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Circulair aanbesteden1

Bijdragen aan een duurzame toekomst met de handgre-
pen van de circulaire economie is een groeiende ambitie 
binnen de Grond- Weg- en Waterbouwsector. Op dit 
moment worden circulaire ambities echter nog te weinig 
vertaald in de daadwerkelijke projecten, bijvoorbeeld 
een fietspad, een brug of een snelweg. Door het aanbe-
stedingsproces van deze projecten circulair in te richten, 
dragen wij niet alleen bij aan onze duurzame toekomst 
en daarmee een groene duimafdruk op onze aarde, 
maar ook aan direct voelbare kostenbesparingen voor de 
gehele levencyclus van een project die kan oplopen van 
10 tot 20 procent - afhankelijk van het soort contract2. 
Hieronder enkele beweegredenen op een rij:

-  De Nederlandse bouw- en sloopsector is verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de nationale  
broeikasgasemissie (9,6 miljoen ton CO2-eq) en dient te worden teruggebracht in het kader van  
klimaatverandering en leefbaarheid3. 

- Ruim 70% van de totale Nederlandse CO2- en fijnstofemissies komen voort uit de bouw- en sloopsector4. 

-  De bouwsector veroorzaakt ruim 23 miljoen ton afval op jaarbasis. Ter vergelijking is dit ongeveer twee  
keer zo veel als het veroorzaken van Nederlandse huishoudens samen5.  

-  Traditionele grondstoffen worden steeds schaarser en de winning daarvan milieubelastender. De Nederlandse 
bouwsector is voor 96% afhankelijk van fossiele en eindige bronnen6/7. Het is slim om nu al te investeren in het 
toepassen van het circulaire gedachtegoed om minder afhankelijk te zijn van deze bronnen en milieuimpact 
radicaal te verminderen.

-  Schaarse grondstoffen schommelen in prijs en worden steeds duurder. Door in het aanbestedingsproces 
proactief na te denken over onder andere het gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten zorgt u voor 
minder onderhoudskosten, een langere levensduur, meer focus op prestaties in plaats van product en een 
verhoging van de restwaarde van assets.  

- Ten slotte, de Europese Unie stimuleert met het nieuw aangenomen Circular Economy Package de circulaire 
economie op Europees niveau8. Steeds meer Nederlandse (ambtelijke) organisaties - zoals gemeenten en 
provincies - nemen duurzaam en/of circulair inkopen op in hun beleidsvisie. Gemeenten kiezen er bijvoorbeeld 
voor om gezamenlijk duurzaam/circulair in te kopen, omdat het kosten bespaart en/of marktinnovaties  
stimuleert waar zij belang aan hechten9.
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Antea Group en Metabolic hebben de krachten gebundeld om het circulaire gedachtegoed in de praktijk toe te passen binnen  
de infrastructurele sector. De focus ligt op zes thema’s: Circulair Ontwerpen, Circulair Aanbesteden, hergebruik van sloopafval, 
Circulair Asset Management, duurzame energie, en op slimme wijze toewerken naar de doelstellingen uit het programma  
‘Van Afval Naar Grondstoffen’. In deze white paper wordt ingegaan op het tweede thema: Circulair Aanbesteden.

Wat is de circulaire economie precies?

Wij leven vandaag de dag allemaal binnen een economisch systeem dat grotendeels lineair is ingericht. Dit houdt in dat grondstof-
fen worden gewonnen, vervolgens gebruikt voor het maken van  een product, waarna het product wordt opgebruikt of afgedankt. 
Dit lineaire systeem leidt tot afval dat niet of laagwaardig wordt hergebruik. Het recyclen an sich van grondstoffen, onderdelen 
en producten vindt in Nederland ruim boven de afgesproken 70% binnen de EU-Kaderrichtlijn Afvalstoffen plaats10. Het Landelijk 
Actie Plan (LAP) legt daar voor de bouw- en sloopsector nog een recyclingdoelstelling van 95% bovenop11. In de praktijk kent de 
sector momenteel zelfs een recyclingpercentage van 97%12. Hiermee zijn we op de goede weg. Goede richtlijnen ontbreken als 
het gaat om het niveau van recycling en het daarmee gepaard gaande waardebehoud of verlies. Daarnaast is hergebruik na sloop 
of ontmanteling een ‘end-of pipe’ oplossing. Daarom zou het beter zijn om in de ontwerpfase en bij de inkoop van materialen, het 
materiaalgebruik zoveel mogelijk te verminderen. Wanneer dat niet mogelijk is, in dat geval circulair of duurzaam in te kopen.

Het grootste gedeelte van materiaalrecycling in de sector is dan ook laagwaardig oftewel er is sprake van downcycling (denk bij-
voorbeeld aan het gebruik van betongranulaat in de fundering van wegen ). Daarom moeten we ervoor zorgen dat we grondstof-
fen, onderdelen en producten hoogwaardig gaan recyclen. 

