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Samenvatting 
De gemeente Utrecht staat voor een grote bouwopgave en gaat tot 2040 
tienduizenden woningen bouwen. Utrecht zet daarbij in op gezond 
stedelijk leven en wil zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad zijn. 
Circulair bouwen past daar goed bij. Tegelijkertijd biedt het opschalen van 
circulair bouwen kansen voor groei in werkgelegenheid, waarmee in 
banen kan worden voorzien voor het groeiend inwonersaantal. De 
gemeente ziet met een aantal startups op het gebied van circulair 
bouwen, de aanwezigheid van grotere bouwbedrijven in Utrecht en 
omgeving een goede voedingsbodem voor een ecosysteem voor circulair 
bouwen in Utrecht.  
 
Deze marktverkenning heeft als doel om inzicht te geven in de manier 
waarop de gemeente Utrecht circulair bouwen in de stad op kan schalen, 
hoe de gemeente kan inspelen op de kansen om extra werkgelegenheid 
te benutten in en in hoeverre het creëren van een ecosysteem voor 
circulair bouwen hierbij kan helpen. We doen dit door middel 
deskresearch, data-analyse, gesprekken en casestudies.  
 
Definitie circulaire economie  
Nederland werkt toe naar een 100% circulaire economie in 2050. In een 
circulaire economie gaan we efficiënt en maatschappelijk verantwoord 
om met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook toekomstige 
generaties toegang tot materiële welvaart behouden. De bouwsector 
vormt één van de vijf prioriteiten van het Rijksbrede programma 
‘Nederland Circulair in 2050’.  
 
Circulaire bouw 
De bouwsector neemt 50% van het materiaalgebruik (in tonnen) voor zijn 
rekening en 40% van al het afval is afkomstig uit de bouw. Daarnaast zijn 
gebouwen in Nederland verantwoordelijk voor 36 procent van de CO2-

uitstoot1. De urgentie om in de bouw op een efficiëntere manier met 
grondstoffen om te gaan is dus groot. We volgen in dit rapport de 
definitie van circulair bouwen die In de transitieagenda Circulaire 
Bouweconomie wordt gebruik: Circulair bouwen betekent het 
ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en 
infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de 
leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een 
wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van 
mens en dier. Hier en daar, nu en later. 
 
Transitieagenda Circulaire bouweconomie en ambities gemeente 
Utrecht  
Vertegenwoordigers van partijen die het Grondstoffenakkoord hebben 
ondertekend hebben een transitieteam samengesteld. Dit transitieteam 
heeft gezamenlijk de transitieagenda ‘Circulaire bouweconomie’ 
opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 3 etappes om tot een 
circulaire bouw te komen: 

1. 2018-2021 met als resultaat, een compleet ingericht basiskamp; 
2. 2021-2030 waarin 50% van de einddoelstelling is gerealiseerd; 
3. 2030-2050 waarin het doel – ‘de top’ - wordt bereikt'. 

 
De gemeente Utrecht steunt de transitieagenda bouw en geeft hierbij 
aan: ‘gezien de grote bouwopgave legt Utrecht prioriteit bij circulair 
bouwen. De gemeente Utrecht gaat ontwikkelaars, corporaties en 
bewoners in Utrecht stimuleren om meer circulair te (ver)bouwen’. 
Aanvullend daarop heeft de gemeenteraad de motie ‘Utrecht kiest voor 
gezonde groei’ aangenomen. Deze motie spreekt uit dat circulair bouwen 
in Utrecht de norm moet zijn. Ook krijgt circulair een vaste plek bij 
gebiedsontwikkeling en bij (her)ontwikkeling van gebouwen en wil de 
gemeente ervaring opdoen met circulaire bouw- en demontageprojecten. 
 

                                                           
1
 Programma Nederland circulair in 2050 
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Economische kansen van circulair bouwen  
Het is moeilijk om aan te geven hoeveel banen er zijn in circulair bouwen. 
Zelfs voor circulaire economie in algemene zin is er geen eenduidige 
manier. Een analyse van vestigings- en werkgelegenheidsdata leidt tot het 
inzicht dat er in de U10-gemeenten – als de PBL definitie van circulaire 
initiatieven wordt gehanteerd – 1.767 banen en 196 ‘circulaire 
initiatieven’ zijn gericht op bouwen. Het merendeel van de banen bevindt 
zich in de stad Utrecht: 1.412 banen, verdeeld over 88 initiatieven 2. 
 
