaardige verwaarding van deze stromen.
      
Afvalverwerkers zien de afgelopen jaren een flinke groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval op de Nederlandse 
markt, aangejaagd door het herstel van de huizenmarkt. Zo vormt bouw- en sloopafval ook de grootste afvalstroom 
binnen de MRA. “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan 
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DE MRA ALS EEN CIRCULAIRE GRONDSTOFFEN HUB

Stroom Volume Waarde Impact Keten
ton % € % % # 

Zand & Gravel 151,738 10.5% €1,125,896 0.2% 0.02% 3

Beton 691,068 47.6% €30,144,386 4.4% 0.09% 8

Baksteen 121,950 8.4% €18,014,454 2.6% 0.27% 1

Steen 108,823 7.5% €4,051,480 0.6% 0.92% 0

Keramiek 6,924 0.5% €5,196,047 0.8% 2.40% 1

Glas 4,894 0.3% €215,336 0.0% 1.65% 1

Gips 33,452 2.3% €12,932,543 1.9% 0.52% 4

Staal & IJzer 27,904 1.9% €29,417,513 4.3% 3.14% 0

Koper 2,800 0.2% €16,101,392 2.3% 55.43% 0

Andere Metalen 3,561 0.2% €7,003,712 1.0% 19.60% 0

Hout 143,418 9.9% €206,091,666 29.9% 3.56% 5

Papier 49,215 3.4% €4,921,500 0.7% 6.72% 0

Kunststoffen 4,182 0.3% €4,600,200 0.7% 0.60% 3

Bitumen 50,324 3.5% €12,581,000 1.8% 3.21% 6

Isolatie 50,268 3.5% €336,587,152 48.9% 1.86% 4

Niet alle stromen die als interessant naar voren komen zijn interessant om in dit onderzoek verder uit te werken. Zo is er bijvoorbeeld 
al veel aandacht voor de stromen: beton (groot volume), koper en andere metalen (hoge waarde). Relatief zijn er voor deze stromen 
veel partijen en verwerkingsprocessen aanwezig in de MRA. Dit onderzoek richt zich op kansrijke stromen waarvoor nog geen 
constante en lokale verwerking is. Op basis van deze inzichten zijn de volgende stromen geidentificeerd en verwerkt in casussen: 
Keramiek, gips, hout, bitumen en isolatie. Verder in dit rapport leest u een uitgebreidere argumentatie voor de keuze voor deze 
stromen en de bijbehorende casussen.

Business case
Na identificatie van de belangrijkste substromen worden deze uitgewerk en doorgerekend in een business case. Deze business 
cases worden gevalideerd met stakeholders uit de keten.

Casus: Van hout weer ‘hout’ maken
Waarde: €206 mln. (29.9%)
Volume: 143.418 ton (9,9%)

Casus: Dak voor dak
Waarde: €13 mln. (1.8%)
Volume: 50,324 ton (3.5%)

Casus: Gips recyclen tot gipsplaat
Waarde: €13 mln. (1.9%)
Volume: 33,452 ton (2.3%)

Casus: Scheiden vervuilende 
fracties
Waarde: €355 mln. (51.4%)
Volume: 140,968 ton (9.9%)

Casus: Isolatie hoogwaardig 
hergebruiken
Waarde: €337 mln. (48.9%)
Volume: 50,268 ton (3.5%)

Nieuwe circulaire verdienmodellen binnen de MRA bouw & sloop en e-waste
Voor de MetropoolRegio Amsterdam (MRA) is er de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar ‘urban mining’ van 
reststromen in bouw & sloop en e-waste. Belangrijkste conclusie is dat er veel waarde is opgeslagen in de regio en dat er jaarlijks 
veel beschikbaar komt. Voor de bouw & sloop ligt die waarde op circa €688 miljoen en voor E-waste op  circa €144 miljoen. Op 
dit moment gaat hiervan circa 50% ‘verloren’, doordat het terechtkomt bij verwerkingsmethodieken die als ‘laagwaardig’ worden 
beschouwd, omdat ze de waarde van het materiaal niet optimaal benutten. 

