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MANAGEMENT SAMENVATTING
AANPAK & INZICHTEN 
Kansen voor een circulair Dordrecht
De gemeente Dordrecht heeft een groeiagenda 
aangenomen met ambitieuze doelstellingen voor 
banencreatie en woningbouw. De beoogde transitie 
naar een circulaire economie biedt concrete kansen om 
deze ambities te realiseren. 

Het doel van voorliggend onderzoek is om de gemeente 
Dordrecht een uitgangspositie te bieden om de 
investeringsagenda nader in te vullen en kansrijke 
innovaties te sturen. Het onderzoek biedt hiermee 
concreet handelingsperspectief ten behoeve van de 
beoogde transitie.

Materiaalstroomanalyses voor 
sleutelsectoren; kansrijke substromen in 
beeld
Om inzicht te verkrijgen in de circulaire kansen in de 
regio zijn de materiaalstromen van twee sleutelsectoren 
in kaart gebracht; de bouw-en sloopsector en de 
maakindustrie. Op basis van de omvang van de 
vrijkomende materiaalstromen, de bijbehorende 
financiële waarden, de potentieel te besparen milieu-
impact (CO2-eq) en de aanwezigheid van gelieerde lokale 
bedrijvigheid, zijn een drietal kansrijke reststromen naar 
voren gekomen; steenachtigen (oa. beton en baksteen), 
hout, en metalen. 

Bron: “Dordrecht Grote Kerk Onze Lieve Vrouwe Blick vom Turm” 
door Zairon onder CC-BY-SA-4.0

Ketenanalyses ter identificatie van kansen 
en knelpunten
Vervolgens zijn kansen en barrières per reststroom 
in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse. 
Hieruit blijkt dat een substantieel deel van de 
reststromen momenteel niet op hoogwaardige wijze 
wordt hergebruikt. Op basis van de geïdentificeerde 
kansen in de keten, zijn tien kansrijke business cases 
geïdentificeerd om deze stromen hoogwaardiger te 
verwerken.

Interviews ten behoeve van de lokale 
context
Om de business cases te valideren in de lokale context 
zijn interviews met sleutelactoren gehouden. In 
totaal zijn er negen bedrijven geïnterviewd, actief op 
verschillende posities binnen de waardeketens van de 
drie substromen. 
 • Uit de interviews blijkt dat hout vaak wordt bijgestookt 
in biomassacentrales of wordt verwerkt in de pellet- 
of houtvezelindustrie in Duitsland; de houtketen mist 
een lokale voedingsbodem.

 • Ondanks dat de metaalindustrie in Dordrecht sterk 
vertegenwoordigd is, opereert deze voornamelijk 
op (inter)nationale schaal; een groot deel van de 
substromen wordt geëxporteerd naar o.a. Turkije.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dordrecht_Grote_Kerk_Onze_Lieve_Vrouwe_Blick_vom_Turm_03.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zairon
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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INTERVENTIES EN IMPLEMENTATIE 
Selectie van kansrijke business cases 
Op basis van de materiaalstroomanalyse, ketenanalyse 
en interviews is vervolgens in overleg met de gemeente 
Dordrecht besloten om twee business cases voor 
de steenachtigen keten uit te werken. De cases zijn 
gebaseerd op de volgende technieken:

 • C2CA (GBN): het scheiden, detecteren en recyclen van 
beton op locatie.

 • SmartCrusher (New Horizon & Rutte Groep): het 
splitsen van beton in fracties voor de productie van 
nieuw beton.

Door te focussen op de potentie van deze twee beton 
cases draagt het onderzoek direct bij aan de prioritaire 
keten Bouw uit het Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 2019-2023, en met name de “Ketenafspraken, 
casus circulair beton.”

Potentie van beton business cases 
Beiden uitgewerkte business cases hebben de 
potentie om winstgevender te worden dan het huidige 
scenario, waarin gebruikt beton vaak verwerkt wordt 
tot wegfundering. De te verwachten groter wordende 
instroom van end-of-life beton, en huidige beleidstrends 
bieden een positief vooruitzicht voor gunstige 
marktomstandigheden in de nabije toekomst. 

De break-even capaciteit van C2CA is berekend op 
60.000 ton/jaar en voor de SmartCrusher op 14.000 ton 
per jaar; terwijl er in de gemeente 11.300 ton per jaar 
vrijkomt. Voor beide business cases geldt dus dat ze 
pas winstgevend worden als ze ook beton dat vrijkomt 
buiten de gemeentegrenzen verwerken, of materiaal 
uit de GWW-sector en/of utiliteitsbouw in ogenschouw 
nemen. De sloop in de gemeente Dordrecht beslaat 
ongeveer 4% van de sloop in de provincie Zuid-Holland. 
Er is op Provinciaal niveau, rekening houdend met een 
transport drempel van 40 kilometer, ruim voldoende 
materiaal uit woningbouw beschikbaar.  Voor deze 

schaal geldt voor de C2CA techniek een terugverdientijd 
van ongeveer 6 jaar en een te behalen winst van 
ongeveer 660.000 euro per jaar. De SmartCrushing 
techniek verdient zich met 1.6 jaar sneller terug en 
heeft een potentiële winst van 2.3 miljoen euro per jaar. 
De business cases dragen bij aan de ambities van de 
gemeente Dordrecht door naar schatting elk tussen de 
8-30 banen te creëren. Om dit in perspectief te plaatsen: 
de extrapolatie van een nationale analyse door TNO 
(2013) schat dat er in totaal ongeveer 380 circulaire 
banen gecreëerd kunnen worden in de gemeente 
Dordrecht. Daarnaast is - op klimaatvlak - door het 
implementeren van de business cases tot 22.500 ton 
CO2 besparing per jaar te realiseren in de regio.

Aangezien de intentie is de SmartCrusher, ‘genaamd 
Smart Liberator’, de komende jaren in Nederland op 
te schalen, wordt aanbevolen om te onderzoeken of 
de ‘Smart Liberator’ wat betreft (milieu)ruimte, wet- 
en regelgeving, en aansluiting op de reeds bestaande 
betonsector, gevestigd kan worden in Dordrecht.  
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Handelingsperspectief 
Om handelingsperspectief te bieden zijn de 
belangrijkste barrières in de realisatie van de business 
cases in de gemeente geïdentificeerd. Per barrière 
wordt er ingegaan op de meest kansrijke strategie deze 
te overwinnen. 
 
 • Gebrek aan infrastructuur en opslagcapaciteit in 
Dordrecht: Vraag en aanbod van bouwmaterialen 
kunnen gebufferd worden door een bouwhub. De 
gemeente kan een lokale bouwhub faciliteren op 
een van de beschikbare bedrijventerreinen met een 
milieucategorie van vier (Krabbepolder, Dordtse Kil I, 
Dordtse Kil III, 1e Merwedehaven + Oostpoort, en 3e 
Merwedehaven) om het beton, en andere materialen uit 
de sloop, tijdelijk op te slaan. Aangezien er relatief veel 
gesloopt wordt in de wijken Wielwijk en Crabbehof/
Zuidhoven, namelijk 500-1000 woningen per jaar, lijken 
voornamelijk de nabijgelegen Krabbepolder, Dordtse Kil 
I, Dordtse Kil III zeer geschikt. 

 • Laagwaardige toepassing beton als wegfundering: 
Voor beide business cases geldt dat het herwonnen 
materiaal zo lokaal mogelijk in een betoncentrale 
verwerkt dienen te worden. Hiervoor is het noodzakelijk 
samen te werken met bestaande betoncentrales of 
de prefab producerende industrie.

 • Sloopprocessen zijn suboptimaal ingericht: 
De gemeente kan voorwaarden omtrent de 
sloopprocessen in aanbestedingsvoorwaarden 
meenemen; hierdoor zal innovatie in circulair slopen 
worden gestimuleerd, en kunnen aannemers - zonder 
afbreuk te doen op kwaliteit of financiële aspecten - 
zich inschrijven met een circulair sloopproces. 

De gemeente als ketenregisseur
Om de transitie naar een circulaire economie te 
versnellen, kan de gemeente in aanvulling op het 
stimuleren van de twee specifieke beton business 
cases de bredere rol van ketenregisseur op zich nemen. 
In deze rol acteert de gemeente als aanbieder, afnemer 
en/of aanjager.
 
De gemeente als aanbieder / afnemer: 
Optimaliseren hergebruik van reststromen 
van de gemeente 
Afval afkomstig uit de openbare ruimte biedt grote 
potentie t.b.v. hergebruik. De afdeling beheer en 
onderhoud van de gemeente is meestal verantwoordelijk 
voor een grote hoeveelheid reststromen die voortvloeien 
uit hun werkzaamheden.  Deze reststromen kunnen 
door de gemeente in de markt gezet worden door de rol 
van aanbieder op zich te nemen.

De gemeente als aanjager: Faciliteren van 
samenwerking in de markt 
Bedrijven beschikken veelal over grote hoeveelheden 
reststromen, en hebben behoefte aan materialen voor 
hun productieproces. Ze zouden heel goed gebruik 
kunnen maken van elkaars reststromen, maar zijn 
zich vaak niet bewust van het aanbod en de vraag van 
andere bedrijven. In algemene zin kan de gemeente 
het voortouw nemen in het verbeteren van kennis over 
afval in de stad, om ondernemers en gemeenschappen 
te voorzien van de benodigde informatie voor het 
opzetten en evalueren van nieuwe initiatieven. Door 
het organiseren van zogenoemde ‘grondstoffentafels’ 
kan de gemeente op concrete wijze bedrijven bij elkaar 
brengen die elkaars reststromen kunnen gebruiken. 
Kennis delen en een gelijk speelveld creëren staan 
hierbij centraal. Zo wordt de gemeente - ten behoeve 
van industriële symbiose - een ‘aanjager’ in de keten.

De gemeente als afnemer / aanjager: 
Gebiedsontwikkeling
Naast het upcyclen van reststromen, vraagt de beoogde 
transitie naar een circulaire economie om een nieuwe 
wijze van ontwerpen. Door het stimuleren van modulaire 
bouwsystemen zullen er in de toekomst minder 
reststromen vrijkomen. Gezien de grote bouwopgave 
in Dordrecht, kan de gemeente in de gebiedsvisies, 
kaders en ontwikkelplannen veel voor elkaar krijgen 
rondom circulaire materiaalstromen; door het belonen 
van nieuwe technieken in aanbestedingsprocessen en 
het uitdagen van de markt. 

Kleine stapjes voor een grootschalige 
transitie
Om concrete stappen te zetten richting de circulaire 
economie is in dit onderzoek gekozen te focussen op 
de betonketen. In de praktijk zal waarschijnlijk blijken 
dat het een uitdaging is om op gemeentelijk niveau een 
grondstoffenketen te sluiten; veelal zal dit een regionale 
aanpak vragen. Het sluiten van grondstoffenketens 
zal een stapsgewijs proces zijn, waarin bottom-up 
alle stakeholders in de keten meegenomen dienen te 
worden om uiteindelijk een systeemverandering te 
bewerkstelligen. 

De transitie richting een circulaire betonketen kan 
worden beschouwd als een uitgangspunt voor het 
verder ontwikkelen van een circulaire economie in 
Dordrecht. Het biedt de gemeente een eerste opstap 
tot experiment en ontwikkeling als ketenregisseur. De 
opgedane kennis en ervaring kan vervolgens gebruikt 
worden om andere kansrijke ketens in Dordrecht, 
zoals hout, metalen en e-waste, verder te sluiten. Zo 
kan stapsgewijs de brug naar een volledig circulair 
Dordrecht geslagen worden.
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DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE

HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5
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HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund 

en versterkt.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

Materialen worden continu 
op een hoogwaardige 

manier gerecycled.

Water wordt gewonnen op 
een duurzame manier en

bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

De waarde van menselijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Gezondheid en welzijn 
van mens en natuur 
worden structureel 

ondersteund.
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 BILLIJKHEID                                                                                                                                      TRANSPARANTIE

ZEVEN 
KARAKTERISTIEKEN

van een Circulaire 
Economie

Nederland koerst via het Rijksbrede programma 
Circulaire Economie (2016), Uitvoeringsprogramma 
Circulaire Economie 2019-2023, en het daartoe 
behorende Grondstoffenakkoord (2017) af op een 
economie waarin het doel is deze in 2050 volledig 
te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Om 
deze transitie te realiseren dienen de momenteel 
(grotendeels) lineaire economische activiteiten te 
worden vervangen door circulaire waardeketens.  

De circulaire economie is een relatief nieuw concept 
dat voortborduurt op eerder gedachtengoed zoals 
Cradle2Cradle. Het concept is ontstaan vanuit het 
streven naar maximale waardecreatie zonder afbreuk 
te doen aan het milieu en toekomstige generaties. 
Het huidige systeem van produceren, verbruiken 
en weggooien is niet alleen onhoudbaar binnen de 
grenzen van onze planeet, maar ook economisch 
gezien suboptimaal. De circulaire economie biedt 
een uitkomst door een optimalisatie te bieden 
tussen economie en milieu. Deze optimalisatie wordt 
onder andere bewerkstelligd door grondstoffen zo 
hoogwaardig en efficiënt mogelijk te hergebruiken, of 
liever nog, het gebruik ervan helemaal te vermijden. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving hanteert 
hiervoor een beslissingshiërarchie van 6 ‘R-en’ 
(ook wel de ‘R-ladder’), in volgorde van hoog- naar 
laagwaardig: Refuse/Rethink, Reduce, Reuse, Repair/
Remanufacture, Recycle en Recover. Hierbij hebben 
de hogere opties de voorkeur. De circulaire economie 
gaat echter verder dan alleen gebruik maken van 
hernieuwbare energie en het sluiten van kringlopen 
ten behoeve van de vermindering van fossiele 
brandstof- en primair grondstoffengebruik. Metabolic 
handhaaft hierbij zeven karakteristieken van de 
circulaire economie (figuur 1). Dit framework biedt een 
holistische blik op het systeem waarmee voorkomen 
kan worden dat problemen zich verschuiven naar 
andere cruciale gebieden.

Figuur 1: De zeven karakteristieken van de circulaire economie (Metabolic, 2019).
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HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

De potentie van de circulaire economie
Het McKinsey Center for Business and Environment 
en de Ellen MacArthur Foundation hebben in een 
onderzoek in 2015 de potentie voor een circulaire 
economie in de Europese Unie (EU) berekend. Een van 
de meest opvallende conclusies is het substantiële 
verschil in het bruto binnenlands product (BBP) van 
de EU in een circulair scenario: 7% hoger in 2030 en 
tot 12% hoger in 2050. Dit alles met een CO2-uitstoot 
reductie van 48% (McKinsey, & EMF, 2015). 

Er zijn echter een aantal structurele obstakels die de 
transitie naar een circulaire economie in de weg staan, 
zoals de (lock-in van de) bestaande infrastructuur, 
hoge investeringskosten benodigd voor nieuwe 
business cases of innovatieve projecten, gebrek 
aan subsidies of andere financieringsconstructies, 
en huidige wet- en regelgeving ten opzichte van 
‘afval’. Om deze obstakels te overwinnen biedt o.a. 
strategisch overheidsbeleid een uitkomst. 

In de hierop volgende paragrafen zijn de huidige 
overheids ambities en doelstellingen ten aanzien 
van circulariteit op verschillende beleidsniveaus 
beschreven.
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HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

De Nederlandse overheid sluit zich grotendeels aan 
bij Europese beleid voor circulaire economie. Voor de 
bouw- en sloopsector stelt de Europese Commissie 
zich ten doel om 70% van bouw - en sloopafval in 2020 
te recyclen. Voor de maakindustrie focust Europa 
zich vooral op kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is 
een overzicht van het Europees beleid opgenomen. 
Voor Nederland lopen op rijksniveau al verschillende 
initiatieven om de circulaire economie te stimuleren. 
Het rijksbrede programma “Nederland Circulair 
in 2050” (dat voortbouwt op de programma’s Van 

NEDERLAND ZUID HOLLAND DORDRECHT

CIRCULAIR BELEID IN 
NEDERLAND

Afval Naar Grondstof en Biobased Economy) en het 
daaruit voortkomende Grondstoffenakkoord uit 2017 
richt zich op een vijftal transitie-agenda’s: Biomassa 
& Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en 
Consumptiegoederen. Het overkoepelende doel is 
50% minder primaire grondstofverbruik in 2030, en 
een volledig circulaire economie in 2050. Het recent 
gepubliceerde Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 2019-2023 geeft handen en voeten aan de 
transitieagenda’s. 
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HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

Op het niveau van de provincie Zuid-Holland wordt 
momenteel gewerkt aan het Programma Circulaire 
Economie. Zo is er al een verkenning gedaan 
van de materiaalstromen op provincieniveau, in 
combinatie met een aantal handelingsopties en een 
monitoringsraamwerk in het rapport “Zuid-Holland 
Circulair: Verkenning van Grondmateriaalstromen en 
Handelingsopties voor de Provincie”. 

De ambitie de circulaire economie te versnellen is 
ingegeven vanuit het coalitieakkoord 2015-2019, 
en tevens is de circulaire economie een van de vijf 
transitiepaden van de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) - die 23 gemeenten omvat in Zuid-
Holland (Roadmap Next Economy, 2016). 

CIRCULAIR BELEID IN DE 
PROVINCIE ZUID-HOLLAND
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HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

Wat betekenen al deze ambities en doelstellingen 
voor de Gemeente Dordrecht, en in hoeverre sluit 
het huidige beleid hier al bij aan? Zeker op het 
gebied van duurzame energie heeft de gemeente al 
een groot aantal doelstellingen geformuleerd, ook 
in samenwerking met de andere Drechtsteden. Zo 
is in het Coalitieakkoord de doelstelling voor 4000 
energiezuinige, gasloze woningen uitgesproken, 
en spreekt het Energieakkoord Drechtsteden over 
energieneutraliteit in 2050 voor alle Drechtsteden. 
Ook circulariteit wordt in ogenschouw genomen, o.a. 
op de schaal van gebiedsontwikkeling in bijvoorbeeld 
de Gebiedsvisie Spuikwartier en Wielwijk. 

De omgevingswet en haar 
implicaties voor de circulaire 
economie
Om het proces van verduurzaming en 
gebiedsontwikkeling efficiënter te maken treedt 
vanaf 2021 de Omgevingswet in werking. 
Hiermee worden 26 wetten met 4700 artikelen 
versimpeld tot 1 wet met 349 artikelen. Voor 
het beleid gericht op circulaire economie 
heeft deze wet hoogstwaarschijnlijk een 
aantal versoepelende implicaties. Zo wordt 
de huidige Crisis- en herstelwet, waar de 
Dordtse Kil IV momenteel voor is aangemeld 
en vaak wordt gebruikt voor pilotprojecten 
en Living Labs, omgevormd tot een officiële 
experimenteerbepaling. De wet is er ook op 
gericht om duurzame innovaties sneller in de 
praktijk te kunnen brengen, en biedt een integrale 
aanpak op omgevingsgerelateerde kwesties. 

Cirkelstad Drechtsteden
“Cirkelstad biedt een platform aan 
vooruitstrevende publieke en private partijen 
die werk maken van steden zonder afval, 
zonder uitval.”1 De gemeente Dordrecht 
neemt sinds enkele jaren deel aan Cirkelstad 
Drechtsteden. In dit samenwerkingsverband 
verkent zij met de partners van Cirkelstad de 
mogelijkheden voor circulair bouwen in de 
regio. Zo worden kennissessies georganiseerd 
tussen de partners, er vinden werkbezoeken 
plaats op circulaire locaties, en er wordt 
onderzocht welke circulaire bouwcasus 
gezamenlijk kan worden opgestart. Behalve 
de gemeente, zijn ook de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid en het Ingenieursbureau 
Drechtsteden partners van Cirkelstad.

In 2016 werd het rapport “Circulaire kansen 
Dordrecht”, ontwikkeld door Cirkellab, overhandigd 
aan de gemeente waarin de kansen voor de zorg, 
maakindustrie, logistiek en afvalstromen uiteen 
worden gezet. Een aantal van de aanbevelingen 
uit het rapport van Cirkellab zijn inmiddels in 
de praktijk gebracht, zoals het aansluiten bij 
het samenwerkingsverband van Cirkelstad. Op 
aanbeveling van dit rapport maakt de Gemeente 
Dordrecht ook deel uit van de City Deal “Circulaire 
Stad”, waarmee in samenwerking met andere 

DOELSTELLINGEN EN BELEID VAN 
DE GEMEENTE DORDRECHT

stedelijke gemeenten, TNO, Circle Economy en de 
ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische 
Zaken en Infrastructuur & Waterstaat werd gewerkt 
aan het op de kaart zetten van Nederlandse steden 
als koploper in de circulaire economie. 

Bijlage 2 bevat een aanvullend overzicht van de 
belangrijkste doelstellingen en ambities van de 
gemeente Dordrecht op het gebied van circulariteit.

1 https://www.cirkelstad.nl

https://www.cirkelstad.nl
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HOOFDSTUK 2
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Banencreatie uit de circulaire economie
Een van de speerpunten van de Groeiagenda 
Drechtsteden 2030 is het creëren van 30.000 
nieuwe banen, beginnend met 4000 banen in de 
komende vier jaar. De potentie voor banencreatie 
in de circulaire economie in Nederland lijkt groot. 
Zo schat TNO in een eerste verkennende analyse 
in dat er 54.000 banen kunnen worden gecreëerd in 
Nederland (TNO, 2013). 