Potentie 
De potentie voor groei van werkgelegenheid in circulair (ver)bouwen 
wordt in provincie Utrecht geschat op 1.500 arbeidsplaatsen over een 
periode van vijf tot zeven jaar. Dat mag absoluut bescheiden lijken op de 
schaal van de economie van de stad Utrecht, maar is vrijwel een 
verdubbeling in vijf tot zeven jaar en daarmee geenszins verwaarloosbaar. 
Deze groei zit met name in smart design, ontmanteling en scheiding, 
hoogwaardig hergebruik en marktplaatsen en grondstoffenbanken. De 
gemeente Utrecht kan inspelen op de nieuwe banen die ontstaan in deze 
nieuwe circulaire activiteiten door ruimte en goede 
vestigingsvoorwaarden te bieden. De grote bouwopgave, de initiatieven 
rondom circulair bouwen in de stad (zoals het Hof van Cartesius en 
Sustainer Homes), de aanwezigheid van grote bouwers en ontwikkelaars 
in Utrecht en omgeving en van kennis-/onderwijspartijen als ROC midden-
Nederland, MBO Utrecht College (Academie voor Techniek), Nimeto, HU 
en USI vormen hiervoor een goed uitgangspunt. Een belangrijke 
voorwaarde om de economische potentie van de opschaling van circulair 
bouwen te benutten is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd 
personeel, wat een uitdaging is. Naast voldoende instroom van jongeren, 
vergt dat ook een aanzienlijke om- en bijscholing, om circulair uiteindelijk 
‘het nieuwe normaal’ te laten zijn. 

                                                           
2
 Eigen analyse op basis van LISA (2019) en PBL rapport ‘Circulair economie in 

kaart’ 

Marktgroep circulair bouwen 
De bouwsector in de provincie Utrecht is van gemiddelde omvang, zowel 
absoluut als relatief. De voornaamste groep binnen de bouwsector in de 
gemeente Utrecht is de groep ingenieurs en architecten, terwijl in de 
gemeenten rondom Utrecht zich relatief veel banen bij bouwbedrijven en 
toeleveranciers bevinden. Ongeveer 56% van de banen in de U10-
gemeenten binnen de bouwsector is in de gemeente Utrecht gehuisvest. 
Dat is iets meer dan het aandeel van de gemeente in de totale 
werkgelegenheid in de U10-gemeenten (52%). 
 
De hele bouwketen is vertegenwoordigd in en rondom Utrecht. Er 
bevinden zich zowel startups als grote bouwers en ontwikkelaars in en 
rond de stad. Daarnaast houden het Utrecht Sustainability Institute (USI), 
de HU en diverse MBO-instellingen zich bezig met onderzoek en onderwijs 
gelieerd aan circulair bouwen. 
 
Barrières voor het opschalen van circulair bouwen 
Aangezien de transitie naar een circulaire (bouw)economie nog aan het 
begin staat, is het niet verwonderlijk dat er nog barrières bestaan. De 
voornaamste barrières die de gesprekspartners noemden zijn: 

 De bouwsector is een stugge en traditionele sector die niet snel 
uit zichzelf verandert; 

 Onzekerheid over circulair bouwen bij financiers, beleggers en 
verzekeraars, waardoor circulaire projecten moeilijk van de grond 
komen; 

 Een gebrek aan goede voorbeelden met voldoende schaal om 
deze onzekerheden weg te nemen; 

 Ook kan de huidige wet- en regelgeving belemmerend werken 
voor het hergebruik van materialen en voor de snelheid waarmee 
bouwvergunningen worden afgegeven. 

 
De gemeente Utrecht kan niet op alle barrières invloed uitoefenen, omdat 
veel van de barrières het schaalniveau van een gemeente overstijgen. In 
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de gesprekken zijn wel een aantal instrumenten genoemd die de 
gemeente ter beschikking heeft, waarmee zij circulair bouwen in de stad 
kan stimuleren. 
 
Instrumenten voor de gemeente Utrecht voor het opschalen van 
circulair bouwen 
De gemeente Utrecht heeft een aantal instrumenten ter beschikking 
waarmee circulair bouwen kan worden opgeschaald. Via tenders en 
bestemmingsplanwijzigingen kan de gemeente op een aantal manieren 
invloed uitoefenen:  

 Tenders die de gemeente uitzet voor bouwprojecten op eigen 
grond zijn een krachtig instrument om circulair bouwen in de stad 
af te dwingen. Volgens de gesprekspartners is het hierbij van 
belang om de eisen in samenspraak met de markt op te stellen en 
deze met de tijd op te voeren.  

