
Workshop
Kennisagenda
Circulaire Economie

Naam spreker Evert Schut

De Week van de 
Circulaire Economie en 
Klimaat 2020

1

4 februari 2020



• Doel: 

– uitwisseling van kennisagenda’s, 
onderzoeksprogramma’s

– vervolgafspraken om samen te werken

• RWS laat zien waar we aan werken (als
voorbeeld)

• Workshop: laat zien waar je aan werkt: 
(lopend en afgerond onderzoek, plannen 
voor onderzoek etc.)

Doel en aanpak workshop
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• Rijksbrede Programma CE: 50% minder primaire grondstoffen in 
2030

• Bestuur RWS in 2016: 

• Ambitie CE: RWS werkt circulair in 2030

• Geïntegreerde aanpak klimaatneutraal en circulair
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Rijkswaterstaat ambities CE
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RWS Impuls
Programma
Circulaire
Economie



Nu: 

• Meten

• Materialen

• Data

Straks: alle ruimte voor andere 
onderwerpen!
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Kennisagenda
Kennisagenda: Rijkswaterstaat werkt Circulair 
2020-2021

CONCEPT
versie 0.3



• Waarom circulariteit meten?

– ‘user story’

• Is CE doel, middel of beiden?

• Doelen CE (definitie CB’23):
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Meten van circulariteit

ontwerp verkoop

inkoop

monitoring

reparatie

onderhoud

recycling

beschermen van:
• milieu 
• voorraden
• waarde

• R principes
• Adaptiviteit
• Modulariteit
• Losmaakbaarheid 

• Middel CE:



– Voorraden, vraag en aanbod

– Invloed van toekomst scenario’s

– Belangrijkste schaarse materialen en 
alternatieven

– Relatie milieu impact en circulariteit

– Verbeteren milieu/ leefomgeving/ natuur? 

– Circulaire risico’s

– Waardecreatie en waardebehoud:

▪ Value hill: waar gaat het eigenlijk over?

▪ Bij CB’23:

Set indicatoren voor functioneel, technisch 
en economische waarde
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Materialen: strategische
vragen



• Degradatie oorzaken, meten, slim monitoren

• Degradatie voorkomen in bestaande infra en nieuwe ontwerpen 

• Losmaakbaarheid 

• Hoogwaardige recyclingtechnologie

• Per materiaal en per keten: asfalt, beton, staal, grond

• En de nieuwkomers: biobased, hout 

• Innovatiebeleid

– Samen richting bepalen

– Samen roadmaps ontwikkelen

– Boter bij de vis (launching customer en circulair inkopen)
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Materialen: technologische vragen



Andere ketens/ 
laagwaardig 
hergebruik

Winning primaire grondstoffen

Productie bouwmaterialen

Productie bouwproducten

Bouwen/ remontage

Beheren

Onderhoud, reparatie

Sloop

Afval is een materiaal zonder identiteit
(Thomas Rau)

Circulaire data 1



Andere ketens

Winning primaire grondstoffen

Productie bouwmaterialen

Productie bouwproducten

Bouwen/ remontage

Beheren

Onderhoud, reparatie

Demontage

Recycling

Perspectief Materialenpaspoort?Circulaire data 2
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Circulair data 3

• Welke informatie? (per ‘R’ principe)

• Wat moet je monitoren tijdens de gebruiksfase?

• Gemeenschappelijke taal voor paspoorten (decompositie 
bouwwerken) 

• Dataleveranciers: betrouwbaarheid data, transparantie en 
concurrentiegevoeligheid

• Datatechnologie om ‘linked datasysteem’ te realiseren

• Madaster, EME of ‘Google circular data’? 

• Wat moet er geregeld worden op EU niveau?



• Circulair ontwerpen bouwen en beheren

– Adaptiviteit

– Modulariteit

• Circulair assetmanagement

– Databeheer

– Keuzes over meerdere cycli

• Circulair inkopen

• Circulaire samenwerking

– Business modellen

– Keten integratie

• Circulaire governance & regelgeving

– Transitiemanagement

– Circular accounting

– Contractvormen en mededinging

• Cultuur verandering
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Voor straks:



• 4 vragen

• EERST: NAAM EN ORGANISATIE!

1. Vragen die ontbreken (geel)

2. Met welke vragen bent u bezig (oranje)

3. Samenwerkingsverbanden: bestaand en gewenst (roze)

4. +   Al het andere (groen)

13

En dan nu…….



• Contactgegevens: toestemming om 
onderling te delen? 

• Eind volgende week: 

– Presentatie

– Adressen

– Afspraak met RWS (per email)

– Onderzoeken beschikbaar voor andere 
deelnemers (sturen we door!)?

• Iets later….:

– Uitwerking workshop

– Rapport titels en links

Email adres: maya.angna@rws.nl of 
evert.schut@rws.nl
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Vervolg
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