Het meten van het daadwerkelijke aandeel circulaire 
banen in onze economie is echter een uitdagende 
opgave en de methoden en uitkomsten liggen dan 
ook sterk uiteen. 

 • Circle Economy en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam hebben een methode ontwikkeld om 
het aandeel circulaire banen van het totaal te 
meten, waarbij niet alleen wordt gekeken naar 
direct circulaire banen (denk aan reparateurs en 
recyclebedrijven), maar ook naar indirect circulaire 
banen (managers van waardeketens, architecten) 
en ondersteunende banen (pakketbezorgers, 
kwaliteitsinspecteurs). Volgens deze methode is 
de Nederlandse banenmarkt op het moment 8,1% 
circulair, in vergelijking met 10% in Rotterdam en 
11% in Amsterdam. 

 • Het CBS hanteert een andere methode met striktere 
definities, waarbij ondersteunende banen niet 
meegenomen worden, en komt uit op een landelijke 
2.4% voor 2016. 

 • Het PBL identificeert circulaire banen door 
economische activiteiten in te delen aan de hand 
van de R-ladder. Volgens deze methode wordt het 
aantal circulaire banen geschat op 420.000, wat 
neerkomt op 4% van de totale banenmarkt. 

In de gemeente Dordrecht wordt het huidige aantal 
circulaire banen geschat tussen de 2500 en 3500, 
wat neerkomt op 4,5% tot 6,4% van de banenmarkt in 
Dordrecht. Deze banen komen het meest voor in de 
categorie consumptiegoederen, gevolgd door bouw 
en de maakindustrie (Kishna, Rood & Prins, 2019; 
CBS, 2019).

Uit onderzoek van het CBS blijkt ook duidelijk dat er 
in Nederland een stijgende trend is in het aandeel 
circulaire banen, ook wanneer deze wordt afgezet 
tegen de algemene economische groei. Van 2001 tot 
2016 is het aantal banen in circulaire sectoren met 17% 
toegenomen, van 145.000 tot 174.000, vergeleken 
met een 8,3% toename in het totaal aantal banen 
(CBS, 2018a; CBS, 2018b). Zelfs met conservatieve 
aannames blijkt dus dat inzetten op de circulaire 
economie een uitgelezen kans is voor enerzijds het 
creëren van banen, anderzijds het bijdragen aan de 
doelstellingen van de Nederlandse overheid. 

Dordrecht circulair: een nulmeting
Zoals in de voorgaande paragrafen beschreven 
heeft de gemeente Dordrecht een groeiagenda 
aangenomen met ambitieuze doelstellingen voor 
banencreatie en woningbouw. De beoogde transitie 
naar circulaire economie biedt concrete kansen om 
deze ambities te realiseren. 

Het doel van dit onderzoek is om de gemeente 
Dordrecht een extra afwegingskader te bieden 
om de investeringsagenda nader in te vullen en 
kansrijke innovaties te sturen. Het onderzoek biedt 
daarmee concreet handelingsperspectief om de 
transitie naar een circulaire economie te versnellen. 
Om dit handelingsperspectief te bieden is inzicht 
nodig in de materiaalstromen in Dordrecht. Hiervoor 
is een ‘nulmeting’ gedaan met een focus op twee 
sleutelsectoren: de bouw- en maakindustrie. Vanuit 
de ‘nulmeting’ en de daaruit voortvloeiende onbenutte 
circulaire kansen zijn in samenwerking met de markt 
twee concrete circulaire business cases ontwikkeld.
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IDENTIFICATIE KANSRIJKE 
MATERIAALSTROMEN
In dit hoofdstuk zijn de materiaalstromen in de bouw 
en de maakindustrie in Dordrecht in kaart gebracht. 
De materiaalstroomanalyse wordt gebruikt om het 
‘systeem’ in kaart te brengen, en inzicht te verschaffen 
over welke substromen kansrijk zijn ten behoeve van 
circulaire business cases.

Wat is een 
materiaalstroomanalyse?
Een Material Flow Analysis (MFA, of 
stofstroomanalyse), is een “systematische 
beoordeling van materiaalstromen en voorraden 
van (grond)stoffen binnen een systeem, met 
een gedefinieerde scope wat betreft ruimte en 
tijd” (Metabolic, 2018). De uitkomst van deze 
analyses is gevisualiseerd in een zogenaamd 
Sankey-diagram. In een Sankey- diagram is 
te zien vanuit welke bronnen een ‘flow’ komt 
(aan de linkerkant), op welke manier deze 
gebruikt of getransformeerd wordt binnen het 
gebied (midden), en hoe de ‘flow’ het systeem 
uiteindelijk weer verlaat en wordt verwerkt (aan 
de rechterzijde van het diagram).
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BOUWSECTOR 
In de materiaalstroomanalyse voor de bouwsector 
zijn de energie-, water- en grondstofstromen 
voor geplande bouw- en sloopwerkzaamheden 
berekend. Daarnaast is, als referentiekader, de 
totale materiaalvoorraad in bestaande woningen 
in Dordrecht berekend aan de hand van het door 
Metabolic ontwikkelde Urban Mining Model (bijlage 
3), en zijn de voor de bouw benodigde en door de 
sloop vrijkomende materiaalstromen van woningen 
in Dordrecht in kaart gebracht aan de hand van bouw- 
en sloopprognoses.

Figuur 2: Ruimtelijk beeld van de spreiding van economische 
activiteiten met betrekking tot bouw- en sloopbedrijvigheid. 
De analyse is gebaseerd op een classificatie van de SBI-
codes uit de LISA-database. 

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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Figuur 3: Ruimtelijk overzicht van het totaal aan bouw 
en sloopactiviteiten van eensgezinswoningen (EG) en 
meersgezinswoningen (MG) in de gemeente Dordrecht van 
2017 tot 2033. De totale plancapaciteit bedraagt 8809 EG 
(3981) en MG (4828) woningen. De bulk hiervan zal gebouwd 
worden in de Binnenstad (1360) en Gezondheidswijk (1519). 
De totale sloop bedraagt 1841 EG en MG woningen, waarvan 
504 in de Wielwijk en 636 in de wijk Crabbenhof. De EG en 
MG zijn op basis van de BAG (2018) uitgesplitst naar de 
gebouwprofielen van het Urban Mining Model. 

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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Electriciteit (1.710 TJ)
Gas (3.500 TJ)

Hernieuwbare Warmte (480 TJ)
Hernieuwbare elektriciteit (300 TJ)

Brandstoffen (20 TJ)

ENERGIE (6.110TJ)

Beton (54.070 ton)

Zand en grond (18.450 ton)

Baksteen (6.700 ton)
Steen (16.960 ton)

Gips (2.960 ton)
Hout (1.400 ton)

Keramiek (880 ton)
Staal en ijzer (460 ton)

Bitumen (90 ton)

Glas (170 ton)
Andere (o.a. isolatiemateriaal) (130 ton)

Papier (70 ton)

Andere metalen (30 ton)
Kunststoffen (30 ton)

Koper (20 ton)

Vlees (5.930 ton)

Zuivel (21.550 ton)

Vis (800 ton)

Fruit en groente (14.860 ton)
Zetmeel producten (15.560 ton)

Dranken (70.530 ton)

Ander voedsel (9.400 ton)

Textiel (2.500 ton)

BOUWMATERIALEN
(102.420 TON)

WATER* (7.305.830 m3)

CO2 EMISSIES
(246.970 TON CO2-EQ)

GEBRUIKSMATERIALEN
(141.000 TON)

Grijs water* (4.975.610 m3)

Zwart water* (2.314.670 m3)

Bouw water* (15.550 m3)

WATER *
(7.305.830 m3)

BOUWMATERIALEN 
(21.326 TON)

LEGENDA
Onder  1.000 ton, 330 TJ, 500.000 m3

*Omlaag geschaald naar 2%

5.330 TJ

102.420 ton

122.130 ton

19.090 ton

6.800.950* m3

790 TJ

6.800.950* m3

504.880* m3

POTENTIËLE LEVERING

WONEN

UTILITEIT

Inwoners: 118.500 personen

Werknemers: 55.360 personen

Plastics (2.480 ton)

Glas (580 ton)

Papier (3.090 ton)
Organisch (3.010 ton)

Textiel (3.150 ton)

E-waste (600 ton)

Ongescheiden restafval (91.100 ton)

Metalen (110 ton)
Chemisch afval (70 ton)

AFVAL (104.190 ton)

101.531 ton

2.659 ton

504.880* m3 67.290 ton

175.970 ton

Beton (11.313 ton)
Zand en grond (3.917 ton)
Steen (3.365 ton)
Baksteen (1.414 ton)
Gips (630 ton)
Hout (284 ton)
Keramiek (185 ton)
Staal en ijzer (99 ton)
Glas (36 ton)
Andere (o.a. isolatiemateriaal) (28 ton)
Bitumen (22 ton)
Papier (15 ton)
Kunststoffen (7 ton)
Andere metalen (6 ton)
Koper (3 ton)

Gebruiksfase (243.260 ton CO2-eq)

Bouw (3.710 ton CO2-eq)

Verbranding (49.900 ton)
Recycling (28.360 ton)
Composteren (20.420 ton)

Nascheidingr (940 ton)
Storting (1.130 ton)

AFVALVERWERKING (7.880 TON)

Stikstof (830 ton)
Kalium (280 ton)
Fosfaat (120 ton)

NUTRIËNTEN (1.230 TON)

MATERIAALSTROOMANALYSE
Figuur 4 laat het Sankey-diagram zien van de 
materiaalstroomanalyse van de bouw-en sloopsector 
in de gemeente Dordrecht van 2018 tot en met 2033. 

Figuur 4: Materiaalstroomanalyse van de bouw- en sloopsector in de gemeente Dordrecht van 2018 t/m 2033. De waardes 
geven de materiaalstromen aan in ton per jaar. Bijlage 3 biedt een overzicht van de gebruikte data en methoden ten grondslag 
aan de materiaalstroomanalyse.

Een korte beschrijving van de resultaten volgt op de 
volgende pagina. 

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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MATERIAALSTROOMINPUT
Energie

Op basis van Klimaatmonitor (zie bijlage 9) is jet 
jaarlijkse energieverbruik van gebouwen tot 2033  
berekend. Het energieverbruik omvat gemiddeld 6110 
terajoule (TJ), waarvan 3600 TJ in gasvorm en 1710 
TJ aan elektriciteit. Ook wordt er gebruik gemaakt van 
hernieuwbare elektriciteit (300 TJ) en hernieuwbare 
warmte (480 TJ). Woningen hebben een groter aandeel 
(87%) in het energieverbruik dan bedrijfsgebouwen 
(13%). Het jaarlijkse energieverbruik tijdens bouw- en 
sloopprojecten ligt laag; rond de 20 TJ, voornamelijk 
via het verbruiken van brandstoffen. 

Water
De categorie water is wat betreft volume de grootste 
stroom in het model, zowel aan de ingaande als 
uitgaande kant. Aan de rechterkant van de Sankey is 
te zien hoe deze stroom zich opsplitst. Grijs water is 
afkomstig uit huishoudelijke handelingen zoals douchen 
en afwassen, terwijl zwart water afkomstig is uit 

toiletten. In deze stroom zitten waardevolle nutriënten; 
830 ton stikstof, 280 ton kalium en 120 ton fosfaat. 
Hedendaagse technologieën bieden echter nog geen 
hoog extractierendement. Bouwactiviteiten zijn slechts 
verantwoordelijk voor 0,2% van het waterverbruik. 
 

Bouwmaterialen
De bouwmaterialen aan de linkerkant van de 
Sankey bieden inzicht in de hoeveelheid materiaal 
benodigd per jaar om aan de bestaande plannen 
voor nieuwbouw te voldoen. Het materiaalverbruik 
komt neer op zo’n 102.420 ton bouwmaterialen per 
jaar. Verreweg het grootste aandeel materiaalverbruik 
bestaat uit beton, steen en grond/zand.
 

Gebruiksmaterialen
Het grootste deel van de gebruiksmaterialen bestaat 
uit voedsel. Producten in deze categorie hebben 
een relatief korte levensduur, en zijn gedeeltelijk 
terug te zien aan de rechterkant van de Sankey 
onder de categorie Afval. Dranken nemen onder de 
gebruiksmaterialen met 40% het grootste gedeelte 

van de categorie voor hun rekening. Dit is niet direct 
terug te zien als afvalstroom, omdat het overgrote 
deel ervan verdwijnt via sanitair. Een ander deel 
van deze stromen vindt zijn weg naar buiten via het 
gemeentelijk afval. 

MATERIAALSTROOMOUTPUT
Potentiële levering

Tussen 2018 en 2033 komt er per jaar gemiddeld 21.326 
ton aan bouwmaterialen vrij bij sloopwerkzaamheden 
in de gemeente Dordrecht. Dit staat gelijk aan 0.33% 
van alle materialen in de huidige gebouwde omgeving. 
Wat hierbij belangrijk is om te vermelden, is dat dit 
ingebedde materialen zijn; bij de sloop en verwerking 
kan er materiaal verloren gaan, waardoor niet al deze 
materialen herbruikbaar zijn. De wijze van slopen heeft 
grote invloed op de mate waarin materiaalstromen 
herbruikt kunnen worden. Het onderzoeken van de 
samenstelling van specifieke bouwelementen binnen 
deze materiaalstromen zou een waardevolle stap zijn 
in de richting van hoogwaardig hergebruik.

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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Kansen voor de circulaire 
economie
Uit figuur 4 blijkt dat de huishoudelijke 
afvalstroom ongeveer vijfmaal meer volume 
heeft dan de afvalstroom uit de sloop. Dit 
biedt een duidelijk aanknopingspunt voor de 
gemeente Dordrecht om stappen te zetten in 
de transitie naar een circulaire economie.  

CO2-emissies
CO2-emissies in de gemeente Dordrecht worden voor 
het overgrote deel (98%) veroorzaakt in de gebruiksfase 
in vergelijking met de bouw (2%). Dit betreft alleen 
directe uitstoot. CO2-emissies ingebed in (bouw)
materialen zijn in deze de materiaalstroomanalyse 
niet meegenomen, maar worden geanalyseerd in de 
paragraaf ‘financiële waarde en CO2-impact’.

Afval
Figuur 4 laat zien dat de overgrote meerderheid 
afval uit ongescheiden restafval (87%) bestaat. 
Deze stroom wordt gevolgd door textiel, papier en 
organisch afval. De samenstelling van de categorie 
afvalstromen is gebaseerd op het Dordrechtse 
gemiddelde inzamelingspercentage. De verwerking 
is gebaseerd op data voor Zuid-Holland van het CBS.

Matchen van vraag en aanbod
Uit figuur 4 blijkt dat de hoeveelheid 
vrijkomende bouwmaterialen uit de sloop 
ongeveer 21 kton behelst. Voor de bouw 
is een hoeveelheid van ongeveer 102 kton 
benodigd. Dit betekend dat zelfs indien al 
het materiaal uit de sloop te hergebruiken 
is, er maximaal 20% secundair materiaal 
gebruikt kan worden. Dit staat in contrast 
met de ambities van Nederland om in 2030 
het primair grondstoffenverbruik met 50% 
te verminderen. Hierbij dient wel te worden 
gesteld dat er in de analyse geen rekening 
gehouden is met utiliteitsbouw en de GWW, en 
dat het gat tussen vraag en aanbod in realiteit 
dus kleiner is.

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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SUBSTROOM GEWICHT TOTAAL 
(ton)

PRIJS TOTAAL
(€)

IMPACT TOTAAL
(ton CO2-eq)

Zand en grond 3,920 €29,100 50

Beton 11,310 €493,500 1,080

Baksteen 1,410 €208,900 340

Steen 3,370 €125,300 2,730

Keramiek 190 €139,000 370

Glas 40 €1,600 40

Gips 630 €243,700 260

Staal en ijzer 100 €104,300 170

Koper 3 €19,300 10

Andere metalen 10 €11,700 60

Hout 280 €408,000 40

Papier 10 €1,500 10

Kunststoffen 10 €7,200 0

Bitumen 20 €5,500 20

Andere (o.a. isolatiemateriaal) 30 €188,200 40

Totaal 21,330 €1,986,800 5,220

FINANCIËLE WAARDE EN CO2.
IMPACT VAN SUBSTROMEN
Voor de vrijkomende materialen uit de sloop zijn, 
gebaseerd op de volumes van de materiaalstromen, 
de milieu-impacts (ton CO2eq) en kosten van primair 
materiaal berekend (Metabolic, 20182). Tabel 1 
biedt een overzicht van deze waardes. De tabel 
wordt gebruikt om, door middel van een relatieve 
vergelijking, te bepalen welke substromen de meeste 
potentie hebben voor een circulaire business case. 

Uit tabel 1 kunnen enkele potentiële kansrijke 
substromen worden geïdentificeerd. Als het gaat om 
de massa van de substromen komen voornamelijk 
steenachtige materialen als beton, steen, zand en 
grond sterk naar voren. Als gekeken wordt naar 
de totale primaire prijs van substromen zijn beton, 
baksteen, gips, hout en isolatiematerialen kansrijk. 
Op basis van de milieu-impact zijn beton en steen 
impactvol. 

Indien gekeken wordt naar een combinatie van massa, 
prijs en impact blijken steenachtige materialen een zeer 
kansrijke substroom. Daarnaast hebben ook metalen 
(staal, ijzer en koper) en houtachtige stromen een hoge 
potentie. Deze stromen zijn weliswaar qua massa gering 
in vergelijking met steenachtige materialen, maar hebben 
relatief gezien een hoge prijs en milieu-impact.

Tabel 1: Bouw en sloop substromen uit woningen per jaar uitgezet in gewicht, prijs en impact. Een kleurschaal van rood, naar wit, 
naar groen biedt inzicht in hoe hoog een waarde is, relatief ten opzichte van de kolom waarin ze voorkomen.

2 https://www.metabolic.nl/publications/circulaire-business-
cases-in-de-mra-bouw-en-sloopafval/

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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Figuur 5: Ruimtelijk beeld van de spreiding van economische activiteiten met betrekking tot de maakindustrie; en specifieker op 
metalen. De analyse is gebaseerd op een classificatie van de SBI-codes uit de LISA-database.

MAAKINDUSTRIE 
FOCUS OP METAALINDUSTRIE
Voor de materiaalstroomanalyse van de 
maakindustrie is gekozen om specifiek te focussen 
op metalen. De twee hoofdredenen voor deze focus 
zijn de relatief grote omvang van de metaalindustrie 
in de Dordrechtse maakindustrie en het grote aandeel 
van metaal in materiaalstromen bij Dordrechtse 
afvalverwerkers. 

LANDELIJK MELDPUNT 
AFVALSTOFFEN
Om inzicht te krijgen in de uitgaande materiaalstromen 
in Dordrecht is gebruik gemaakt van de database 
van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA); de 
landelijke meldinstantie voor bedrijfs- en gevaarlijk 
afval. Voor dit onderzoek is de LMA database uit 
2017 gebruikt. Bijlage 3 biedt aanvullend inzicht over 
deze database. 

Uit een eerste analyse van de LMA-data is gebleken dat er 
veruit het meest melding wordt gedaan van metaalafval. 
Dit is een indicatie dat de metaalindustrie een groot deel 
van de Dordrechtse maakindustrie vertegenwoordigt. 
Ter validatie van deze veronderstelling is onderzocht 
welke industrieën in Dordrecht het grootst zijn, aan de 
hand van gegevens uit de LISA-database (bijlage 4). 
Hieruit kwam naar voren dat er in de metaalindustrie 
inderdaad de meeste mensen werkzaam zijn 
(figuur 5). Omdat zowel uit de LMA, de LISA, en de 
materiaalstroomanalyse van de bouw-en sloopsector 
metalen naar voren kwamen als kansrijke substroom, is 
besloten hierop te focussen (bijlage 5).

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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MATERIAALSTROOMANALYSE
Figuur 6 laat het Sankey-diagram zien van de 
materiaalstroomanalyse van de metaalsector in de 
gemeente Dordrecht in 2017. Het overgrote deel 
van deze stromen bestaat uit ijzer en staal (77%) 
en andere metalen (22%), respectievelijk 92.900 
en 21.150 ton. Het overige deel (1%) bestaat uit 

Figuur 6: Materiaalstroomanalyse van uitgaande stromen van de metaalsector in de gemeente Dordrecht in 2017. De gebruikte 
data is afkomstig van de LMA-database. Metalen afkomstig uit de bouw-en sloopsector zijn tevens meegenomen in de 
visualisatie, en zullen deels overlappen met de resultaten gepresenteerd in figuur 4.

