Notitie Circulair Bouwen
Karel Dekker en Remko Zuidema

Inhoudsopgave
1

Doelstelling circulair bouwen ................................................................................................................. 1

2

Theoretisch kader .................................................................................................................................. 2

3

Open Bouwen als denkraam .................................................................................................................. 3

4

5

3.1

Open Bouwen ................................................................................................................................ 3

3.2

Uitgangspunten ............................................................................................................................. 3

3.3

IFD Bouwen ................................................................................................................................... 5

3.4

Procesflexibiliteit ........................................................................................................................... 6

Praktijkvoorbeelden Open Bouwen en Circulair Bouwen ....................................................................... 7
4.1

Nieuwbouw ................................................................................................................................... 7

4.2

Verbouw, verlenging levensduur .................................................................................................... 7

Politieke doelstelling D66..................................................................................................................... 10
5.1

In EU verband .............................................................................................................................. 10

5.2

Nationaal .................................................................................................................................... 10

5.3

Provinciaal ................................................................................................................................... 10

5.4

Lokaal.......................................................................................................................................... 10

1 Doelstelling circulair bouwen
De doelstelling is bij zowel nieuwbouw, verbouw als onderhoud streven naar het
voortdurend gebruik van bebouwing, gebouwen, producten, materialen en grondstoffen; in
technische cycli maximaal en biologische cycli optimaal.
In 2050 moeten ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van bouwwerken
geheel circulair zijn georganiseerd. Dat vereist een duurzame, intensieve en
interdisciplinaire samenwerking tussen bouw- en vastgoedactoren alsmede gebruikers. Dit
terwijl in een circulaire gebouwpraktijk de rollen en verantwoordelijkheden van bestaande
(ge)bouwactoren, zoals architecten, constructeurs, opdrachtgevers en producenten zullen
verschuiven. En nieuwe actoren, zoals technologiebedrijven en duurzame demonteerders,
hun intrede in het bouwproces doen.1
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2 Theoretisch kader
In onderstaand schema vanuit de Tweede Kamerfractie overhandigd aan de
staatssecretaris zijn veel aspecten van circulair bouwen bij elkaar in verband
gebracht.
Het schema is voornamelijk gericht op de bouwproducten en materialen die gebruikt
worden bij het bouwen en verbouwen. Hergebruik van bouwproducten en materialen
is erg belangrijk, maar het hergebruik van de bebouwing, zijnde de gebouwde
omgeving (o.a. Flexibele omgevingsplannen) en het hergebruik en
levensduurverlenging van bestaande gebouwen is in dit schema niet meegenomen.

Het hergebruik van gebouwen, in relatie gebracht met de levensduur van de
verschillende gebouwdelen, geeft een zeer belangrijke bijdrage aan de circulariteit
en is zeker zo belangrijk als het hergebruik van bouwproducten en materialen.
Omdat de content van de gebruiksvraag in gebouwen gedurende de levensduur
veelal veel sneller evolueert dan de belegginsvraag vanuit de locatie, is ontkoppeling
daartussen ook een aandachtspunt. Daarnaast is de ontwikkeltermijn vanuit locaties
een geheel andere dan vanuit gebouwgebruik in het algemeen en de specifieke
gebruiker in het bijzonder. Het samen met de toeleverende industrie ontwikkelen van
industrieel vervaardigde en te monteren bouwdelen voor de inbouw van woningen
en andersoortige gebouwen, die een grote mate van flexibiliteit en
hergebruiksmogelijkheden hebben en die als stuks-productie en consumentgericht
kunnen worden geleverd en gemonteerd is ook een belangrijke optie waarop nader
zal worden ingegaan.

