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Samen
Versnellen & 
Het Nieuwe

Normaal

• Om circulaire ambities in de bouw te 

bereiken, is versnelling nodig

• We werken vanuit een lerende aanpak 

toe naar publicatie van Het Nieuwe 

Normaal in 2023

• Met projectevaluaties verkennen we 

welke prestaties mogelijk zijn



Partners

Opdrachtgevers

Opdrachtnemers



Begeleiding

Initiatief

Experts

Wetenschappelijke borging

Mede mogelijk gemaakt door



Het Nieuwe Normaal
Een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én 

ambitieuze prestaties op circulair bouwen



Eindbeeld 2023: Het Nieuwe Normaal 1.0

Doel Een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze 

circulaire prestaties in gebouwde omgeving

+ tevens: een eenduidige taal rondom circulair bouwen

Totstandkoming Op basis van praktijkprojecten, met 100+ evaluaties vanuit 

zowel partners als andere partijen

Tussenproducten HNN 0.1, 0.2, 0.3 etc



Evaluaties op drie niveaus

Gebouw

Infra

Gebied



Totaal: vijf thema’s

Materialen Energie Water Sociaal Management

‘Norm’: 
Het Nieuwe 

Normaal

Duurzame context:
tevens prestaties uitvragen

Input Versnellers:
kwalitatieve inzichten



Raamwerk
HNN 0.3

Omgang restmateriaal 
(bouw)

Milieu-impact & 
materiaalgebruik

Milieu-impact (MPG)

Hergebruikpotentie

Omgang restmateriaal 
(sloop)

Omgang afval

Eenheid: kg en % (totaal op project)
- Stort of verbranding
- Recycling (materiaalniveau)
- Hergebruik (onderdeelniveau)

Adaptief vermogen

Eenheid: 
Milieukosten (euro) / m2 BVO 
(conform Bepalingsmethode NMD)

Eenheid: massa (%) per S-laag
- % primair materiaal
- % …

Construction Stored
Carbon

Toxiciteit

Indelingsflexibiliteit

Losmaakbaarheid Eenheid: losmaakbaarheidsindex 
per S-laag

Eenheid: BREEAM MAT8
(let op, alleen kantoren!)

Gezonde materialen

Het Nieuwe Normaal 0.3
Thema Onderwerp Indicator

Eenheid: producten / certificaa
- Cradle-to-Cradle
- Living Building Index
- REACH

Materiaalgebruik

Eenheid: massa (%) per S-laag
- % primair materiaal
- % …

Eenheid: CO2-eq. (totaal)
o.b.v. rekeninstrument Climate Cleanup



Drie typen indicatoren

• Norm: bepalen van een ‘norm’ in Het 

Nieuwe Normaal, op basis van 

prestaties uit projectevaluaties

• Prestatie: uitvragen van een 

prestatie, zonder ‘normstelling’

• Inzicht: ophalen van kwalitatieve 

inzichten



Overzicht type indicatoren (gebouw)

WET

Scope Bouwproject Gebouw

NB RT SN W-GG W-GS U-KG U-OG

Omgang restmateriaal (sloop)
Nee - X X P P P P

Omgang restmateriaal (bouw)
Nee X X X P P P P

Milieu-impact 
Ja X X X N N N P

Construction Stored Carbon 
Nee X X X I I I I

Materiaalgebruik 
Nee X X X N N N P

Hergebruikpotentie 
Nee X X X N N N P

Losmaakbaarheid 
Nee X X X N N N P

Indelingsflexibiliteit 
Nee X - X I I N N

Toxiciteit 
Nee X X X P P P P

Nieuwbouw NB / renovatie-transformatie RT / sloop-nieuwbouw SN

Woning-grondgebonden (W-GG) | Woning: gestapeld (W-GS) | Utiliteit: kantoor (U-KG) | Utiliteit-overig (U-OG)



Overzicht type indicatoren (infra) – in ontwikkeling

WET

Scope Bouwproject

NB RT SN

Omgang restmateriaal (sloop)
Nee - X X

Omgang restmateriaal (bouw)
Nee X X X

Milieu-impact 
Ja X X X

Construction Stored Carbon 
Nee X X X

Materiaalgebruik 
Nee X X X

Hergebruikpotentie 
Nee X X X

Losmaakbaarheid 
Nee X X X

Indelingsflexibiliteit 
Nee X - X

Toxiciteit 
Nee X X X

Nieuwbouw NB / renovatie-transformatie RT / sloop-nieuwbouw SN

Bruggen & Viaducten (BV) / Dijken & Oevers (DO) / Sluizen (S) / Tunnels (T) / Wegverharding (W)

Infrastructuur

BV DO S T W

P - - - -

P - P P P

P P P P P

I - - - -

P P P P P

P P P P P

P - - - -

- - - - -

- - - - -



Indicator uitgelicht: 
Materiaalgebruik

Toelichting: In een circulair bouwproject willen we zo min mogelijk nieuw 
materiaal toepassen en inzetten op hergebruikt en hernieuwbaar materiaal. 
Daarmee verlagen we de hoeveelheid nieuwe materialen die we nodig 
hebben om gebouwen te realiseren.

