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Hoe mooi zou het zijn, een wereld zonder afval waarin  

materialen die in de ene situatie niet meer nodig zijn, elders een 

nieuwe hoogwaardige functie kunnen krijgen? Rijkswaterstaat 

en de gemeente Rotterdam onderzoeken beide hoe zij meer  

circulair kunnen werken. Dat bespaart niet alleen grondstof-

fen, het is ook duurzaam. Maar eenvoudig is het niet.  
 
Tekst: Joost Zonneveld

Het is een term die de laatste ja-
ren steeds vaker te horen is: 
circulaire economie. Een breed 

begrip dat van toepassing is op het slui-
ten van kringlopen. Waarom is dat van 

Circulaire economie 
Het sluiten van kringlopen 
in de infrastructuur

der bitumen beschikbaar komt en de 
prijs stijgt. Er is daarmee een incentive 
om alternatieven te ontwikkelen én om 
het beschikbare bitumen opnieuw te 
gebruiken.” Maar bitumen is een uit-
zondering. De meeste bouwmaterialen 
zijn over het algemeen niet erg schaars 
en de bouw is goed voor ongeveer vijf-
tig procent van alle materiaalstromen en 
veroorzaakt daarmee wereldwijd onge-
veer twintig procent van alle CO2 emis-
sies. De noodzaak voor het sluiten van 
de keten in de bouw kan daarom bijdra-
gen aan het verminderen van die milieu-
druk.

Te veel puin
Volgens Schut is Rijkswaterstaat al heel 
lang bezig met het recyclen van mate-
rialen. Of beter: Rijkswaterstaat is een 

van de grote ontvangers van materiaal 
dat in een andere sector als afval wordt 
beschouwd. “Bij sloop van gebouwen 
wordt beton gebroken en door de GWW 
sector opnieuw gebruikt. Ongeveer 95 
procent van het bouwafval kan gere-
cycled worden, waarvan het overgro-
te deel gebruikt wordt voor ophogin-
gen en funderingen.” Het gaat dan met 
name om de fundering van wegen, die 
nodig is op de slappe Hollandse grond. 
“Het gebroken puin is een goede toe-
passing, want dat granulaat is zowel 
stevig als enigszins flexibel. Het is een 
beter materiaal dan het alternatief van 
met cement gestabiliseerd zand, niet in 
de laatste plaats omdat het veel minder 
CO2-emissies veroorzaakt dan met ce-
ment versterkt zand.” Ideaal dus, maar 
dat is volgens Schut ook niet helemaal 

het geval. Zo wordt het afvalprobleem 
in feite vooruit geschoven én de markt 
raakt momenteel verzadigd. In andere 
woorden: er is te veel puin voor te wei-
nig nieuwe wegen. “Het zou mooier zijn 
als we het puin opnieuw kunnen gebrui-
ken in bouwproducten. Dus niet op een 
laagwaardige manier als fundament, 
maar oud beton weer als nieuw beton 
gebruiken.” Op dit moment is het wel 
mogelijk het grove deel van het gebro-
ken betonpuin als grindvervanger in te 
zetten, mits het niet is verontreinigd met 
stukjes glas, hout en plastic. In principe 
is het ook mogelijk het recyclingproces 
zo te verfijnen dat een bruikbare zand-
vervanger ontstaat, maar dat veroor-
zaakt weer een afvalstroom van slib. Het 
zou beter zijn als beton gerecycled kan 
worden tot de oorspronkelijke grond-

KUNNEN ZONNEPANELEN OP 
GELUIDSSCHERMEN BIJDRAGEN AAN 

CIRCULARITEIT? 

belang? De wereld kampt met gro-
te hoeveelheden afval die verbrand of 
gestort worden. En in dat afval zitten 
grondstoffen die heel goed voor nieu-
we producten gebruikt kunnen worden. 

In sommige gevallen gaat het zelfs om 
grondstoffen waarvan de voorraad in 
de wereld slinkt en waarvoor nog geen 
goede vervanger bestaat. Denk aan fos-
faten die in het afvalwater naar de bo-
dem van de zee verdwijnen en dan 
moeilijk terug te winnen zijn. Die fosfa-
ten zijn onontbeerlijk voor kunstmest en 
daarmee voor onze voedselvoorziening. 
Maar geldt dit ook voor infrastructuur? 

Noodzaak
Wat is de noodzaak om in de GWW-
sector circulair te gaan werken? Die 
noodzaak is er zeker, zegt Evert Schut, 
senior adviseur bij Rijkswaterstaat. Een 
actueel voorbeeld volgens hem is bi-
tumen. “Dat is een restproduct van de 
olieproductie, maar die productie vindt 
steeds efficiënter plaats, waardoor min-
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stoffen grind, zand en cement. Die tech-
nologie is nog niet beschikbaar maar 
wel in ontwikkeling en – wat betreft 
zand en grind – al bijna toe aan intro-
ductie op de markt. Dat zou een door-
braak kunnen betekenen voor het pro-
duceren van nieuw beton uit oud beton.