3 Open Bouwen als denkraam
3.1 Open Bouwen
Wat is Open Bouwen
Open Bouwen is een innovatieve en consumentgerichte bouwwijze voor de realisatie en
instandhouding van gebouwen en hun omgeving. De hierin toegepaste methodes zijn
afgestemd op de meest geavanceerde ontwikkelingen op het gebied van bouwtechniek,
informatietechnologie en logistiek in de wereld. Door ontkoppeling van de tijdschalen van
de buurt vanuit de locale overheid, het basisgebouw vanuit de belegger/eigenaar en de
inbouw vanuit het gebruik en de specifieke gebruiker, ontstaan parallallele
aanpasbaarheden op veranderingen op die schaalniveaus. Het toepassen van de principes
van het Open Bouwen betekent dat het juist ook in grote projecten eenvoudig mogelijk is
om met verschillende inrichtingsvarianten te werken, afgestemd op de feitelijke gebruiker.
Dit leidt tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod (ook in det tijd gezien), minder
herstelwerk, minder afgedankte bouwdelen die veelal in afvalketen terecht komen, en
tevredener consumenten. (Ontwerp)beslissingen volgens de principes van het Open
Bouwen zijn een waarborg voor het behoud van de toekomstige waarde van gebouwen en
hun omgeving. Dit geldt voor nieuwbouw en renovatie vanwege het lokaal kunnen
meeveren met de sociale en economische ontwikkeling van gebruik. Dit ondanks de
inherent grotere bedragen die het realiseren van dergelijke gebouwen met zich
meebrengen. Open bouwen leidt tot aanpasbare gebouwen in een stabiele omgeving en
geeft een grote bijdrage aan circulariteit vanuit aanpasbaarheid met het voorkomen van
vervolgschaden.

3.2 Uitgangspunten
Niveau denken
Om bovengenoemde resultaten te behalen zijn Open Bouwen-projecten gebaseerd op
bepaalde principes. Het meest primaire principe is de toepassing van het niveau-denken.
Beslismomenten en fysieke onderdelen zijn geordend naar qua beslissing verschillende
niveau’s, te weten: weefsel, drager, inbouw en inrichting. Ook andere termen worden
daarbij gebruik zoals, buurt, basis gebouw, afbouw en meubilair. Binnen elk niveau komen
onderdelen van technische systemen voor (bijv: inbouw bevat: scheidingswanden,
(elektro)technische installaties, sanitair, ….). Het fysieke systeem binnen één niveau kan als
één pakket worden aangeboden, met een eigen beslisser, contract,
aansprakelijkheidsregeling, realisator en beantwoording qua regelgeving. Let wel, de hier
bedoelde niveau’s zijn niet gebaseerd op de bekende verdeling van een gebouw als een
technisch systeem (draagconstructie, gevel, installaties, afbouw, etc..) zoals bekend van
principes als 6S van Steven Brand of Slimbouwen van prof. Jos Lichtenberg. De ordening
naar niveau’s geschiedt op basis van de invloed die een individu of een groep heeft (of
behoort te hebben) op de besluitvorming binnen zo’n niveau. Deze verdeling gaat dwars
door technische en juridische systemen, zoals we die nu kennen.
In het niveau-denken kan evenzo het principe ‘vast en variabel’ worden toegepast. Zo is het
mogelijk om op het ene niveau vorm en ruimte vast te leggen (vast) waarbij op het direct
daarbinnen gelegen niveau keuzevrijheid voor verdere invulling wordt gecreëerd (variabel).
Binnen een stedebouwkundig plan (weefselniveau) kunnen verschillende gebouwen worden