Methode database bouw- en sloopafval in de MRA
Database
Ten grondslag aan de ontwikkeling van business cases met betrekking tot circulaire waarde creatie ligt een kwantitatieve onderbouwing 
van de hoeveelheid bouw- en sloopafval in de Metropoolregio Amsterdam. Deze paragraaf beslaat een korte uiteenzetting van de 
gebruikte methodes om tot deze onderbouwing te komen.  

Scope van het onderzoek
De geografische scope van dit onderzoek omvat de Metropoolregio Amsterdam (alle 33 gemeenten). Uit eerder onderzoek van 
Metabolic in samenwerking met SGS Search, zoals deze urban mining rapporten voor Amersfoort en 10 Utrechtse gemeenten, blijkt 
dat de grootste fracties bouw- en sloopafval de volgende substromen bevatten: Zand & Gravel, Beton, Baksteen, Steen, Keramiek, 
Glas, Gips, Staal & IJzer, Koper, Andere Metalen, Hout, Papier, Kunststoffen, Bitumen en Isolatie. Dit zijn dan ook de materiaalstromen 
die binnen de materiaalscope van het onderzoek vallen.
Om inzicht te verschaffen in de grootheden van deze substromen langs de gehele keten, van productie, tot gebruik, tot verwerking 
zijn deze substromen langs de materiaalketen gekwantificeerd. De keten omvat de stappen: 1. materiaal input (Nieuwbouw), 2. 
Voorraad, 3. Renovatie, 4. Sloop, 5. Verwerking, 6. Downcycling, 7. Recycling, 8. Niet herbruikbaar en 9. Niet ingezameld of niet 
traceerbaar (ketenscope).

Onderzoeksmethodiek:
Om de verschillende substromen per ketenstap in beeld te brengen zijn de volgende methodes en berekeningen toegepast.
 
Allereerst is er uit CBS een onderscheid gemaakt tussen de ‘voorraad woningen’ en ‘niet-woningen’ (2017) per gemeente. Conform 
onze ketenscope classificeert CBS de ‘voorraad woningen’ en ‘niet-woningen’ in Nieuwbouw, Eindstand Voorraad, Renovatie en 
Sloop. Een gemiddelde van het oppervlakte deze gebouwtypen is gebruikt en vermenigvuldigd met materiaal specifieke kengetallen 
uit het urban mining rapport om de substromen per gemeente te kwantificeren langs de keten. Dit is gedaan door een aggregatie te 
maken van de gebouwtypen: Vrijstaande woning, Rij-woning, 2-onder-1 kap woning, Appartement in het cluster ‘voorraad woningen’ 
en, Kantoor groot en Overige utiliteit (hotel) in het cluster ‘niet-woningen’.

In een iteratief proces is de database vervolgens verrijkt met interviews met verschillende bedrijven en verwerkers in de keten, en 
deskresearch.
 

Waarde
Om de (virgin) waarde van de bouwmaterialen te bepalen zijn diverse groothandels en speciaalzaken benaderd alsmede deskresearch 

Werksessie circulaire verdienmodellen bouw & sloop en e-waste: 11 september| 9:30 - 12:30 bij CIRCL te Amsterdam

Het onderzoek van Dr2 New Economy en Metabolic  heeft kansrijke substromen geïdentificeerd en momenteel worden de 
voorbereidingen getroffen voor de volgende stap:  een Werksessie op 11 september met partners voor de substromen. Totaal 
zijn er 10 potentiële casussen die verder onderzocht en volledig doorberekenend zullen worden. Per casus kunnen verschillende 
technologieën en/of verdienmodellen onderzocht worden om te bezien of deze rendabel zijn om binnen de regio te worden 
geïmplementeerd.

