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Voorwoord

Stichting iCircl wil graag Cirkelstad en de deelnemers van 
de samenwerking ‘Samen Versnellen’, bedanken voor het 
geven van de verkenningsopdracht. In het bijzonder wil ik, 
Nico van Hoogdalem, de diverse afgevaardigden van de 
bedrijven, gemeenten en Rijkswaterstaat bedanken voor 
hun openheid en positieve bijdrage.

Aan deze verkenning hebben meegewerkt:
 � Dura Vermeer (Jurgen Schoenmaker & Sandra van 

der Lee)
 � BAM (Tom Blankendaal)
 � Gemeente Amsterdam (Jeroen van der Waal)
 � VolkerWessels (Lars van der Meulen)
 � Van Wijnen (Marije Kamphuijs)
 � Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving 

(Petra Bakker & Wilma Middel)
 � Gemeente Den Haag (Ger Kwakkel)
 � Synchroon (Maaike Perenboom)
 � Gemeente Rotterdam (Sabina van der Spek)
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Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland circulair in 2050. Om deze 
ambitie te bereiken binnen de bouwsector, is versnelling nodig. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en Cirkelstad zien in dat 
je dit in je eentje nooit zo effectief realiseert als wanneer je samen 
werkt. Met deze gedachte is het programma 'Samen Versnellen' 
opgericht. Om  gericht te werken aan een eenduidig kader voor 
circulair bouwen vanuit de praktijk. Het programmateam bestaat 
uit Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, de gemeentes Amsterdam, 
Den  Haag, Rotterdam en Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, 
VolkerWessels, BAM en Synchroon. 

”Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. 

1.1 Samen Versnellen
Hoe dan? Copper8, Alba Concepts, Metabolic en TU Delft hebben een 
audit ontwikkeld waarmee 100+ projecten van de deelnemers ge-audit 
worden. De auditrapporten bieden inzicht en lering op projectniveau. 
Op  programmaniveau bieden zij een database op basis waarvan we 
kunnen stellen wat circulair bouwen is en welk niveau behaald kan 
worden. 

1.2 Het Nieuwe Normaal
In Het Nieuwe Normaal willen de deelnemers met elkaar vastleggen 
wat de norm is voor circulair bouwen. Door verschillende projecten 
in kaart te brengen en te analyseren, ontstaat een goede basis. Die 
kan als uitgangspunt gebruikt worden om volgende projecten te 
beoordelen. Om de data te verzamelen, wordt gebruikgemaakt van een 
auditmodel. Tijdens de audits worden verschillende vragen gesteld die 
van toepassing zijn op verschillende projecten. 

“Daarin onderscheiden we drie verschillende typen te weten: 
gebouw, gebied en infrastructuur. Die zullen de komende jaren 
doorontwikkeld worden en zich verder verfijnen in bijvoorbeeld 
utiliteit, woningbouw en vervolgens in grondgebonden woningen, 
gestapelde woningen enzovoorts.” 

Ook worden projecten onderscheiden in de voorbereidende en 
uitvoeringsfase, omdat voor elke fase specifieke vragen kunnen worden 
gesteld.

1.3 Programmateam Samen Versnellen, gezamenlijke themalijst
De groep 'Samen Versnellen' adresseert tevens vraagstukken omtrent de 
transitie naar circulaire bouw en gebiedsontwikkeling. En de groep zorgt 
voor actie binnen de bouwketen om deze thematische vraagstukken te 
behandelen. Deze (gezamenlijke) versnelling is nodig omdat de bouw 
momenteel voor 40% verantwoordelijk is voor de totale CO2-uitstoot¹, 
40% van het afval² en gebruik maakt van 50% van alle grondstoffen in 
Nederland³. Om de ambitie 100% circulair in 2050 te behalen, moeten 
deze getallen fors verminderen.

¹ CO2-uitstoot van de bouw bereikt recordhoogte (scientas.nl)
² Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector (CBS)
³ Nederland circulair in 2050 (Rijksoverheid)
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https://www.cirkelstad.nl/project/samen-versnellen/
https://www.scientias.nl/co2-uitstoot-van-de-bouw-bereikt-recordhoogte/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/meeste-afval-en-hergebruik-materialen-in-bouwsector
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
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1.4 Eén van de gekozen thema’s:  
circulaire hub

Een bouwhub is mogelijk een belangrijke 
schakel in het verminderen van uitstoot 
en van afval. Een (circulaire) bouwhub is in 
essentie een centrale locatie, meestal buiten 
de stad en opgezet om grote bouwprojecten 
in de stad of regio facilitair te ondersteunen. 
Op deze hublocatie ontstaat een op- en 
overslagfunctie waar grotere hoeveelheden 
materialen naartoe worden gebracht en 
opgeslagen. Vervolgens wordt het materiaal 
in kleinere hoeveelheden met kleiner materieel 
naar een bouwplaats getransporteerd voor 
de productie. Door deze logistieke hub in te 
zetten, vermindert de logistieke druk op en 
rond de bouwlocatie en de CO2-uitstoot.