Voor het totale materiaalgebruik hanteren we onderscheid in vier 
categorieën:
- Nieuw (primair) materiaal
- Nieuw, hernieuwbaar materiaal
- Hergebruik (secundair) materiaal
- Gerecycled (secundair) materiaal

Vragen in projectevaluatie:
1. Wat is het aandeel hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled en nieuw 

materiaal per systeemlaag?
2. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die bijgedragen hebben aan 

circulair materiaal? Noem er maximaal drie.

Verificatiemethoden: 
1. Berekening op basis van de Building Circularity Index (BCI)
2. Eigen berekening, op basis van Leidraad Meten van circulariteit (CB’23, 

versie 2.0)



Indicator uitgelicht: 
Losmaakbaarheid

Toelichting: Als onderdeel van circulair bouwen willen we dat bouwproducten 
en -onderdelen losmaakbaar zijn. Daarmee maken we toekomstig hergebruik 
mogelijk. Deze losmaakbaarheid drukken we uit met de 
losmaakbaarheidsindex (LI). Dit is een meetmethodiek op basis van vier 
indicatoren:
- Type verbinding 
- Toegankelijkheid verbinding
- Randopsluiting
- Doorkruisingen

Meer informatie over de losmaakbaarheid, inclusief de bepalingsmethode 
daarvoor, is te vinden in de publicatie Circular Buildings – Een meetmethodiek 
voor losmaakbaarheid (versie 2.0).

Vragen in projectevaluatie:
1. Wat is de mate van losmaakbaarheid van de verschillende lagen van het 

gebouw?
2. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die hebben bijgedragen aan een 

hoge mate van losmaakbaarheid? Noem er maximaal drie.

Verificatiemethoden: 
1. Berekening op basis van de Building Circularity Index (BCI)
2. Eigen berekening, op basis van Leidraad Circular Buildings: een 

meetmethodiek voor losmaakbaarheid (versie 2.0)



Indicator uitgelicht: 
Indelingsflexibiliteit

Toelichting: Als onderdeel van circulair bouwen willen we dat gebouwen 
flexibel zijn in hun indeling. Daarmee maken we tussentijdse aanpassing aan 
veranderende behoefte en functies mogelijk, zonder de draagstructuur van 
het gebouw aan te hoeven passen. 

Deze indicator is alleen van toepassing op de utiliteitsbouw. Voor 
woningbouw stellen we enkele inzichtvragen, die afkomstig zijn uit BREEAM 
MAT8.

Vragen in projectevaluatie:
1. Utiliteitsbouw: Wat is de mate van indelingsflexibiliteit van het gebouw?
2. Woningbouw: inzichtvragen rondom enkele gemaakte keuzes m.b.t. 

indelingsflexibiliteit
3. Woning- en utiliteitsbouw: Wat zijn de belangrijkste maatregelen die 

hebben bijgedragen aan de indelingsflexibiliteit? Noem er maximaal drie.

Verificatiemethoden: 
1. Certificaat o.b.v. BREEAM MAT-8 (alleen voor utiliteit)



Drie prestatieniveaus

• Wettelijk minimum: inzicht in wat 

wettelijk verplicht is

• Het Nieuwe Normaal: de nieuwe 

‘norm’, waarbij de basisprestaties op 

alle indicatoren haalbaar moeten zijn 

voor een individueel project

• Het Nieuwe Normaal Excellent: een 

hoger niveau dan de ‘norm’, waarbij 

naast de basisprestatie op alle 

indicatoren, hogere prestaties op 

specifieke indicatoren gevraagd kunnen 

worden. 



Indicatoren: aansluiting 
huidige methodieken

• Voor de indicatoren sluiten we aan bij 

bestaande methoden. Denk aan:

• Wettelijke MPG-/MKI-methodiek

• CB’23: Leidraad Meten

• BREEAM: MAT-8 (indelingsflexibiliteit)

• Totaal van indicatoren leidt niet tot 

één cijfer



Parallel: achtkamp

• Circulair bouwen? 

