
Duurzaam GWW, de aannemer aan het woord



De integrale kennispartner op het gebied 
van advies, ontwerp, uitvoering en beheer 

en onderhoud van de openbare ruimte

Even voorstellen





Expertises

§ Gebiedsontwikkeling

§ Mobiliteit

§ Beheer en Onderhoud

§ Water, Riolering en Ecologie

§ Energie en Milieu

§ Verharding en Techniek

§ Grondstoffen



Roelofs & Duurzaamheid



30% van de 
afvalproductie 

door materialen-
productie

25% van al het 
wegverkeer

50% van het 
grondstoffen-

verbruik

40% van de 
CO2 uitstoot en 
nog eens 11%

van totale 
uitstoot via 
materialen-
productie

30% van het 
waterverbruik

40% van het 
energieverbruik

Impact gebouwde omgeving NL



Milieuvervuiling, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit



Waarom deze inspiratiesessie?



Noodzaak CE



1. Afhankelijkheid van andere landen
1. Van de 54 kritieke materialen voor Europa, moet 90 procent 

worden geïmporteerd
2. Nederland haalt 68 procent van zijn grondstoffen uit het 

buitenland

2. Samenhang met klimaat (CO2)
1. CO2 en klimaatakkoord Parijs

3. Explosieve groei vraag naar grondstoffen

Noodzaak Circulaire Economie 



Ambities / Duurzaamheidsagenda’s 



Omgevingswet

Waterbeheer

Ambities / Duurzaamheidsagenda’s 
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circulair

Rijksbreed programma



Provinciaal programma



Voorjaarsnota 2017

Een van de alternatieven is innovatief hergebruik. 
Afval bestaat wat ons betreft niet meer.

Afval binnen de regio hergebruiken als grondstof. 
Dit leidt tot een nieuwe innovatieve bedrijvigheid.

Concrete projecten waarbij we gaan proberen afval als grondstof her te gebruiken.

Benieuwd naar de resultaten van de circulaire aanbesteding van de Parken

Het goede voorbeeld geven

Lokaal-/gemeentelijk programma





Proces duurzame GWW

RAW
UV-GC
DC
DBMF

Plan SO VO DO UO Uitvoering B&O Sloop

LCA/
MKI

LCA/ 
MKI

Traditionele 
Aanbesteding

BLVC + duurzaam 
Circulair Ontwerp

Materialen-
paspoort

Verduurzamen
bestek

Duurzaamheidsscan
Ambities

Opstellen bestek  obv
duurzaamheid

Beleid



Basisprincipes

1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar 
projecten en opgaves.

2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, 
3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste 

duurzaamheidswinst te behalen is.
4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame 

oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te 
komen. 

5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen maak gebruik 
van het gezamenlijk instrumentarium zoals scans ambitie 
web, DuboCalc en CO2-Prestatieladder.



Instrumenten en processen

Planfase SO VO DO UO Uitvoering B&O Sloop

Duurzaamheids
scan

Circulaire ontwerpprincipes + 
Milieukostenindicator

Materialenpaspoort 
+ TCO



Duurzaamheidsscan



Referentieprojecten scan

Burg. De Weislaan/Engelenburglaan

Deventerweg

Snelfietsroute Apeldoorn-Deventer



Circulaire ontwerpprincipes 



Wat is Circulaire Economie?



Wat is Circulaire Economie?



Lineare economie vs. Circulaire Economie



Niveaus van Circulariteit

§ Refuse: weigeren/voorkomen gebruik
§ Reduce: gebruik minder grondstoffen
§ Redesign: herontwerp met oog op circulariteit
§ Reuse: product hergebruik (tweedehands)
§ Repair: onderhoud en reparatie
§ Refurbish: product opknappen
§ Repurpose: hergebruik product maar anders
§ Recycle: verwerking en hergebruik materialen
§ Recover: energie terugwinning 



Circulaire ontwerpprincipes 



Ontwerpen



4 businessmodellen (Accenture, 2014)

1. Inzet circulaire grondstoffen
I. Biobased, volledig recycleerbaar

2. Terugwinnen waardevolle grondstoffen 
I. uit eigen producten
II. Andere restmaterialen

3. Geen nieuwe grondstoffen gebruiken
I. Producten langer mee laten gaan à reparatie, opwaarderen, 

herproduceren
4. Geen product, maar dienst

I. Performance based



“Lopen moeten wij nog leren. Terwijl de praktijk 
eigenlijk atleten vraagt voor de lange afstand” 
Prof. Jan Jonker – Hoogleraar Duurzaam Ondernemen 

Cirulaire aanbestedingen in Nederland

Circulair
• 24 aanbestedingen bevatten het woord circulaire economie of een 

afgeleide
• 0,3% aanbestedingen gegund op circulair 

Transitieagenda: 100% circulair uitvragen al vanaf 2023, vanaf 2030 
100% circulair inkopen. 



