
We moeten overstappen naar circulaire manieren 
van bouwen. Grondstoffen worden schaars en 
de uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe. De 
huidige manier van bouwen draagt hieraan bij. 
Inzetten op circulair bouwen biedt grote kansen 
voor innovatie met positieve effecten voor 
milieu én economie. Drentse opdrachtgevers, 
ontwerpers en bouwers slaan daarom de handen 
ineen voor het realiseren van meer circulaire 
bouwprojecten. 

‘Drenthe Bouwt Circulair’ staat voor praktijk- en actiegerichte 
samenwerking. Binnen deze regionale aanpak worden kennis 
en ervaringen breed gedeeld via een groeiend aantal projecten. 
Circulair bouwen moet zo de nieuwe standaard in Drenthe gaan 
worden.

Urgente opgave
Bouwbedrijven en overheden zijn het erover eens dat we anders 
moeten bouwen. We doen een te groot beroep op grondstoffen 
en stoten te veel CO2 uit. Dit leidt tot klimaat- en milieuschade 
en oplopende bouwkosten. De lat ligt hoog. Met de groeiende 
woning- en utiliteitsbouw in Drenthe in de komende zes jaar is 
de opgave om circulair te gaan bouwen alleen maar urgenter.  
In de Noord-Nederlandse Routekaart voor de circulaire economie 
en de provinciale ‘Roadmap voor Circulair Drenthe’ is de bouw 
dan ook één van de belangrijkste sectoren. Dat vraagt op korte 
termijn om actie en meer circulaire bouwprojecten. 

Deze opgave ligt niet alleen bij ondernemers. Het vraagt ook 
om actief en uitdagend opdrachtgeverschap. Bouwbedrijven 
kunnen al veel en ontwikkelen direct toepasbare producten. 
Maar terwijl het aanbod steeds verder vorm krijgt, blijft de 
vraag achter. Opdrachtgevers kiezen nog vaak voor traditionele 
bouwmethoden. 

De praktijk van 
circulair bouwen
De eerste stappen zijn inmiddels gezet in  
Noord-Nederland. Acht Drentse woningcorporaties 
werken sinds 2018 samen met brancheorganisaties 
aan concrete proefprojecten in het praktijklaboratorium 
‘Drenthe woont circulair’. ‘Zo doen wij waardevolle 
praktijkervaring op met circulaire woningbouw van 
ontwerp tot en met bouw’, aldus kwartiermaker  
Leo van Diemen. ‘Die kunnen we goed gebruiken bij onze 
vernieuwingsopgave en het herhaalbaar, opschaalbaar 
en betaalbaar maken van deze manier van bouwen.’ 

In Groningen zet Van Wijnen met De Loskade een 
tijdelijke en circulaire woonwijk, neer. In Oosterwolde 
is in 2018 het Biosintrum onthuld. Een circulair gebouw 
waaruit de meerwaarde van samenwerking blijkt. 
Vanaf het begin daagden opdrachtgever, ontwerpers en 
bouwers in een bouwteam elkaar uit om met creatieve 
circulaire oplossingen te komen. Het resultaat mag er 
zijn: winnaar van de Nederlandse bouwprijs. Circulair 
Bouwen gebeurt dus al. ‘We trokken ondernemers aan 
die nieuwe dingen uitprobeerden’, vertelt Bart Sieben 
van de gemeente Ooststellingwerf. ‘Als je partijen 
enthousiasmeert, komen er ideeën los.’

Drentse aanpak voor 
meer circulaire bouw
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   Meer praktijkprojecten 

Wij willen het aantal praktijk projecten snel laten groeien. 
We stimuleren en ondersteunen daarom actieve en 
ondernemende opdrachtgevers. Bij voorkeur via een à twee 
concrete projecten of experimenten per gemeente. 

   Circulair aanbesteden 

Met workshops en masterclasses inspireren wij 
opdrachtgevers om stappen te zetten richting circulair 
aanbesteden. De toekomstige Drentse bouwopgave biedt 
hiervoor grote kansen. Zeker als opdrachtgevers vanaf het 
begin in coproductie met bouwers en ontwerpers om tafel 
gaan.

   Proeftuinen van betekenis 
Circulair bouwen is meer dan het stapelen van stenen.  
Het vraagt om nieuwe samenwerking en kruisbestuivingen 
tussen meerdere sectoren. We zijn daarom uit op 
proeftuinen voor circulaire gebiedsontwikkeling.  
Daarmee geven we invulling aan de circulaire economie. 

   Drentse databank 

Goede voorbeelden geven we een podium. We moeten 
meer leren van elkaars ervaringen. Wij zetten daarvoor een 
Drentse kennisdatabank Circulair Bouwen op. Iedereen kan 
hiervan gebruik maken.

   Koppeling praktijk en onderwijs 

Circulair bouwen betekent nieuwe diensten, producten 
en technieken. Dit vraagt nieuwe passende kennis en 
vaardigheden; vakmanschap voor een betere wereld. 
Drenthe Bouwt Circulair verbindt de nieuwe praktijk  
met onderwijsontwikkeling voor mbo, hbo en wo.  
Het innovatielab NICE is hiervoor het platform.

   Regionale grondstoffenbank 

Het Drentse ‘aanbod’ van bestaande gebouwen, materialen 
en producten moet in kaart worden gebracht. Dit geeft 
een beeld van de aanwezige bouwgrondstoffen voor 
hoogwaardig hergebruik. Wij nodigen gemeenten uit actief 
met ons mee te doen aan de Urban Mine NNL. Een Noord- 
Nederlandse schatkist voor hergebruik die toegankelijk is 
voor de markt.

Circulair aan de slag?
Drenthe Bouwt Circulair is een initiatief van, Bouwend Nederland, NVBU,  
Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE).  
Zij worden daarin gesteund door de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Aan de slag 
met Circulair Bouwen? Of belangstelling voor de activiteiten van Drenthe Bouwt Circulair?  
Neem dan contact op met een van de initiatiefnemers:

Emile Suringar
NMF Drenthe
Ontwikkelaar Circulaire 

Economie

T.  0592 - 31 11 50

Kees Vianen
Bouwend Nederland
Adviseur Onderwijs & 

Duurzaamheid

T.  050 – 524 04 14

Aan de slag
De Agenda Drenthe Bouwt Circulair vormt de concrete aanzet voor opdrachtgevers, beleidsmakers, 
bestuurders en volksvertegenwoordigers om samen in actie te komen. Het geeft handvatten om met  
de noodzakelijke schaalvergroting van Circulair Bouwen aan de slag te gaan. Drenthe Bouwt Circulair  
is daarmee hét startpunt voor meer projecten, kennisdeling en samenwerking.

Alex van Oost
NICE 
Kwartiermaker

M.  06 - 11 60 75 77

Jan Jager
NVBU 
Algemeen secretaris

T.  0522 - 47 03 39