Naast de urgentie om CO2-uitstoot in de stad 
te verminderen en hiervoor een bouwhub in 
te zetten, zijn er nog meer mee-koppelkansen 
om ook andere urgentie pijlers (zie hieronder) 
positief te beïnvloeden. Als thema is daarom 
door de deelnemers van 'Samen Versnellen' 
gekozen voor de verkenning van een circulaire 
bouwhub. De circulaire bouwhub gaat dus 
verder dan de logistieke hub, met als primair 
doel om actief ketenpartijen uit de primaire 
en secundaire kringlopen bij elkaar te brengen.

VolkerWessels stelt voor hun BouwHub op 
te schalen, omdat het individueel dragen 
van de hub onvoldoende rendabel is.

De verkenning is een verrijking door de 
beweegredenen en geleerde lessen op 
te halen van de recent geopende Urban 
Miner van Dura Vermeer en de wat langer 
bestaande BouwHub van VolkerWessels. De 
beweegredenen en geleerde lessen moeten zo 
een basis vormen om te komen tot 'the next 
step'. Dit zijn actiepunten om de (financiële) 
exploitatie en bijdrage aan de urgentiepijlers 
van de huidige (circulaire) bouwhubs te 
vergroten en/of op te schalen naar nieuwe, 
meer ketenintegrale circulaire bouwhubs. 

VolkerWessels heeft inmiddels een start 
gemaakt om te komen tot een succesvolle 
businesscase door de BouwHub als 
zelfstandig white-label bedrijf op te 
zetten. Dat betekent niet dat deze al 
uitontwikkeld is. Daarom is er mede interesse 
in onze verkenning. De verkenning doet 
onderzoek naar mogelijke, aanvullende 
toepassingen vanuit de bouwketen. De 
aanvullende toepassingen kunnen een extra 
bijdrage leveren aan de inzetbaarheid en 
bruikbaarheid én een economische bijdrage 
leveren aan de exploitatie. Dit geldt ook voor 
de doorontwikkeling van de Urban Miner die 
Dura Vermeer in ontwikkeling heeft en meer 
gericht is op infraprojecten. 

Beide cases bezien vanuit de publieke 
invalshoek als de private invalshoek, 
beide typen maken deel uit van het 
programmateam van 'Samen Versnellen'.

CO2-uitstoot beperken

Overbrugging nieuwbouw-
en sloopprojecten

Emissievrij vervoer

Emissievrije bouwplaats

Stimuleren hergebruik

Bouwplaats zonder afval (zero waste)

Urgentie pijlers

Proces 

1. Beperking CO2-uitstoot  

2. Stimuleren hergebruik

4. Overbrugging nieuwbouw-  en sloopprojecten

6. Emissievrije bouwplaats

3. Emissievrij vervoer

5. Bouwplaats zonder afval (zero waste)

Metabolic onderzoek

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Congresbezoeken
en interviews Oprichtingsvisie Letters of intent Vacature ondernemer

Oprichting en 
startprogrammaEerste partijen aanhakenPropositie brainstorms

Probleem en 
potentiële 
oplossing in de 
markt toetsen 
(kwalitatief)

Oplossing iteratie 
oprichtingsvidie 
met programma-
opzet

Oplossing 
kwantitatief 
toetsen en 
(betalende) 
klanten/huurder
en partners

Team &
coalitie bouwen

Oprichting locatie

Probleem, 
doelgroep en 
eerste oplossingen 
identifi ceren

We zijn hier

Ranking

Bron: de urgentiepijlers van een circulaire hub volgens de programmateamleden.
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2. Case VolkerWessels