Circulair ontwerpen 
Een schoner sloopproces en een echt 
circulaire recyclingtechnologie zijn rand-
voorwaarden om bouwmaterialen op-
nieuw op een hoogwaardige manier te 
gebruiken. Nog slimmer is om tijdens 
het ontwerp al rekening te houden met 
hergebruik van materialen die dan ge-
makkelijk te scheiden zijn. “Het scheelt 
heel veel CO2 als we niet steeds nieuw 
beton hoeven te maken, maar bestaand 
beton kunnen hergebruiken in nieuwe 
gebouwen, bruggen of andere kunst-
werken. Beton zit bij RWS vaak 50 tot 
100 honderd jaar in een constructie. 
Of wij nu een ontwerp kunnen maken 
waarvan de beton elementen over 100 
jaar nog als zodanig herbruikbaar zijn is 
nog wel een uitdaging.”
En dat is niet de enige vraag die bij 
Rijkswaterstaat op het gebied van cir-
culaire economie leeft. Schut: “We zijn 
aan het onderzoeken op welke manier 
we meer circulair kunnen werken. Aan 
welke knoppen we dan moeten draai-
en, hoe we met opdrachtnemers in de 
keten moeten gaan samenwerken en 
in hoeverre tegengestelde belangen te 
verenigen zijn. We gaan daar in de ko-
mende tijd in een aantal proefprojecten, 
zogenoemde living labs, ervaring mee 
opdoen.”

Andere samenstelling
Om bij het ontwerp al rekening te hou-
den met het scheiden van materialen is 
een aantal principes voor circulair ont-
werpen van toepassing. Schut noemt 
enkele belangrijke. Zo dient een ont-
werp modulair te zijn: gaat één onder-
deel stuk dan moet het mogelijk zijn 
alleen dat onderdeel te vervangen. Ont-
werpen om te deconstrueren en ontwer-
pen voor recycling zijn andere belang-
rijke principes. “Het gaat er eigenlijk 
steeds om dat wat we nu maken, we op 
een later tijdstip weer als grondstof kun-
nen gebruiken in een volgende levens-
cyclus. Dan wil je die onderdelen op een 
gemakkelijke manier uit elkaar kunnen 

halen. In de bouw vraagt dat nog wel 
veel denkwerk en experimenteren om 
dat in werkprocessen in te passen. Laat 
staan daar op grote schaal mee aan het 
werk te gaan.”

Beheer
Circulaire economie in de infrastructuur 
is niet alleen van toepassing op ontwer-
pen, bouwen en hergebruiken. “Ook 
in het beheer en onderhoud is dit rele-
vant. Ons asset management kan hier-
bij een belangrijke rol spelen: hoe staan 
onze werken ervoor? Kunnen we de le-
vensduur nog oprekken of is sloop/
nieuwbouw onvermijdelijk in verband 
met de veiligheid? Dat zijn hele bewus-
te afwegingen die we tegenwoordig ma-
ken,” aldus Schut. “Het zou echt een 
stap richting circulair zijn als we met 
een grondstoffenpaspoort gaan wer-
ken. Dit zouden we samen met onze op-

drachtnemers moeten doen. Dan weten 
we precies hoeveel van welk materiaal 
waar, in bijvoorbeeld een brug, zit. Dat 
kan op termijn helpen die materialen op-
nieuw te gebruiken in een ander object.”

Biobased asfalt
Hoewel het ontwerpen van demonta-
bele infrastructuur nog niet eenvoudig 
is, wordt het pas echt ingewikkeld als 
naar het gebruik van infrastructuur ge-
keken wordt, naar mobiliteit. Kan CO2 
bij wegen afgevangen worden? Kunnen 
zonnepanelen op geluidsschermen bij-
dragen aan circulariteit? Of kan maai-
sel van de duizenden vierkante kilome-
ters berm in Nederland ingezet worden 
om zelfs asfalt van te maken? Dat laat-
ste voorbeeld is voor Schut een mooie 
illustratie van tegengestelde belangen. 
“Nog los van de vraag hoeveel maai-
sel nodig is om één kilometer asfalt te 

maken en wat dat zou kosten, kan dat 
maaisel ook gebruikt worden om andere 
‘biobased’ producten dan asfalt te ma-
ken. Maar bermen dienen ook een an-
der belang: ze spelen een rol in de bio-
diversiteit. De grote vraag is dan: wat 
vind je het belangrijkste om met ber-
men te doen? En welk gebruik of welke 
toepassing heeft het meeste effect? Als 
opdrachtgever heeft RWS direct invloed 
op de duurzaamheid van materiaalge-
bruik, om die reden heeft dat prioriteit. 
Wat we niet moeten vergeten is dat de 
milieueffecten van transport en vervoer 
veel groter zijn dan die van de gebruik-
te materialen. De primaire verantwoor-
delijkheid voor de uitstoot van auto’s ligt 
bij de autofabrikant, en wij kunnen ook 
een steentje bijdragen door na te den-
ken over een wegontwerp met lagere 
rol- en luchtweerstand.”