geplaatst en aangepast zonder dat plan te veranderen. Een gebouw met
gemeenschappelijke ruimten kan wat betreft de niet gemeenschappelijke ruimten
(eenheden) met verschillende functies en eenheden worden ingevuld (drager; vast). De
plattegrond-indeling van zo’n eenheid wordt daarbij vrijgelaten (inbouw; variabel). Een
ingedeelde eenheid laat op zijn beurt ruimte voor inrichting. Een belangrijk voordeel van het
niveau-denken is de ruimte die in het ontwerp, realisatie en besluitvormingsproces wordt
gecreëerd voor inspraak op alle niveau’s (individu, huishouden, vereniging van eigenaren,
wijkraad). Dit is van wezenlijk belang voor de economische, fysieke en sociale kwaliteit van
een complex of buurt (leefbaarheid en betrokkenheid).
Bijkomend voordeel is het ontstaan van verschillende markten voor weefsel, drager en
inbouw naast de bestaande markt van de inrichting. Het bouwproces ‘hangt’ nu vaak op
beslismomenten van de opdrachtgever. Als opdrachtgever wordt daarbij besluitvorming
verwacht op momenten dat de uiteindelijke gebruikers nog niet bekend zijn, of dat die zeer
sterk uiteenlopen in diversiteit nu en bij toekomstige gebruikerswisselingen. Door
toepassing van het niveau-denken wordt men in het bouwproces minder afhankelijk van die
momenten. Op het moment dat het huishouden, andersoortige gebruiker of het individu
moet beslissen is de drager reeds klaar. Binnen deze drager is voldoende keuzevrijheid voor
de verdere indeling en inrichting.
Het niveau-denken komt in het bijzonder van pas in situaties waarin de installatie
infrastructuur (voor klimaatbeheersing, waterhuishouding, verticaal transport,
communicatie en beveiliging) een steeds grotere rol speelt. Dit is immers een steeds
complexer wordend probleem voor gebruikers, beleggers en eigenaren. De snelheid van
verandering van eisen vanuit gebruik en maatschappij vraagt om een woon- en
werkomgeving die snel en zonder risico’s kan worden aangepast. Installatie-systemen zijn in
tranditionele werkwijzen normaal gesproken geheel verstrengeld met verschillende
onderdelen van het gebouw;: de constructie, gevel, vloeren en scheidingswanden. Daarbij is
het vaak volstrekt onduidelijk welke partij de zeggenschap heeft over welk onderdeel of is
juist de eigenaar de beslisser zonder invloed vanuit de gebruiker. Deze verwarring leidt tot
conflicten, hogere stichtings- en exploitatie-kosten, lagere en diffuse kwaliteit, ingewikkelde
regelgeving en het belemmert de kwaliteitsverbetering en/of functieverandering van een
ruimtelijke eenheid in een gebouw.
De principes van het Open Bouwen zijn erop gericht die knoop te ontwarren. Een
kernbegrip daarbij is ontkoppelen. Dit betekent dat de verschillende niveau’s (weefsel,
drager, inbouw, inrichting) onafhankelijk van elkaar opereren. Onderdelen van installatiesystemen en bouwkundige systemen worden eenduidig aan een bepaald niveau
toegewezen. De zeggenschap over zo’n niveau ligt ook eenduidig vast.
Herhaling van de kern van het verhaal:
• Afstemmen van aanbod op vraag: consumentgericht bouwen en renoveren;
• Veranderbaarheid: continu inspelen op veranderende eisen, wensen en
randvoorwaarden (nieuwbouw en renovatie) in de tijd;
• Onderscheid in niveau’s gebaseerd op zeggenschap/besluitvorming (weefsel, drager,
inbouw, inrichting);

•
•

Onderdelen van technische systemen eenduidig toewijzen aan verschillende niveau’s
(installatietechnisch, bouwkundig);
Onderling ontkoppelen van de niveau’s (eenduidige zeggenschap, onafhankelijke
partijen, evt. Gescheiden markten).

In deze notitie is een overzicht gegeven van producten en technieken die kunnen worden
ingezet om de principes van het Open Bouwen praktisch in te vullen. De overzichtelijke
wijze waarop betrokken partijen in het bouwproces worden betrokken leidt tot structurele
verkorting van bouwtijd.