2.1 Wat is het (functionaliteiten), waar 
is het, wie heeft het gebouwd, wie is 
eigenaar en wie doet de exploitatie?

De Circulaire BouwHub Amsterdam
Het succes van de VolkerWessels BouwHub in 
Utrecht smaakt naar meer. Volgend hierop is 
in het Westelijk Havengebied van Amsterdam 
door VolkerWessels en Beelen de eerste 
circulaire BouwHub opgezet. Het is inmiddels 
een white-label concept. Dit houdt in dat alle 
partijen, bouwers en toeleveranciers, gebruik 
kunnen maken van de faciliteiten. De locatie 
is watergebonden, waardoor transport van 
materiaal, materieel en mensen over water 
ook mogelijk is. Dit biedt kansen voor de 
Metropoolregio van Amsterdam (MRA) om 
haar binnenstedelijke logistiek duurzaam 
te optimaliseren en haar CO2-footprint te 
verlagen. Dankzij de circulaire BouwHub en 
het ter plekke verwerken van vrijgekomen 
reststromen tot nieuw bouwmateriaal, 
wordt de afstand die materiaal aflegt tot 
een minimum beperkt. Bij de verwerking 

zullen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt worden opgeleid en ingezet. 
Op de BouwHub in Amsterdam is ook een 
werkplaats ingericht, om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren 
in het arbeidsproces. 

VolkerWessels laat zien dat er direct 
mogelijkheden gecreëerd worden om ook 
hergebruik te stimuleren door een hub met 
circulaire toevoeging. De hub helpt daarmee 
ook het sociaal maatschappelijk vraagstuk 
verder. Daarmee ontstaat en wordt al een 
extra bijdrage in de potentie en de relevantie 
van de hub aangetoond. Ook creëert de 
circulaire bouwhub extra mogelijkheden 
voor de businesscases van marktpartijen en 
maatschappelijke organisaties waardoor ze 
economisch perspectief bieden.

Gerealiseerd
� Logistiek: levering aan bouwprojecten
�  Verwerking gedemonteerde materialen 

voor hergebruik

regio en ondernemers dragen fi nancieel bij regio en ondernemers dragen fi nancieel bij

DOEN
één regio, actief uitwerken, leren

LEREN
periodiek overleg/meekijken/inbrengen

� Focus op één locatie
� Per kwartaal een vraagstuk uitdiepen
� Heel Nederland uitnodigen

� Focus op één locatie
�  Met ondernemers de white-label-

franchise opbouwenst
ap

 1

st
ap

 2

leverancier 1 just in time levering

leverancier 2

leverancier 3 retour bouwafval bouwplaats

Beeld: BouwHub VolkerWessels
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2.2 Waarom niet alleen verder?
Waarom organiseert niet iedere bouwer 
zijn eigen bouwhub voor de tijdsduur van 
één  project? Dan nemen we als voorbeeld 
'Leidsche Rijn': 30.000 nieuwe woningen 
waar acht ontwikkelaars en minimaal net 
zoveel bouwbedrijven jarenlang op één locatie 
aan het bouwen zijn. Hoe ga je dan als 
provincie en stad een bouwhub verordenen en 
aan welke bouwer? Iedere bouwer zijn eigen 
(circulaire) bouwhub laten organiseren lijkt 
geen optie wat betreft ruimte. 

Als we naar beleid van gemeenten kijken voor 
het programmeren van de huidige (circulaire) 
hub initiatieven, vallen de volgende zaken op:

 � Alle gemeenten werken aan het 
terugdringen van stikstof en CO2 en het 
verminderen van verkeersdruk op en rond 
bouwlocaties in hun stad. Zij zien dat een 
logistieke bouwhub daar een bijdrage aan 
kan leveren;

 � Grote gemeenten verordenen voor grote 
bouwprojecten in de stad aan bouwers 
dat zij buiten de stad een bouwhub 
inrichten;

 � Niet alleen de grote bouwprojecten 
hebben een negatieve bijdrage aan de 
verkeersdruk en hoge CO2-uitstoot in de 
stad. Maar hoe verorden je een bouwhub 
en aan welk bouwproject? (Sturend beleid 
is nodig); 

 � Iedere stad bedenkt zijn eigen verordening 
en die maken wel of geen deel uit van de 
bouwvergunning (eenduidige articulatie 
voor een bouwhub uitvraag is nodig?);

 � Gaat iedere gemeente met elke bouwer 
in gesprek over een bouwhub omdat 
de bouwers niet kunnen/mogen/willen 
samenwerken op één bouwhub? (Visie 
en beleid nodig om samenwerking te 
stimuleren);