Grondstoffen, onderdelen en producten worden anders niet maximaal benut en dat is zonde. Voor deze vraagstukken  biedt het 
perspectief van de circulaire economie een uitkomst. Binnen dit economisch systeem bestaat afval niet meer, worden er vele 
levencycli waarde toegevoegd aan grondstoffen en is de impact van grondstoffen minimaal. Door de principes van de circulaire 
economie toe te passen in 
de GWW valt er een wereld 
te winnen, zowel als het 
gaat om financiële als om 
ecologische waarde. Circu-
laire voorbeelden zijn het 
toepassen van spuitbeton in 
plaats van gegoten beton (en 
minder materiaalgebruik en 
er is geen bekisting nodig) en 
het toepassen van geother-
mische energie-opwekking 
door warmtepompen in de 
grond te leggen samen met de 
fundering Die warmte kan dan 
worden benut voor aangren-
zende gebouwen die op het 
systeem aangesloten zijn13.

De circulaire economie heeft 
betrekking op het circuleren 
van grondstoffen, onderdelen 
en producten binnen de ke-
ten. Door middels een circulair 
model naar de gehele levens-
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figuur 1: levenscyclus GWW-project
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cyclus te kijken, geeft dit een prikkel om economische en ecologische kosten en baten over de gehele levenscyclus te optimalise-
ren. Men kijkt dus niet alleen naar het ontwerp van bijvoorbeeld een snelweg, maar kijkt ook naar de realisatie, de gebruiksfase, 
en de sloop van die snelweg. Door op deze manier de gehele levenscyclus van een infrastructureel project mee te nemen in de 
analyse en evaluatie hiervan, wordt ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld andere ontwerpkeuzes worden gemaakt. Zo drukken bijvoor-
beeld de kosten niet alleen in de bouwfase; hogere onderhoudskosten en laagwaardige grondstoffen, onderdelen en producten 
aan het einde van de levenscyclus. Grondstoffen, onderdelen en producten worden dus zo ontworpen dat zij demontabel zijn en 
daarmee geschikt voor hergebruik voor een ander product of materiaal14. De belangrijkste stappen van de levenscyclus zijn weer-
gegeven in figuur 1. Dit zorgt ervoor dat de maximale waarde van grondstoffen, onderdelen en producten wordt benut, omdat er 
niets wordt weggegooid, maar juist wordt hergebruikt in een volgende fase van de levenscyclus. 

Antea Group en Metabolic bieden praktische handvatten om het concept van de circulaire economie toe te passen  
in onze ‘gebouwde’ wereld. Hierbij worden zeven principes (     ) in acht genomen betrekking hebbende op materialen, energie, 
biodiversiteit, menselijke samenleving en cultuur, gezondheid en welzijn van de mens, menselijke activiteiten en veerkrachtige 
systemen15. Het aanbestedingsproces van een infrastructureel project is daarmee een bepalend instrument om de circulaire eco-
nomie nader in te vullen in de rest van de levenscyclus. Hoe dit proces wordt ingericht is bepalend voor de mate van circulariteit 
en onze toekomst.
 

Wat is circulair aanbesteden?

Circulair aanbesteden is een proces waarbij binnen een aanbesteding rekening wordt gehouden met de principes van de circulaire 
economie. In alle fasen van de totstandkoming van een infrastructureel project - ontwerpen, bouwen, gebruiken en demonteren 
- worden bovengenoemde principes in acht genomen. Een cruciaal onderdeel bij circulair aanbesteden is het meenemen van ge-
hele levenscyclus van de infrastructuur in het ontwerp. Door de gehele levencyclus in te beschouwen wordt onderhoud en end-
of-life integraal meegenomen in het ontwerp en investeringsbesluit waardoor circulair grondstoffengebruik optimaal kan worden 
gerealiseerd. Per aanbesteding wordt een aparte aanbestedingsstrategie opgesteld en bekeken óf en hóe de circulaire principes 
worden ingevuld nu ieder infrastructureel project anders is vanwege de fysieke context, de scope en benodigde expertise. Zo 
zouden de grondstoffen, onderdelen en producten die vrijkomen bij het ene project resulteren in lagere kosten voor onderhoud, 
hogere restwaarde materialen bij ‘end of life’ en een lagere impact van grondstoffen bij winning daarvan door de circulaire en 
duurzame materiaal keuze te bevorderen. Door aan de hand van de circulaire principes de aanbesteding te voltooien, dragen u 
aan een groene, duurzame en leefbare toekomst.  

Hoe kan circulariteit worden toegevoegd aan het bestaande aanbestedingsproces? Hieronder wordt dit proces beschreven waar-
bij onderscheid wordt gemaakt op organisatie en projectspecifiek niveau.

figuur 2: bij de realisatie van de Sparjebird brug zijn verschillende onderdelen hergebruikt

http://www.anteagroup.nl/nl/artikel/principes-van-circulaire-economie
http://www.anteagroup.nl/nl/projecten/vervanging-brug-sparjebird
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Het circulaire aanbestedingsproces op organisatieniveau