 Op locaties waar de gemeente geen grond in bezit heeft kan de 
gemeente via onderhandelingen bij de wijzigingen van de 
bestemmingsplannen een bepaalde mate van circulariteit 
afdwingen.  

 Naast harde factoren kan de gemeente ook zachte factoren in 
tenders en bestemmingsplanwijzigingen meenemen, zoals het 
betrekken van een innovatieve startups of het delen van de 
vergaarde kennis van een circulair bouwproject. 

 
Naast eisen stellen aan anderen kan de gemeente ook invloed uitoefenen 
op het opschalen van circulair bouwen door zelf het goede voorbeeld te 
geven. Circulaire inkoop en circulaire principes toepassen in het 
maatschappelijk vastgoed is een manier om dit te doen. Een faciliterende 
rol van gemeente, ook op het gebied van regelgeving kan ook helpen voor 
opschaling. De gemeente kan partijen helpen met experimenteren. Dit 
kan door het opnemen van flexibiliteit in bestemmingsplannen, waardoor 
flexibele of tijdelijke bouwwerken hierbinnen passen en door het snel 
afhandelen van vergunningen van circulaire bouwprojecten. Wellicht kan 

een hogere mate van circulariteit worden beloond met een hoger 
bouwvolume. 
 
Doordat traditionele businessmodellen niet goed werken bij circulaire 
bouwprojecten en investeerders nog terughoudend zijn met investeren in 
circulaire projecten, kan de gemeente een rol spelen door, bijvoorbeeld in 
samenspraak met EBU en/of de provincie Utrecht, een revolverend fonds 
op te zetten waaruit garanties of eventueel (aanvullende) leningen 
worden verstrekt bij circulaire bouwprojecten. Dit zou een tijdelijke 
maatregel moeten zijn, totdat de markt voor financiering van circulair 
vastgoed volwassen is. 
 
Creëren van werkgelegenheid 
De transitie naar een circulaire bouweconomie biedt kansen voor nieuwe 
werkgelegenheid voor de gemeente Utrecht. Voor de creatieve en 
kennisintensieve kant van de circulaire bouw is de gemeente Utrecht 
volgens veel gesprekspartners een geschikte plek. Met de aanwezigheid 
van een aantal startups op dit gebied, de USI, HKU en de HU ligt hiervoor 
al een goede basis. Het is onzeker hoeveel werkgelegenheidsgroei er 
precies verwacht kan worden, omdat er ook banen uit de traditionele 
bouw verloren gaan. Om de kansen op extra werkgelegenheid te 
verzilveren is het volgens de gesprekspartners van belang dat de 
gemeente voldoende aandacht heeft voor de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. De gemeente kan bijvoorbeeld startups en bedrijven in 
de (circulaire)bouw verbinden aan onderwijsinstellingen en aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de nieuwe 
werkgelegenheid is uitermate geschikt voor stages vanuit het ROC en 
MBO of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 
het weer geschikt maken van bouwmateriaal voor hergebruik. 
 
Ecosysteem voor circulair bouwen 
Om het potentieel voor nieuwe werkgelegenheid in circulair bouwen te 
benutten kan het behulpzaam zijn om een ecosysteem benadering te 
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hanteren. Voor een ecosysteem voor circulair bouwen heeft Utrecht veel 
elementen op orde, maar de stad blinkt ook nog niet uit. 
 
Succesfactoren succesvolle ecosystemen 
Uit de analyse van drie casussen is een aantal factoren af te leiden die bij 
kunnen dragen aan het realiseren van een succesvol economische 
ecosystemen:  

 Consistente langjarige strategie met draagvlak vanuit 
bestuurders, overheden en het bedrijfsleven; 

 Aanbod van bedrijfsruimte dat qua prijs en faciliteiten goed 
aansluit bij de doelgroep. Bijvoorbeeld incubatorgebouwen en 
ruimte voor testlocaties; 

 Stevige inzet op branding en communicatie. Reuring creëren door 
middel van evenementen; 

 Goede aansluiting van vraag en aanbod op het gebied van arbeid 
en kennis. 