Ø Advies
Ø Innovaties 
Ø Materialenpaspoort
Ø Duurzaamheid objectief maken: LCA en MKI
Ø Circulair aanbesteden

Duurzame aanpak Roelofs















Fietspad met laagje wc-
papier
Hardlopers en publiek kunnen 
sinds gisteren al even terecht op de 
Zuidelijke Randweg. Auto's moeten 
tot vrijdag wachten. Bijzonder: in 
het asfalt van een deel van het 
fietspad is gebruikt wc-papier 
verwerkt. ,,Maar daar ruik je niks 
van, hoor!''

INNOVATIE

Asfaltmengsels



Lignine

§ 50% bitumenvervanger
§ TR4

INNOVATIE

Asfaltmengsels















True costs op straatniveau

INNOVATIE

Waardebepaling Areaal: True Cost op straatniveau



Betonproducten 

INNOVATIE

Betonproducten





Materialenpaspoort

Aan materiaal is in het stadhuis 
verwerkt: 
1.500.000 kg. ijzer, 15.375 m3 beton, 
8.336 houten heipalen, 3.500 m3 
natuursteen, waaronder zeldzame 
marmersoorten uit Italië. 



Materialenpaspoort infra

Madaster, Metacom, iAsset, InfraKit en Roelofs.
Ook pilots bij Rijkswaterstaat, Prorail en Alliander.



Green Deals



Duurzaamheid objectief maken



Duurzaamheid objectief maken

§ Circulair ontwerp 

§ Gebruikte materialen LCA bepaling à MKI waarde

§ Gebruik van materialenpaspoort (asset)

§ Toepassen total Cost of Ownership (incl. beheer en 

onderhoud)



LCA en MKI

§ Objectief duurzaamheid vergelijken
§ Afwegen ontwerpalternatieven
§ Businesscase duurzaamheid

- LCA = Levenscyclusanalyse = Instrument om impact van 
aanpassingen processen of grondstoffen te bepalen 

- Bron voor bepalen van Milieukosten

- MKI = Milieukostenindicator = de milieubelasting van een 
civieltechnisch werk in €

- Alle milieueffecten in één getal
- Lagere MKI = betere duurzaamheidsprestatie



Proces

LCA

• CO2-eq.
• ozonlaag
• Ecotox. 

Effecten
• Etc. 

MKI

• €

NMD

• Cat. 1
• Cat. 2
• Cat. 3

DuboCalc

• MKI 
van 
een 
GWW 
werk



MKI



MKI



Aanbestedingsprocedure

MKI onderdeel van beoordeling
§ Bijvoorbeeld: Raming project € 320.000,=. 
§ Maximale fictieve korting minimaal 40% van de raming
§ Dit geeft een fictieve korting van maximaal € 128.000,=
§ Verdeeld over bijvoorbeeld 4 benoemde aspecten
§ Rekening houdend met belangrijkheid per criteria d.m.v. 

weging



Duurzaam aanbesteden

1. UAV (GC) met bestek, varianten toegestaan
2. UAV (GC) met duurzame materialisatie in bestek
3. EMVI-korting duurzaamheid, CO2, MKI
4. Bouwteam met duurzaam plafond ‘bedrag’
5. Rapid Circular Contracting



stedenbouw

uitvoeringontwerp contractcontract



1: Besteed de aannemer aan i.p.v. het werk

2: Zoek naar partners i.p.v. leverancier(s)

3: Selecteer op vakmanschap en visie

4: Ga een samenwerkingsverband aan

5: Werk met een plafondbedrag

Rapid circular contracting



Praktijkvoorbeeld Circulair

• Totaal 55.000 m2
• verharding
• Aanleg 

hemelwaterriool
• Doorlooptijd tot 2022
• Afkoppelen 

overstortriool
• Nieuwe riool 

huisaansluitingen
• Afkoppelen woningen
• 690 adressen



Visie voor De Parken

§ Niets naar de stort
§ Alles is circulair
§ Alles is modulair en gedocumenteerd
§ We bedenken en doen het samen



Visie vanuit de aannemer/partner

Link naar 
YouTubeVideo over project De Parken

https://www.youtube.com/watch?v=GOhvrXKaeEU&t=24s




Circulaire tafel
Een circulaire businesscase

in de praktijk

Gebruik van 
vrijkomende 
materialen

Sociaal ondernemen met 
leerwerkbedrijf 

Gemeente Apeldoorn

1. Geen afval
2. Compleet circulair
3. Modulair en gedocumenteerd
4. We doen het samen





Lesson learned

§ Innovatieve vorm van aanbesteding wordt toegejuicht
§ Circulair in relatie tot MKI/CO2/duurzaamheid
§ Creëer waardeketens
§ Organisatie en de mensen meenemen
§ Budgetten loskoppelen van vakafdelingen
§ Vertrouwen is de basis voor samenwerking
§ Zorg voor transparantie
§ Stel duidelijke doelen
§ Maak afspraken over risico’s
§ Leren door te doen



Boodschap

§ Ambitie genoeg, nu uitvraag en uitvoering
§ Want er kan nu al zo veel

• Beleid 
• Producten
• Projecten



Marja Coenen
m.coenen@roelofsgroep.nl

+31 6 1211 4567


