
 

Publicaties 
  
 

 

Circularity Gap Report Bouwsector  
Goldschmeding Foundation 

Transitie naar een circulaire bouwsector en de effecten op werkgelegenheid. 

 

Rapportage woningbouw in hout  
Centrum Hout  

De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen die toegepast (kunnen) worden 

in de (sociale) woningbouw in Nederland. 

 

Inspiratieboek woningbouw in hout  
Katja van Roosmalen 

Wilt u biobased producten inkopen maar zoekt u nog naar goede voorbeelden, praktische informatie 

en ondersteuning? 

 

Circulaire gebouwen, strategieën en voorbeeldprojecten 
Gerard Vos, Noud Köper 
De term ‘circulair’ leidt nog tot veel discussies. Hoe definieer je circulair bouwen, hoe meet je 

circulariteit, wat is een circulair ontwerp of een circulaire uitvraag? 

 

Circulair inkopen in 8 stappen – B&U   
Copper8 

Handreiking voor de Burgerlijke en Utiliteitsbouw.  

Circulair inkopen in 8 stappen - GWW 
Copper8 

Handreiking voor de Grond-, Weg- en Waterbouw.  

Materiaalstromen in de bouw en infra 
EIB, Metabolic 

Materiaalstromen, milieu-impact en CO2-emissies in 2019, 2030 en 2050. 

 

Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Hoe staat het in Nederland met beschikbaarheid en gebruik van secundaire materialen en producten. 

Wat is er nodig om in 2023 op te schalen? 

Bouwstenen groene huisvesters 
Groene huisvesters 

Corporaties en circulariteit. Diverse voorbeelden uit de praktijk: 

→ Circulaire uitvraag bij Eigen Haard 

→ Ketensamenwerking Talis 

→ Renovatie Bavodorp Ymere 

→ Circulaire sloop, Wonion 

→ Gebiedsontwikkeling Wonion 

→ Lente Houtbouw 

→ Renovatie Staalmanplein, De Alliantie 

→ Sociale Circulariteit, De Alliantie 

 

https://goldschmeding.foundation/project/circularity-gap-report-nederland/
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rapportage-Woningbouw_in_hout-210607.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Inspiratieboek-Woningbouw-in-Hout-bouwen-met-hout-houtbouw.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Circulair-Bouwen-Digitale-Versie-Def.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Handreiking-Circulair-Inkopen-8-stappen-BenU.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Handreiking-Circulair-Inkopen-8-stappen-GWW.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2022/04/EIB-Metabolic-materiaalstromen-bouw.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/beter-inzicht-in-beschikbaarheid-en-gebruik-secundaire-materialen-en-producten/
https://circulairebouweconomie.nl/?s=groene+huisvesters&id=5848
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/03/Circulaire-uitvraag-Eigen-Haard-1-1.pdf
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/04/Ketensamenwerking-Talis.pdf
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Renovatie-Bavodorp-Ymere-4.pdf
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Circulaire-sloop-Wonion-2.pdf
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Gebiedsontwikkeling-Wonion-3.pdf
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Lente-Houtbouw-Wonen-Zoals-3.pdf
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Renovatie-Staalmanplein-De-Alliantie-3.pdf
https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Sociale-Circulariteit-de-Alliantie.pdf


 

Publicaties 
  
 

Koplopers in woningbouw 
Stichting W/E adviseurs 

Inventarisatie en analyse van woongebouwen met een (zeer) lage MPG. 

Koplopers in Utiliteitsbouw 
Dutch Green Building Council 

Analyse van kantoor- en industriegebouwen op MPG en circulariteit. 

Marktvisie Houtbouw 
PIANOo 

De Buyer Group houtbouw is oktober 2020 gestart. Het Reisprogramma bestond uit 10 (online) 

bijeenkomsten. In deze marktvisie leest u het leerproces en resultaten van dit Reisprogramma.  

Bouwen aan een circulaire toekomst 
Rijksvastgoedbedrijf 

Een toelichting op de strategie van het Rijksvastgoedbedrijf ten aanzien van circulariteit, met 

aansprekende voorbeelden van circulair bouwen. 