IJZER & STAAL
(71.600 TON)

(37.840 ton)Aluminium (100 ton)

Ijzer & Staal (36.100 ton)

Koper (80 ton)

Andere metalen (670 ton)

Ijzer & Staal (34.680 ton)

Andere metalen (1.450 ton)

Andere metalen (18.220 ton)
STEDELIJK AFVAL

BOUW- EN SLOOPAFVAL

Ijzer & Staal (140 ton)
Aluminium (1 ton)

Andere metalen (400 ton)
OVERIG AFVAL

Andere metalen (50 ton)

AFVAL VAN ANORGANISCHE 
CHEMISCHE PROCESSEN

Ijzer & Staal (676 ton)
Andere metalen (358 ton)

AFVAL VAN BEWERKING VAN 
METALEN EN KUNSTSTOFFEN

AFVAL VAN AFVALBEHEER EN 
WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Ijzer & Staal (19.480 ton)

Koper (50 ton)
Andere metalen (4.650 ton)

Ijzer & Staal (520 ton)
Andere metalen (120 ton)

Aluminium (100 ton)

Ijzer & Staal (51.450 ton)

Koper (30 ton)

Andere metalen (15.140 ton)

OVERSLAG / OPBULKEN

SHREDDEREN / KNIPPEN

Ijzer & Staal (90 ton)
Andere metalen (710 ton)

SORTEREN / SCHEIDEN

Ijzer & Staal (40 ton)
Andere metalen (470 ton)

BEWAREN

Andere metalen (50 ton)

ONO (ONTGIFTEN, NEUTRALISEREN 
EN ONTWATEREN)

OVERIG INZETTEN ALS GRONDSTOFALUMINIUM
(101 TON)

KOPER (80 TON)

ANDERE METALEN
(21.150 TON)

LEGENDA
Onder 250 ton

EXPORT

33.150 ton

4.490 ton

aluminium en koper. De categorie ‘andere metalen’ 
bestaat uit vijftig ongesorteerde metaalsoorten; dit 
wordt verder besproken bij de stroom ‘stedelijk afval’. 
Op de volgende pagina volgt een korte beschrijving 
van de belangrijkste stromen uit de analyse.

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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AFVALSTROMEN
Bouw- en sloopafval

De grootste metaalafvalstroom komt vanuit de bouw- 
en sloopsector en is met 36.950 ton goed voor 40% 
van alle metaalstromen. Hiervan bestaat verreweg het 
grootste deel uit staal en ijzer, namelijk 36.100 ton.

Afval van afvalbeheer en 
waterzuiveringsinstallaties

Metaalafval van afvalbeheer en 
waterzuiveringsinstallaties vertegenwoordigd met 
36.130 ton zo’n 39% van alle metaalstromen. Deze 
stroom bestaat voor 34.680 ton uit staal en ijzer, en 
voor 1.450 ton uit andere metalen.

Stedelijk afval
Metaal uit stedelijk afval beslaat zo’n 18.200 ton, 
ongeveer 20% van alle metaalstromen. In de LMA-
data is deze stroom volledig geclassificeerd als 
‘andere metalen’ en verder niet gekarakteriseerd. 
Verder onderzoek is benodigd om inzicht te krijgen 
in de verschillende metaalsoorten in stedelijk afval in 
Dordrecht en Nederland.3

VERWERKINGSMETHODE 
AFVALSTROOM

Overslag/opbulken
De meest voorkomende verwerkingsmethode van 
metaalafval is overslag/opbulken: 72% (66.720 ton) 
van het metaalafval wordt in eerste instantie op deze 
manier verwerkt. Hiervan wordt vervolgens een groot 
deel (37.800 ton) geëxporteerd. De grootste bijdrage 

wordt geleverd door staal en ijzer (51.450 ton) en 
andere metalen (15.140 ton). In Dordrecht zijn drie 
verwerkers verantwoordelijk voor het opbulken van 
80% van de massa. 

Shredderen/knippen
Shredderen/knippen is de verwerkingsmethode 
voor 26% (24.180 ton) van alle metaalstromen in 
Dordrecht, voornamelijk voor ijzer en staal (19.480 
ton) en andere metalen (4.650 ton). In Dordrecht 
zijn drie metaalshredders verantwoordelijk voor het 
shredden van 90% van de massa. 

Overig inzetten als grondstof, 
sorteren/scheiden, bewaren en ONO 

(ontgiften, neutraliseren en ontwateren)
Deze drie verwerkingsmethoden zijn samen 
goed voor de verwerking van ongeveer 2% van de 
metaalstromen en bestaan uit ‘andere metalen’ (67%) 
en staal en ijzer (33%).

Vergelijking urban mining model en 
Landelijk Meldpunt Afval
De stroom ‘bouw- en sloopafval’ komt 
zowel voor in de materiaalstroomanalyse 
van de bouw- en sloopsector en de LMA, 
echter verschillen deze in absolute grootte. 
Waarschijnlijk komt dit omdat er verschillende 
methoden gebruikt zijn bij de analyse van de 
bouw- en sloopsector en de analyse van de 
maakindustrie. De waardes voor de bouw- 
en sloopsector zijn grotendeels gebaseerd 
op prognoses (2018-2033) en neemt alleen 
sloop van woningen mee, terwijl de de 
waardes in de analyse van de maakindustrie 
gebaseerd zijn op feitelijke data van 
afvalverwerkingsbedrijven (2017). Hierin 
komt ook sloopafval van bedrijfsgebouwen, 
particulieren en de GWW in voor. Waarschijnlijk 
vinden tevens dubbelingen plaats indien een 
materiaalstroom meerdere malen binnen 
de gemeente is afgegeven. Hier staat 
echter haaks op dat er een uitzondering van 
meldplicht is voor bedrijven die uitsluitend 
metalen verwerken. 

3 Data voor andere landen en steden biedt een mogelijke indicatie bieden: uit onderzoeken voor Groenland, Denemarken en Helsinki 
(Finland) bleek dat de metaalstroom uit stedelijk afval tussen de 24% en 47% aluminium bevat. Andere grote stromen zijn blik (staal 
met tin- of kunstof-coating) en roestvrij staal (Eisted & Christensen, 2011; Kuusiola, Wierink & Heiskanen, 2012).

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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SUBSTROOM GEWICHT TOTAAL 
(ton)

PRIJS TOTAAL
(€)

IMPACT TOTAAL
(ton CO2-eq)

IJzer & staal 71,590 €75,477,500 172,830

Aluminium 100 €165,700 640

Koper 80 €439,400 320

Andere metalen 21,150 €23,667,500 228,850

Totaal 92,920 €99,750,100 402,640

FINANCIËLE WAARDE EN CO2.
IMPACT VAN SUBSTROMEN
Voor de vrijkomende materialen uit de sloop zijn, 
gebaseerd op de volumes van de materiaalstromen, 
de milieu-impacts (ton CO2eq) en kosten van primair 
materiaal berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van 
recente prijsgegevens en kengetallen voor CO2-
impact uit EcoInvent.4  Tabel 2 biedt inzicht in deze 
waardes. De tabel wordt gebruikt om, door middel 
van een relatieve vergelijking, te bepalen welke 
substromen de meeste potentie hebben voor een 
circulaire business case.

Uit analyse van tabel 2 worden twee potentiële 
kansrijke substromen geïdentificeerd. Zowel qua 
massa, prijs en impact komen vooral ijzer & staal, 
en andere metalen naar voren. Uit bovenstaande 
paragraaf over stedelijk afval bleek al dat de stroom 
‘andere metalen’ waarschijnlijk voornamelijk uit 
ijzer & staal en aluminium bestaat, echter de exacte 
compositie en verhouding is niet bekend voor 
Dordrecht of Nederland. 

Daarnaast kwam bij de analyse van de bouw- en 
sloopsector ijzer & staal tevens naar voren als 
een kansrijke substroom. Daarom is besloten om, 
ondanks de gebreken van de LMA wat betreft de 
monitoring van metalen, in de interviews de focus te 
leggen op ijzer & staal.

Tabel 2: Metaalsubstromen in 2017 uitgezet in gewicht, prijs en impact. Een kleurschaal van rood, naar groen biedt inzicht in hoe 
hoog een waarde is, relatief ten opzichte van de kolom waarin ze voorkomen.

4 Ecoinvent is een van s’werelds meest volledige en transparante databases voor levenscyclus analyses: https://www.ecoinvent.org

BOUWSECTOR MAAKINDUSTRIE
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De nulmeting van de materiaalstromen heeft 
inzichtelijk gemaakt wat kansrijke materiaalstromen 
zijn om de transitie naar een circulaire economie in 
Dordrecht in gang te zetten. In dit hoofdstuk wordt 
toegewerkt naar de selectie van twee circulaire 
business cases. Een ketenanalyse om circulaire 
kansen en knelpunten te identificeren en interviews 
met lokale stakeholders in Dordrecht bieden hier de 
inzichten voor:

 • De ketenanalyse wordt gebruikt om dieper in te 
gaan op de kansrijke substromen, te analyseren hoe 
deze ketens circulair ingericht kunnen worden, en 
kansen voor nieuwe business cases te identificeren. 
Uit deze ketenanalyse vloeit een longlist van 10 
circulaire business cases voort.

 • De interviews zijn ingericht om de circulaire 
business cases te valideren in de lokale context van 
Dordrecht, en ontbrekende kennis op te halen bij 
lokale marktpartijen. 

KETENANALYSE 
Voor de geselecteerde kansrijke substromen, te 
weten steenachtige materialen, hout, en metalen, is 
vervolgens onderzocht hoe deze ketens functioneren 
en hoe deze stromen momenteel worden verwerkt 
in Nederland, waarbij we voortborduren op de 
ketenanalyse van het Utrecht Sustainability InstituteI 
(2016). Dit om inzichtelijk te maken hoe deze ketens 
circulair kunnen worden. Vervolgens is een longlist 
met veelbelovende business cases opgesteld. 
Deze zijn getoetst en besproken met relevante 
marktpartijen in de regio Dordrecht door middel van 
een serie interviews om de lokale haalbaarheid te 
toetsen.

KETENANALYSE INZICHTEN EN KANSEN
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De mineralengrondstoffenketen bestaat 
voornamelijk uit materialen die veelvuldig in de 
bouw en sloop gebruikt worden. Het gaat hier om 
steenachtige materialen zoals beton, bakstenen, 
steen en dakpannen. In figuur 7 is te zien hoe de 
keten bestaat uit drie kringlopen, die aansluiten bij 
de R-ladder uit hoofdstuk 1. De binnenste loop is 
de ‘hoogwaardigste’ manier van hergebruik (hoog 
op de R-ladder), en focust zich op hergebruik van 
materialen. De buitenste loops richten zich op 
recycling, wat als het leidt tot een hoogwaardig 
product nog steeds als circulair kan worden 
beschouwd. Lekstromen geven aan waar materiaal 
uit de keten ‘lekt’, doordat het bijvoorbeeld verloren 
gaat tijdens sorteren, transporteren of verwerken. 

Verreweg het grootste deel van deze keten bevindt 
zich in de buitenste kringloop. Veel mineralen 
worden op het moment gezamenlijk ingezameld en 
gedowncycled tot granulaat voor o.a. wegfundering, 
betonproductie en gravel (Mulders, 2013).

BETON
Gebruikt beton wordt in Nederland voor 85% 
gedowncycled tot wegfundering. Het overige deel 
wordt meestal gerecycled tot nieuw beton. Bij dit 
productieproces kan tot 20-30% granulaat worden 
toegevoegd voordat kwaliteitsvermindering optreedt 
(Schilperoort, 2016). In de praktijk ligt dit percentage 
doorgaans lager. Door technologische ontwikkelingen 
zal dit percentage in de nabije toekomst kunnen 
oplopen tot 50% of meer. In het ‘Betonakkoord voor 
duurzame groei’ werd in juli 2018 afgesproken dat 
nieuw beton voor minstens 5% uit gerecycled beton 
moet bestaan (MVO Nederland, 2018).

Naast het verpulveren van beton tot granulaat is het 
met behulp van nieuwe technieken mogelijk om beton 
te splitsen in zand, grind en cement. Aangezien de 
meeste CO2-uitstoot van betonproductie te wijten is aan 
het produceren van cement, kan de uitstoot hierdoor 
flink worden verminderd. Uit gebruikt beton kan tot 
50% aan ‘nieuw’ cement worden teruggewonnen. 
In Nederland is deze techniek in 2018 voor het eerst 
succesvol gecommercialiseerd (Waarlo, 2018).

“Ongeveer 85% van het beton eindigt 
momenteel als funderingsmateriaal 
voor o.a. wegen.”

BAKSTENEN
Bakstenen hebben doorgaans een lange levensduur, 
hierdoor wordt straatbaksteen in Nederland tot 
90% hergebruikt (Royal Haskoning, 2009). Wanneer 
bakstenen gemetseld zijn is hergebruiken echter 
moeilijker. Bakstenen uit gebouwen waar nog geen 
cement maar kalkmortel is gebruikt (doorgaans 
voor 1930) zijn makkelijker schoon te maken en te 
hergebruiken. Deze worden echter vaak gebruikt 
voor gevelstenen en minder voor draagconstructies 
(Durmisevic & Binnemars, 2014).

Er zijn verschillende initiatieven om bakstenen 
beter te recyclen en te hergebruiken, bijvoorbeeld 
bakstenen gemaakt van 100% bouw- en sloopafval 
(StoneCycling, 2019), cementloze kliksystemen 
en onderzoek naar technologieën om cement van 
bakstenen te scheiden (TNO, 2018).

KETENANALYSE 
MINERALEN

KETENANALYSE INZICHTEN EN KANSEN
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Figuur 7: Schematisch overzicht van de mineralengrondstoffenketen. De drie kringlopen geven de verschillende niveaus van 
circulariteit weer: Reuse, Refurbish/Remanufacture en Recycle/Recover. Lekstromen zorgen ervoor dat een lager percentage 
hoogwaardig herbruikt kan worden.
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De houtketen is een keten waarin nog veel circulaire 
potentie ligt, zowel in economisch als ecologisch 
opzicht. De verschillende kringlopen in houtverwerking 
zijn weergegeven in figuur 8. Afvalhout wordt in 
Nederland doorgaans voor ongeveer tweederde via 
verbranding en ongeveer eenderde via recycling 
verwerkt (Bruggen & Zwaag, 2017). Direct hergebruik 
vindt in Nederland zelden plaats (minder dan 5%) 
vanwege de kortere levensduur van houten bouwdelen 
t.o.v. andere bouwmaterialen, en beperkt zich tot 
hergebruik van een aantal specifieke onderdelen als 
balken, vloeren en deuren. (Oldenburger & Voncken, 
2017; Splunter, 2016; Bolhuis & Briel, 2013).

De exacte verwerking van hout is afhankelijk van 
de kwaliteit. Hoogwaardig hout (A-hout) is het 
meest geschikt voor recycling, maar vanwege SDE+ 
subsidies op A-hout als biomassa is het gebruik als 
brandstof de afgelopen jaren gestegen (RVO, 2019). 
B-hout (verlijmd, geverfd en of gelakt hout) wordt 
in de praktijk in twee categorieën onderverdeeld: 
massief B-hout en residu B-hout, waarvan de eerste 
bruikbaar is voor recycling. C-hout (geïmpregneerd 
hout) wordt doorgaans verbrand in Duitse bio-
energiecentrales, waar dit hout verwerkt kan worden 
zonder bijkomende negatieve milieu-effecten. De 
mogelijkheden tot recycling in Nederland zijn beperkt. 

Dit wordt voor een groot deel gedaan in de Belgische 
en Duitse spaanplaatindustrie (Bruggen & Zwaag, 
2017) en in de houtvezelindustrie (GP Groot, 2019; 
Virol, 2019). Een andere barrière voor het recyclen 
van hout is gebrekkig sorteren bij sloopprojecten. Dit 
wordt door sloopbedrijven doorgaans alleen rendabel 
geacht bij grotere projecten (Splunter, 2016).

Er wordt verwacht dat de vraag naar A-hout en massief 
B-hout toeneemt in kleinschalige recycling, en zich 
verbreedt buiten de spaanplaatindustrie. Producten 
waar een groei in recycling mogelijk is zijn onder 
meer pallets/palletblokken, houtwolcementplaten, 
houtkunststofcomposiet, bouwelementen/meubels 
en MDF/laminaat. Inmiddels zijn er in Nederland 
meerdere bedrijven opgedoken die in deze branches 
hout recyclen (Bruggen & Zwaag, 2017). Daarnaast 
zijn er ontwikkelingen in de chemische sector, 
waarbij onderzocht wordt of gebruikt hout omgezet 
kan worden in grondstoffen zoals xylitol, glucose en 
lignine. Er zijn plannen om in zuidwest Nederland een 
dergelijke raffinaderij operationeel te hebben in 2023 
(Biobased Delta, 2017).

KETENANALYSE 
HOUT

KETENANALYSE INZICHTEN EN KANSEN
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Figuur 8: Schematisch overzicht van de houtketen. De drie kringlopen geven de verschillende niveaus van circulariteit weer: Reuse, Refurbish/
Remanufacture en Recycle/Recover. Lekstromen zorgen ervoor dat een lager percentage hoogwaardig herbruikt kan worden.
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Voor de metaalketen ligt de focus op staal en ijzer. 
Niet alleen omdat dat de grootste aandeel is van 
de metalen in zowel de bouw- als de maakindustrie, 
maar ook omdat hier veel potentiële waarde en 
milieu-impact mee gemoeid gaat. De metaalindustrie 
is een keten waar al veel meer recycling plaatsvindt, 
en vaak de regionale schaal overstijgt. Staal en ijzer 
bieden namelijk de mogelijkheid om voor 100% te 
kunnen worden gerecycled, zonder kwaliteitsverlies. 
Traditioneel gezien wordt het overgrote deel staal en 
ijzer dat vrijkomt bij sloopprojecten dan ook gerecycled 
(80-95%) (Samsom & Meijer, 2002; Mulders, 2013). 
Het overige deel is voornamelijk hergebruik, dit 
gebeurt het meest voor specifieke bouwdelen als 
balkstaal (IE- en IPE-profielen) (15-49% hergebruik) en 
dak- en gevelbekleding (10-29% hergebruik) (Sansom 
& Avery, 2014; MRPI, 2013). In bepaalde gevallen 
kunnen zelfs totale bouwconstructies worden 
hergebruikt. Een klein percentage (<5%), waaronder 
zwaar verontreinigd staal (asbest, kwik, etc.) komt 
op de afvalhoop terecht of wordt getransporteerd 
naar het buitenland. De metaalketen is schematisch 
weergegeven in figuur 9. Omdat dit een keten is waar 
dus al het overgrote deel wordt hergebruikt, is er 
minder te ‘winnen’ qua circulariteit.

Recycling vindt echter wel voor een groot deel plaats 
in het buitenland. Verwerking van verontreinigd 
staal is arbeidsintensief en daardoor goedkoper 
in lagelonenlanden, in dit geval veelal Turkije en 
China (Splunter, 2016). Dit is ook terug te zien in de 
grondstofstroomanalyse, waar een groot percentage 
(57% in de regio Dordrecht) wordt geëxporteerd. 
Een alternatief is om gebruikt staal te upcyclen naar 
sterkere staalsoorten, waardoor in toekomstige 
constructies minder staal gebruikt hoeft te worden. 
De verwachting is dat direct hergebruik van staal 
hierdoor ook kan groeien (Greven, 2013). Voor 
zwaar verontreinigd staal staat er wellicht een lokale 
recyclings-toekomst te wachten. In Delfzijl wordt 
momenteel een fabriek gebouwd waar met nieuwe 
technieken gevaarlijk staalafval gerecycled kan 
worden (PCM, 2018).

Hergebruik wordt vaak bemoeilijkt doordat design 
niet is afgestemd op het duurzaam slopen van stalen 
constructies (Cullen & Drewniok, 2016). Initieel 
gebruik van bouwdelen die ontworpen zijn volgens 
het ‘design-for-disassembly’ concept kan hier een 
oplossing in bieden (Yeung et al., 2017).

KETENANALYSE 
METALEN
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Figuur 9: Schematisch overzicht van de metaalketen. De drie kringlopen geven de verschillende niveaus van circulariteit weer: 
Reuse, Refurbish/Remanufacture en Recycle/Recover. Lekstromen zorgen ervoor dat een lager percentage hoogwaardig 
herbruikt kan worden.
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INZICHTEN EN KANSEN 
LONGLIST CIRCULAIRE BUSINESS 
CASES
Uit de ketenanalyse van de kansrijke substromen blijkt 
dat voor de geselecteerde substromen nog genoeg 
ruimte voor verbetering is t.b.v. van circulariteit: voor 
de drie ketens wordt een groot deel van het materiaal 
nog niet op een hoogwaardige manier hergebruikt. 
Uit deze analyse is een longlist van 10 potentiële 
business cases opgesteld (tabel 3). 

Technology Readiness Level
Technology Readiness Level (TRL) is 
een schaal om de volwassenheid van 
een technologie weer te geven. TRL-
classificatie worden toegekend op basis 
van de ontwikkeling van een technologie, 
en zijn opgesteld door NASA (2012). Er zijn 
negen niveaus van volwassenheid waarbij 
1 de laagste is (de basisprincipes van de 
technologie zijn waargenomen) en 9 het 
hoogste niveau (het systeem is bewezen en 
in werking in een marktomgeving). Gekozen is 
om te focussen op technieken met een hoog 
TRL-level, zodat er in de komende jaren mee 
aan de slag kan worden gegaan.

Tabel 3: Overzicht van 10 circulaire business cases voor de mineralen-, hout- en metaalketen. De manier van verwerking op de 
R-ladder en een schatting van de Technology Readiness Level (TRL) zijn weergegeven. 

MATERIAAL OMSCHRIJVING R-LADDER TRL

Baksteen
Hergebruik van bakstenen uit oude gebouwen (doorgaans voor 1930) waar nog 
geen cement maar kalkmortel is gebruikt. Hierdoor is het makkelijker schoon te 
maken.