Om de kennis, ervaring en visie in het MRA-gebied ten volle te benutten, nodigen we graag álle partijen uit die op de terreinen bouw 
& sloop en e-waste met ons circulair willen werken en de waarde die nu nog binnen MRA blijft liggen te kapitaliseren. Meld je nú 
aan via deze link: aanmelden.

uitgevoerd. De secundaire waarde van deze materialen bleek niet nauwkeurig te bepalen wegens gebrek aan informatie omtrent het 
hergebruik van materialen. Om deze reden is voor de berekeningen gebruik gemaakt van primaire (nieuw)waarde.
 

Milieu impact
Om de milieu impact van de bouwmaterialen te bepalen is de EcoInvent (versie 3.4) database gebruikt. EcoInvent is een veelgebruikte 
database waarin de milieu impact van duizenden industriële processen is bepaald. Per proces bestaan rond de 750 milieu impact 
categorieën. Voor dit onderzoek is gekeken naar de 10 belangrijkste categorieën, zoals omschreven door de CML-baseline methode. 
Om de milieu impact van materialen te bepalen is gekeken naar het gehele proces van extractie, mogelijke verwerking en transport. 
Vervolgens is de milieu impact genormaliseerd om de verschillende categorieën met elkaar te kunnen vergelijken.  
 

Keuze substromen
Aan de hand van deze data zijn er 15 substromen geidentificeerd op basis van het relatieve gewicht en de potentiele waarde van 
de materialen. Deze 15 substromen zijn verder onderzocht op basis van interviews, stakeholdersessies en verdere datavalidatie. In 
onderstaand overzicht staan de belangrijkste bevindingen van per substroom: 
- Volume: de hoeveelheid beschikbaar materiaal in de MRA. In tonnage en als % het totaal van bouw- en sloopafval.
- Waarde: de financiële waarde van de materialen. In euro en als % van de totale waarde van e-waste.
- Impact: de milieu impact relatief aan de milieu impact van alle e-waste.
- Keten: het aantal keer dat deze stroom als ‘potentieel interessant’ is aangemerkt door stakeholders in de keten
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ton % € % % # 

Zand & Gravel 151,738 10.5% €1,125,896 0.2% 0.02% 3

Beton 691,068 47.6% €30,144,386 4.4% 0.09% 8

Baksteen 121,950 8.4% €18,014,454 2.6% 0.27% 1

Steen 108,823 7.5% €4,051,480 0.6% 0.92% 0

Keramiek 6,924 0.5% €5,196,047 0.8% 2.40% 1

Glas 4,894 0.3% €215,336 0.0% 1.65% 1

Gips 33,452 2.3% €12,932,543 1.9% 0.52% 4

Staal & IJzer 27,904 1.9% €29,417,513 4.3% 3.14% 0

Koper 2,800 0.2% €16,101,392 2.3% 55.43% 0

Andere Metalen 3,561 0.2% €7,003,712 1.0% 19.60% 0

Hout 143,418 9.9% €206,091,666 29.9% 3.56% 5

Papier 49,215 3.4% €4,921,500 0.7% 6.72% 0

Kunststoffen 4,182 0.3% €4,600,200 0.7% 0.60% 3

Bitumen 50,324 3.5% €12,581,000 1.8% 3.21% 6

Isolatie 50,268 3.5% €336,587,152 48.9% 1.86% 4

Niet alle stromen die als interessant naar voren komen zijn interessant om in dit onderzoek verder uit te werken. Zo is er bijvoorbeeld 
al veel aandacht voor de stromen: beton (groot volume), koper en andere metalen (hoge waarde). Relatief zijn er voor deze stromen 
veel partijen en verwerkingsprocessen aanwezig in de MRA. Dit onderzoek richt zich op kansrijke stromen waarvoor nog geen 
constante en lokale verwerking is. Op basis van deze inzichten zijn de volgende stromen geidentificeerd en verwerkt in casussen: 
Keramiek, gips, hout, bitumen en isolatie. Verder in dit rapport leest u een uitgebreidere argumentatie voor de keuze voor deze 
stromen en de bijbehorende casussen.

