
Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke 
zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke sectoren 
een herkenbare plaats op de agenda te geven en richtingen te verkennen 
met betrokkenen om de circulaire economie tot stand te brengen. 

Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! 

Circular  
Economy Lab: 
Recycling van  
bouw- en  
sloopafval 



 
        Schakel je geluid uit 
 
        WiFi: UU-visitor 



Introductie 

 

Sander de Vries 

Cluster manager grondstoffen  

Utrecht Sustainability Institute 



Utrecht Sustainability Institute 
Samen op weg naar duurzame urbane regio’s 

Kennispartners:    Bedrijfspartners: 
 



Doel Circular Economy Labs 
 

Opschalen van succesvolle praktijkvoorbeelden  
 

Tot stand brengen van de circulaire economie 
  
- Debatteren over concrete knelpunten 
- Gezamenlijk acties en oplossingen formuleren 



Project: Recycling van  
bouw- en sloopafval   



Programma 
Ronde 1: de business case 
Ronde 2: de rol van woningcorporaties 
Ronde 3: de rol van ketenpartners  
Gezamenlijk formuleren van vervolgacties 
 
Moderator: Jacqueline Cramer 



Ronde 1 

 

De business case 
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Fysieke- en Sociale Duurzaamheid 

• Corporatie is een maatschappelijke 
organisatie 

• Fysieke duurzaamheid vanuit milieu en 
woonlasten 

• Sociale duurzaamheid is goed voor onze 
klanten -> werkgelegenheid, participatie 

 



Onze afwegingen bij investeren 

• Portefeuillestrategie: kwaliteit, rendement, 
risicospreiding 

• Van gebiedsontwikkeling en nieuwbouw 
naar bestaande voorraad en duurzaamheid 

• Van onrendabel naar rendabel 
• Meer met partners, Eneco, prestatiegericht 

renoveren, Versnelling 010 



Voordelen sociale duurzaamheid 

• Werkgelegenheid voor onze klanten 
• Meer participatie bij projecten: bijv. 

energiecoaches 
• Andere (betere) relatie met 

aannemers 



Planet  
 

Scheiden aan de bron 
 

CO2 reductie 
 

Voorkomt uitputting primaire grondstoffen (primair versus Urban Mining) 
 

         Beperking stortplaatsen en verbrandingscapaciteit 
 

Beperking transportbewegingen 
 

Profit 
 

Concurrerend door: 
 

●  Efficiënter verdienmodel voor alle partijen door  
spreiding en beheersing projectrisico’s (ketenintegratie) 

 
●  Kosten storten / verbranden versus opbrengsten  

secundaire grondstoffen 
 

●  Minder faalkosten door betere vakmensen 
 

                                                                      People 
 
                        Selectieve werkwijze                                               Inzet mensen uit de projectwijk 
                                                                                      
                  Intensief lager geschoold werk              Verhoging sociale cohesie  
 
Minder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt                                                                          Verlaging uitkeringen 
 
                  Kwalitatief betere vakmensen                          Opwaardering klantenbestand corporaties 
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People, Planet, Profit 
 
 
 
 
 
 

People 
Planet 
Profit 
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Welke materialen kunnen nu al hoogwaardig gerecycled worden? 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

● Dakbitumen 
 

● Beton 
 

● Kalkzandsteen 
 

● Hout 
 

● Gips 
 

● Isolatiematerialen 
 

● Metselwerk 
 

● Kunststof / plastics 
 

● Glas 
 

● Keramiek 
 

● Metalen 
 

● Directe gebruikstoepassingen 



 

 

www.oranje-bv.nl  Duurzaam amoveren   ●   Asbest saneren    ●   Bodem saneren   ●   Infra werken   ●   Recycling   

Wat is het verschil tussen duurzaam amoveren en traditioneel slopen? 
 
Duurzaam amoveren               Traditioneel slopen 
 
● Materiaal aan de bron scheiden            ● Materiaal massaal slopen 
 
 
 
 
● Materiaal gescheiden inzamelen            ● Materiaal ongescheiden inzamelen 
 
  
 
 
● Vrijkomende materialen direct hergebruiken of       ●  Vrijkomende materialen laagwaardig recyclen   
    hoogwaardig recyclen  
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 Stelling:  “Marktconformiteit aan de voorkant, blijkt doos van Pandora aan de achterkant van het proces” 
 
 
                    Redenen: 

 
   ●  Vele stakeholders met eigen belangen 
   ●   Geen geïntegreerd kennistraject 
   ●   Geen geïntegreerde risicobeheersing 

 
 
 

 
 

Samenwerking in een consortium als partners  
 

 
 
               Voorbeeld  
               Alle partijen participeren in de totale scope zijnde:   
                                 - omgevingsrisico’s 
                                 - verkooprisico’s woningen 
                                 - inkooprisico’s       
                                 - kwaliteitsniveau woningen 
                                 - kostenreductie exploitatie 
                                 - kennisdeling 
                                 - innovaties 

Centraal 
doel 

 
 

Project 

Winst 

Eigen belang 

Kwaliteit 

Continuïteit 

NU 

UTOPIA 
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 CO2 Tool 
 
 

Samen met Professor Michiel Haas van Onderzoeksbureau Nibé is de volgende CO2 reductie Tool gecreëerd. 
 
 
 
                     



Ronde 2 

 

De rol van 
woningcorporaties 



Ronde 3 

 

De rol van  
ketenpartners 



En nu verder: 

 

Gezamenlijk formuleren 
van acties en oplossingen 



Netwerkborrel 
 

 

Sluit je aan bij ons netwerk: 
Wissel actief kennis en ervaring uit 

 

 



 
Bedankt voor je aanwezigheid! 

 

En graag tot ziens op: 
28 januari: Recycling van Papier & Karton 
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