Anders samenwerken
Om de circulaire gedachte in de infra-
structuur vorm te geven is ook een an-
dere manier van samenwerken nodig. 
Zo is in een circulaire werkwijze juist 
veel meer samenwerking en afstemming 
nodig. Het volstaat niet om in aanbeste-
dingen circulaire oplossingen te vragen. 
Alle betrokken partijen zullen informa-
tie moeten delen en hun werkprocessen 
op elkaar af moeten stemmen. Dat rea-
liseert Maarten Nypels, project- en ver-
andermanager bij de gemeente Rotter-
dam, zich ook. “Wij hebben op dat vlak 
wel al een goed voorbeeld waar we al 
langere tijd mee bezig zijn. We voeren 
regie op onze grondbank. Als op de ene 

plek grond over is en dat is elders no-
dig dan worden die projecten met elkaar 
gematcht. Dat vereist ook afstemming 
met marktpartijen en daar hebben wij 
binnen de gemeente Rotterdam goede 
ervaringen mee.” Toch zoekt men ook in 
Rotterdam naar manieren om de circu-
laire economie verder aan te zwengelen 
en ook daar leidt dat tot vragen. Nypels: 
“Het is een kwestie van zoeken en uit-
proberen. Er zijn bijvoorbeeld best veel 
bedrijven die met ideeën naar ons toe-
komen. Als dat past in het idee van cir-
culaire economie, dan proberen we dat 
te faciliteren.” De gemeente werkt mo-
menteel ook aan een ‘Roadmap Next 
Economy’ waarin de gemeente zoekt 
naar manieren om de Rotterdamse eco-
nomie af te stemmen op de eisen en 
mogelijkheden van de eenentwintigste 
eeuw. “Circulariteit is daar een onder-
deel van.” Overigens is de gemeente al 
vijf jaar nauw betrokken bij een broed-
plaats van creatieve start-ups. “Daar 
proberen wij het idee van circulariteit 
zoveel mogelijk in te brengen. Maar je 
merkt dat de markt niet stil staat. Bedrij-
ven gaan ook met deze trend mee.”

Licht huren
Nypels benadrukt dat Rotterdam in aan-
bestedingen vanuit de opdrachtgeven-
de rol van de gemeente ook circulariteit 
kan stimuleren. “We vragen bijvoor-

beeld om een levenscyclusanalyse, ma-
ken afspraken op het gebied van beheer 
en circulariteit en vragen steeds min-
der vaak om producten maar om dien-
sten. Dat laatste doen we om de markt 
meer vanuit de circulaire gedachte te la-
ten denken.” Waarom dat het geval is? 
“Philips begon enkele jaren geleden met 
het aanbieden van lichturen. Op die ma-
nier hielden zij de grondstoffen en het 
product in bezit en verhuurden licht 
aan hun klanten. Dat had een belangrijk 
voordeel: de gloeilampenfabrikant kreeg 
er belang bij lampen te maken die het 
heel lang zouden doen. Dat was eerder 
niet gebeurd omdat zij zichzelf daarmee 
anders uit de markt zouden prijzen om-
dat niemand nog een nieuwe lamp zou 
kopen.” De gemeente Rotterdam ‘be-
stelt’ inmiddels ook straatverlichting 
vanuit hetzelfde principe. 

Daarnaast ziet Nypels in nieuwe techno-
logische toepassingen mogelijkheden 
om de circulaire economie dichterbij te 
brengen. “Neem 3D-printers. Die appa-
raten produceren zeer efficiënt en bie-
den de mogelijkheid zeer nauwkeurig te 
ontwerpen. Dat kan een enorme boost 
geven aan de circulaire economie. Het 
is zaak die ontwikkelingen door te verta-
len naar de infrastructuur.” 

HET ZOU ECHT EEN STAP RICHTING CIRCULAIR ZIJN 
ALS WE MET EEN GRONDSTOFFENPASPOORT  

GAAN WERKEN

Gastheren InfraTech 2017
Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn de gastheren van InfraTech 2017 in Rotterdam 

Ahoy. Een nationaal platform voor de hele infrasector dat van 17 t/m 20 januari plaatsvindt. Eén 

van de speerpunten van het kennisprogramma tijdens InfraTech 2017 is ‘Circulaire Economie’. 