 
Om circulair bouwen in Utrecht verder te brengen is er ruimte nodig voor 
experiment en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Daarnaast blijkt uit de 
analyse van de ecosysteem-casussen dat het kan helpen om bedrijvigheid 
te clusteren en verbindingen tussen bedrijven en onderwijs te maken op 
een fysieke plek. Zowel het Werkspoorkwartier, Strijkviertel als Lage 
Weide kunnen hiervoor in Utrecht een belangrijke rol spelen. Het 
Werkspoorkwartier is hierbij geschikt als locatie voor een innovatielab 
voor circulair en duurzaam bouwen, onderwijs gericht op bouw en 
techniek en als pilot- en voorbeeldlocatie voor circulair bouwen. 
Daarnaast kunnen kleinschalige verwerking en creatieve toepassing van 
restmaterialen uit de bouw in het Werkspoorkwartier worden uitgevoerd 
en leent het terrein zich uitstekend voor nieuwe activiteiten als smart 
design en (materiaal)data-beheer. Lage Weide is door de grootschaligheid 
en ligging aan de rand van de stad en aan het water geschikt voor 
activiteiten zoals de bouwhub en een grootschalige grondstoffenbank.  

Lage Weide en Strijkviertel zijn ook potentiële locaties voor een 
woningbouwfabriek, die dan tevens voorop zou moeten lopen in het 
toepassen van circulaire principes.  
 
Strijkviertel komt vanaf de eerste helft van de jaren twintig op de markt. 
Op het terrein is plaats voor kleinschalige en arbeidsintensieve 
bedrijvigheid, onder andere voor duurzame bouw- en energiebedrijven. 
De ambitie voor Strijkviertel is om zowel de openbare ruimte als de 
uitgeefbare kavels circulair te ontwikkelen. Op Strijkviertel wordt de 
verbinding gezocht met MBO-onderwijs om onderwijs en bedrijvigheid te 
vervlechten. Hoe dat er uit komt te zien is nu, 2019, nog niet bekend. De 
ontwikkeling van Strijkviertel kan de innovatie in circulair bouwen verder 
aanjagen en in praktijk brengen en zo circulaire gebiedsontwikkeling in 
Utrecht van early adoption naar mainstream brengen. 
 
De ‘creative minds’ en ‘brains’ op het Werkspoorkwartier, de ‘muscles’ op 
Lage Weide en een mix daarvan op Strijkviertel kan een sterke combinatie 
vormen en de positie van Utrecht als ecosysteem voor circulair bouwen 
versterken. 
 
Aanbevelingen  
Uit dit onderzoek leiden we twaalf aanbevelingen af die de gemeente 
Utrecht handvaten biedt om circulair bouwen in de stad op te schalen en 
extra werkgelegenheid te creëren rondom circulair bouwen in de stad.  
 

Aanbevelingen 

1. Maak een strategie Utrecht Circulair 

2. Zet in op branding van Utrecht circulair als dé plek voor circulair 
bouwen  

3. Zet in op een ecosysteem voor circulair bouwen, met het 
Werkspoorkwartier, Lage Weide en Strijkviertel als fysiek 



9 
 

zwaartepunt 

4. Stimuleer het gebruik en (door)ontwikkeling van bouwhubs 

5. Werk actief aan het verbinden van onderwijs en bedrijven 

6. Benut de kans om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te 
zetten voor nieuwe circulaire activiteiten 

7. Gebruik tenders en bestemmingsplannen om circulair bouwen op te 
schalen  

8. Versterk (triple helix) samenwerking rondom circulair bouwen  

9. Stimuleer pilot projecten 

10. Zet in op (Europese) subsidies om pilot projecten te realiseren 

11. Werk aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van financiering 

12. Stimuleer circulair bouwen met wet- en regelgeving 

 
Het is allereerst van belang om heldere en richtinggevende ambities ten 
aanzien van circulair bouwen voor ontwikkelingen in de stad op te stellen 
en deze vast te leggen in een strategie. Vervolgens kan de gemeente  
stevig inzetten op de branding van Utrecht als hotspot voor circulair 
bouwen.  
 