3.3 IFD Bouwen
Motieven voor Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen (IFD bouwen)
Door bouwdelen industrieel te produceren en als bouwproducten op de bouwplaats te
assembleren worden de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats verbeterd, wordt een
hogere kwaliteit gerealiseerd, worden minder grondstoffen gebruikt en ontstaat minder
afval op de bouwplaats. Bovendien zijn bouwproducten niet project specifiek, maar
toepasbaar bij verschillende bouwprojecten, in binnen- en buitenland.
Door flexibel te bouwen kunnen gebouwen of bouwdelen worden aangepast aan zich
wijzigende gebruikseisen, waardoor zowel de economische als de functionele levensduur
wordt verlengd.
Demontabele gebouwen of bouwdelen lenen zich voor hergebruik, revisie of recycling, en
zorgen daarmee voor een besparing in het gebruik en verbruik van energie en grondstoffen
alsmede belasting van het milieu.
De drie onderdelen van IFD-bouwen kunnen als volgt worden gedefinieerd:
Industrieel bouwen is in dit verband het industrieel vervaardigen van bouwproducten. In de
bouw wordt vaak het woord ‘geprefabriceerd’ gebruikt als synoniem voor ‘industrieel’. In
deze context betekent prefabricage in de fabriek: uitvoeren wat eerst op de bouwplaats
werd gedaan, waarbij de fabricage project-specifiek is. Een voorbeeld hiervan is
geprefabriceerd beton voor kolommen, gevelelementen en dergelijke. Daarnaast zijn er
industrieën die hun productie van oudsher alleen in de fabriek kunnen realiseren, omdat het
materiaal, het proces en de daarvoor benodigde machines dat vereisen. Voorbeelden
hiervan zijn staalconstructiewerkplaatsen, maar ook bedrijven voor de productie van
voorgespannen betonnen vloerelementen.
Flexibiliteit is de eigenschap van een gebouw of bouwdeel die aanpassingen aan de eisen en
wensen van gebruikers mogelijk maakt. Flexibiliteit kan betrekking hebben op twee stadia:
• het ontwerpstadium: variabiliteit in de indeling en het materiaalgebruik;
• het gebruiksstadium: flexibiliteit om de indeling van een gebouw en de toegepaste
bouwdelen tijdens het gebruik aan te passen aan veranderende eisen en/of wensen van
dezelfde of wisselende gebruikers.
Op het niveau van de draagconstructie kan flexibiliteit in het gebruiksstadium vertaald
worden in de mogelijkheid tot aanpasbaarheid van de vloeren aan hogere
gebruiksbelastingen (de zogenoemde extreme waarde van de veranderlijke verticale
belasting {gebruiksbelasting} ) en het eenvoudig achteraf kunnen aanbrengen van sparingen
ten behoeve van trappen, liftschachten, vides en leidingen c.q. kanalen. Ook het
aanbrengen van extra bouwlagen (optoppen, onderkelderen), tussenvloeren (mezzanines)
en aanbouwen op maaiveldniveau (uitplinten) moet hiertoe worden gerekend.

Demontabel bouwen is het zodanig construeren van een gebouw dat een bouwdeel later
zoveel mogelijk onbeschadigd, zo min mogelijk vervuild met andere materialen, en zonder
beschadigingen van de omliggende bouwdelen, verwijderd en zo mogelijk hergebruikt dan
wel gerecycled kan worden. Bij recycling gebruiken we niet het complete product, maar
alleen de grondstoffen ervan danwel verwerken wij het al dan niet verder bewerkte product
in nieuwe producten (bijvoorbeeld gemalen steen in beton). Demontabel bouwen is ook een
middel voor het realiseren van flexibiliteit, doordat bouwdelen eenvoudig zijn los te maken
en te vervangen door andere (industriële) bouwdelen.