Business case
Na identificatie van de belangrijkste substromen worden deze uitgewerk en doorgerekend in een business case. Deze business 
cases worden gevalideerd met stakeholders uit de keten.

Casus: Van hout weer ‘hout’ maken
Waarde: €206 mln. (29.9%)
Volume: 143.418 ton (9,9%)

Casus: Dak voor dak
Waarde: €13 mln. (1.8%)
Volume: 50,324 ton (3.5%)

Casus: Gips recyclen tot gipsplaat
Waarde: €13 mln. (1.9%)
Volume: 33,452 ton (2.3%)

Casus: Scheiden vervuilende 
fracties
Waarde: €355 mln. (51.4%)
Volume: 140,968 ton (9.9%)

Casus: Isolatie hoogwaardig 
hergebruiken
Waarde: €337 mln. (48.9%)
Volume: 50,268 ton (3.5%)

Nieuwe circulaire verdienmodellen binnen de MRA bouw & sloop en e-waste
Voor de MetropoolRegio Amsterdam (MRA) is er de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar ‘urban mining’ van 
reststromen in bouw & sloop en e-waste. Belangrijkste conclusie is dat er veel waarde is opgeslagen in de regio en dat er jaarlijks 
veel beschikbaar komt. Voor de bouw & sloop ligt die waarde op circa €688 miljoen en voor E-waste op  circa €144 miljoen. Op 
dit moment gaat hiervan circa 50% ‘verloren’, doordat het terechtkomt bij verwerkingsmethodieken die als ‘laagwaardig’ worden 
beschouwd, omdat ze de waarde van het materiaal niet optimaal benutten. 

Methode database bouw- en sloopafval in de MRA
Database
Ten grondslag aan de ontwikkeling van business cases met betrekking tot circulaire waarde creatie ligt een kwantitatieve onderbouwing 
van de hoeveelheid bouw- en sloopafval in de Metropoolregio Amsterdam. Deze paragraaf beslaat een korte uiteenzetting van de 
gebruikte methodes om tot deze onderbouwing te komen.  

Scope van het onderzoek
De geografische scope van dit onderzoek omvat de Metropoolregio Amsterdam (alle 33 gemeenten). Uit eerder onderzoek van 
Metabolic in samenwerking met SGS Search, zoals deze urban mining rapporten voor Amersfoort en 10 Utrechtse gemeenten, blijkt 
dat de grootste fracties bouw- en sloopafval de volgende substromen bevatten: Zand & Gravel, Beton, Baksteen, Steen, Keramiek, 
Glas, Gips, Staal & IJzer, Koper, Andere Metalen, Hout, Papier, Kunststoffen, Bitumen en Isolatie. Dit zijn dan ook de materiaalstromen 
die binnen de materiaalscope van het onderzoek vallen.
Om inzicht te verschaffen in de grootheden van deze substromen langs de gehele keten, van productie, tot gebruik, tot verwerking 
zijn deze substromen langs de materiaalketen gekwantificeerd. De keten omvat de stappen: 1. materiaal input (Nieuwbouw), 2. 
Voorraad, 3. Renovatie, 4. Sloop, 5. Verwerking, 6. Downcycling, 7. Recycling, 8. Niet herbruikbaar en 9. Niet ingezameld of niet 
traceerbaar (ketenscope).

Onderzoeksmethodiek:
Om de verschillende substromen per ketenstap in beeld te brengen zijn de volgende methodes en berekeningen toegepast.
 
Allereerst is er uit CBS een onderscheid gemaakt tussen de ‘voorraad woningen’ en ‘niet-woningen’ (2017) per gemeente. Conform 
onze ketenscope classificeert CBS de ‘voorraad woningen’ en ‘niet-woningen’ in Nieuwbouw, Eindstand Voorraad, Renovatie en 
Sloop. Een gemiddelde van het oppervlakte deze gebouwtypen is gebruikt en vermenigvuldigd met materiaal specifieke kengetallen 
uit het urban mining rapport om de substromen per gemeente te kwantificeren langs de keten. Dit is gedaan door een aggregatie te 
maken van de gebouwtypen: Vrijstaande woning, Rij-woning, 2-onder-1 kap woning, Appartement in het cluster ‘voorraad woningen’ 
en, Kantoor groot en Overige utiliteit (hotel) in het cluster ‘niet-woningen’.