Het inzetten op een ecosysteem voor circulair bouwen met een fysiek 
zwaartepunt op het Werkspoorkwartier, Lage Weide en Strijkviertel, kan 
een bijdrage leveren aan het opschalen van circulair bouwen in de stad en 
het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Het Werkspoorkwartier 
heeft potentie als creatieve circulaire experimenteerplek. Lage Weide 
leent zich goed voor grootschaligere activiteiten, zoals een 
grondstoffenbank, een doorontwikkelde BouwHub en een fabriek voor 
woningen. Strijkviertel positioneert zich als locatie voor kleinschaligere en 
arbeidsintensieve bedrijvigheid in onder andere de circulaire bouw. Qua 

schaalgrootte zit Strijkviertel tussen het Werkspoorkwartier en Lage 
Weide in. Strijkviertel kan ruimte bieden aan bijvoorbeeld een werkplaats 
voor het opwerken van secundaire bouwmaterialen, een vooruitstrevend 
bouwbedrijf gericht op biobased bouwen, startups uit het 
Werkspoorkwartier (en andere gebieden in de stad) die 
uitbreidingsruimte zoeken en aan een (kleine variant van) een 
woningbouwfabriek. Het circulair ontwikkelen van Strijkviertel zelf – dus 
zorgen dat de bedrijfsgebouwen en de inrichting van de openbare ruimte 
zoveel mogelijk in lijn is met het circulaire gedachtegoed – is belangrijk en 
draagt bij aan het te vormen ecosysteem. 
 
Het innemen van een grondpositie om ruimte te kunnen bieden aan 
circulaire bedrijvigheid kan de gemeente helpen om de ontwikkeling van 
het ecosysteem te versnellen. Strijkviertel, waar de gemeente 
grondpositie heeft, en het Eneco terrein dat in het Werkspoorkwartier 
gefaseerd vrijkomt zijn hiervoor een geschikte gebieden. Verder kan de 
BouwHub een belangrijke rol spelen in het ecosysteem voor circulair 
bouwen in Utrecht. Zet dus in op het doorontwikkelen van de BouwHub 
naar een circulaire hub, waar grootschalig bouw- en sloopafval dat de 
stad uitgaat wordt verzameld en bewerkt/opgewerkt. Daarmee wordt ook 
werkgelegenheid gegenereerd aan de logistieke en industriële kant. 
 
Voor een succesvol ecosysteem is het essentieel om voldoende 
gekwalificeerde arbeidskrachten te hebben. Daarom is het belangrijk om 
actief te werken aan het verbinden van onderwijs en bedrijven. De 
gemeente kan met bedrijven en onderwijsinstellingen afspraken maken 
over het curriculum, zodat het onderwijs goed aansluit op de behoeften 
van bedrijven. Ook kan de gemeente een rol spelen in het verbinden van 
onderwijs en bedrijven als het gaat over stageplekken en 
(onderzoeks)projecten. Daarnaast is het aan te bevelen om de kans te 
benutten deze mensen in te zetten op nieuwe circulaire activiteiten, zoals 
het opwerken van gebruikte bouwmaterialen. Een deel van de activiteiten 
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die komen kijken bij circulair bouwen zijn namelijk goed geschikt om 
uitgevoerd te worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Op de bouwlocaties waar de gemeente grondeigendom heeft, zoals op 
Strijkviertel,, kan ze circulariteit in tenders meenemen als voorwaarde. Zo 
stimuleert de gemeente de opschaling van circulair bouwen in de stad op 
een directe manier. Daarnaast is het aan te bevelen om de triple helix 
samenwerking omtrent circulair bouwen verder te versterken. In de fase 
waarin de transitie naar een circulair bouweconomie zich nu bevindt is 
het belangrijk om gezamenlijk te experimenteren en van elkaar te leren. 
Met EBU ‘Groen’ en Cirkelregio Utrecht ligt er al een goede basis.  
 
Door meer pilotprojecten uit te voeren krijgen bedrijven de kans om te 
etaleren dat circulair bouwen werkt en op die manier komt kennis en 
ervaring bij voldoende en de juiste mensen in de totale bouwketen 
terecht. De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen door 
gebieden aan te wijzen waar er met circulair bouwen geëxperimenteerd 
gaat worden. Nationale en Europese subsidiegelden kunnen helpen om 
onderzoeks- en pilotprojecten van de grond te krijgen.  
 
Verder is het van belang dat financiering goed toegankelijk en beschikbaar 
is voor (circulaire) startups en dat de gemeente waar het kan met wet- en 
regelgeving circulair bouwen stimuleert.  
 