3.4 Procesflexibiliteit

In onderzoek van Dekker en later Geraedts [link] wordt procesflexibiliteit in relatie gebracht
met de huisvestingscyclus. Procesflexibiliteit wordt daarbij verdeeld over vier fasen, waarbij
iedere fase een bepaald soort flexibiliteit kent:
1. Programmaflexibiliteit: De ruimte in het programma voor aanpassing van het plan aan
ontwikkelingen die zich tijdens de voorbereidingen voordoen;
2. Goedkeuringsflexibiliteit: De ruimte in het systeem van overheidsgoedkeuring voor
aanpassing van het plan aan ontwikkelingen die zich tijdens de voorbereidingen voordoen;
3. Ontwerpflexibiliteit: Het zoveel mogelijk openhouden van mogelijkheden voor de nadere
planuitwerking door een aangepaste en gefaseerde beslissingsstructuur;
4. Realisatieflexibiliteit: De mogelijkheid om tijdens de feitelijke oprichting van het gebouw
de opzet nog aan te kunnen passen aan zich aandienende ontwikkelingen;
5. Uitvoeringsflexibiliteit: Dat er een zekere ruimte voor de uitvoerende bedrijven is met
betrekking tot de wijze van uitvoering, inclusief de keuze van toe te passen materialen en
producten. (prestatieconcept)
6. Gebruikersflexibiliteit: De mogelijkheid om tijdens de beheerfase de manier waarop het
gebouw gebruikt wordt nog aan te kunnen passen aan zich aandienende ontwikkelingen;

4 Praktijkvoorbeelden Open Bouwen en Circulair Bouwen
4.1 Nieuwbouw
Next 21, Osaka, 1994
Mooi voorbeeld van splitsing in drager (basisgebouw) en de invulling (inbouw) door 13
verschillende architecten. Maximale inzet van flexibiliteit.

Solids Amsterdam, Oud West
Aantal voorbeelden van mogelijke invullingen binnen de vaste drager met een zeer lange
levensduur (> 100 jaar). Het flexibele bestemmingsplan maakt verschillende functies voor de
inbouw mogelijk. De lege verdieping-vloeren worden gehuurd en de inbouw is eigendom
van de bewoner.

lege vloer

4.2 Verbouw, verlenging levensduur
Voorburg portiekflats
110 portiekflats in 5 lagen zonder lift zijn veranderd in woongebouw met liften in de
portieken en aangebouwde trappenhuizen, nieuwe balkons en 10 kleine woningen op de
begane grond. De industrieel ontwikkelde zeer flexibele inbouw (Matura) is als stuksproductie (oplage van 1) aangebracht na verhuizing van de bewoner (mutatie onderhoud
nieuwe stijl).

Portiekflats voor de renovatie. Discussie Slopen of renoveren?

Na de renovatie. Rechts extra sociale koopwoningen t.b.v. doorstroming
Hospice
Transformatie van een polikliniek naar een Hospice. Open Bouwen principes toegepast op
juridische aspecten (scheiding eigendom), financiering, ontwerp, aanbesteding, techniek en
uitvoering

Voor de renovatie

Flexibele wanden

na de renovatie

flexibele wand met electra techniek

Kantoren -> woningen etc
Mooie, dierbare gebouwen zijn blijvend en de functies veranderen steeds. Voorbeelden van
Frank Bijdendijk.

Gebouwen blijven en functies veranderen (Frank Bijdendijk)

5 Politieke doelstelling D66
5.1 In EU verband
Toegevoegde regelgeving voor circulair bouwen, door eisen m.b.t. circulariteitstoets op te
nemen in de CE markering van producten. Daartoe o.a. NEN-EN 158042 aanpassen en
nadere uitwerking geven aan BWR7 van de CPR.

5.2 Nationaal
Opnemen in uitvraag bij het aanbesteden van overheidsprojecten is nu al mogelijk. Ontwerp
van een gemonetariseerde beoordelingsmethode bij aanbestedingen is wenselijk. Deze
methode kan dan ook als voorbeeld dienen bij de lagere overheden.
Voorts is aanpassing van wetgeving noodzakelijk, zowel in juridische als in technische zin.
Daarbij kan gedacht worden aan huurwetgeving, BW, Omgevingswet, Besluit bouwwerken
leefomgeving, andere lagere regelgeving onder de Omgevingswet, zoals Omgevingsregeling,
etc.

5.3 Provinciaal
Maximale flexibiliteit nastreven in ruimtelijk plannen.

5.4 Lokaal
Maximale flexibiliteit in omgevingsplannen. Op korte termijn indienen van voorstellen voor
experimenten op basis van de CHW.
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