 � De gemeenten willen graag ook de 
andere urgentiepijlers beïnvloeden, zoals 
hergebruik stimuleren en het bij elkaar 
brengen van sloop- en bouwprojecten 
binnen de gemeente of regio (Gemeenten 
kunnen faciliteren in toekomstige bouw- 
en sloopprojecten en mogelijkheden voor 
hergebruik);

 � Zijn er meer diensten aan een circulaire 
hub te verbinden dan het technisch en 
logistiek sluiten van de kringloop (denk 
aan innovatie, ambachtcentrum, kennis)? 
(Samenbrengen van bestaande hub 
initiatieven en faciliteren triple helix door 
overheid en markt);

 � De circulaire bouweconomie biedt nieuwe 
economische kansen en ook nieuwe 
werkgelegenheid, maar hoe en waar? 
(Samenbrengen van bestaande hub-
initiatieven en faciliteren triple helix door 
overheid en markt);

 � De gemeente is over het algemeen geen 
eigenaar van de bouwhub en kiest daar 
voorlopig ook bewust voor. De gemeente 
kan soms wel de locatie faciliteren. 
(Markt en overheid moeten de mogelijke 
businessmodellen samen uitwerken om 
helderheid te krijgen in wie welke bijdrage 
kan leveren).

Beeld: BouwHub VolkerWessels
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Het lijkt evident dat voor het programmeren 
van een bouwhub meer regie nodig is. Stel dat 
iedere stad in Nederland op zijn eigen wijze 
een (circulaire) bouwhub wil programmeren 
gerelateerd aan een bouwproject; dat is 
vrijwel onmogelijk. De bouwsector werkt 
hier graag aan mee, maar het is nagenoeg 
onmogelijk om hiervoor de businesscase 
gezond te maken. Laat staan dat iedere 
bouwonderneming hiervoor zijn eigen 
organisatie moet opzetten. De vraag is dan, 
lukt het VolkerWessels en Dura Vermeer met 
hun white-label (circulaire) bouwhub om:

 � In heel Nederland te positioneren als 
gemeenten daar om vragen?

 � Een vorm van samenwerken aan te gaan 
met de andere bouwende partijen uit het 
programmateam?

 � Ook de behoefte in te vullen voor alle 
urgentiepijlers?

 � Samen met de opdrachtgevende 
partijen uit het programmateam tot een 
regiemodel te komen?

 � Bij te dragen aan alle bouwprojecten in 
een stad of regio?

 � Een positieve businesscase te begroten?
 � Een bijdrage te leveren aan de circulaire 

kansen voor de bouwsector?

Het antwoord is: we weten het niet, omdat 
er nu nog niet gedacht wordt om de 
(circulaire) bouwhubs in een regio vanuit 
gezamenlijk beleid samen met de markt te 
positioneren en te organiseren.

2.3 Wat is nodig om op te schalen?
Om op te schalen, zijn de huidige initiatieven 
en initiatiefnemers belangrijk omdat ze 
vooruitlopend op een landelijk of provinciaal 

beleid een eigen white-label bouwhub in de 
markt zetten. Zij bieden deze organisatie 
aan bij gemeenten en stellen hun lerende 
organisatie ter beschikking. Daarmee dragen 
zij bij aan de programmatische aanpak van 
het vraagstuk (circulaire) bouwhub. 

Wij hebben koplopers nodig om hun 
bestaande initiatieven door te ontwikkelen. 
De hubs, in alle verschijningsvormen, 
moeten verder doorontwikkeld worden om 
hun bijdrage te verhogen aan de diverse 
vraagstukken van de stad en de bouwsector. 
Dat betekent dat rijk, provincie, gemeenten en 
bouwsector moeten gaan samenwerken aan 
de vraagstukken die er liggen en toewerken 
naar een regiemodel en een haalbare 
businesscase. 

Is dan ieder bouwhub ook een circulaire hub? 
Welke vorm en inhoud hebben deze hubs? 
Welke verschijningsvorm en hoeveel vierkante 
meter hebben zij nodig? Welke marktpartijen 
organiseren en faciliteren de diverse hubs? En 
op welke specifieke locatie positioneer je die?

Met samenwerken tussen overheid, markt aan 
de hierboven benoemde vraagstukken kan 
er een besluitvormingsmodel ontstaan voor 
zowel positionering van (circulaire) bouwhubs 
als het benodigde businessmodel. 