Reuse TRL9

Baksteen Productie van bakstenen met 100% bouw- en sloopafval, o.a. afval van keramiek-, 
glas- en isolatie-industrie en afgekeurde klei van traditionele baksteenproductie. Recycle TRL9

Beton Beton breken tot granulaat en hergebruiken in betonproductie, eventueel op 
locatie. Recycle TRL7

Beton Beton splitsen in zand, grind en cement voor betonproductie Recycle/
Reuse TRL8

Hout Direct hergebruik van A-hout bouwelementen, bijv. oude balken, vloeren, deuren. Reuse TRL8

Hout Verwerken van A-hout en massief B-hout tot hoogwaardig OSB en spaanplaat. Recycle TRL9

Hout Verwerken van A-hout en massief B-hout tot houtvezels in houtvezelpallets of 
andere constructies Recycle TRL8

Staal & IJzer Hergebruik bouwdelen (voornamelijk balkstaal (IE- en IPE-profielen) en dak- en 
gevelbekleding, in uitzonderlijke gevallen totale bouwconstructies) Reuse TRL8

Staal & IJzer
Upcyclen staal naar sterkere staalsoorten (s235 naar s355 en s460). Gebruik 
van sterker staal kan de benodigde hoeveelheid staal in constructies sterk 
verminderen.

Recycle TRL3

Staal & IJzer Recyclen van zwaar verontreinigd staal door o.a. asbest en kwik eruit te zuiveren. 
Techniek in ontwikkeling, in 2020 op de markt Recycle TRL3

KETENANALYSE INZICHTEN EN KANSEN
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INTERVIEWS MET LOKALE 
STAKEHOLDERS
De voorgaand besproken materiaalketens en 
business cases uit tabel 3  zijn vervolgens voorgelegd 
aan relevante stakeholders in de Dordtse context. Dit 
om kansen en barrières in de keten te identificeren 
en de business cases te valideren en te selecteren. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de gesproken partijen 
over de ketenstappen in de bouw en maakindustrie, 
in bijlage 6 is een uitgebreider overzicht opgenomen. 
De stakeholders zijn verdeeld over de verschillende 
stappen in de keten, om een goed beeld te krijgen van 
de kansen en barrières en mogelijke business cases.

BOUW RENOVATIE & 
SLOOP

INZAMELING & 
SORTEREN

(VOOR)VERWERKEN & 
RECYCLING

Bouwindustrie Dudok Groep New Horizon
GBN

Milgro
C2CA
Netwerk
GBN

Julianahaven
C2CA
GBN

Metaalindustrie
HKS ScrapMetals 
Havenbedrijf 
Dordrecht

HKS ScrapMetals 
Jansen Recycling Group

Tabel 4: Overzicht van geïnterviewde stakeholders in de bouw- en maakindustrie. De ketenstappen waarin zij opereren 
zijn weergegeven.

INZICHTEN CIRCULAIRE 
WAARDEKETENS
Na het afnemen van interviews met marktpartijen 
zijn verschillende trends geïdentificeerd. De volgende 
kansen en barrières zijn in minimaal twee interviews 
uitgelicht door de interviewee: 

Visie
En kortetermijnvisie op de terugverdientijd van een 
product, service of project zorgt ervoor dat circulaire 
initiatieven niet van de grond komen. Circulaire 
alternatieven hebben vaak een langere terugverdientijd 
dan de huidige lineaire bedrijfsmodellen. Een belangrijk 
voorbeeld is circulariteit in de bouw-en sloopsector: 
een opdrachtgever kiest vaker voor leveranciers van 
lineaire producten, omdat deze over het algemeen een 
korte terugverdientijd hebben. Duurzame alternatieven 

kennen vaak een langere terugverdientijd, maar gaan 
vaak ook langer mee. Echter is de initiële investering 
vaak hoger. Hierbij wordt in veel gevallen geen 
rekening gehouden dat dit ontwerp langer behouden 
zal blijven, en op de lange termijn zelfs goedkoper 
kan zijn door het beheer, onderhoud en EoL-scenario. 
Een bijkomend fenomeen is dat de totale winst in 
dergelijke projecten doorgaans verspreid wordt over 
meerdere partijen, en het daarom de opdrachtgever 
niet direct ten goede komt.

Waardebehoud
Het ontbreken van een marktplaats met schaalgrootte 
- waar effectief gehandeld kan worden in gebruikte 
materialen - zorgt er voor dat een belangrijk deel van 
het materiaal dat geschikt is voor direct hergebruik 
toch terecht komt in het afvalverwerkingsproces. 
De uitdaging ligt hier in het verbinden van vraag en 
aanbod, op schaal. Een mooi voorbeeld hiervan is 
een bouwhub, waar bouwstromen centraal worden 
ingezameld, verwerkt, en beschikbaar gesteld.

Bron
Reststromen worden veelal vervuild aangeleverd bij 
de verwerkende partij, en moeten regelmatig eerst 
gescheiden worden voor ze het verwerkingsproces 
in kunnen. Deze processen zijn arbeids- en energie-
intensief, waardoor gerecyclede producten uiteindelijk 
met een relatief hoge prijs op de markt terecht 
komen. Bakstenen die met kalkmortel aan elkaar zijn 
gemetseld bijvoorbeeld, zijn met veel minder arbeid/
energie terug het verwerkingsproces in te brengen 
dan wanneer cement is gebruikt. Door producenten 
en verwerkers van materiaalstromen met elkaar in 
gesprek te laten gaan, kunnen dit soort uitdagingen 
overkomen worden. 
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Volume
Voor een goede business case zijn relatief grote 
stromen nodig. Dit maakt een circulair model 
schaalbaar. Het is niet rendabel een kleine vracht aan 
verschillende stromen bij kleine bedrijven in te laten 
zamelen. Het is daarom van belang om deze bedrijven 
of particulieren vanuit de gemeente te stimuleren 
om de kleine stromen zelf ergens af te leveren, en 
het soort initiatieven dat dit mogelijk maakt actief 
te ondersteunen. Een mooi voorbeeld is een partij 
als Afval Loont5 bijvoorbeeld biedt bewoners de 
mogelijkheid elektrische apparaten en textiel in te 
leveren tegen een financiële vergoeding.

Kennis
Een gebrek aan kennis op het gebied van nieuwe 
productmogelijkheden zorgt er regelmatig voor dat 
er verkeerde keuzes gemaakt worden tijdens het 
aankoopproces. Zo is bijvoorbeeld een groot deel 
van de bedrijven in de cement / baksteen industrie 
niet op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in 
bouwtechnologie en -ontwerp, zoals bijvoorbeeld 
bakstenen van restafval (StoneCycling),6 
gerecycled beton (zie business cases) of modulaire 
bouwsystemen. 

Greenwashing
Duurzaamheid verkoopt steeds beter, en daar maken 
bedrijven dankbaar gebruik van. Dit resulteert in een 
barrière voor daadwerkelijke duurzame ontwikkeling. 
Door te focussen op een ‘duurzaam imago’ in plaats 
van duurzaam beleid, heeft deze ontwikkeling een 
averechts effect.

5 https://www.afvalloont.nl/
6 https://www.stonecycling.com/

KETENANALYSE INZICHTEN EN KANSEN

https://www.afvalloont.nl/
https://www.stonecycling.com/


37 DORDRECHT CIRCULAIR

HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

• Recycling op locatie mogelijk waardoor transport 
afneemt.

• Gestimuleerd vanuit het betonakkoord dat is ondertekend 
door 35 toonaangevende partijen (overheden, industrie 
leiders, innovators).

• Grote CO2-besparing mogelijk indien primaire 
cementproductie significant verminderd kan worden.

• Transitieagenda Circulaire Bouweconomie wil vanaf 2023 
alles circulair aanbesteden.

• Mogelijkheden om lokale initiatieven vorm te geven en te 
stimuleren (zoals het vormgeven van een business case 
rondom het eigen hout van de gemeente).

• De komende jaren is er meer beton benodigd dan dat er 
vrijkomt; een deel van de productie zal derhalve dan ook 
uit primair materiaal bestaan.

• Momenteel wordt secundair beton vooral toegepast in 
wegfundering; een laagwaardige toepassing.

• Subsidie op houtverbranding (RWE Essent) maakt 
hoogwaardig hergebruik van hout snel minder rendabel.

• Pellet en spaanplaatindustrie concurrentie in het 
buitenland.

• Momenteel geen draagvlak van hout-gerelateerde 
economische activiteiten aanwezig in Dordrecht.

 PROS

 PROS

CONS

CONS

Tabel 5: Pros & Cons voor de mineralen business cases.

Tabel 6: Pros & Cons voor de hout business cases.

“Met de installatie van Rutte Groep kan oud, schoon beton gesplitst worden 
tot cement” –Interview New Horizon

“Er zijn weinig schaalbare initiatieven voor het verwerken van hout in 
Nederland” –Interview Milgro

SELECTIE VAN CIRCULAIRE 
BUSINESS CASES
De voor- en nadelen van de business cases zijn op deze 
pagina per materiaalstroom samengevat, in tabellen 
5-7. De tabellen geven inzicht in de haalbaarheid 
en potentie van een eventuele implementatie in 
Dordrecht.
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• Metalen hebben een relatief hoge restwaarde, waardoor 
hergebruik ook voor kleinere hoeveelheden de moeite 
waard is.

• Nichemarkt vinden in mondiale industrie zou kansen 
kunnen bieden voor lokale bedrijvigheid.

• WEEELABEX wetgeving en handhaving dwingt bedrijven 
en particulieren tot recyclen van huishoudelijke 
apparaten. De Weeelectric pilot heeft al een markt 
gecreëerd op gebied van huishoudelijke apparaten.

• Invloed uitoefenen in regionale context is lastig in deze 
export-georiënteerde, mondiale markt gedomineerd door 
multinationals; de metaalketen overstijgt de nationale 
grenzen. 

• Voor oude zonnepanelen zijn er weinig nieuwe 
toepassingen op de markt.

 PROS CONS

Tabel 7: Pros & Cons voor de metaal business cases.

“Alles wat hier naartoe komt heeft maar 1 doel, en dat is export” –Interview 
ZHD

Op basis van de materiaalstromen, ketenanalyse en 
interviews is in overleg met de gemeente gekozen 
om de twee business cases van beton uit te werken 
(tabel 3). Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal 
ter wereld. Het heeft vele nuttige toepassingen, maar 
zorgt tevens voor een enorme CO2-uitstoot per jaar. 
Geschat wordt dat in Nederland 2% van de CO2-
uitstoot door betonproductie wordt veroorzaakt, 
wereldwijd is 6-7% (TU Delft, 2015). In de regio 
Dordrecht is er niet alleen een grote hoeveelheid 
beton dat beschikbaar komt per jaar in de regio door 
sloop (ruim 11,000 ton per jaar), dit vertegenwoordigt 
ook een potentiële waarde van 0,5 miljoen euro en 
meer dan 1,000 ton CO2-eq per jaar. Daarnaast kan 
er ook beton dat vrijkomt buiten de gemeentegrenzen 
worden gerecycled door bedrijven in de regio, en biedt 
de GWW-sector en utiliteitsbouw nog een potentiële 
grote instroom van materiaal. Daarnaast is er al 
bedrijvigheid in de regio actief die de gemeente graag 
wil versterken. Bedrijven als NewMotion, GBN, C2CA, 
Julianahaven, New Horizon en Netwerk hebben de 
bouwstenen in huis om deze keten circulair te maken. 
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E-waste als kansrijke substroom voor 
circulaire business cases
Tijdens de interviews identificeerden verscheidene 
partijen E-waste als waardevolle reststroom. 
E-waste heeft lokaal veel volume, onder andere door 
de inzameling door HVC en Drechtwerk. Daarnaast 
biedt Coolrec, een WEEELABEX-gecertificeerd 
recyclingbedrijf een lokale voedingsbodem. 

In Nederland gaat op dit moment ongeveer 
50%  van de E-waste reststroom ‘verloren’, 
bijvoorbeeld doordat e-waste terechtkomt bij 
verwerkingsmethodieken die als ‘laagwaardig’ 
worden  beschouwd. Daarnaast komt een gedeelte 
van de e-waste niet terecht bij gecertificeerde 
verwerkers door lekstromen: zo verdwijnt e-waste 
naar niet-gecertificeerde partijen in binnen- en 
buitenland, of in het huisvuil, restafval of bouw- en 
sloopafval.

Eerder onderzoek door Dr2 New Economy en 
Metabolic7 identificeerde substromen die grote 
kanshebbers zijn voor levensduurverlenging en 
hoogwaardig hergebruik. Het betreft voornamelijk 
klein huishoudelijk afval & IT, batterijen, printplaten, 
en verlichting & armaturen. 

Een aantal ketenbrede aanbevelingen zijn hieronder 
geformuleerd. 

 • Stimuleren inzameling. Naast blijvend inzetten 
op inzameling door middel van bijvoorbeeld  
bewustwordingscampagne onder consumenten, 
zijn er andere stimulansen. Financiële prikkels zijn 
mogelijk om separaat inzamelen te stimuleren. Een 
regionaal statiegeldsysteem voor klein huishoudelijk 
afval zou alleen effectief zijn als zo’n systeem 
landelijk wordt ingevoerd, anders wordt de regio een 
kostentrechter voor de rest van het land. Een dergelijk 
statiegeldsysteem wordt wel al uitgeprobeerd in 
pilotprojecten, maar dit zou een  oplossing zijn voor 
de (zeer) lange termijn, geen directe oplossing voor de 
problemen omtrent het inzamelen en verwerken van 
e-waste.

 • Stimuleer refurbishment. Leg de juiste verbindingen 
tussen consumenten, bedrijven, afvalinzamelaars, 
repair cafés en sociale werkplaatsen om zo initiatieven 
gericht op refurbishment op te schalen. Grote stromen 
van dezelfde producten bieden hier de grootste kansen, 
bijvoorbeeld zakelijke stromen of veelvoorkomende 
producten. Zowel overheid als bedrijfsleven hebben 
hier een rol te spelen.

 • Handhaving ongecertificeerde verwerking. Om 
lekstromen aan te pakken kan worden ingezet op 
handhaving en het inzichtelijk maken van lekstromen, 

bijvoorbeeld bij de Amsterdamse haven Er is nu nog erg 
weinig zicht op internationale verwerkingsketens: veel 
e-waste wordt nu illegaal verscheept naar Afrika, China 
etc. Ook worden waardevolle onderdelen van grote 
huishoudelijke apparatuur ‘gejut’, met vrijkomen van 
schadelijke stoffen en  een verlaagde materiaalwaarde 
tot gevolg. Ook kan de handhavingscapaciteit beter 
worden afgestemd tussen verschillende niveaus 
(douane, landelijk, regionaal, lokaal). Uiteindelijk 
moet een groter deel van de e-waste terecht komen 
bij gecertificeerde verwerkers, zodat deze op een 
verantwoorde, duurzame manier kan worden verwerkt.

 • Producentenverantwoordelijkheid uitbreiden naar 
ontwerp en productieprocessen. Een verplichting 
op het leveren van e-waste aan gecertificeerde 
verwerkers (zoals de verantwoordelijkheid nu door 
de EU wordt gedefinieerd) kan helpen, maar leidt niet 
noodzakelijkerwijs tot hergebruik en hoogwaardige 
verwerking. Producenten zouden daarnaast moeten 
worden aangemoedigd om meer circulair te ontwerpen, 
zodat bijv. reparatie/vervanging van onderdelen 
makkelijker wordt.

 • Reserveonderdelen. Stuur bij producenten 
aan op beschikbaarheid van gecertificeerde 
reserveonderdelen voor elektronische apparatuur. Dit 
creëert betere mogelijkheden voor refurbishment en 
levensduurverlenging.

7 https://www.metabolic.nl/publications/circulaire-business-cases-mra-e-waste/
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In dit hoofdstuk worden de twee geselecteerde 
business cases uitgewerkt op financiële haalbaarheid 
en  milieu-impact,8 en bijdrage aan de doelstellingen 
van de gemeente. 

De twee business cases zijn gebaseerd op de 
volgende technieken:

 • C2CA: het scheiden, detecteren en recyclen van 
beton op locatie.

 • SmartCrushing: het splitsen van beton in fracties 
(o.a. ongehydrateerd cement) voor de productie van 
nieuw beton.

Lokale business cases in Dordrecht 
en de provincie
De betonketen is bij uitstek een keten die lokaal 
kan landen. In de gemeente Dordrecht is er op 
basis van de sloopagenda’s een inschatting 
gemaakt van het vrijkomende beton: 
ongeveer 11.300 ton per jaar. Bij de business 
case moet rekening gehouden worden met 
de transportkosten en milieu-impact die 
daaraan gerelateerd is. Bij te groot transport 
wordt  de CO2-winst ontstaan door te recyclen 
teniet gedaan wordt door het transporteren 
van de grondstoffen. In een eerdere studie 
van Metabolic is deze zogenaamde ‘CO2-
emissiedrempel’ voor beton vastgesteld op 
ongeveer 40 km (Metabolic - Westas, 2018). 
Deze lokale keten overstijgt dus de gemeente 
Dordrecht. Bedrijvigheid in Dordrecht kan dus 
een groter gebied bedienen dan de gemeente 
alleen. Bij doorrekening is dan ook de potentie 
in de gemeente, alsmede de provincie Zuid-
Holland bepaalt. Hiervoor is een vergelijking 
gemaakt tussen de sloop in de gemeente 
ten opzichte van de provincie. De gemeente 
Dordrecht is verantwoordelijk voor 3.6% van 
de sloop in de provincie (CBS, 2017). Na 
extrapolatie betekent dit dat er in de provincie 
Zuid-Holland 314.000 ton beton per jaar 
vrijkomt. Van deze hoeveelheid vrijkomend 
materiaal in de Provincie ligt het merendeel 
binnen de 40 km transport drempel.

Om kansen en barrières van de business cases te 
identificeren, worden de levenscycluskosten van 
het business-as-usual scenario vergeleken met de 
investeringen en opbrengsten van de twee nieuwe 
technieken. Opgemerkt dient te worden dat het een 
globale inschatting betreft van de potentie van deze 
business cases in de regio, welke verder uitgewerkt 
dienen te worden met de betrokken partijen om een 
uiteindelijk oordeel te kunnen informeren.

8 In het artikel “Update prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen 2016” door CE Delft (2016) zijn 17 verschillende methodes om de CO2-footprint van beton te verminderen 
uitgewerkt als onderdeel van een meerjarig traject voor het verduurzamen van de betonketen.
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Bouw/Renovatie

Breken, vermalen,
zeven

Productie beton

BETONKETEN (BUSINESS AS USUAL)

Voorraad bouw

Sloop

Voorverwerking
(reinigen, breken)

Toevoer nieuwe
grondstoffen

(zand, grind, granulaat)

Cementproductie

Zand, slib

Lekstroom

Funderingsmateriaal
(o,a. wegen)

LekstroomBouw en renovatie

Gebruik buiten keten
Reuse

LEGENDA

Beton-granulaat

Inzameling en
sorteren

Figuur 10: Ketenbeschrijving van huidige betonverwerking (business-as-usual). Een groot deel (85%) wordt gerecycled als 
funderingsmateriaal voor o.a. wegen.

MATERIAAL KILOGRAM BENODIGD PER TON BETON

Cement 150 kg

Zand 330 kg

Gerecycled betongranulaat 10 kg

Grind 461 kg

Betonstaal 40 kg

Tabel 8: Gemiddelde samenstelling beton in Nederland (Bijleveld et al., 2013).BUSINESS AS USUAL: DE HUIDIGE 
BETONKETEN
Beton bestaat uit een mengsel van verschillende 
grondstoffen: cement, water, grind en zand. ‘Nieuw’ 
beton bevat momenteel maar een klein deel 
hergebruikt materiaal (ongeveer 1-2%), voornamelijk 
bestaande uit gerecycled betongranulaat. De 
gemiddelde samenstelling van een ton Nederlands 
beton in de gebouwde omgeving is weergegeven in 
tabel 8. 

De huidige betonketen, van productie tot recycling, 
is weergegeven in figuur 10. Zoals al eerder 
vermeld, wordt een groot deel van het End-of-
Life (EoL) beton (ongeveer 85%) momenteel 
gerecycled tot wegfundering. Daarmee verlaat het 
beton de circulaire bouwketen en wordt het niet ‘zo 
hoogwaardig mogelijk hergebruikt’; een belangrijke 
pijler van de circulaire economie. Na de sloop wordt 
dit beton gesorteerd, getransporteerd, en doorgaans 
gebroken in granulaat. Slechts een klein deel van het 
betongranulaat, in Nederland ongeveer 2%, wordt 
gebruikt als betongranulaat in de productie van 
nieuw beton.
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KOSTEN (euro/ton) OPBRENGSTEN (euro/ton)

Waarde sloopafval 2.7 Verkoop non-ferro metalen 1.9

Slopen 6.9 Verkoop staalschroot 7.9

Ontmantelen 11.6 Verkoop EoL betonmix 1.6

Investering betonbreker, natte 
verwerking (10% depreciatie) 3.2 Verkoop staalresten na 

verwerking 8.7

Onderhoud 1.0 Verkoop 4-22 aggregaat 5.7

Locatiereservering 0.3 Verkoop 0-4 zand 1.2

Energie - diesel & elektriciteit 0.8

Personeel 0.7

Transport (EoL beton) 2.5

Afvalverwerking 0.3

Kosten gehele keten 30.0 Opbrengsten gehele keten 26.9

Kosten betonverwerking 8.8 Opbrengsten 
betonverwerking 6.9

Tabel 9: Kosten en opbrengsten per ton van business-as-usual scenario van de betonketen (European Commission, 2013).