Voor een uitgebreidere toelichting op de twaalf aanbevelingen verwijzen 
we naar hoofdstuk 6. 
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1 Inleiding 

De gemeente Utrecht gaat de komende jaren flink groeien. De 
verwachting is dat het aantal inwoners groeit van 353.000 in 
2019 naar 455.000 inwoners in 20403. De groei van de stad 
brengt uitdagingen met zich mee. De werkgelegenheid 
bijvoorbeeld moet, als dat kan, naar rato meestijgen. 
Tergelijkertijd zijn economie en arbeidsmarkt in ontwikkeling 
en dat brengt kansen met zich mee. Utrecht ziet acht 
groeimarken waarin nieuwe en andere banen zullen ontstaan. 
Eén van die groeimarkten is de circulaire economie en dan 
specifiek de circulaire bouweconomie. In dit onderzoek gaan 
we in op de circulaire bouweconomie en de manier waarop de 
gemeente Utrecht de potentie van deze groeimarkt kan 
benutten. 
 
1.1 Aanleiding 
 
Utrecht zet in op gezond stedelijk leven en wil zo snel mogelijk een 
klimaatneutrale stad zijn. Circulair bouwen past goed binnen deze 
ambities. De grote bouwopgave in de stad en de tienduizenden woningen 
die er tot 2040 in de stad gebouwd gaan worden bieden de kans om 
circulair bouwen op grote(re) schaal toe te gaan passen. Daarnaast zou 
het opschalen van circulair bouwen tot meer banen in de stad kunnen 
leiden.  
 

                                                           
3
 Gemeente Utrecht, Onderzoek & Cijfers 2019 

Dit vormt de aanleiding van de gemeente om te onderzoeken op welke 
manier de gemeente het circulaire bouwen zou kunnen opschalen en in 
hoeverre en op welke manier hier ook een toename in werkgelegenheid 
aan verbonden kan worden. 
 

1.2 Doelstelling onderzoek 
 
Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de volgende zaken:  

 Inzicht in bedrijvigheid uit de marktgroep Gezonde Gebouwde 
Omgeving (GGO) – in het specifiek hierbinnen de circulaire bouw - 
en ontwikkelingen in Utrecht en regio en de relatie daarvan met 
ontwikkelingen elders in het land. 

 Inzicht in potentieel, behoeften en interesse van ondernemers, 
innovatieve bedrijven, creatieve (maak)bedrijven, bedrijfsleven 
uit de bouw- en installatiebranche en bouwtechnische kennis- en 
onderwijsinstellingen voor vestiging in Utrecht. 

 Inzicht in best practices en opschaling van stedelijke ecosystemen. 

 Inzicht in de manier waarop de gemeente invloed uit kan oefenen 
op de versnelling van de opschaling van de circulaire bouwsector.  

 

1.3 Circulaire economie en circulaire bouw  
 
Definitie circulaire economie 
In een circulaire economie gaan we efficiënt en maatschappelijk 
verantwoord om met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook 
toekomstige generaties toegang tot materiële welvaart behouden. De 
circulaire economie gaat verder dan enkel recycling. Het gaat bijvoorbeeld 
ook om het verminderen van het gebruik van grondstoffen, producten zo 
ontwerpen dat ze na gebruik eenvoudig uit elkaar te halen zijn voor 
hergebruik, het verlengen van de levensduur van producten door 
onderhoud en reparatie en het terugwinnen van grondstoffen uit 
afvalstromen.  
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De verschillende circulaire strategieën kunnen worden samengevat in de 
zogenaamde R-ladder (zie figuur 1), waar deze zijn gerangschikt van 
meeste naar minste grondstoffenbesparing. Met Refuse en Rethink wordt 
de meeste impact behaald, terwijl Recycling laag op de R-ladder staat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: R-ladder met circulaire strategieën 

 
 
Omvang circulaire economie 
Uit het PBL rapport ‘Circulaire economie in kaart’ blijkt dat er in 
Nederland 85.000 circulaire initiatieven zijn, waar naar schatting minstens 
420.000 banen mee gemoeid zijn. Het grootste gedeelte van de circulaire 
activiteiten (69%) is gecategoriseerd onder de transitieagenda 
Consumptiegoederen, gevolgd door de transitieagenda Bouw (17%) en 
die van de Maakindustrie (16%). Gezien vanuit de verschillende R-
strategieën bevat de categorie reparatie verreweg de meeste activiteiten 
(ruim 70.000 van de 85.000 activiteiten). De strategieën hoger op de R-
ladder blijven dus achter. Aandacht voor de volle breedte van de R-
strategieën is waardevol in de overgang naar een circulaire economie. 