Als logistiek de basis is, dan hebben we ook te 
verwijzen naar onderbouwing:

 � Bouwlogistiek in de stad, waar liggen 
kansen (BouwendNederland.nl)

 � Slimme bouwlogistieke concepten in de 
praktijk (TNO.nl)
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https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/14845/bouwlogistiek-in-de-stad-waar-liggen-kansen
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/14845/bouwlogistiek-in-de-stad-waar-liggen-kansen
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/smart-and-safe-traffic-and-transport/smart-mobility-and-logistics/data-driven-logistics/slimme-bouwlogistieke-concepten-in-de-praktijk/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/smart-and-safe-traffic-and-transport/smart-mobility-and-logistics/data-driven-logistics/slimme-bouwlogistieke-concepten-in-de-praktijk/


2.3.1 Meer functionaliteiten?
In de verkenning is ook gekeken naar welke 
functionele toepassingen mogelijk te 
programmeren zijn als de hubs meer bijdrage 
moeten leveren aan de urgentiepijlers, 
sectorale samenwerking en economische 
haalbaarheid. Er zijn twaalf proposities 
voorgesteld. Deze rollen en diensten komen 
mede voort uit een bouwhubonderzoek dat 
in opdracht gegeven is door de gemeente 
Rotterdam aan BlueCity en uitgevoerd door 
Impact Express. 

Wij hebben dit als basis overgenomen, omdat 
deze voor nu een goed startpunt geven voor 
het doorontwikkelen van een businessplan.

Hieronder volgt een schematische 
weergave van de primaire en secundaire 
samenwerkingen en vastgoedvraag gericht 
op de twaalf mogelijke inclusieve business 
proposities. Er zijn drie hoofdpropositie 
onderdelen:

Binnen iedere propositie zijn er meerdere bedrijfseconomische, sectorondersteunende en 
sociaal-maatschappelijke onderdelen als toevoeging mogelijk. Een verder verdiepend onderzoek 
kan ook specifiek binnen een bepaalde regio vragen om andere toevoegingen. Dit geeft 
nogmaals aan dat het belangrijk is voor beleidsmakers en marktpartijen om samen te werken 
aan de vraagstukken van morgen.

a. Materiaalopslag in de Bouwhub te huur

a. Demonstratie en marketing van herbruikbare materialen en toepassingen

c. Opgeleid personeel voor bouw, sloop & ontwerp met hergebruik

a. Oogst- en demontageservice

c. Upcycling en herbewerking van gebruikt bouwmateriaal

b. Productieruimte in de Bouwhub te huur

b. Circulair advies en begeleiding

d. Programmering die de sector inspireert en mobiliseert

b. Toegang tot circulair, hergebruikt bouwmateriaal - nu en in de toekomst

d. Bouwlogistieke ondersteuning

c. Project- en kantoorruimte in de Bouwhub te huur

e. Collectief circulair bouwloket: realisatie van begin tot eind

1. Vastgoedproposities

3. Kennis- en programmaproposities.

2. Materiaal proposities
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WELKE KETENPARTNERS ZOUDEN JULLIE AAN DE PROPOSITIES LINKEN?

Materiaalopslag te huur

Upcycling en herbewerking
van gebruikte  bouwmaterialen

Toegang tot circulair,
hergebruikt bouwmateriaal

Oogst- en demontageservice

Productieruimte te huur

Circulair ontwerp
(de vraagkant)

VolkerWessels/
Dura Vermeer

Sociale 
werkplaatsen

Insert

sloopbedrijven

Kan in beperkte 
mate op de hub - 

Dura

AIR
BnA etc.

VW

Level S/TalentHub

ReUse materials

Bouw- en 
sloopbedrijven

Leerbedrijven - 
combihub en sociale 

werkplaats op 
1 locatie

Oogstkaart

verwerkers BSA

BeelenNEXT

OG - verwerken in 
uitvraag/PvE

Dura

Van Hees

Recyclepartijen

Inzamelaars BSA Herso

slopers/recyclers

KetelBinken 
(2e leven
cv-ketels)

Van Hees

Van Hees

producenten, 
bijv. Grundfoss

2.3.2 Meer (gezamenlijke) markt?
De verschillende functionaliteiten vragen 
ook om nieuw ondernemerschap. Veelal zijn 
deze al (versplinterd) in steden aanwezig. 
Het realiseren van een circulaire inclusieve 
bouwhub creëert daarmee ook overzicht aan 

ondernemers die al actief zijn in de sector, en 
op deze manier logisch aan elkaar verbonden 
worden om de circulaire bouw in steden door 
te zetten. De afdelingen economische zaken 
hebben hierbij een belangrijke rol te vervullen.
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Circulair bouwadvies