In een iteratief proces is de database vervolgens verrijkt met interviews met verschillende bedrijven en verwerkers in de keten, en 
deskresearch.
 

Waarde
Om de (virgin) waarde van de bouwmaterialen te bepalen zijn diverse groothandels en speciaalzaken benaderd alsmede deskresearch 

Werksessie circulaire verdienmodellen bouw & sloop en e-waste: 11 september| 9:30 - 12:30 bij CIRCL te Amsterdam

Het onderzoek van Dr2 New Economy en Metabolic  heeft kansrijke substromen geïdentificeerd en momenteel worden de 
voorbereidingen getroffen voor de volgende stap:  een Werksessie op 11 september met partners voor de substromen. Totaal 
zijn er 10 potentiële casussen die verder onderzocht en volledig doorberekenend zullen worden. Per casus kunnen verschillende 
technologieën en/of verdienmodellen onderzocht worden om te bezien of deze rendabel zijn om binnen de regio te worden 
geïmplementeerd.

Om de kennis, ervaring en visie in het MRA-gebied ten volle te benutten, nodigen we graag álle partijen uit die op de terreinen bouw 
& sloop en e-waste met ons circulair willen werken en de waarde die nu nog binnen MRA blijft liggen te kapitaliseren. Meld je nú 
aan via deze link: aanmelden.

uitgevoerd. De secundaire waarde van deze materialen bleek niet nauwkeurig te bepalen wegens gebrek aan informatie omtrent het 
hergebruik van materialen. Om deze reden is voor de berekeningen gebruik gemaakt van primaire (nieuw)waarde.
 

Milieu impact
Om de milieu impact van de bouwmaterialen te bepalen is de EcoInvent (versie 3.4) database gebruikt. EcoInvent is een veelgebruikte 
database waarin de milieu impact van duizenden industriële processen is bepaald. Per proces bestaan rond de 750 milieu impact 
categorieën. Voor dit onderzoek is gekeken naar de 10 belangrijkste categorieën, zoals omschreven door de CML-baseline methode. 
Om de milieu impact van materialen te bepalen is gekeken naar het gehele proces van extractie, mogelijke verwerking en transport. 
Vervolgens is de milieu impact genormaliseerd om de verschillende categorieën met elkaar te kunnen vergelijken.  
 

Keuze substromen
Aan de hand van deze data zijn er 15 substromen geidentificeerd op basis van het relatieve gewicht en de potentiele waarde van 
de materialen. Deze 15 substromen zijn verder onderzocht op basis van interviews, stakeholdersessies en verdere datavalidatie. In 
onderstaand overzicht staan de belangrijkste bevindingen van per substroom: 
- Volume: de hoeveelheid beschikbaar materiaal in de MRA. In tonnage en als % het totaal van bouw- en sloopafval.
- Waarde: de financiële waarde van de materialen. In euro en als % van de totale waarde van e-waste.
- Impact: de milieu impact relatief aan de milieu impact van alle e-waste.
- Keten: het aantal keer dat deze stroom als ‘potentieel interessant’ is aangemerkt door stakeholders in de keten

https://www.amsterdameconomicboard.com/data/sitemanagement/media/Startnotitie%20De%20MRA%20als%20circulaire%20grondstoffenhub.docx
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ACHTERGROND
Nederland positioneert zichzelf als wereldwijde koploper op het gebied van de circulaire economie, en stelt zichzelf 
ambitieuze doelen op het gebied van verminderd primair grondstoffengebruik. In 3151 moet Nederland 111% circulair 
zijn en in 3131 moet dit al met 51% gereduceerd zijn. De MRA heeft in die transitie naar een duurzame en circulaire 
economie een belangrijke rol te spelen. 