Bron: PBL, 2019 

Programma Nederland Circulair in 2050 
 
De noodzaak voor een transitie naar een circulaire economie komt 
voort uit de groei van de vraag naar grondstoffen en de eindigheid van 
de grondstoffenvoorraad, de afhankelijkheid van andere landen voor de 
toegang tot grondstoffen en de samenhang met het klimaatvraagstuk. 
Deze aanleidingen worden onderstreep in het ‘Programma Nederland 
Circulair in 2050’. Dit Rijksbrede programma Circulaire Economie richt 
zich op de ontwikkeling van een 50% circulaire economie in 2030 en een 
100% circulaire economie in 2050. De bouwsector vormt hierbinnen 
één van de vijf prioriteiten. In de transitieagenda Bouw is deze prioriteit 
verder uitgewerkt; zie hiervoor hoofdstuk 2. 
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Circulaire bouw 
We volgen in dit rapport de definitie van circulair bouwen die In de 
transitieagenda Circulaire Bouweconomie wordt gebruik:  
 
Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken 
van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke 
hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en 
ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch 
verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en 
daar, nu en later. 
 
In de Bouwagenda worden drie pijlers onderscheiden: infrastructuur, 
woningbouw en utiliteitsbouw. Daarnaast wordt er nog specifiek 
aandacht besteed aan de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hier 
gaan we in dit rapport logischerwijs niet op in. Hoewel circulair bouwen 
nog in de kinderschoenen staat, groei het besef dat de bouw anders moet 
gaan werken. Er worden grote hoeveelheden materialen in onze 
gebouwen verwerkt: 50% van het materiaalgebruik (in tonnen) komt voor 
rekening van de bouw en 40% van al het afval is afkomstig uit de bouw. 
Daarnaast zijn gebouwen in Nederland verantwoordelijk voor 36 procent 
van de CO2-uitstoot4. Genoeg urgentie dus om met circulair bouwen aan 
de slag te gaan.  
 
De transitie naar een circulaire bouweconomie brengt de nodige 
uitdagingen met zich mee, maar er zijn positieve ontwikkelingen gaande 
en er lopen goede initiatieven die bijdragen aan de transitie.  
 
Daarnaast wordt steeds beter duidelijk dat circulair bouwen ook kansen 
biedt. Het hergebruik van materialen en flexibel ontwerpen van 
gebouwen bieden kansen voor nieuwe businessmodellen. Slim hergebruik 
kan ook leiden tot kostenvoordelen. Bovendien leidt circulair bouwen tot 

                                                           
4
 Programma Nederland circulair in 2050 

nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld: demontage en opwaardering), wat kan 
leiden tot de creatie van banen in de circulaire bouw. Daarbovenop kan 
circulair bouwen, zoals in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie 
ook wordt geconstateerd, dynamiek met zich meebrengen waardoor de 
bouwsector zich kan profileren als aantrekkelijke, innovatieve werkgever, 
met positieve effecten op de instroom van nieuw talent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de transitie naar een circulaire 
bouwsector en de ontwikkelingen die plaatsvinden.  
 
 
 
 
 

Figuur 2: Concrete maatschappelijke opgaven binnen de bouw uit de Bouwagenda 

Bron: De Bouwagenda, 2017   
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1.4 Opbouw rapport 
 
In deze inleiding hebben we de doelen en kaders van dit rapport 
geschetst. In hoofdstuk 2 gaan we in op de (nationale) ontwikkeling van 
circulair bouwen en de kansen die dit met zich meebrengt. Vervolgens 
brengen we in hoofdstuk 3 de (circulaire) bouwsector in de regio in kaart. 
We kijken naar de regionale ontwikkeling en de spreiding van 
bouwbedrijven, toeleveranciers, ontwikkelaars en ingenieurs en 
architecten.  
 
We hebben in het kader van dit project gesproken met partijen die zich 
bezig houden met circulair bouwen in en rondom Utrecht; startups, 
experts, onderwijsinstellingen en medewerkers binnen de gemeente. In 
hoofdstuk 4 gaan we in op de uitkomsten van deze gesprekken en 
verschaffen we inzicht in de voorkeuren van de marktpartijen en het 
handelngsperspectief van de gemeente om de circulaire bouwsector op te 
schalen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre de gemeente 
hiermee de werkgelegenheid zou kunnen stimuleren. 
 
In hoofdstuk 5 worden verschillende succesvolle ecosystemen in 
Nederland geanalyseerd op succesfactoren en wordt gekeken in hoeverre 
Utrecht aan de sleutelelementen van een succesvol ecosysteem voldoet.  
 