Opgeleid personeel voor
bouw, sloop en ontwerp

Bouwlogistieke ondersteuning

Demonstratie en marketing
van herbruikbare materialen

Programmering die sector 
inspireert en mobiliseert

Collecties circulair bouwloket

Bouwers zelf 
(VW/Dura/BAM/

Heijmans

Beroepentuin

Bedrijven als 
Bouwcenter

Verschillende 
proeftuinen

CIRCO

Copper8/Alba/
Metaboilic

LevelVijf?

GSA

GreenVillage

Cirkelstad

Excess Materials 
Exchange

Circulair loket als 
onderdeel van de 

circulaire hub

ROC's

DV/VW/BAM

Floriade

Lokaal aansluiting 
zoeken, niet de 
geijkte partijen

ICDubo

Diverse
Cirkelstad  -

partners

MBO's

Van Hees

GreenUP

GreenVillage
TUDelft

Cirkelstad

Liever meer 
bouwers en minder 

consultants

Infravak

BMN en andere 
leveranciers

Ontdekhal 
Overvecht

Building Holland, 
Pakhuis Zwijger

Versnellingshuis

Adviseurs

Opleiding en 
praktijk koppelen - 
ROC's + hogescholen 
met bouwbedrijven 

en slopers

Tijdens de workshop en presentatie met de 
opdrachtgevers van de verkenning, hebben 
wij gevraagd welke mogelijke stakeholders 
en partners zij willen benaderen voor een 
bijdrage aan de voorgestelde integrale hubs.  

Hieronder zijn de genoemde mogelijke 
partijen per diensten propositie in overzicht 
weergegeven. 
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De bouwhub in een breder perspectief

Inmiddels zijn er veel onderzoeken gedaan 
naar waarom er bouwhubs zouden moeten 
zijn, van wie die dan is en of die locatie- of 
projectgebonden is. Natuurlijk zijn er nog veel 
meer vragen en op te lossen vraagstukken 
verborgen in al die onderzoeken waar de 
bouwhub een bijdrage aan kan leveren. Als 
wij nu kijken naar de veelal logistieke hubs 
(ingevuld door bouwbedrijven of logistieke 
dienstverleners), dan zien wij dat deze 
daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het 
verminderen van CO2-uitstoot en van druk op 
de omgeving van een bouwplaats. We weten 
inmiddels ook dat een enkele definitie van een 
bouwhub nog niet bestaat en dat de integrale 
circulaire bouw- of grondstoffenhub meer te 
bieden heeft dan het anders organiseren van 
de 'last mile' in een logistieke hub.

Dat er een urgentie is om de CO2- en 
stikstofuitstoot terug te dringen door in 
ieder geval minder verkeersbewegingen 

en emissievrije logistiek rondom steden 
te organiseren (op te leggen aan de 
markt) is evident. Dit is terug te vinden in 
de urgentiepijlers. Natuurlijk pakken de 
grote bouwbedrijven de handschoen op, 
zodat zij door kunnen werken aan de grote 
bouwopgave van Nederland. En tegelijkertijd 
meer bewust te werken aan het terugdringen 
van de CO2-uitstoot en druk op de omgeving 
van de bouwplaats. Immers, als we niks doen, 
is binnenstedelijk bouwen steeds minder 
goed mogelijk wanneer wij ook een gezonde 
leefomgeving binnen en rondom die projecten 
niet weten te behouden of verbeteren. 

De bouw, GWW en de VAB-sectoren hebben 
behoefte aan facilitaire ondersteuning. Zij 
willen hiervoor zelfstandig of in samenwerking 
met meerdere stakeholders werken aan een 
businessplan dat, met ondersteuning van Het 
Nieuwe Normaal, oplossingen biedt aan de 
vele urgentiepijler vraagstukken.

Logistieke bouwhub 
� Kent al meerdere verschijningsvormen en eigenaren. 
� Vult goed aan op de urgentiepijlers terugdringing CO2 (gemeentelijk perspectief).
� Kan levensvatbaar zijn als businessmodel.
� Heeft de mogelijkheid om voor meerdere sectoren ingezet te worden.