In dit kader heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als ambitieuze ambitie om in 3135 te behoren tot Europa’s 
meest circulaire grootstedelijke regio’s en wil zij koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte 
beschikbaarheid van grondstoffen. Daarbij draagt de versterkte inzet op de circulaire economie fundamenteel bij 
aan de werkgelegenheid, bedrijvigheid en de groei van banen in de MRA. Als organisatie en inkoper van diensten en 
goederen heeft de MRA een grote impact. Door middel van het aanpassen van bestaande inkoopvoorwaarden, het 
optimaliseren van grondstoffenstromen, en het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven, beoogt de MRA 
hun ambities te realiseren. 

Vanaf 3116 werkt de MRA in samenspel met afzonderlijke gemeenten, de Haven, Schiphol en de Amsterdam Economic 
Board veelvuldig aan de circulaire economie. Een programmatische aanpak is ontwikkeld om de cohesie tussen de 
bestaande actiepunten van de MRA Agenda te vergroten en daarmee de omslag naar de circulaire economie te 
bewerkstelligen. In deze aanpak focust de MRA zicht op zes specifieke grondstoffenstromen, namelijk 1) Textiel, 
3) Plastics, 3) Luiers, 4) E - waste, 5) Biomassa en 6) Bouw & Sloop. Deze grondstoffenstromen bieden kansrijke 
mogelijkheden voor het hoogwaardig recyclen en verminderen van de afvalstromen. Binnen deze uitvraag wordt 
gefocust op twee van de zes grondstoffenstromen: E-waste en Bouw & Sloop. Voor deze stromen is er behoefte aan 
feitelijke data en het doorrekenen van concrete businesscases voor hoogwaardige verwaarding van deze stromen.
      
Afvalverwerkers zien de afgelopen jaren een flinke groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval op de Nederlandse 
markt, aangejaagd door het herstel van de huizenmarkt. Zo vormt bouw- en sloopafval ook de grootste afvalstroom 
binnen de MRA. “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan 
enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.111 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. 
Bovendien kan daarmee jaarlijks 511.111 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies 
van de stad van 3,5% worden gerealiseerd”, aldus Jacqueline Cramer van Amsterdam Economic Board (AEB).
 
De EU heeft Nederland opgelegd om voor 3131 een inzameldoelstelling op van 341 miljoen kilo e-waste te realiseren. 
Het Nationaal WEEE Register (NWR) rapporteerde over 3116 155 miljoen kilo verwerkte e-waste. Het hoogwaardig 
recyclen van e-waste heeft verschillende voordelen. Zo leidt hergebruik tot verminderde noodzaak van nieuwe productie 
en kunnen schadelijke stoffen veilig worden verwijderd, zodat ze het milieu in binnen-of buitenland niet belasten. 
Volgens het MVNP komt in Nederland gemiddeld 33,7 kilo e-waste per persoon per jaar vrij. Hiervan verdwijnt jaarlijks 
3,3 kilo in de vuilnisbak.  

Bovenstaande ontwikkelingen gaan gepaard met technologische vooruitgangen voor het hoogwaardiger verwaarden 
van grondstoffen. Deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor nieuwe ontwerpprocessen en verdienmodellen. 
Metabolic en Dr2 New Economy zien dit als een uitstekende kans om hun brede kennis en expertise te bundelen om 
zo de grote potentie van het MRA inzichtelijk te maken, zodat alle stakeholders gezamenlijk de gestelde doelstelling 
behalen. 

Circulair Economie vormt het ideale perspecief waarbij ecologie en economie samen gaan om eindeloze waarde te 
creëren. 

https://www.amsterdameconomicboard.com/data/sitemanagement/media/Startnotitie%20De%20MRA%20als%20circulaire%20grondstoffenhub.docx
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