Rekenmodel circulaire business 
cases
Metabolic heeft, in samenwerking met Dr2 
New Economy, een methode ontwikkeld om 
circulaire business cases over de gehele keten 
door te rekenen (Metabolic, 2018 b). Deze 
aanpak laat, over de verschillende stappen in 
de keten zien waar de kosten en opbrengsten 
ontstaan. Vaak komt de potentiële waarde 
van circulaire reststromen namelijk pas 
beschikbaar op het moment dat er over de 
keten wordt samengewerkt en de kosten 
en opbrengsten slim worden verdeeld. De 
aanpak is gericht op het op regionale schaal 
combineren van wetenschappelijk data met 
kennis uit de markt om voor een gemeente de 
potentiële waarde van de reststromen uit bouw- 
en sloopafval in kaart te brengen. Hierdoor 
wordt het mogelijk om concreet passende 
oplossingen te toetsen op haalbaarheid 
en de potentie voor waardecreatie per 
materiaalstroom te berekenen. Het model 
is openbaar beschikbaar en kan door de 
gemeente Dordrecht worden gebruikt voor 
het stimuleren van de business cases en het 
bijeenbrengen van marktpartijen.
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Figuur 11: Kosten en opbrengsten over de hele keten voor het business-as-usual scenario.

Om de potentie van de business cases van circulaire 
technologieën te bepalen, zijn eerst de kosten en 
opbrengsten van de huidige situatie (business-as-
usual) in kaart gebracht. De kosten en opbrengsten, 
in euro per ton materiaal, zijn weergegeven in tabel 
9 en gebaseerd op een studie van de Europese 
Commissie voor het EU onderzoeksproject C2CA 
(European Commission, 2013). Hierin is het proces 
van bouw- en sloop tot de toepassing in nieuw beton 
meegenomen. De kosten van het sloopproces en de 
verkoop van andere reststromen maken onderdeel uit 
van de keten en zijn aangegeven in lichtgrijs. De focus 
is echter de betonverwerking en de geassocieerde 
kosten en opbrengsten.

Zoals te zien in de tabel zitten de grootste kosten in dit 
scenario in het betonbreken en het transporteren van 
het End-of-Life (EoL) beton. De opbrengsten bestaan 
uit het verkoop van het 4-22 mm betongranulaat en 
0-4 mm zand. Deze manier van betonverwerking 
is niet winstgevend als alleen naar het breken en 
verkoop van grondstoffen uit beton gekeken wordt. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat over de keten 
vaak meerdere partijen betrokken zijn en dat naast 
beton ook materialen met een hogere restwaarde (o.a. 
staal) worden verkocht. De kosten en opbrengsten 
van over de gehele keten en voor de betonverwerking 
zijn weergegeven in figuur 11.
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BUSINESS CASE 1: 
C2CA
Een van de manieren om beton te recyclen komt voort 
uit het Europese onderzoeksproject C2CA (C2CA, 
2016). Hierin worden door slimme sloopprocessen 
beton, en andere waardevolle reststromen zoals 
gips, hout en metalen, uit het gebouw vrijgemaakt. 
Vervolgens wordt door slimme classificering 
en breektechnieken het betongranulaat tot pure 
aggregaten verwerkt. Hiervan kan, op locatie, nieuw 
beton worden geproduceerd. Aangezien transport 
een grote drempel voor het recyclen van beton is qua 
kosten en milieu-impact, is dit een veelbelovende 
manier om de keten lokaal te sluiten. 

PROCES
De C2CA-techniek is in staat om van betonpuin weer 
nieuw beton te maken. Het betonpuin wordt gebroken 
en op de bouwlocatie direct verwerkt tot grind, 
zand en cement. Door integratie met een mobiele 
mortelcentrale kan er op locatie nieuwe beton 
worden geproduceerd. Zo wordt het transport van 
beton tweemaal vermeden: van betonpuin naar de 
betonbreker, en voor de toevoer van nieuw beton. Het 
proces is schematisch weergegeven in figuur 13. In 
het proces zijn de volgende stappen te onderscheiden:

Slim ontmantelen en slopen van 
bestaande bouw
Door gebouwen slim te ontmantelen kan beton 
minder vervuild teruggewonnen worden en tot een 
hogere kwaliteit aggregaat worden gerecycled. Dit 
kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door eerst 
het interieur van een gebouw te ontmantelen alvorens 
daadwerkelijk te slopen, waarbij materialen zoveel 
mogelijk op locatie gescheiden worden.

Circulaire alternatieven voor 
betongranulaat als wegfundering
Wanneer beton hoogwaardig hergebruikt 
wordt binnen de bouwketen, zullen er 
alternatieven gezocht moeten worden voor de 
oorspronkelijke toepassing van betongranulaat 
als wegfundering. Ook deze sector is 
echter volop in ontwikkeling en er worden 
alternatieven onderzocht om wegfundering 
lokaal en hoogwaardig her te gebruiken. 
Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen 
van een fundering met schuimbitumen, 
waardoor er 30 tot 50% minder asfalt nodig 
is. Hierdoor neemt de grondstoffenvraag en 
de transportbewegingen bij het aanleggen 
van wegen aanzienlijk af. Daarnaast kan een 
fundering met schuimbitumen tot drie keer 
gerecycled worden (BouwCirculair, 2018). 

Figuur 13: Ketenbeschrijving van betonverwerking gebruikmakend van de C2CA-techniek. Door slimme sensoring en techniek 
wordt beton gescheiden in schone fracties (Gebaseerd op C2CA, 2015).
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Advanced Dry Recovery (ADR): Techniek 
voor het scheiden van fracties grind, 
zand en ‘circument’
Om gerecycled aggregaat van dezelfde kwaliteit 
te laten zijn als ‘nieuw’ aggregaat is het van belang 
cementpasta en een fijne fractie (<2 mm) uit het 
aggregaat te verwijderen. Met behulp van Advanced 
Dry Recovery (ADR) is het mogelijk om, zonder drogen 
of het extra toevoegen van water, te scheiden in een 
grove fractie (>4 mm, betonaggregaat), een fijne 
fractie (<4 mm, grind en zand) en een ultrafijne fractie 
(<1 mm, circument).

Meten van kwaliteit van fracties
Om zo puur mogelijk aggregaat te creëren wordt 
gebruik gemaakt van een combinatie van optische 
analyse en mechanisch sorteren. Door middel van 
onder andere ‘Near-Infrared sensoring’ (NIR) worden 
materialen aan de hand van transmissie, absorptie- 
en reflectie-eigenschappen gesorteerd. Dit proces 
heeft drie hoofdtaken: onderscheid maken tussen 
verschillende materialen, een controle uitvoeren 
op het ADR-proces en een meting maken van de 
hoeveelheid vervuilende stoffen in de fracties.

Productie van nieuw beton op locatie
Door op locatie gebruik te maken van het gerecyclede 
aggregaat, zand en grind wordt sterk bespaard op 
transportkosten en -emissies. Door gebruik te maken 
van het gerecyclede ‘circument’ kan het gebruik 
van cement sterk worden verminderd. Circument is 
geclassificeerd als een vulstof met bindmiddelfunctie, 
wat een deel van het gebruikte cement kan vervangen.

Bron: http://www.c2ca.eu/gallery/?album=c2ca-adr

BUSINESS CASE 1: C2CA BUSINESS CASE 2: SMARTCRUSHER
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VOORBEELDEN
C2CA Technology B.V. is een spin-off van het door 
de Europese Unie gesubsidieerde project C2CA. Het 
project, waarbij o.a. Strukton, Inashco en Heidelberg 
Cement betrokken waren, maakt gebruik van de ADR-
techniek om de verschillende fracties te scheiden. 
Het spin-off bedrijf C2CA Technology B.V. is opgericht 
door GBN Groep, TU Delft en partners Strukton en 
Mebin. Tijdens de Innovation Expo 2018 hebben GBN 
en TU Delft ’s werelds eerste mobiele fabriek voor 
100% circulair beton gepresenteerd (C2CA, 2018).

LOKALE IMPLEMENTATIE 
In de regio Dordrecht zijn er de komende jaren 
verschillende kansen en barrières om met deze 
techniek aan de slag te gaan. Een groot voordeel is dat 
wanneer sloop- en nieuwbouw dicht bij elkaar in de 
buurt plaatsvinden, de C2CA-techniek een groot deel 
van de keten over kan slaan en dit door lokale partijen 
op een milieuvriendelijke manier kan oplossen. 
Daarnaast zijn ‘slimme slopers’ New Horizon al actief 
in de regio, o.a. met het slim ontmantelen van het 
Vogelplein in Dordrecht. Een voorwaarde voor de 
business case is dat puin wordt niet verontreinigd 
wordt aangeleverd. Hiervoor moeten leveranciers 
worden meegenomen in de circulaire gedachte (o.a. 
modulair ontwerpen).

Daarnaast is er met Julianahaven een grote recycler 
aanwezig die aangeeft geïnteresseerd te zijn in 
deze technologie. Het bedrijf verwerkt momenteel 
50.000 ton betonpuin en 65.000 ton mengpuin per 
jaar. Julianahaven KWS is momenteel bezig met 
een test in Venlo met beton uit 100% granulaat, en 
wil dit in samenwerking met GBN lokaal in de regio 
gaan implementeren. (Persoonlijke communicatie 
Julianahaven, 2019)

Om lokale verwerking mogelijk te maken is er een 
minimale schaalgrootte nodig. Als er te weinig beton 
vrijkomt bij de sloop is het financieel niet haalbaar 
om de mobiele installatie in te zetten. De minimale 
hoeveelheid beton benodigd om de C2CA-centrale in 
te zetten wordt geschat op 5.000 ton (Persoonlijke 
communicatie GBN, 2019).

Daartegenover staat dat de kosten van slopen 
mede worden bepaald door de duur van het proces. 
Het scheiden, sorteren en verwerken van schone 
fracties brengt extra tijd en dus kosten met zich 
mee. Daarnaast moet het gerecyclede beton een 
nieuwe toepassing vinden, waardoor tijdelijke opslag 
vaak onvermijdelijk is. De gemeente kan hier een 
belangrijke rol in spelen door het slim op elkaar 
aansluiten van bouw- en sloopagenda’s. 

Urban mining: slimme aansluiting 
bouw- en sloopagenda’s
Het benutten van beschikbaar komende 
materiaalstromen uit de bestaande 
gebouwenvoorraad middels ‘Urban Mining’ 
is een belangrijke strategie op weg naar een 
circulaire bouwsector. Urban Mining heeft als 
doel om de materialen die beschikbaar komen 
uit de gebouwde omgeving, door bijvoorbeeld 
sloop en renovatiewerkzaamheden, zo 
hoogwaardig mogelijk weer in te zetten 
in nieuwe projecten. Hiermee wordt de 
benodigde hoeveelheid primaire materialen, 
met bijkomende impacts en uitputting van 
niet-hernieuwbare materialen, in de gebouwde 
omgeving beperkt. Het stimuleren van de 
vraag naar circulaire bouwmaterialen middels 
aanbestedingen, het samenbrengen van vraag 
en aanbod op de juiste plek en moment, en het 
voorsorteren op hergebruik van materialen 
(met of zonder verwerking) zijn van groot 
belang om Urban Mining van de grond te 
krijgen. Metabolic heeft, in samenwerking 
met SGS Search, een model ontwikkeld om de 
vrijkomende materiaalstromen voor 12 typen 
panden in kaart te brengen waardoor vraag- 
en aanbod slim op elkaar aan kunnen sluiten.

BUSINESS CASE 1: C2CA BUSINESS CASE 2: SMARTCRUSHER
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KOSTEN (euro/ton) OPBRENGSTEN (euro/ton)

Waarde sloopafval 2.7 Verkoop non-ferro metalen 1.9

Slopen 7.3 Verkoop staalschroot 7.9

Ontmantelen 11.1 Verkoop EoL betonmix 1.6

Materiaal (10% depreciatie) - 
ADR- en sensortechnologie 2.2 Verkoop staal na verwerking 8.7

Onderhoud 1.0 Verkoop 16-32 mm schoon 
aggregaat 2.8

Lokatiereservering 0.0 Verkoop 4-16 schoon 
aggregaat 3.2

Energie - diesel & elektriciteit 1.3 Verkoop 1-4 schoon grind 
en zand 0.6

Personeel 0.9 Verkoop <1 mm cement 1.0

Transport (EoL beton) 0.0 CO2-besparing (0.4)

Afvalverwerking 0.0

Kosten gehele keten 26.5 Opbrengsten gehele keten 27.7

Kosten betonverwerking 5.5 Opbrengsten 
betonverwerking 8.6

BUSINESS CASE
De business case van C2CA is gebaseerd op het 
scheiden en verkopen van schone fracties. De 
gegevens voor de business zijn verzameld uit de case 
study van het C2CA project (Europese Commissie, 
2013). De kosten en opbrengsten per ton zijn 
weergegeven in tabel 10.

De kosten van de apparatuur om gerecycleerde 
aggregaten te produceren van EoL-beton zijn 
vergelijkbaar met de productie van betonaggregaten 
uit primaire bronnen. De business case is gericht op 
het terugdringen van transportbewegingen aan de 
kostenkant, en het verkopen van schone aggregaten, 
zand, grind en cement aan de opbrengstenkant. 
De kosten en opbrengsten van de verschillende 
onderdelen van de keten zijn te zien in figuur 14. Te zien 
is dat de keten nu een minimale netto opbrengst heeft 
door de hogere opbrengst van de betonverwerking.

Tabel 10: Kosten en opbrengsten per ton betonpuin voor de C2CA-technologie.

BUSINESS CASE 1: C2CA BUSINESS CASE 2: SMARTCRUSHER
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Naast de kosten en opbrengsten per ton zijn ook 
de terugverdientijd en Return on Investment (ROI) 
bepaald voor deze technologie. Voor de C2CA-
technologie met een capaciteit van 100.000 ton per 
jaar wordt een terugverdientijd van 6 jaar en een ROI 
van 68% geschat. De terugverdientijd en ROI zijn te 
zien in in tabel 11 en de netto opbrengsten in figuur 
15. Dit is weergegeven voor het volume dat een 
installatie kan verwerken, alsook voor de beschikbare 
reststromen in Dordrecht en de gehele provincie. 
Voor de gehele provincie zijn 3 installaties benodigd 
om het volume te verwerken. De netto opbrengsten 
per installatie komen met een looptijd van 10 jaar uit 
op 850.000 euro. Uit figuur 15 is te zien dat voor de 
C2CA business case dus beduidend meer vrijkomend 
beton nodig dan de beschikbare 11.310 ton per jaar 
in de gemeente Dordrecht. De minimum breakeven 
capaciteit voor C2CA is berekend op 60.000 ton /jaar. 
Er is echter in de regio (straal van 40 kilometer) ruim 
voldoende materiaal beschikbaar om de business 
case sluitend te maken, resulterend in bijna 3 miljoen 
euro opbrengst.

Figuur 14: Kosten en opbrengsten over de hele keten voor het C2CA-scenario.

Figuur 15: Netto opbrengsten en terugverdientijd voor SmartCrushing techniek: de drie lijnen geven de capaciteit die een 
installatie kan verwerken, alsook voor de beschikbare reststromen in Dordrecht en in de gehele provincie (hiervoor zijn 3 
installaties benodigd).

Tabel 11: Capaciteit, terugverdientijd en Return on Investment 
(ROI) voor C2CA.

Capaciteit (ton/jaar) (aanname) 100.000

Terugverdientijd (jaar) 6

Return on Investment (%) 68%
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Tabel 12: Impact op grondstoffenverbruik, CO2-emissies en circulaire banen voor regio Dordrecht en de Provincie.

IMPACT DORDRECHT PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Beton beschikbaar (ton/jaar) 11.310 314.200

Potentiele winst van business case (euro/jaar) Onvoldoende volume 660.000

CO2e-emissies bespaard (ton) 810 22.500

Banen gecreëerd (# betonverwerking - 
betonketen) 5 - 13 20 - 40

IMPACT OP BANEN, MILIEU EN 
GRONDSTOFFEN
Door het ontwikkelen en stimuleren van circulaire 
business cases is er naast financieel voordeel ook 
milieuwinst te behalen. De gemeente Dordrecht 
heeft hoge ambities op het gebied van klimaatbeleid 
en circulaire economie. Het hoogwaardig 
recyclen van 1 kg beton kan de totale CO2-uitstoot 
verminderen tot wel 75%. De grootste impact is 
te behalen in cementproductie. In een Life Cycle 
Assessment studie uitgevoerd door de TU Delft, 
waarin impact van materialen, productie, vervoer 
en energie is meegenomen, wordt geconstateerd 
dat er voor de productie van 1 ton ‘nieuw’ beton 
326 kg CO2-equivalenten uitgestoten worden, ten 
opzichte van 83 kg voor gerecycled beton. Hierbij is 
aangenomen dat EoL beton normaliter 15 kilometer 
getransporteerd wordt naar een betoncrusher, en 
gewonnen ongehydrateerd cement 50 kilometer wordt 
getransporteerd naar een cementproductie locatie (TU 
Delft, 2015). Naast de milieu-impact is ook de potentie 
voor circulaire banencreatie bepaald. De impact als de 
vrijkomende reststromen in de gemeente Dordrecht 
en de provincie Zuid-Holland verwerkt worden zijn 
samengevat in tabel 12. De milieu-impact en circulaire 
banen kunnen uiteraard behaald worden binnen de 
gemeente, ook al worden materiaalstromen verwerkt 
die buiten de gemeente vrijkomen.

Circulaire banen: bottom-up en top-down benadering 
nieuwe, circulaire banen gebruiken we de 54.000 
nieuwe banen uit de studie van TNO (2013). Dit 
komt neer op ongeveer 380 banen binnen de 
gemeente Dordrecht. Voor het bepalen van kijken 
we naar de banen binnen de “reguliere” sector 
en het aantal voltijdbanen benodigd voor sloop, 
inzameling, verwerking en recycling.

Om te bepalen hoeveel circulaire banen de 
C2CA business case kan genereren in de 
gemeente Dordrecht gebruiken we een bottom-up 
benadering. Zoals in de introductie aangegeven 
zijn er verschillende manieren om circulaire banen 
te definiëren, waarbij onder andere reparatie 
en recycling al een bestaand aandeel van de 
banenmarkt omhelzen. Voor het creëren van 

BUSINESS CASE 1: C2CA BUSINESS CASE 2: SMARTCRUSHER

9 Een straal van 40 kilometer van Dordrecht reikt hemelsbreed tot Noordwijk. Het overgrote deel van de Provincie Zuid-Holland wordt daarmee beslagen.  
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BUSINESS CASE 2: 
SMARTCRUSHER
De tweede business case waarvoor de kansen 
en barrières verkend zijn, is de SmartCrushing 
technologie. Deze techniek richt zich ook op het 
splitsen van EoL beton in zand, grind en cement 
met een sterke focus op het terugwinnen van 
ongehydrateerd cement. Het proces scheidt het 
cement van de rest maar voorkomt de splitsing van 
zand en grind, zodat het cement niet verontreinigd 
raakt met fijn zand en direct toegepast kan worden in 
de productie van nieuw beton.

PROCES
Uit gebruikt beton kan tot 50% aan ‘nieuw’ 
cement worden teruggewonnen. SmartCrusher 
(of ‘SlimBreken’), is een alternatieve technologie 
ontwikkeld om zand, grind en cement te herwinnen 
uit End-of-Life beton. SmartCrusher gebruikt een 
combinatie van een zeefsysteem en een slimme 
breker om de gehydrateerde cementfractie te 
scheiden van het niet-gehydrateerde cement. Het 
cement en betongranulaat wordt gescheiden. De 
machine breekt het materiaal vervolgens in drie 
materiaalstromen: cementlijm, grind en een mix van 
zand en ongebruikt cement(steen). Het cementsteen 
kan vervolgens weer worden gebruikt in de productie 
van nieuw cement. Hierbij vervangt het mergel 
(CaCO3), dat in conventionele cementfabrieken 
thermisch ontleedt wordt tot calciumoxide (CaO) en 
tot veel CO2-uitstoot leidt (100% CaCO3 -> 56% CaO  + 
44% CO2). Het gebruik van gerecycled cement in de 
betonketen is schematisch weergegeven in figuur 16.

VOORBEELDEN
Het SmartCrusher concept is ook gedeeltelijk 
ontwikkeld tijdens een onderzoeksproject. 
SmartCrusher B.V. is een spin-off van het 
Interreg Vlaanderen-Nederland onderzoekstraject 
(SmartCrusher, 2019). SmartCrusher B.V. heeft met 
Rutte Groep en New Horizon een eerste partner 
gevonden dat een werkende installatie heeft die een 
SmartCrusher toepast in Zaandam (Rutte Groep, 
2018). Hun ‘Smart Liberator’ is half 2018 operationeel 

gegaan en New Horizon gaat het beton uit 
slooppanden aanleveren. Belangrijk voor de business 
case was dat de ‘Smart Liberator’ ingezet werd vlakbij 
een bestaande  betoncentrale. De installatie heeft een 
terugverdientijd van ongeveer 5 jaar. Het herwonnen 
cement, ongeveer 130.000 ton per jaar, mag worden 
gebruikt in constructiebeton tot een fractie van 30%. 
Een SmartCrusher vraagt om een investering van 
ongeveer 1 miljoen euro, maar kan op deze manier 
worden terugverdiend door lokaal hergebruik van het 
cement en de lagere energievraag tijdens productie.