Basisprestatie op alle aspecten

• Per project: keuzes maken & 

prioriteiten bepalen voor hogere 

prestaties op specifieke aspecten

• Vergelijking met achtkamp:

• Wil je meedoen, dan kwalificeren op 

iedere discipline

• Mogelijkheid om uit te blinken op 

specifieke aspecten

• HNN is geen certificering



Projectevaluaties
Ophalen van inzichten

op basis van praktijkervaringen



Projectevaluaties: ophalen praktijkervaringen

• We werken toe naar Het Nieuwe 

Normaal op basis van 

projectevaluaties

• Ambitie: 100+ projectevaluaties tot en 

met eind 2023

• Evaluaties leiden tot:

o ‘Norm’ Het Nieuwe Normaal

o Rapportage met Versnellers &  

Barrières op circulair bouwen

Het 
Nieuwe 

Normaal

Het 
Nieuwe 

Normaal

Het 
Nieuwe 

Normaal

Rapportage 
Versnellers & 

Barrières

Projectevaluaties: 
Projectprestaties en -ervaringen



Aanvragen & 
aanleveren project

(partner)

Invullen digitaal 
formulier

(projectleider)

Voeren 
evaluatiegesprek

(evaluator)

Verloop projectevaluatieproces

1 2 3

Analyseren & 
bespreken 
resultaten

4

Opstellen HNN & 
rapportages

5



Het 
Nieuwe 

Normaal
1.0

Projectevaluaties & rapportages

• Alle partners dragen audits aan:

totaal +/- 20 per cyclus

• Jaarlijks wordt een geactualiseerde 

‘tussen’versie van HNN gepubliceerd

• Uiterlijk in 2023 wordt Het Nieuwe 

Normaal gepubliceerd

Het 
Nieuwe 

Normaal
0.1

Het 
Nieuwe 

Normaal
0.2

Het 
Nieuwe 

Normaal
0.4

Het 
Nieuwe 

Normaal
0.5

Oktober 
2023

Het 
Nieuwe 

Normaal
0.3



Projectevaluatie

• Projectfase: Ontwerpfase (minimaal DO gereed), Realisatiefase (in uitvoering) of 

Gerealiseerd (afgerond)

• Scope: Sloop-nieuwbouw, Nieuwbouw of Renovatie-transformatie

• Betrek de projectleider en opdrachtgever/opdrachtnemer om informatie op te 

halen

• Het evaluatiegesprek duurt twee uur.



Projectevaluatie

• Individuele evaluatie.

• Het is ook mogelijk om als groep gezamenlijk een programma te doorlopen 

waarin je de opgehaalde kennis en inzichten van de projectevaluaties onderling 

deelt.



Versnellers & Barrières
Inzichten vanuit de praktijk



Inzichten vanuit projecten:
overzicht



Inzichten vanuit projecten:
Voorwaardes

• Top-down support: ondersteuning vanuit 

bestuur & management

• Partnerschap op basis van 

gelijkwaardigheid: een gelijkwaardige 

relatie tussen partijen

• Gemeenschappelijke circulaire doelen: 

projectspecifieke circulaire doelstellingen, 

met eigenaarschap en betrokkenheid

• Intrinsiek gemotiveerde mensen: 

projectteamleden die intrinsiek 

gemotiveerd zijn om circulair te bouwen



Inzichten vanuit projecten:
Tijdelijke dynamieken

• Transparantie & vertrouwen: inzicht in circulair proces, niemand is circulair expert

• Flexibiliteit: vooraf niet duidelijk hoe circulaire ambities passen in planning & budget

• Goede relaties: elkaar helpen bij problemen, uitruilen van opbrengsten  

• Identiteit projectteam: gezamenlijke afstemming over circulaire doelen

• Zoektocht naar nieuwe rollen: nieuwe spelers, bijv. bouwers in de rol van architecten

• Pionierend leiderschap: bewaken circulaire ambities expliciet maken

• Continuïteit personeel: mix van ervaren en lerende projectleden, continuïteit bij inzet



Wat kan je vandaag doen?

1. Gebruik HNN-thema’s om ambities te 

bepalen, om een meer eenduidige 

taal te creëren op het gebied van 

circulair bouwen.

2. Lever projecten aan voor evaluaties, 

om meer bewijslast te creëren in het 

opstellen van Het Nieuwe Normaal.

3. Vraag prestaties uit in projecten op 

basis van de indicatoren van HNN, om 

te zorgen dat meer partijen hiermee 

gaan werken. 



Vraag prestaties uit in projecten: een concreet voorbeeld.  

• De markt uitdagen de mate van circulariteit te verhogen, op de volgende 

indicatoren: Materiaalgebruik, Hergebruikpotentie, Losmaakbaarheid en 

Milieu-impact.

• Kwantitatief: Mate van circulariteit uitgedrukt in de BCI (score tussen 0 en 

100%).

• Kwalitatief: Concrete maatregelen, slimme oplossing en een procesaanpak 

met daarin beschreven op welke wijze een zo hoog mogelijke BCI in het 

ontwerp- en uitvoeringstraject continu geborgd is.



Wij maken werk van steden
zonder afval, zonder uitval

www.cirkelstad.nl

info@cirkelstad.nl

085 – 105 11 70