Het is allereerst van belang het ambitieniveau van de organisatie op het gebied van circulaire economie te bepalen. Door middel 
van het Ambitieweb (gebaseerd op de Aanpak Duurzaam GWW) wordt dit ambitieniveau in beeld gebracht. Het bestaande 
aanbestedingsproces ligt hiervoor aan de basis. Hoe beter dit in stand kan worden gehouden, hoe efficiënter de implementatie 
van het circulair aanbesteden kan voltooien. Door het uitvoeren van een stakeholderanalyse binnen de organisatie wordt inzicht 
verkregen in die partijen die belang hebben bij of invloed kunnen uitoefenen op het aanbestedingsproces. Het doel hiervan is 
om zoveel mogelijk bij het huidige aanbestedingsbeleid en bestaande werkwijzen aan te sluiten. Vervolgens worden knelpunten 
geïdentificeerd ten aanzien van de implementatie van circulair aanbesteden binnen de bestaande inkooporganisatie. Ook worden 
ook de ‘lessons learned’ van eerdere aanpassingen van het aanbestedingsproces meegenomen om de knelpunten in kaart te 
brengen. Wanneer helder is wat het circulaire ambitieniveau is, waar belanghebbenden waarde aan hechten en hoe om wordt 
gegaan met de geïdentificeerde knelpunten, wordt circulair aanbesteden doelmatig geïmplementeerd.

Vervolgens volgt een quickscan van de circulaire potentie van de markt. Hier wordt onderzocht wat er voor de markt mogelijk is 
om op circulair vlak aan te kunnen bieden wat tegelijkertijd passend is bij de ambities van de organisatie. Wanneer blijkt dat de 
circulaire potentie van de markt onvoldoende in staat is om de circulaire ambities kan invullen, wordt het ambitieniveau van de 
organisatie aangepast. Tevens wordt in deze fase het draagvlak voor het toepassen van circulaire economie in aanbestedingen 
geanalyseerd als mede de ’lessons learned’ van eerdere aanpassingen aan het aanbestedingsproces. Circulair aanbesteden vereist 
draagvlak bij mensen en mandaat van bovenaf welke gecreëerd kan worden door het houden van workshops en trainingen met 
gebruik van casussen uit het verleden van de organisatie. Als het management van een organisatie een heldere visie voor ogen 
heeft met betrekking tot haar circulaire ambities, dan biedt dit draagvlak en een houvast voor het latere proces in het verwezenlij-
ken van die circulaire ambities.  

Wanneer de strategische circulaire ambities zijn geformuleerd, dan worden op basis daarvan de strategische doelstellingen 
geformuleerd welke worden vastgelegd in beleidsstukken. Voor het monitoren van het realiseren van de strategische doelstellin-
gen worden strategische Key Performance Indicators (KPI’s) geformuleerd welke gedurende de realisatie van projecten worden 
gemeten en geëvalueerd.

Hoe komt het circulaire aanbestedingsbeleid tot uiting 
in het project?

Soortgelijk als op organisatieniveau wordt ook per project geanalyseerd wat de beste circulaire invulling is van het desbetreffende 
project. De circulaire strategische doelstellingen en KPI’s van de organisatie worden overgenomen in het project. Omdat ieder 
project weer een andere context heeft, wordt per project een Ambitieweb opgesteld op basis van het Ambitieweb van de organi-
satie. Deze projectambitie wordt vertaald naar projectdoelstellingen met bijbehorende KPI’s. Om vulling te kunnen geven aan de 
projectdoelstellingen zijn de gunningscriteria in de uitvraag wezenlijk van belang. In figuur 2 zijn enkele voorbeelden opgenomen 
van projectspecifieke doelstellingen en wat voor soort gunningscriterium hier invulling aan kan geven.
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Doelstelling Gunningscriteria
Materiaalgebruik minimaliseren  Levensduur, grondstoffenpaspoort (hoeveelheden), prestatie i.p.v. bezit,
 Total Cost of Ownership, MKI (DuboCalc) 
Maximaal gebruik van secundaire grondstoffen Grondstoffenpaspoort (bron van grondstoffen)
Maximaal hoogwaardig hergebruik van producten, Slooppaspoort: waarde bij einde levensduur
onderdelen en grondstoffen
Energieverbruik minimaliseren Total Cost of Ownership
Vermijd gebruik toxische en kritische grondstoffen Grondstoffenpaspoort (bron van grondstoffen)

figuur 3: gunningscriteria op basis van de opgestelde projectdoelstellingen

Tijdens de uitvoering van het project worden de project KPI’s gemonitord ten opzichte van de vooraf vastgestelde streefwaarden, 
zodat eventueel nog kan worden bijgestuurd. Bij oplevering vindt evaluatie plaats ten aanzien van de gerealiseerde KPI’s en het 
behalen van de geplande projectdoelstellingen. Aangevuld met aanbevelingen wordt dit opgenomen in een evaluatierapport voor 
verbetering van het aanbestedingsproces.

 

 

Door met de handvatten van de circulaire economie uw  
aanbestedingsproces in te vullen, kunt ook ú uw steentje bijdragen  

aan een duurzame toekomst. Zo dragen wij bij aan het versnellen van de 
transitie naar een circulaire GGW-sector in een circulaire economie. 
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figuur 4: organisatie ambities vertaald naar project resultaat
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