Figuur 16: Ketenbeschrijving van betonverwerking gebruikmakend van de SmartCrushing techniek. Secundair zand, grind en 
ongehydrateerd cement kan worden gebruikt voor de productie van gerecycled beton (Gebaseerd op SmartCrushing B.V., 2018).
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LOKALE IMPLEMENTATIE
Rutte Groep, gelokaliseerd te Amsterdam, is al 
grote stappen aan het zetten in het opschalen van 
deze business case. De intentie is om voor 2020 
nog 7 ’Smart Liberators’ in Nederland in gebruik 
te nemen. Hiervoor worden momenteel geschikte 
strategische locaties gezocht (New Horizon, 2019). 
De huidige SmartCrusher in Zaandam is echter, door 
de ‘transportdrempel’ van 40 km voor het recyclen 
van beton, geen directe concurrent van een mogelijke 
installatie in Dordrecht. Hiervoor is het wel nodig dat 
er schaalvoordeel gezocht wordt door ook beton uit 
de regio rond Dordrecht en in de provincie te recyclen. 
Daarnaast is een lokale partner van groot belang die 
hier een business case in ziet en het vrijgekomen 
cement wil meenemen in de productie.

Een gunstige trend voor de SmartCrusher technologie 
is het beprijzen van CO2. Als CO2-impact wordt 
meegenomen in aanbestedingen van sloop- en 
nieuwbouw in de toekomst, wat al kan via bijvoorbeeld 
de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator), levert dit 
een groot financieel voordeel op voor het gebruiken 
van herwonnen cement.

KOSTEN (euro/ton) OPBRENGSTEN (euro/ton)

Waarde sloopafval 2.7 Verkoop non-ferro metalen 1.9

Slopen 6.9 Verkoop staalschroot 7.9

Ontmantelen 11.6 Verkoop EoL betonmix 1.6

Materieel (10% depreciatie, 10 jaar) 1.4 Verkoop staal na verwerking 8.7

Onderhoud 1.0 Verkoop 16-32 mm schoon 
aggregaat 3.0

Lokatie 0.3 Verkoop 4-16 schoon 
aggregaat 4.0

Energie - diesel & elektriciteit 0.6 Verkoop 1-4 schoon 
aggregaat 1.5

Personeel 0.5 Verkoop 0-1 schoon 
aggregaat 0.3

Transport (materiaalfracties) 1.5 Verkoop ongehydrateerd 
cement 5.1

Certificering 0.3 CO2-besparing (0.4)

Kosten gehele keten 24.1 Opbrengsten gehele keten 34.1

Kosten betonverwerking 5.6 Opbrengsten 
betonverwerking 13.1

Tabel 13: Kosten en opbrengsten per ton betonpuin voor de SmartCrusher-technologie (SmartCrusher, 2018).

BUSINESS CASE 1: C2CA BUSINESS CASE 2: SMARTCRUSHER
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BUSINESS CASE
De business case van de SmartCrusher is gericht op 
het terugwinnen van schone fracties en het losmaken 
van ongehydrateerd cement uit het mengsel. De 
getallen zijn gebaseerd op de business case berekening 
(SmartCrusher, 2018) en het onderzoek van Florea 
(2014). De business case draait in Zaandam zonder 
subsidie. Ongehydrateerd kan tot 50% bedragen van de 
cementfractie. De kosten en opbrengsten per ton zijn 
weergegeven in tabel 13.

De SmartCrusher techniek heeft, naast de verkoop 
van de fracties schoon aggregaat ook inkomsten uit 
de verkoop van de 50% ongehydrateerd cement. Dat 
zorgt ervoor dat de inkomsten hoger liggen, maar de 
kosten nemen iets toe doordat het transport van de 
materiaalfracties een nieuwe factor is. De kosten en 
opbrengsten over de keten zijn te zien in figuur 17.

De terugverdientijd ligt voor de SmartCrusher 
laag. De investering van 1 miljoen is na 1.6 jaar al 
teruggewonnen bij een capaciteit van 72.000 ton per 
jaar (SmartCrusher, 2018). Over de totale levensduur 
van 10 jaar kunnen de netto opbrengsten oplopen tot 
7 miljoen euro per installatie. Dit is weergegeven in 
tabel 13 en figuur 18, waarin ook de opbrengsten voor 

Figuur 17: Kosten en opbrengsten over de hele keten voor het SmartCrusher-scenario

Figuur 18: Netto opbrengsten en terugverdientijd voor SmartCrusher techniek: de drie lijnen geven de capaciteit die een 
installatie kan verwerken, alsook voor de beschikbare reststromen in Dordrecht en in de gehele provincie (hiervoor zijn vier 
installaties benodigd).

Tabel 14: Capaciteit, terugverdientijd en Return on Investment 
(ROI) voor SmartCrusher.

Capaciteit (ton/jaar) (aanname) 72.000

Terugverdientijd (jaar) 1.9

Return on Investment (%) 440%

BUSINESS CASE 1: C2CA BUSINESS CASE 2: SMARTCRUSHER
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de beschikbare stromen in Dordrecht en de provincie 
zijn weergegeven. Hierin is te zien dat ook al heeft 
de SmartCrusher een gunstige terugverdientijd, de 
11.310 ton vrijkomend beton in de gemeente per jaar is 
te weinig om een rendabele business case te draaien. 
Hier geldt dus ook dat de business case de gemeente 
overstijgt. De minimum breakeven capaciteit van de 
SmartCrusher is berekend op 14.000 ton /jaar; dit is in 
overschot beschikbaar in de Provincie Zuid-Holland. 

IMPACT OP BANEN, MILIEU EN 
GRONDSTOFFEN
Ook voor de SmartCrushing techniek is een inschatting 
gemaakt van de te behalen impact. De getallen voor de 
beschikbare hoeveelheid beton per jaar in Dordrecht 
en in de provincie, CO2e-impact en circulaire banen 
zijn weergegeven in tabel 15. De potentiële winst van 
de business case ligt met 2.3 miljoen euro hoger. 
Voor de SmartCrushing techniek is aangenomen dat 
het hoogwaardig recyclen van beton de totale CO2e-
uitstoot verminderd wordt met 73% (NIBE, 2016).

Tabel 15: Impact op grondstoffenverbruik, CO2-emissies en circulaire banen voor regio Dordrecht en de Provincie.

IMPACT DORDRECHT PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Beton beschikbaar (ton/jaar) 11.310 314.200

Potentiele winst van business case (euro/jaar) Onvoldoende volume 2.355.000

CO2e-emissies bespaard (ton) 810 22.500

Banen gecreëerd (# betonverwerking - 
betonketen) 5 - 15 20 - 45

CONCLUSIE BUSINESS CASES
Beide business cases hebben, naast de milieu-winst 
van 22.500 ton CO2 per jaar, de potentie om meer 
opbrengsten te genereren dan het huidige, business-
as-usual scenario. Voor beide business geldt dat er 
een gemeente overstijgende aanpak nodig is om de 
business case sluitend te krijgen. De potentiële winst 
wanneer het vrijkomende beton uit de provincie wordt 
verwerkt is 0.7 en 2.4 miljoen euro voor de C2CA en 
SmartCrusher-techniek, respectievelijk. Voor beide 
business cases is het van cruciaal belang dat de 
verwerkingstechnologieën de kosten laag houden 
en ook andere waardevolle reststromen (o.a. staal) 
weten te  herwinnen. Het terugwinnen van beton op 
locatie verlaagt de transportkosten  en behoudt een 
concurrerende verwerkingssnelheid. Het effectief 
breken van beton doet dit door het terugwinnen van 
pure reststromen van herbruikbaar en waardevol 
materiaal zoals ongehydrateerd cement. 

BUSINESS CASE 1: C2CA BUSINESS CASE 2: SMARTCRUSHER
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DE ROL VAN DE GEMEENTE
De gemeente kan de business cases aanjagen 
en de verschillende partijen in de keten bij elkaar 
brengen. In deze sectie worden de ontwikkelingen 
in de bouwsector onder de loep genomen en de 
handelingsperspectieven van de gemeente verkend.

Op weg naar een circulaire bouwsector
In het Nationaal Betonakkoord (juli 2018) is 
opgenomen dat vanaf dit jaar het recyclen van 100% 
van de betonstromen de ambitie is. In 2030 is de 
ambitie om 100% van de betonreststromen toe te 
passen op een wijze dat het blijvend toegepast kan 
worden in de betonketen. Dit biedt grote mogelijkheden 
voor een circulaire bouwsector op lange termijn. 
Tegelijkertijd zijn er op veel plekken in de bouw nog 
altijd aanzienlijke barrières. Enerzijds zijn te barriers 
m.b.t. wet-en regelgeving. Zo staat nu een wettelijk 
maximum van 20% gerecycled aggregaat in nieuw 
beton nog een grootschalige introductie van vooral 
de C2CA-techniek in de weg (McNeil, et. al., 2013). 
Daarnaast staat NEN-regelgeving met betrekking tot 
kwaliteitseisen innovatie in de betonketen in de weg 
(bijv. het vervangen van cement door Geo-Polymeren). 
Anderzijds zijn dit fysieke barrières, die te maken 
hebben met arbeid en het verplaatsen en verwerken 
van materiaal. Als laatste zijn er economische 
barrières in het systeem die momenteel lineaire 
business modellen beter belonen dan hun circulaire 
tegenhangers, vooral op de korte termijn. Hieronder 
worden een aantal van deze barrières en kansen 
verder uitgelicht:

 • De grootste fysieke barrières voor een circulaire 
betonketen liggen in de infrastructuur en 
opslagcapaciteit in Dordrecht. Het feit dat bouw en 
sloop vaak niet direct op elkaar volgen, en vraag 
en aanbod dus variëren, betekent dat opslag en 
transport doorslaggevend zijn en direct terug te zien 
zijn in de marktprijs. Ook nu nieuwe technologieën 
het technisch mogelijk maken beton op locatie te 
recyclen, blijft opslag en transport een grote barrière.

 • Het overgrote deel van het momenteel gerecyclede 
beton in Dordrecht wordt gebruikt als wegfundering. 
De vraag hiernaar is hoog, het proces bekend 
en goed toepasbaar. Desondanks zijn dergelijke 
toepassingen van oud beton laagwaardig. Bedrijven 
als Julianahaven hebben momenteel te weinig 
economische stimulans om over te stappen op 
hoogwaardige vormen van verwerking, waarbij 
verder in de toekomst gekeken wordt.

 • Om beton efficiënter terug te winnen uit bestaande 
gebouwen, dient het sloopproces grondig aangepast 
te worden. Slopers van afgeschreven gebouwen 
hebben een belangrijke rol in het aanleveren van 
schoon bouw- en sloopafval dat verder gescheiden 
kan worden om zo een grondstof te vormen voor 
nieuw, gerecycled beton van hoge kwaliteit. Dit kost 
echter nog veel tijd, wat voor slopers economisch 
gezien het schaarste goed is. De business cases 
zijn erg afhankelijk van de beschikbare afzet uit 
“donor-gebouwen”.

 • ‘Slimme demontage’ en betere sortering bieden 
grote voordelen voor zowel slopers als recyclers. 
Hierbij worden eerst alle verschillende materialen 
en het interieur uit een gebouw gestript voordat 
het constructieve skelet wordt gesloopt of 
gedemonteerd. Naarmate de praktijk van slimme 

demontage en sloop gangbaarder wordt zal er vaker 
worden ontworpen met hergebruik in gedachten. Dit 
zal gaan schelen in de arbeidskosten voor demontage, 
en uiteindelijk in de marktprijs van hergebruikte 
bouwproducten terechtkomen als EoL-beton.

De gemeente als ketenregisseur 
Door het op zich nemen van de de volgende rollen kan de 
gemeente op een concreter schaalniveau een grote impact 
hebben in het faciliteren van de circulaire economie;

Als aanbieder gaat het om de reststromen waar de 
gemeente zelf verantwoordelijk voor is: huishoudelijk afval, 
reststromen van beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling 
en stedelijke vernieuwing. Een voorbeeld hiervan is 
reststromen beton uit beheer en onderhoud via een 
prijsvraag of innovatiepartnerschap in de markt zetten en 
specifiek op circulaire verwerking uitvragen en beoordelen. 
Ook kan de gemeente als grond- en gebouweigenaar 
testcases aandragen om de business cases in gang te 
zetten.

In de rol van aanjager is het belangrijk te kijken hoe het 
bedrijfsleven het beste ondersteunt kan worden om 
circulaire economische activiteiten op te zetten. Hierbij 
kan je denken aan werklocaties ter beschikking stellen, 
experimenteerruimte in wet- en regelgeving, netwerk 
evenementen organiseren om partijen aan elkaar te 
koppelen, en projectinitiatie om daadwerkelijk partijen bij 
elkaar te brengen en projecten van de grond te trekken. 
Voor de beton business cases kan het gaan om het ter 
beschikking stellen van een ‘bouwhub’, waar beton tijdelijk 
opgeslagen kan worden en het slim op elkaar aansluiten 
van bouw- en sloopkalenders via ‘urban mining’.
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Ook de rol als afnemer is cruciaal voor het opzetten en 
groeien van circulaire business cases. De gemeente 
is een grote inkoper van producten en diensten. Door 
een rol als launching customer te vervullen worden 
bedrijven geholpen met een eerste afzet en kunnen 
ze makkelijker het risico nemen om te investeren in 
innovatie. Bijvoorbeeld door een afspraak te maken 
over een percentage beton wat afgenomen zal 
worden van de partij die zo circulair mogelijk beton 
maakt, en hier andere partijen in de omgeving bij te 
zoeken zodat er gezamenlijk genoeg schaalgrootte 
ontstaat voor een business case. 

Door deze drie rollen te vervullen kijkt de gemeente  
- als ketenregisseur - naar de gehele keten. Een 
goed uitgangspunt hierbij zijn de lokale reststromen; 
als eerste stap bijvoorbeeld het identificeren van 
de grootste reststromen die vrijkomen bij beheer 
en onderhoud. Dan kan er per reststroom worden 
gekeken wat de mogelijke business cases zijn, en 
deze reststromen kunnen vervolgens aanbesteed 
worden om ze zo circulair mogelijk te verwerken. 
Hierbij is het essentieel dat de gemeente ook een 
rol van partijen bij elkaar brengen op zich neemt 
rondom zo’n specifieke reststroom. Dit kan door 
middel van grondstoffentafels, of meer formeel in 
een grondstoffencollectief (een netwerkorganisatie 
van bedrijven, gemeente en kennisinstellingen 
rondom het thema circulaire economie). Vervolgens 
heeft de gemeente ook een rol in mogelijk afnemers 
te verzamelen (dit kan de gemeente zelf zijn, maar 
ook waterschappen, provincie, en andere gemeenten, 
maar ook marktpartijen). 

De gemeente als aanjager van de 
circulaire economie
Kleinschalige voorbeelden van de gemeente 
als aanjager van de circulaire economie zijn de 
waterplanten in Almere. Om de waterwegen 
bevaarbaar te houden voor pleziervaart, haalde 
de gemeente hier jaarlijks een grote hoeveelheid 
waterplanten weg, zonder een toepassing te 
hebben voor het materiaal. Door met verschillende 
partijen om tafel te gaan en te kijken wat er van de 
waterplanten gemaakt zou kunnen worden zijn een 
veelvoud aan verwerkingsmogelijkheden ontdekt: 
biocomposiet, vezels voor circulair beton, papier, 
etc. De rol van de gemeente was hierin cruciaal 
om de reststroom beschikbaar te stellen, partijen 
bij elkaar te brengen, en financiering voor de eerste 
tests om te kijken hoe de waterplanten circulair 
verwerkt zouden kunnen worden.

Een ander voorbeeld is de Upcycle City competitie 
in Almere. Hierbij is een grote reststroom, via 
een prijsvraag uitgezet in de markt. De gemeente 
gaf hierbij ook een garantie voor een percentage 
afname van het eindproduct, en bood een 
financiële ondersteuning voor het realiseren van 
een circulaire toepassing van de reststroom. Hier 
zijn marktpartijen enthousiast mee aan de slag 
gegaan, en is een combinatie van toepassingen 
uitgekomen waarbij de losse onderdelen niet per 
se innovatief waren, maar wel de schaal waarop het 
wordt toegepast en de combinatie van verschillende 
partijen die samenwerken. Inmiddels staat de groene 
betoncentrale, waar oud beton en plantenvezels 
worden gebruikt voor de productie van nieuwe 
beton, en merk je dat het een aantrekkende werking 
heeft op andere bedrijven die ook met circulaire 
economie bezig zijn. Het aanjagen werkt dus. 
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Onderzoeksorganisaties zoals de Ellen 
McArthur Foundation en het Planbureau voor 
de Leefomgeving zijn actief in het ontwikkelen 
van eenduidige raamwerken die dienen als 
richtlijn voor het vormgeven van circulair beleid. 
Welk algemeen handelingsperspectief hebben 
gemeenten om de transitie naar een circulaire 
economie te versnellen (PBL, 2019; Navarro & 
Jonker, 2018; EMF, 2019)? 

Kennis

 • Het verder ontwikkelen én communiceren van 
een specifieke langetermijnvisie alsmede een 
roadmap met doelstellingen voor de circulaire 
gemeente.

 • Het blijvend analyseren en doorgronden van het 
metabolisme van de stad als een contextuele 
basis voor strategische stappen, en het 
monitoren van vooruitgang. 

 • Het identificeren en betrekken van belangheb-
bende partijen (bedrijven, kennisinstituten en 
inwoners) zowel binnen als buiten de gemeente, 
vroeg in de het transitieproces, om samen de tran-
sitie vorm te geven. 

 • Het informeren en opleiden van consumenten 
en bedrijven in de gemeenschap op het gebied 
van de circulaire economie d.m.v. toegankelijke 
kennis op verschillende niveaus (workshops, 
trainingen, projecten). 

 • Het stimuleren en coördineren van 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
afdelingen binnen de gemeente Dordrecht. 
Oplossingen omtrent de circulaire economie zijn 
vaak afdeling overstijgend. 

Financiering

 • Circulair aanbesteden om vraag naar circulaire 
innovatie te creëren.

 • Het identificeren van en vertrouwd raken met 
externe financieringsbronnen voor circulaire 
initiatieven op landelijk / EU niveau, als aanvulling 
op het beschikbare budget vanuit de gemeente.

Regulatie

 • Het Identificeren van (lokale) beleidsbelemme-
ringen voor de circulaire economie (bijvoorbeeld 
bestemmingsbarrières, afvalregelgeving).

 • Het faciliteren van publieke ruimtes en 
financiering voor experimentatie, innovatie, en 
kennisoverdracht op het gebied van de circulaire 
economie waar bedrijven, onderzoeksinstituten en 
geïnteresseerde inwoners kunnen samenkomen. 

HANDVATTEN VOOR CIRCULAIR BELEID OP GEMEENTENIVEAU
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De beoogde transitie naar een circulaire economie 
biedt volop kansen om de ambities van de gemeente 
Dordrecht met betrekking tot woningbouw en 
banencreatie te realiseren. 

FOCUS OP 
RESTSTROMEN
Op basis van de materiaalstroom analyse van de 
bouwsector en de maakindustries bleken een aantal 
reststromen kansrijk wat betreft volume, waarde, en 
milieu-impact. In de bouwsector gaat dit om beton, 
steen en hout, in de maakindustrie vertegenwoordigen 
vooral staal en ijzer grote volumes en impact. Hout 
wordt echter vaak bijgestookt of verwerkt in de 
pellet- of houtvezelindustrie in Duitsland. En de 
metaalindustrie is een mondiale markt waarbij door 
vervuiling van de stromen veel wordt geëxporteerd. 
Mede hierom, en de aanvullende inzichten uit de 
interviews, is in overleg met de gemeente Dordrecht, 
besloten te focussen op de betonketen wat betreft 
het uitwerken van de business cases.

Door te focussen op de potentie van twee business 
cases gerelateerd aan de betonketen, draagt het 
onderzoek direct bij aan de prioritaire keten Bouw 
uit het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 
2019-2023, en met name de “Ketenafspraken, casus 
circulair beton”. 