Circulaire bouwhub
�  Regionale en lokale overheden moeten samen optrekken om een regiemodel te creëren 

waarmee bouwhubs gepositioneerd kunnen worden.
�  Het precies aanwijzen van de lokaties waar de bouwhub een maximale bijdrage kan 

leveren aan de toekomstige bouwproductie.
�  Productkringlopen sluiten, zoals binnen de bouwhub van VolkerWessels in Amsterdam 

samen met Beelen Next en de Urban Miner van Dura Vermeer in de regio Rotterdam.
�  Belangrijke doorontwikkeling verkennen met als basis het white-label model van 

genoemde bouwbedrijven.
�  Onderzoeken welke extra functionaliteiten mogelijk zijn met verkennen binnen het lokale 

en regionale MKB.
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4.  Samen investeren in een 
opvolgend programma

Om de (integrale) bouwhubs in Nederland 
door te ontwikkelen, zullen overheid en markt 
samen moeten investeren in een routekaart. 
Dit om samen te komen tot integrale 
positionering en een doorontwikkeling van de 
bestaande businesscase met de koplopers. 

4.1 Staat het onderwerp op de 
(bestuurlijke) agenda?

Op dit moment staan er op verschillende 
gemeentelijke, bestuurlijke agenda’s 
het behandelen van één of meerdere 
urgentiepijlers. Enkele gemeenten zijn 
bestuurlijk in gesprek met onze hub-koplopers, 
om ook voor hen grote bouwprojecten 
een hub te organiseren. Ook provincies en 
kennisinstellingen beginnen met onderzoeken 
naar wat bouwhubs zijn en wat ze kunnen 
bijdragen aan hun brede zoektocht naar 
minder CO2-uitstoot door de bouwsector. 
Uiteindelijk zal uit al die onderzoeken dezelfde 
uitkomst komen:

“ Een bouwhub zal een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de CO2-
uitstoot.” 

4.2 Wat zijn de belangrijkste drijfveren om 
een hub te realiseren? 

Wij kunnen de woningbouwbehoefte 
zowel nieuwbouw 1  miljoen nieuwe 
woningen, renovatie sociale woningbouw 
100.000  woningen en aanpassingen in 
duurzaamheid eigen woningbezitters 30% 
van de totale woningvoorraad als opgave 
nemen. Als bestuur en markt deze opgave 
serieus nemen bij het verminderen van 
milieubelasting, dan gaan zij samen verder. 
Dat betekent het macro-economisch samen 
eens worden waar provinciaal de toekomstige, 
grote bouwopgaven zijn. Met deze behoefte 
komt ook het anders organiseren als 
vraagstuk aan bod en kan er tussen markt 
en overheid samengewerkt worden aan de 
meest passende invulling.

Structureel in beleid
� Beleidsdocument.
�  Operationeel bij vergunningverlening

en gronduitgifte.

Start met
�  Capaciteitsberekening (hoeveel 

hubcapaciteit is nodig?).
�  Beleid voor logistiek en CO2
�  Vul aan met stimulering 

productkringlopen.

Investeren rendeert
�  Eén hub komt economisch beter uit bij 

meerdere projecten.
�  Maak een investeringsronde, wie werkt 

mee aan het white-label?

Start met
�  Logistieke hub, is bewezen effectief.
�  Vul aan met het sluiten van 

productkringlopen in de regio 
(bijvoorbeeld een grondbank). Start met 
dakpannen, lantaarnpalen, et cetera.

�  Leer van andere hubs en vul aan met 
nieuwe productkringlopen.

REGIE
nuts   privaat

DE MARKT
zelf   samen

SAMENWERKEN, next level ontwikkelen van businessplan

 Verbinden met andere sectoren (inspiratie)
 Samenwerkingsmogelijkheden op onderdelen
 Het nieuwe businessplan exploiteren

Leernetwerk hubs Cirkelstad x iCircl

Cirkelstad: reisleider(s), experts uit 
het netwerk betrekken als partner

SAMENWERKEN, onderwerpen agenderen

1

2
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 4.3 Zijn er al initiatieven?
Er zijn, zoals genoemd, al diverse initiatieven 
waaronder de white-label logistieke en 
circulaire bouwhub van VolkerWessels en de 
(infra)bouwhub van Dura Vermeer. 

De initiatieven van deze koplopers 
verdienen het om als basis te nemen voor 
het doorontwikkelen van de bestuurlijke en 
bedrijfseconomisch behoefte. 

