Online CoP Cirkelstad Den Haag, 8 december 09:00 - 11:00
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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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 ef ciëntie centrales
• Groei voor prefab en modulaire componenten en bouwvormen

• Prefab en modulair ontwerp met verlengde levensduur + herbruikbaar
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Gevolgen voor type bouwmaterialen door MPG & CO2-beprijzing
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Voorbeeld faseringstrategie verschillende type materialen in transformatiegebieden
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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
Bitumen
Koper
Overige metalen
Papier
Staal & ijzer
Steen
Baksteen
Keramiek
Zand en grond
Glas
Beton
Gips
Kunststoffen
Isolatie
Hout
Asfalt

Toegevoegde MKI (€) per euro
€ 66,97
€ 16,27
€ 7,34
€ 6,62
€ 2,22
€ 1,46
€ 0,97
€ 0,90
€ 0,80
€ 0,62
€ 0,54
€ 0,30
€ 0,30
€ 0,17
€ 0,15
€ 0,10
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Twee kern vragen bij focus Circulariteit en CO2:
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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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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.
EPC/
EPC/
EPC/
Metabolic en Dr2 New Economy zien dit als een uitstekende kans om hun brede kennis en expertise te bundelen om
BENG
BENG
BENG
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. MPG
MPG
MPG

CE

EPC -0,025
Beton
Metalen deur
Steenwol
Pir

CE

EPC 0.00
Hout
Houtisolatie
EPS

CE

EPC 0.25
Bamboo
cellulose
Mycelium

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 bene ts
Lichtere constructies → totaal lagere MPG
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Nog relatief vroeg in de innovatiecurve.

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.
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Wat kunnen we dan nu doen?

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.
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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).
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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.
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- Impact: de milieu impact relatief aan de milieu impact van alle e-waste.
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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
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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.

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.

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.

jonah@dr2neweconomy.com
Jonah Link - Data analist & adviseur, Dr2 New Economy