IMPLEMENTATIE BUSINESS CASESFOCUS OP RESTSTROMEN VOLGENDE STAPPEN
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IMPLEMENTATIE 
BUSINESS CASES
Zowel de C2CA business case als de SmartCrushing 
business case lijken in potentie winstgevender dan het 
huidige scenario. De breakeven capaciteit van C2CA is 
berekend op 60.000 ton/jaar en voor de SmartCrusher 
op 14.000 ton per jaar. In de gemeente komt per jaar 
11.300 ton vrij uit woningbouw. Voor beide business 
cases geldt dus dat ze pas winstgevend worden als 
ze ook beton dat vrijkomt buiten de gemeentegrenzen 
verwerken, dan wel materiaal uit de GWW-sector en/
of utiliteitsbouw in ogenschouw nemen. De sloop in de 
gemeente Dordrecht beslaat ongeveer 4% van de sloop 
in de provincie Zuid-Holland. Er is op Provinciaal niveau, 
rekening houdend met een transport drempel van 40 
kilometer, ruim voldoende materiaal uit woningbouw 
beschikbaar. Voor deze schaal geldt voor de C2CA 
techniek een terugverdientijd van ongeveer 6 jaar en 
een te behalen winst van ongeveer 660.000 euro per 
jaar. De SmartCrushing techniek verdient zich met 1.6 
jaar sneller terug en heeft een potentiële winst van 2.3 
miljoen euro per jaar. Daarnaast is er een CO2 besparing 
tot 22.500 ton per jaar te behalen.

Voor beide business cases is het van cruciaal belang 
dat de verwerkingstechnologieën de kosten laag 
houden en ook andere waardevolle reststromen (o.a. 
staal) weten te  herwinnen. Het terugwinnen van beton 
op locatie verlaagt de transportkosten en behoudt 
een concurrerende verwerkingssnelheid. Het effectief 
breken van beton doet dit door het terugwinnen van 
pure reststromen van herbruikbaar en waardevol 
materiaal zoals ongehydrateerd cement. 

Aangezien de intentie is de SmartCrusher, genaamd 
‘Smart Liberator’, de komende jaren in Nederland op 
te schalen, wordt aanbevolen om te onderzoeken of 
de ‘Smart Liberator’ wat betreft (milieu)ruimte, wet-
en regelgeving, en aansluiting op de reeds bestaande 
betonsector, gevestigd kan worden in Dordrecht. 

Ten behoeve van het bevorderen van de C2CA en 
SmartCrusher business cases zou idealiter de 
MPG in het bouwbesluit naar beneden bijgesteld 
worden. De wet- en regelgeving dient meer richting 
prestatie-eisen te gaan. Hierdoor zijn ontwikkelende 
partijen genoodzaakt op zoek te gaan naar betere 
alternatieven. De gemeente kan hiervoor lobbyen, 

maar zou zelfstandig al kunnen beslissen om 
enkel producten uit urban mining in te kopen (bijv. 
voor beheer en onderhoud). Leveranciers die deze 
producten aanbieden bewijzen hiermee indirect 
dat ze het ontmantelingsproces op circulaire wijze 
kunnen uitvoeren.  

WERKGELEGENHEID
De business cases dragen bij aan de ambities van de 
gemeente Dordrecht door naar schatting elk tussen 
de 8 en 30 banen te creëren. Om dit in perspectief 
te plaatsen: de extrapolatie van een nationale analyse 
door TNO (2013) laat zien dat er in totaal ongeveer 
380 circulaire banen gecreëerd kunnen worden in de 
gemeente Dordrecht.

KANSEN EN BARRIÈRES
Om handelingsperspectief te bieden zijn de 
belangrijkste barrières in de realisatie van de business 
cases in de gemeente geïdentificeerd. Per barrière 
wordt er ingegaan op de meest kansrijke strategie 
deze te overwinnen.  

IMPLEMENTATIE BUSINESS CASESFOCUS OP RESTSTROMEN VOLGENDE STAPPEN
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Gebrek aan infrastructuur en opslagcapaciteit in 
Dordrecht. Vraag en aanbod van bouwmaterialen 
variëren door de tijd en ruimte, hierdoor zijn opslag en 
transport doorslaggevend voor het succes.

 • Vraag en aanbod van bouwmaterialen kunnen 
gebufferd worden door een bouwhub. De gemeente 
kan een lokale bouwhub faciliteren om het beton, en 
andere bouwmaterialen, tijdelijk op te slaan. Om dit 
effectief te bewerkstelligen is gedetailleerd inzicht 
is nodig in de locaties, tijden en hoeveelheden 
waarop sloopafval vrijkomt en wanneer dat weer 
ingezet kan worden tijdens de bouw. Een bouwhub 
kan de haalbaarheid van de C2CA en SmartCrushing 
business cases sterk vergroten.

 • Aangezien de gemeente Dordrecht zelf geen 
opslagruimte meer beschikbaar heeft, zitten 
er financiële consequenties aan het huren van 
kavels. Bijlage 8 biedt een overzicht van de 
beschikbare kavels en hun milieucategorie. De 
kavels: Krabbepolder, Dordtse Kil I, Dordtse Kil III, 1e 
Merwedehaven + Oostpoort, en 3e Merwedehaven, 
bieden beschikbare ruimte met een milieucategorie 
van 4. Een categorie 4-5 is nodig voor het faciliteren 
van een betoncentrale. 

 • Daarnaast worden relatief in de wijken Wielwijk en 
Crabbehof/Zuidhoven de meeste woningen per jaar 
gesloopt, namelijk 500-1000 (figuur 3). Deze wijken 
liggen nabij de Krabbepolder, Dordtse Kil I, Dordtse 
Kil III; dit lijken dus zeer geschikte kavels. 

Laagwaardige toepassing beton. Het overgrote deel 
van het momenteel gerecyclede beton in Dordrecht 
wordt laagwaardig toegepast als wegfundering.

 • Voor beide business cases geldt dat het 
herwonnen materiaal zo lokaal mogelijk in een 
betoncentrale verwerkt dienen te worden. Hiervoor 
is het noodzakelijk samen te werken met bestaande 
betoncentrales of de prefab producerende industrie.  
Momenteel zijn deze echter grotendeels in handen 
van “lineaire” grondstoffen producenten; wat mogelijk 
een barrière vormt in de doorontwikkeling. Voor 
slopers, betonrecyclers, maar ook ontwikkelaars, 
ontwerpers en aannemers ontbreekt momenteel 
de economische prikkel om de transitie naar 
hoogwaardig hergebruik te maken. Deze prikkel zou 
door de gemeente gecreëerd kunnen worden, door 
het actief uitdragen van een duidelijke lange termijn 
visie, en het financieel, verbindend en organisatorisch 
ondersteunen van initiatieven die hieraan bijdragen. 

Optimaliseren sloopproces. Het efficiënt terugwinnen 
van bouwelementen zoals (on-verontreinigd) beton 
uit bestaande gebouwen behoeft aanpassingen in de 
huidige sloopprocessen.

 • Het meenemen van voorwaardes omtrent de 
sloopprocessen (en bijv. modulair bouwen) in de 
aanbestedingsvoorwaarden biedt een mogelijke 
oplossing. Op deze wijze kan de gemeente 
circulaire sloop ontwikkelingen sturen totdat 
uiteindelijk de economische waarde van het 
materiaal in gebouwen de tijdswinst tijdens de 
sloop zal overstijgen. Daarnaast zal innovatie in 
circulair slopen worden gestimuleerd, en kunnen 
aannemers zonder afbreuk te doen op kwaliteit 
of financiële aspecten zich inschrijven met een 
circulair sloopproces. 
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VOLGENDE STAPPEN: 
DE GEMEENTE ALS 
KETENREGISSEUR
Om de transitie naar een circulaire economie 
te versnellen, kan de gemeente in aanvulling 
op de traditionele rollen op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht houden, delen 
van informatie, het tot stand brengen nieuwe 
samenwerkingen, en het stimuleren van de twee 
specifieke beton business cases; de bredere rol van 
ketenregisseur op zich nemen. In deze rol acteert de 
gemeente als aanbieder, afnemer en/of aanjager.
 
De gemeente als aanbieder / afnemer: Optimaliseren 
hergebruik van reststromen van de gemeente. Afval 
afkomstig uit de openbare ruimte biedt grote potentie 
t.b.v. hergebruik. De afdeling beheer en onderhoud 
van de gemeente is meestal verantwoordelijk voor 
een grote hoeveelheid reststromen die voortvloeien 
uit hun werkzaamheden. Deze reststromen kunnen in 
de markt gezet worden door de rol als aanbieder op 
zich te nemen. Hiervoor kunnen de volgende stappen 
worden ondernomen. 

 • Zodra de afdeling beheer en onderhoud heeft 
geïnventariseerd welke reststromen per tijdseenheid 
in Dordrecht beschikbaar zijn, kan een inschatting 
gemaakt worden welke reststroom de meeste 
impact heeft (bijv. beton), of die makkelijk op te 
pakken is om mee te beginnen (bijv. houtsnippers). 

 • Vervolgens kunnen sleutelactoren die hierin (of 
in aanverwante sectoren) actief zijn, bij elkaar 

gebracht worden voor een workshop (New Horizon, 
Julianahaven, C2CA, Dudok, etc.) om na te denken 
over hoe deze reststroom te upcyclen is, en hoe de 
mogelijke barrières te overwinnen zijn. 

 • Om de interne reststromen optimaal te gebruiken, 
kan de gemeente kiezen voor een innovatieve 
aanbesteding. Zo zou bijvoorbeeld een prijsvraag 
of innovatiepartnerschap uitgeschreven kunnen 
worden voor het verwerken ervan, waarbij de 
gemeente een afnamegarantie geeft voor het 
eindproduct (of andere voorwaarden die in de 
workshop aan bod komen). 

 • Om de business case rond te krijgen, of aantrekkelijker 
te maken, kan de gemeente andere partijen zoals 
omliggende gemeenten of waterschappen zoeken 
die afname garanties kunnen/willen geven om de 
business case te ondersteunen. 

De gemeente als aanjager: Faciliteren van 
samenwerking in de markt. Bedrijven beschikken 
veelal over grote hoeveelheden reststromen, en hebben 
behoefte aan materialen voor hun productieproces. 
Ze zouden heel goed gebruik kunnen maken van 
elkaars reststromen, maar zijn zich vaak niet bewust 
van het aanbod en de vraag van andere bedrijven. In 
algemene zin kan de gemeente het voortouw nemen 
in het verbeteren van kennis over afval in de stad, om 
ondernemers en gemeenschappen te voorzien van de 
benodigde informatie voor het opzetten en evalueren 
van nieuwe initiatieven. Door het organiseren van 
zogenoemde ‘grondstoffentafels’ (of aansluiten op 
reeds bestaande betonketens) kan de gemeente 
op concrete wijze bedrijven bij elkaar brengen die 
elkaars reststromen kunnen gebruiken. Zo wordt de 
gemeente een ‘aanjager’ in de keten. 

 • Aanbevolen wordt om uit het netwerk van de gemeente 
Dordrecht alle partijen (Dordrecht en omgeving) bij 
elkaar te brengen rondom een enkele reststroom 
per werksessie. Het doel van de werksessie is het 
verschaffen van inzicht in waar welke stromen 
gebruikt kunnen worden en wat voor bewerking er 
eventueel nog nodig is om het gewenste eindproduct 
te bereiken. 

 • Ervaring leert dat het goed werkt om deze tafels 3-4 
keer per jaar te organiseren; idealiter steeds met 
een andere focus, om zo verschillende bedrijven te 
bedienen en een netwerk van circulaire bedrijven op 
te bouwen. 

 • Kennis delen en een gelijk speelveld creëren 
staan hierbij centraal; de uitkomsten van de 
grondstoffentafels dienen openbaar gemaakt te 
worden zodat lokale partijen er zelfstandig mee aan 
de slag kunnen. 

De gemeente als afnemer / aanjager: 
Gebiedsontwikkeling. Naast het upcyclen van 
reststromen, vraagt de beoogde transitie naar 
een circulaire economie om een nieuwe wijze van 
ontwerpen. Door het stimuleren van modulaire 
bouwsystemen en circulaire innovaties zullen er in de 
toekomst minder reststromen vrijkomen. Gezien de 
grote bouwopgave in Dordrecht, kan de gemeente in de 
gebiedsvisies, kaders en ontwikkelplannen veel voor 
elkaar krijgen omtrent circulaire materiaalstromen.

 • Aanbestedingsprocessen zijn momenteel te weinig 
gericht op het belonen van nieuwe technieken. De 
gemeente zou aanvragen op circulaire aspecten 
kunnen laten scoren, als modulair ontwerp, 
hergebruik van materialen en langdurig gebruik.10 

IMPLEMENTATIE BUSINESS CASESFOCUS OP RESTSTROMEN VOLGENDE STAPPEN

10 New Horizon stelt een aantal aanvullende oplossingsrichtingen voor gemeentes voor: https://newhorizon.nl/kunnen-gemeenten-circulaire-economie-stimuleren-jazeker/

https://newhorizon.nl/kunnen-gemeenten-circulaire-economie-stimuleren-jazeker/
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Van belang is dat er bij de uiteindelijke beoordeling 
van de aanvragen rekening wordt gehouden met de 
beslissingshiërarchie binnen circulaire strategieën. 
(6 R’en, PBL).

 • De dialoog met de markt is cruciaal om het 
benodigde inzicht te verkrijgen; door werksessies 
te organiseren kunnen de wensen van en barrières 
in de markt in kaart gebracht worden. De markt 
is duidelijk klaar om stappen te zetten richting 
circulair; nu is het zaak voor de gemeente de markt 
uit te dagen.

NAWOORD
In dit onderzoek besloten te focussen op de 
betonketen. Echter zal waarschijnlijk in de praktijk 
blijken dat het überhaupt een uitdaging is om 
grondstoffenketens op gemeentelijk niveau te sluiten; 
veelal zal dit een regionale aanpak vragen. Het sluiten 
van grondstoffenketens zal een stapsgewijs proces 
zijn waarin - bottom-up - alle stakeholders in de keten 
meegenomen dienen te worden om daadwerkelijk 
een systeemverandering te bewerkstelligen. De 
transitie richting een circulaire betonketen kan 
worden beschouwd als een goed uitgangspunt voor 
het verder ontwikkelen van een circulaire economie 
in Dordrecht. Het biedt de gemeente een eerste 
opstap tot experimentatie en ontwikkeling van de rol 
als ketenregisseur. De opgedane kennis en ervaring 
kan vervolgens gebruikt worden om andere kansrijke 
ketens in Dordrecht, zoals hout, metalen en e-waste, 
verder te sluiten. Zo kan stapsgewijs de brug naar een 
volledig circulair Dordrecht geslagen worden.

IMPLEMENTATIE BUSINESS CASESFOCUS OP RESTSTROMEN VOLGENDE STAPPEN
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1. CIRCULAIR BELEID VAN DE EUROPESE COMMISSIE 

 • Innovatie, investeringen en horizontale maatregelen 
die systeemverandering mogelijk maken;

 • Monitoring: toezicht op de voortgang van de transitie 
naar een circulaire economie:  door het verbeteren en 
standaardiseren van definities en rekenmethodes van 
recyclingpercentages binnen de EU.

Voor de bouwsector en maakindustrie heeft de 
Europese Commissie een aantal specifieke maatregelen 
genomen. In september 2016 is het “EU-protocol inzake 
bouw- en sloopafvalbeheer” gepubliceerd, in navolging 
van de “Mededeling over hulpbronnenefficiëntie in de 
bouwsector”. Dit protocol is bedoeld om de sector te 
ondersteunen in de besluitvorming en het vertrouwen 
in (de kwaliteit van) gerecycled bouwmateriaal te 
vergroten (EC, 2014; EC, 2016). 

Het beleid van de EU ten aanzien van de maakindustrie 
focust zich vooral op kritische grondstoffen, zoals 
blijkt uit het “Report on critical raw materials and the 
circular economy”, en op het bevorderen van industriële 
symbiose (waarbij de afvalstroom van de ene 
economische activiteit wordt gebruikt als grondstof in 
een nabijgelegen economische activiteit) (EC, 2018). 

Op alle beleidsniveaus, Europees, nationaal, provinciaal 
en lokaal, is beleid gemaakt dat invloed heeft op de 
circulaire economie. Na in 2015 een actiepakket te 
hebben voorgedragen, werd in de zomer van 2018 
door de Europese Commissie een set maatregelen 
genomen. De belangrijkste doelstellingen van het 
Circular Economy Action Plan van de EU zijn:

 • Efficiënter maken van productieprocessen en 
productontwerp;

 • Reduceren van (primair) grondstoffen gebruik: 65% 
recycling van gemeenteafval, 75% recycling van 
verpakkingsafval in 2030, 70% recycling van bouw - 
en sloopafval in 2020;

 • Vergroten van het percentage dat hoogwaardig 
gerecycled wordt: maximaal 10% van het afval wordt 
gestort, en het storten van gescheiden afval wordt 
verboden;

 • Afvalstoffen worden hulpbronnen: Invoeren van 
concrete maatregelen en economische prikkels voor 
het stimuleren van hergebruik en industriële symbiose 
(grondstof-uitwisseling tussen industrieën);

 • Aanwijzen van prioritaire gebieden waar de 
meeste aandacht voor is: o.a. kunststoffen, 
levensmiddelenafval, kritieke grondstoffen, bouw- 
en sloop, biomassa en producten van biologische 
oorsprong;
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AANDACHTSPUNT DOELSTELLING JAARTAL BELEIDSDOCUMENT

MATERIAAL
Landelijk Er worden 50% minder primaire grondstoffen verbruikt. 2030 Grondstoffenakkoord Rijksoverheid

Nederland is 100% circulair. 2050 Grondstoffenakkoord Rijksoverheid

Onderzoek Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende vormen van afvalinzameling. 2018-2019 Coalitieakkoord Dordrecht

Er wordt onderzoek gedaan naar tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing. 2018-2019 Coalitieakkoord Dordrecht

Doelstelling Er wordt een visie op de circulaire economie ontwikkeld. 2018 Begroting Dordrecht 2018

Bouw Herontwikkeling van gebouwen heeft de voorkeur boven sloop en nieuwbouw. 2028 Gebiedsvisie Spuikwartier

Bouw- en sloopwerkzaamheden voltrekken zich zoveel mogelijk met hoogwaardige en lokale recycling van materialen. 2028 Gebiedsvisie Spuikwartier

GROENE OMGEVING
Bouw De bouw gaat samen met het ontwikkelen van groen- en waterstructuren. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Visie Er wordt een nieuwe omgevingsvisie geformuleerd in samenhang met de Omgevingswet. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Bomen Er worden 800 bomen gepland voor '800 jaar Dordrecht'. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Er komen 100 bomen voor elke 1000 inwoners, grotendeels in een nieuw stadspark. 2018-2023 Coalitieakkoord Dordrecht

Visie Er wordt een ambitie geformuleerd op groen/blauw, net zoals de Woningbouwambitie. 2018-2024 Coalitieakkoord Dordrecht

Samenwerking Om versnippering van de Biesbosch tegen te gaan wordt contact onderhouden met andere gemeenten. 2018-2024 Coalitieakkoord Dordrecht

BIJLAGE 2. DOELSTELLINGEN EN AMBITIES VAN DE GEMEENTE DORDRECHT
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AANDACHTSPUNT DOELSTELLING JAARTAL BELEIDSDOCUMENT

ENERGIE
Landelijk 80-95% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. 2050 Energieagenda Rijksoverheid

16% van de totale energieopwekking In Nederland is hernieuwbaar. 2023 Energieagenda Rijksoverheid

Energieneutraal De Drechtsteden krijgen een energieneutraal woningbestand. 2050 Energieakkoord Drechtsteden

4000 nieuwe woningen zijn energiezuinig en gasloos. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Er wordt een wijkgerichte aanpak opgesteld ten behoeve van de realisatie van aardgasvrije wijken. 2020 Coalitieakkoord Dordrecht

Er wordt co-financiering verkregen van Ministerie BZK voor ‘wijkaanpak Energietransitie’ in Crabbehof. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Samenwerking met hockeyvereniging DMHC voor verduurzaming met denkkracht en co-financiering. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Een aanzienlijk deel van 25.000 nieuwe woningen wordt uitgevoerd als 'nul op de meter' of energieleverend. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Gemeentelijke 
organisatie

Het gemeentelijk vastgoed, bijvoorbeeld het nieuwe Stadskantoor, wordt verduurzaamd. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Er wordt één loket ingesteld voor innovatiesubsidies, exploitatieregelingen, ondersteuning en exposure en versterken de verbinding met het 
onderwijs.

2023 Energieakkoord Drechtsteden

De visie op de productie van duurzame energie wordt aangescherpt, en er wordt ingezet op onderzoek naar de gebundelde benutting 
van zon, wind, water en biomassa in een 'energielandschap'.

2023 Energieakkoord Drechtsteden

Duurzame energie Het aandeel zonne-energie wordt opgeschroefd. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Vanaf 2019 hebben 6300 woningen een warmtenet-aansluiting. 2019 Coalitieakkoord Dordrecht/
Begroting Dordrecht 2018

Er wordt maximaal 1 nieuwe windturbine geplaatst op het grondgebied naast de reeds bestaande 4 windturbines. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Èr wordt ondezoek verricht naar de mogelijkheden voor een modulaire energie-infrastructuur (energiebuffering) op bedrijventerrein 
Dordtse Kil IV.

2023 Energieakkoord Drechtsteden

Ondersteuning Particuliere woningeigenaren, VVE’s en particuliere huur worden ondersteund met een fonds, een campagne, een breder Energieloket 
en het aanbieden van besparingsconcepten vanuit woonlastenbenadering.