 

Handreiking circulair tenderen met de MPG 
Merosch 

Het doel van dit boek is om gemeentes te inspireren hoe je circulair kunt aanbesteden met de MPG 

en te laten zien dat het al kan en wordt gedaan. 

Programmaoverzicht De Circulaire weg 
De Circulaire Weg 

In de Circulaire Weg (DCW) zijn 7 pilotprojecten ontwikkeld. Elke pilot is opgezet volgens het infra as 

a service-model.  

 

Branding Circular Infrastructure  
Holland Circular Hotspot 

Hoe kunnen CE-concepten bijdragen om uitdagingen in de infrastructuur aan te pakken, in nationaal 

en internationaal perspectief? 

Uniforme meetmethode losmaakbaarheid in de GWW  
Transitieteam Circulaire Bouweconomie 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van meetmethoden voor losmaakbaarheid uit de B&U-sector in de 

GWW-sector. 

 

Pamflet Circulaire corporaties  
Groene huisvesters 

Woningcorporaties kunnen door circulair (ver)bouwen een enorme bijdrage leveren aan de 

Rijksbrede circulaire doelstellingen. 

Handreiking circulaire prestatieafspraken  
Cirkelstad 

Deze handreiking biedt inzicht in welke zes circulaire prestatieafspraken vandaag de dag besproken 

en/of opgenomen kunnen worden tussen gemeentes en woningcorporaties. 

https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2022/04/Koplopers-in-Woningbouw-april-2022-W-E-Adviseurs.pdf
https://www.dgbc.nl/upload/files/Publicaties/circulariteit/Koplopers%20in%20Utiliteitsbouw%20-%20april%202022%20-%20DGBC.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2022-06/marktvisie-en-strategie-buyer-group-houtbouw-juni2022.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/circulariteit-moeten-we-omarmen-willen-we-nu-al-het-maximale-eruit-halen/
https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/tenderen-voor-circulaire-woningbouw-inspiratie-en-praktische-handvatten-voor-gemeenten/
https://decirculaireweg.nl/wp-content/uploads/2022/06/Programma-overzicht-De-Circulaire-Weg.pdf
https://hollandcircularhotspot.nl/wp-content/uploads/2022/01/NL-Branding-Circular-Infrastructure.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2022/05/Verkenning-uniforme-meetmethode-losmaakbaarheid-GWW.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2022/02/Pamflet-Circulaire-Corporaties.pdf
https://www.cirkelstad.nl/wp3/wp-content/uploads/2021/12/Handreiking-circulaire-prestatieafspraken-1.pdf
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Marktvisie en inkoopstrategie Buyer Group renovatie corporatiewoningen  
PIANOo 

In deze Buyer Group werken woningcorporaties samen om een gedeelde marktvisie en -strategie te 

ontwikkelen en vervolgens een circulair en CO2-besparend renovatietraject in de markt te zetten. 

Marktvisie en inkoopstrategie Buyer Group circulaire nieuwbouwwoningen  
PIANOo 

Deze handreiking biedt inzicht in welke zes circulaire prestatieafspraken vandaag de dag besproken 

en/of opgenomen kunnen worden tussen gemeentes en woningcorporaties. 

 

Circulaire en biobased ambities in bouwprojecten; een integrale aanpak van het 

aanbestedingsproces  
Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) 

Deze whitepaper is interessant voor iedere professional die betrokken is bij het inkopen of 

aanbesteden van nieuwbouwprojecten en/of renovatieprojecten. 

Carbon-based Design 
CityFörster 

Onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw. 

 

 

 

Deze en andere interessante publicatie zijn te vinden op de website circulairebouweconomie.nl 

 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2022-05/marktvisie_n_inkoopstratgie_bg_renovatie_corporatiewoningen-maart2022.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2022-02/marktvisie_circulaire_nieuwbouwwoningen-februari2022.pdf
https://mcusercontent.com/c6c7631f04eef6bcfade2a692/files/6ef2208c-9941-4edb-ea25-b65e3f6029a2/12_09PZ_CBCI_Whitepaper_A4_NL.pdf
https://mcusercontent.com/c6c7631f04eef6bcfade2a692/files/6ef2208c-9941-4edb-ea25-b65e3f6029a2/12_09PZ_CBCI_Whitepaper_A4_NL.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2021/10/Carbon-Based-Design.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/bronnen