Structureel in beleid
� Beleidsdocument.
�  Operationeel bij vergunningverlening

en gronduitgifte.

Start met
�  Capaciteitsberekening (hoeveel 

hubcapaciteit is nodig?).
�  Beleid voor logistiek en CO2
�  Vul aan met stimulering 

productkringlopen.

Investeren rendeert
�  Eén hub komt economisch beter uit bij 

meerdere projecten.
�  Maak een investeringsronde, wie werkt 

mee aan het white-label?

Start met
�  Logistieke hub, is bewezen effectief.
�  Vul aan met het sluiten van 

productkringlopen in de regio 
(bijvoorbeeld een grondbank). Start met 
dakpannen, lantaarnpalen, et cetera.

�  Leer van andere hubs en vul aan met 
nieuwe productkringlopen.

REGIE
nuts   privaat

DE MARKT
zelf   samen

SAMENWERKEN, next level ontwikkelen van businessplan

 Verbinden met andere sectoren (inspiratie)
 Samenwerkingsmogelijkheden op onderdelen
 Het nieuwe businessplan exploiteren

Leernetwerk hubs Cirkelstad x iCircl

Cirkelstad: reisleider(s), experts uit 
het netwerk betrekken als partner

SAMENWERKEN, onderwerpen agenderen

1

2

Figuur: Mogelijkheden next step
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4.4 Wat is de belangrijkste beweegreden om mee te 
gaan doen (investeren)?

De belangrijkste reden voor markt en overheid om mee 
te doen in het gezamenlijk programma is voor beide om 
focus aan te brengen in het programmeren van (circulaire) 
bouwhubs. 

Samen beoordelen:
 � Waar ligt de grote bouwvraag de komende jaren voor 

provincie en gemeente?
 � Welke positie en waar positioneren we dan 

ondersteunende bouwhubs? 
 � Welke bijdrage wordt er gevraagd van provincie en 

gemeenten om de hubs mogelijk te maken?
 � En welke bedrijfsorganisatorische en economische 

mogelijkheden kunnen dan geprogrammeerd worden 
om de ondersteunende faciliteiten maximaal te 
verbinden?
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4.5 Wie kan het vervolg oppakken  
en uitvoeren?

Binnen Cirkelstad Zuid-Holland en in 
samenwerking met Stichting iCircl willen wij 
graag een eerste, volgende stap zetten om 
de (integrale) bouwhubs in Nederland door 
te ontwikkelen. Dat betekent voorbereiding 
creëren voor beleid en ervoor zorg dragen dat 
de regiefunctie input krijgt. Hiervoor zullen 
overheid en markt samen moeten investeren 
in een routekaart om te komen tot integrale 
positionering. En om ondersteuning te bieden 
voor de doorontwikkeling van de bestaande 
businesscases met de koplopers. 

In de basis zal er een regiemodel worden 
opgezet langs het doorontwikkelen van 

één locatie in Zuid-Holland. Deze locatie moet 
worden gevonden door gebruik te maken van 
de toekomstige, grote woningbouwopgave. 
De locatie moet synoniem staan voor en 
antwoord kunnen geven op de vele vragen op 
sociaal en economische vlak. 

Cirkelstad landelijk en in het bijzonder regio 
Zuid-Holland nemen de lead, onder uitvoering 
van iCircl. 

Volgens de methodieken van samen 
doen, leren en samenkomen, worden de 
programma’s opgezet. Het rijk, de provincies, 
gemeenten en de markt zullen samen het 
programma en de financiering van dit living 
lab voor hun rekening nemen. �

regio en ondernemers dragen fi nancieel bij regio en ondernemers dragen fi nancieel bij

DOEN
één regio, actief uitwerken, leren

LEREN
periodiek overleg/meekijken/inbrengen

� Focus op één locatie
� Per kwartaal een vraagstuk uitdiepen
� Heel Nederland uitnodigen

� Focus op één locatie
�  Met ondernemers de white-label-

franchise opbouwen

st
ap

 1

st
ap

 2

leverancier 1 just in time levering

leverancier 2

leverancier 3 retour bouwafval bouwplaats
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Eerste stappen maken richting 
circulaire gebiedsontwikkeling
dankzij een onafhankelijke reisleider. 

Stichting iCircl
Langegracht 72
2312 NH LEIDEN
www.icircl.nl 

 

http://www.icircl.nl
https://www.linkedin.com/company/stichting-icircl
https://www.instagram.com/icircl/
http://www.icircl.nl
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