2023 Energieakkoord Drechtsteden

Er worden door corporaties eigen plannen opgesteld voor een energieneutrale woningvoorraad. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Bij woonwijken die grote investeringen vragen wordt herstructurering aangegrepen. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Op bedrijventerreinen worden pilots energiebesparing en energie-opwekking uitgevoerd. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Er wordt intensiever gehandhaafd op energiebesparing bij middelgrote en grote verbruikers. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Er wordt een keurmerk ontwikkeld voor bedrijven die voldoen aan de wet- en regelgeving voor energie. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Investeringen in energiemaatregelen worden ondersteund. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Het opzetten van een Energiefonds Drechtsteden wordt onderzocht. 2023 Energieakkoord Drechtsteden
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KLIMAATADAPTATIE
Infrastructuur De gemeentelijke verharding wordt aangepast. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Groen op huizen en in tuinen wordt gestimuleerd. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Er wordt een waterspeeltuin in Sterrenburgpark gerealiseerd. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Financieel De stijging van rioolbelasting met 4% per jaar, bedoeld voor adaptatiemaatregelen, wordt doorgezet. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Bestendigheid We worden volledig bestendig tegen klimaatverandering. 2030 Begroting Dordrecht 2018

Samenwerking Om versnippering van de Biesbosch tegen te gaan wordt contact onderhouden met andere gemeenten. 2018-2024 Coalitieakkoord Dordrecht

AANDACHTSPUNT DOELSTELLING JAARTAL BELEIDSDOCUMENT

MOBILITEIT
Landelijk De verkoop van niet-duurzame auto's wordt uitgefaseerd. 2035 Energieagenda Rijksoverheid

Bezorgdiensten Ondernemers worden uitgedaagd om het aantal ritten van bezorgdiensten in de stad te verminderen/verduurzamen. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Aanbesteding Bij aanbestedingen wordt schoon openbaar vervoer als uitgangspunt genomen. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Management Er wordt een 'Logistieke Agenda Drechtsteden' opgesteld met kennisinstituten, overheden, brancheverenigingen en het 
bedrijfsleven. De agenda bestaat uit innovatieve maatregelen bij bedrijven, die minder transport of transport zonder emissie 
mogelijk maken.

2023 Energieakkoord Drechtsteden

Het programma 'Beter Benutten' wordt verder ontwikkeld tot een 'Actieprogramma slimme en duurzame mobiliteit'. Hierbij 
bereiden we ons voor op een sterk toenemende behoefte aan laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.

2023 Energieakkoord Drechtsteden

Het aanvraagportaal voor laadpalen wordt geïmplementeerd. 2018 Drechtsteden Energieneutraal 2050, 
Samenwerkingsagenda 2018

Onderzoek Een Proeftuin Smart Charging wordt verkend. 2018 Drechtsteden Energieneutraal 2050, 
Samenwerkingsagenda 201

Er komt onderzoek naar de rol van waterstof in de energietransitie van de Drechtsteden. 2018 Drechtsteden Energieneutraal 2050, 
Samenwerkingsagenda 2018
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ECONOMIE
Bedrijventerreinen Bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, waaronder Zeehaven, met aandacht voor duurzaamheid, circulaire 

economie en watergebonden bedrijvigheid. 
2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Samenwerking Er komt een welkomstpakket voor nieuwe ondernemers. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Er komt structurele afstemming met Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op dossiers als economische 
positionering en bereikbaarheid.

2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Innovatie wordt ondersteund en een breder 'MKB-Innovatiefonds' wordt onderzocht. 2023 Energieakkoord Drechtsteden

Indicatoren Er worden indicatoren vastgesteld om middels een monitoringssysteem de voortgang naar een regionale circulaire 
economie inzichtelijk te maken.

- City Deal Circulaire Stad

Living labs City Deal-gemeenten voeren ten minste twee circulaire projecten uit, waarbij de City Deal-gemeenten en de Rijksoverheid 
openheid geven en leren van elkaars ervaringen in living labs.

- City Deal Circulaire Stad

Beleid Huidige belemmeringen tot circulaire gebiedsontwikkeling worden vastgesteld en vanuit stedelijk perspectief worden 
hier oplossingen voor gezocht.

- City Deal Circulaire Stad

Toegang tot de nieuwe markt voor circulaire economie wordt gestimuleerd voor iedere vrager en aanbieder. - City Deal Circulaire Stad

Nederlandse steden worden internationaal op de kaart gezet als koploper van de circulaire stad. - City Deal Circulaire Stad

"10 bestaande vooraanstaande Dordtse bedrijven worden gestimuleerd tot het ontwikkelen van een circulair - Evaluatie Opgave Duurzaamheid

Bedrijven met een duurzaam circulair profiel worden aangetrokken. - Evaluatie Opgave Duurzaamheid

Er wordt ingezet op een substantiële groei van het bedrijvennetwerk MVO. - Evaluatie Opgave Duurzaamheid

AANDACHTSPUNT DOELSTELLING JAARTAL BELEIDSDOCUMENT

GEZONDHEID EN WELZIJN
Luchtkwaliteit Er wordt voldaan aan de WHO-norm luchtkwaliteit. 2030 Coalitieakkoord Dordrecht

Bereikbaarheid De bereikbaarheid van het Sterrenburgpark voor ouderen wordt verbeterd. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Er wordt gesproken met inwoners over het verbeteren van wandel/fietsroutes tussen stad en buitengebied. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Het zwembad Sportboulevard wordt aantrekkelijker gemaakt voor recreatief gebruik. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Visie Er wordt een Sportparkenvisie opgesteld. 2018-2022 Coalitieakkoord Dordrecht

Samenwerking Om versnippering van de Biesbosch tegen te gaan wordt contact onderhouden met andere gemeenten. 2018-2024 Coalitieakkoord Dordrecht

Onderzoek Een Proeftuin Smart Charging wordt verkend. 2018 Drechtsteden Energieneutraal 2050, 
Samenwerkingsagenda 201

Er komt onderzoek naar de rol van waterstof in de energietransitie van de Drechtsteden. 2018 Drechtsteden Energieneutraal 2050, 
Samenwerkingsagenda 2018
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Het doel van het Urban Mining model is om vast te 
kunnen stellen hoeveel bouwmaterialen er in een 
bepaald gebied vastliggen (voorraad; die potentieel 
in de toekomst vrijkomt), nodig zijn voor bouw, en (bij 
sloop) vrijkomen. In eerder onderzoek heeft Metabolic 
in samenwerking met inspectiebureau SGS Search 
de materialisering van verschillende typen gebouwen 
onderzocht. Hiervoor is op basis van gebouwinspecties 
en materiaalbestekken per type gebouw een 
zogenoemd gebouwprofiel opgesteld, waarbij elk 
type gebouw zijn eigen kenmerken en opbouw heeft. 
Het model bevat 6 gebouwprofielen van woningen en 
utiliteiten waarvan de aanwezigheid en hoeveelheid van 
550 bouwelementen bekend zijn. De gebouwprofielen 
zijn: rij-woning, 2-onder-1 kapwoning, appartement, 
vrijstaande woning, kantoor, en overige utiliteit. Deze 
elementen zijn geclusterd in 12 materiaalklassen. Met 
de opgestelde profielen kan vervolgens aan de hand 
van de vierkante meters BVO en het gebouwtype de 
hoeveelheid materialen berekend worden. Daarnaast 
bevatten de gebouwprofielen ook gebruiksspecifieke 
data, zoals energieverbruik, voedsel, water, en afval.

Materiaalvoorraad in reeds bestaande 
gebouwen
Om de totale materiaalvoorraad in bestaande gebouwen 
te berekenen is gebruik gemaakt van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG, 2018) database. In 
de BAG database zijn alle gebouwen in Nederland 
geclassificeerd en worden specifieke kenmerken van 
elk gebouw geregistreerd. Zo wordt voor elk gebouw 
vastgesteld hoeveel verblijfsobjecten (woningen) het 
bevat en hoe groot het Bruto Vloeroppervlak (BVO) is. 
Door deze kenmerken te combineren is vastgesteld 
hoeveel oppervlak per woningtype aanwezig is in 
Dordrecht. Bij deze analyse is aangenomen dat een 
gebouw met woonfunctie en; 1 verblijfsobject (en 
geen aangrenzende panden) een losstaande woning 
is, 2 verblijfsobjecten een 2-onder-1-kap woning is, 
en meer dan 2 verblijfsobjecten een appartement is. 
De totale oppervlakte per gebouwtype is vervolgens 
als input gebruikt in het Urban Mining model om de 
totale materiaalvoorraad in bestaande gebouwen te 
berekenen. De totale materiaalvoorraad biedt in zekere 
zin een overzicht van de potentie van de ‘Urban Mine’. 
Stromen uit deze voorraad zullen in de toekomst 
vrijkomen. Een deel van deze vrijkomende stromen 
is al gepland voor de komende jaren, in zogenaamde 
sloopprognoses.

Materiaalstromen bouw-en sloop
Om op basis van de materiaalvoorraad een inschatting 
te maken van de hoeveelheid vrijkomende materialen 
uit bouw- en sloopwerkzaamheden, is gebruik gemaakt 
van sloopprognoses van de Gemeente Dordrecht tot en 
met 2033 (zie figuur 4). Deze sloopprognoses maken 
inzichtelijk welk deel van de materiaalvoorraad in 
de gebouwde omgeving tot 2033 zal vrijkomen voor 
hergebruik. 

Voor de benodigde materialen voor de bouw zijn 
bouwprognoses van de Gemeente Dordrecht tot en met 
2033 gebruikt. Door de verschillende gebouwtypen uit 
de bouwprognoses te relateren aan de gebouwprofielen 
uit het Urban Mining model zijn de verwachte energie-, 
water- en materiaalstromen berekend; dat wil zeggen 
de jaarlijkse hoeveelheid benodigde grondstoffen 
tijdens de bouw in de periode 2018-2033.

Materiaalstromen gebruiksfase
Om de materiaalstromen tijdens het gebruik van alle 
gebouwen te berekenen is gekeken naar de stijging van 
inwoners in het gebied, en het BVO van de verschillende 
typen gebouwen. Door deze indicatoren te combineren 
met het Urban Mining model is berekend hoeveel 
energie er nodig zal zijn om alle gebouwen te verwarmen 
en te verlichten, hoeveel water en voedsel er door de 
inwoners geconsumeerd wordt, en de hoeveelheid 
huishoudelijk afval.

BIJLAGE 3. HET URBAN MINING MODEL



72 DORDRECHT CIRCULAIR

Landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA) is de landelijke 
meldinstantie voor bedrijfs- en gevaarlijk afval. 
Bedrijven doen op twee manieren melding: via een 
ontvangstmelding wanneer zij afval ontvangen en via 
een afgiftemelding wanneer zij zich van afval ontdoen. 
Aangezien alleen secundaire ontdoeners verplicht zijn 
tot een afgiftemelding (en deze afvalstromen dus al bij 
ontvangst zijn gedocumenteerd) zijn afgiftemeldingen 
niet meegenomen in de MFA (LMA, 2019a).

Bedrijven met meldingsplicht zijn 
afvalverwerkingsbedrijven zoals opslag- en 
overslagbedrijven, bedrijven die bouw- en sloopafval 
sorteren, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. 
Bovendien geldt een minimum opslagcapaciteit van 

50m3. Er is uitzondering van meldplicht voor bedrijven 
die uitsluitend een of meer van de volgende afvalstoffen 
verwerken: papier of karton, textiel, metalen, schone 
kunststoffen, glas, banden, resten van kabels (behalve 
grondkabels), batterijen en accu’s, elektrische 
apparaten en autowrakken (LMA, 2019b).

Wanneer primaire ontdoeners of bedrijven uitgezonderd 
van meldplicht zich van afval ontdoen bij een ontvanger 
zonder meldplicht (of een buitenlandse ontvanger), 
wordt dit niet geregistreerd. Hierbij wordt beroep 
gedaan op ‘producentverantwoordelijkheid’ van de 
ontdoener. Om onduidelijkheid tegen te gaan is het in 
dergelijke situaties niet mogelijk vrijwillig melding te 
doen (LMA, 2017).

Landelijke meldpunt afval
In het LMA wordt geregistreerd welk bedrijf het 
afval afgeeft, welk bedrijf het afval ontvangt, de 
massa, het type afval, en hoe de afvalstroom 
wordt verwerkt. Bedrijven met meldingsplicht 
zijn vooral afvalverwerkingsbedrijven zoals 
opslag- en overslagbedrijven, bedrijven die 
gevaarlijk afval ontvangen, stortplaatsen 
en verbrandingsinstallaties. Deze bedrijven 
doen hierin op twee manieren melding: via 
een ontvangstmelding wanneer zij afval 
ontvangen en via een afgiftemelding wanneer 
zij zich van afval ontdoen aan een partij die 
niet bij het LMA meldt. Aangezien alleen 
secundaire ontdoeners verplicht zijn tot een 
afgiftemelding (en deze afvalstromen dus al 
bij ontvangst zijn gedocumenteerd) zijn alleen 
ontvangstmeldingen meegenomen in de 
materiaalstroomanalyse (LMA, 2019a). 

BIJLAGE 4. LANDELIJK MELDPUNT AFVAL NOTITIE
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De LISA-database bevat alle geregistreerde bedrijven 
in een gebied en een aantal van hun kenmerken, zoals 
de sector waarin een bedrijf valt (aan de hand van SBI-
codes), het aantal werknemers en de locatie. 

BIJLAGE 5. LISA: HET WERKGELEGENHEIDSREGISTER VAN NEDERLAND
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Met de focus op de metaalindustrie is met behulp 
van de LMA-database bepaald hoeveel metalen er 
door de verschillende verwerkers in Dordrecht worden 
ontvangen. Als input van de analyse is inzichtelijk 
gemaakt vanuit welke sector deze stromen afkomstig 
zijn. Vervolgens is, als output van de analyse, bepaald hoe 
deze stromen worden verwerkt. Hierbij is een selectie 
gemaakt van verwerkingsmethoden die volgens onze 
definitie niet ‘hoogwaardig’ zijn en dus relatief kansrijk 
ter verbetering. De volgende verwerkingsmethoden zijn 
hiervoor geselecteerd:

 • Shredderen/knippen;
 • Direct storten;
 • Overslag/opbulken;
 • Verbranden met terugwinnen energie (bijstoken);
 • Verbranden in roosterovens;
 • Bewaren;
 • Inzetten als brandstof;

Door de massa van verschillende metalen 
te classificeren onder de geselecteerde 
verwerkingsmethoden, wordt duidelijk welk type en 
welke hoeveelheid metalen er jaarlijks bijvoorbeeld 
worden ‘opgebulkt’ en ‘geshred’ in de gemeente 
Dordrecht. Hiervan is een materiaalstroomanalyse 
gemaakt. 

BIJLAGE 6. LMA-ANALYSE; METAALSTROMEN
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STAKEHOLDERS INDUSTRIE POSITIE IN KETEN ACTIVITEITEN

GBN Bouw & sloop Bouw Inzamelen, sorteren en verwerken van bouwstromen

Netwerk Bouw & sloop Inzameling / sorteren Afvalinzameling

New Horizon Bouw & sloop Sloop Circulaire sloop: Stadsmijnbouw

Julianahaven Bouw & sloop Verwerking (recycling) Inzamelen en verwerken van steenachtige materialen

C2CA Bouw & sloop Verwerking (recycling) Innovatieve betonrecycling op locatie

Havenbedrijf Dordrecht Maakindustrie Verwerking: opbulken Opslag van metalen, hout en steenachtigen

HKS ScrapMetalBV Maakindustrie Verwerking: opbulken en shredden Inzamelen, sorteren en doorvoeren van ferro- en non-ferro metalen

Jansen Recycling Group Maakindustrie Verwerking: shredden Inzamelen, sorteren en doorvoeren van ferro- en non-ferro metalen

Milgro Bouw & sloop Inzameling / sorteren Innovatief afvalmanagement

Dudok groep Bouw & sloop Bouw Project- en vastgoedontwikkelaar 

BIJLAGE 7. GEÏNTERVIEWDE STAKEHOLDERS
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Figuur 19: Ruimtelijke analyse van de bedrijventerreinen 
in de gemeente Dordrecht. De visualisatie is gebaseerd 
op de CO2-emissie database van de Rijksoverheid; en de 
nationale IIBIS-bedrijventerreinen database. De IBIS database 
bevat informatie over de beschikbaarheid van kavels op 
bedrijventerreinen (incl. m2) en de aangewezen milieuzonering 
per bedrijventerrein. Milieuzonering zorgt voor een voldoende 
afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) 
en milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke 
plannen. Het doel hiervan is om reeds in ruimtelijke plannen 
milieuhinder bij woningen (en andere gevoelige functies) 
te voorkomen, maar tegelijkertijd aan bedrijven voldoende 
milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun 
bedrijfsactiviteiten.

BIJLAGE 8. BEDRIJVENTERREINEN IN BEELD
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 DORDRECHT  JAAR
CLASSIFICATIE GEBRUIKER 2014 2015 2016 2017 COMPILATIE*

GAS

Wonen Totaal gasgebruik woningen [miljoen m3] 55.500.000 598.00.000 62.200.000 59.400.000 1.384 TJ

Utiliteit Gasgebruik Publieke Dienstverlening [m3] 21.484.000 15.239.000 13.289.000 14.105.000 329 TJ

 ELEKTRICITEIT

Wonen Totaal elektriciteitsgebruik woningen [miljoen kWh] 146.300.000 145000.000 143000.000 140000.000 3.262 TJ

Utiliteit Elektriciteitsgebruik Publieke Dienstverlening [kWh] 910.77.000 95.550.000 95.805.000 93.388.000 336 TJ

BIJLAGE 9. KLIMAATMONITOR ENERGIEVERBRUIK EN EMISSIEDATA

Om het energieverbruik per gebruiksprofiel te bepalen is 
in dit geval gebruikt gemaakt van historische data van 
Klimaatmonitor. Om de juiste verbruiken toe te wijzen 
aan de verschillende geselecteerde gebruiksprofielen, 
zijn SBI codes gekoppeld aan de gebruiksprofielen; 
Wonen, Werken, Utiliteit en Industrie. In onderstaande 

tabel is een overzicht te vinden van de meegenomen 
SBI codes en de bijbehorende classificaties. Voor 
het verbruik van Hernieuwbare elektriciteit en 
Hernieuwbare warmte is bij Klimaatmonitor niet bekend 
hoeveel energie er per SBI code verbruikt wordt. Voor 
de verdeling van Hernieuwbare energie is daarom 

uitgegaan van de verdeling van fossiele energieverbruik 
tussen de verschillende gebruiksprofielen. Voor de 
jaarlijkse emissies per gebruiksprofiel is dezelfde 
aanpak gehanteerd.

* Bij de compilatie van data is steeds gebruik gemaakt van het meest recente jaar waar data voor beschikbaar was.

CONVERSIEFACTOREN

TJ/kWh 0.0000036

TJ/m3 0.0000233
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 DORDRECHT  JAAR
CLASSIFICATIE GEBRUIKER 2014 2015 2016 2017 COMPILATIE*

HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT

** Wind op land hern. elektriciteit genormaliseerd (tier 1) [TJ] 5 35 35 TJ

** Meestook elektr. centrales hern. elektriciteit (tier 1) [TJ] 0

** Decentrale verbranding biomassa WKK hern. elektriciteit (tier 1) [TJ] 29 32 33 26 26 TJ

** Afvalverbrandingsinstallatie hern. elektriciteit (tier 1) [TJ] 277 348 367 262 262 TJ

** Biogas covergisting hern. elektriciteit (tier 1) [TJ]

** Biogas RWZI hern. elektriciteit (bruto, tier 3) [TJ]

** Stortgas hernieuwbare elektriciteit (tier 3) [TJ] 26 17 10 13 13 TJ

** Waterkracht hern. elektriciteit genormaliseerd (tier 1) [TJ]

** Zonnestroom (tier 1) [TJ] 10 12 15 19 19 TJ

**Verdeling van verbruik hernieuwbare elektriciteit/gas is vastgesteld adhv verdeling gebruik fossiele energie.
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 DORDRECHT  JAAR
CLASSIFICATIE GEBRUIKER 2014 2015 2016 2017 COMPILATIE*

HERNIEUWBARE WARMTE

** Afvalverbrandingsinstallatie hernieuwbare warmte (tier 1) [TJ] 295 509 341 533 533 TJ

** Biogas RWZI hern. warmte (tier 3) [TJ]

** Biomassaketels bedrijven, alleen warmte (tier 1) [TJ]

** Decentrale verbranding biomassa WKK hern. warmte (tier 1) [TJ] 0 26 29 61 61 TJ

** Geothermie warmte (diepe bodemenergie) (tier 1) [TJ]

** Houtkachels woningen hern. warmte [TJ] 31 32 32 33 33 TJ

** Houtskool hern. warmte (tier 1) [TJ] 2 2 2 2 2 TJ

** Meestook elektr. centrales hern. warmte (tier 1) [TJ]

** WKO bodemenergie utiliteitsbouw (tier 1) [TJ] 15 16 12 12 12 TJ

** Stortgas hernieuwbare warmte (tier 3) [TJ]

CO2

Wonen CO2-uitstoot Woningen, temperatuurgecorrigeerd (sjv gas en elektr., tier 3 en warmte, tier 2) [ton] 190.208 191.446 183.306 175.974 175.974 ton 
CO2eq

Utiliteit CO2-uitstoot Publieke dienstverlening (gas en elektr., tier 3) [ton] 83.887 77.889 70.705 67.287 67.287 ton 
CO2eq
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