In hoofdstuk 6 worden vervolgens conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan over de wijze waarop de gemeente Utrecht bij kan dragen aan de 
opschaling van de circulaire bouw en het creëren van een ecosysteem.  
 

 
 
 
 

Figuur 3: Het Hof van Cartesius, circulair gebouwde werkplekken voor 
creatieve en duurzame ondernemers 

 
Bron: hofvancartesius.nl 
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2 Ontwikkelingen circulair 
bouwen 

2.1 Ontwikkeling circulaire bouw 
 
In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 (2016) is voor de 
bouw de volgende set van strategische doelstellingen uitgewerkt: 
 

1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral 
hernieuwbare grondstoffen. 

2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk 
geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik 
en minder milieu-impact). 

3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de 
productie- en bouwfase als in de gebruiksfase. 

4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op 
veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en 
consument. 

 

Er is een transitieteam samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers 
van partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend. Dit 
transitieteam heeft vervolgens de transitieagenda ‘Circulaire 
bouweconomie’ opgesteld.  
 
In de transitieagenda wordt de transitie naar een circulaire 
bouweconomie gezien als een bergbeklimming: ‘We willen naar de top, 
maar we kennen de route nog niet precies. Daarom moeten we allereerst 
inventariseren wat we nodig hebben om op weg te kunnen gaan en zorgen 
dat ons basiskamp is ingericht’.  
 
 

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 etappes: 
4. 2018-2021 met als resultaat, een compleet ingericht basiskamp; 
5. 2021-2030 waarin 50% van de einddoelstelling is gerealiseerd; 
6. 2030-2050 waarin het doel – ‘de top’ - wordt bereikt'. 

 
De transitieagenda stelt dat vanaf 2023 alle uitvragen van de overheid - 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk - circulair zullen zijn, tenzij dit niet 
(volledig) mogelijk is. Vanaf 2030 komt het woord tenzij te vervallen en 
zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Volgens de 
transitieagenda zijn overheidsopdrachtgevers aan zet om het 
instrumentarium dat daarvoor nodig is te ontwikkelen, gezamenlijk en in 
gesprek met de markt. Het is volgens de ondertekenaars van de 
transitieagenda van belang om daarvoor pilots op te zetten, te 
experimenteren, een ‘leeromgeving’ te creëren en om opgedane kennis 
te verspreiden.  
 
De transitieagenda onderscheidt verscheidene knelpunten die de 
opschaling van circulair bouwen in de weg staan. Zo is er nog 
onvoldoende vraag en aanbod, zijn huidige financiers huiverig voor de 
risico’s van de vereiste innovaties en zijn nieuw beleid en aanpassing van 
de wet- en regelgeving nodig om barrières5 weg te nemen en circulariteit 
te stimuleren. Deze knelpunten zijn in de transitieagenda vertaald naar 
vier speerpunten: 
 
1: marktontwikkeling 
2: meten 
3: beleid, wet- en regelgeving 
4: kennis & bewustwording 
 

                                                           
5
 Zie https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-

economie/huidige-wet-en-regelgeving/  voor barrières in de wet- en regelgeving 

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/huidige-wet-en-regelgeving/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/huidige-wet-en-regelgeving/
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De gemeente Utrecht heeft het grondstoffenakkoord ondertekend en 
aangegeven bij alle transitieagenda’s, waaronder de transitieagenda 
bouw, betrokken te willen zijn. Bij deze ondertekening stelt de gemeente: 
‘Utrecht zet in op het smeden van nieuwe allianties, die circulariteit van 
grondstoffen en producten als uitgangspunt nemen. Door innovatie, meer 
hoogwaardig hergebruik èn toepassing van ‘social return’ ontstaan 
nieuwe banen, óók voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Utrecht draagt bij aan de expertise ontwikkeling over de circulaire 
economie, onder andere door deelname aan diverse Green en City Deals 
en de alliantie Cirkelregio Utrecht. Gezien de grote bouwopgave legt 
Utrecht prioriteit bij circulair bouwen. De gemeente Utrecht gaat 
ontwikkelaars, corporaties en bewoners in Utrecht stimuleren om meer 
circulair te (ver)bouwen’. De motie ‘Utrecht kiest voor gezonde groei’ die 
de Raad op 8 december 2016 aannam bij de behandeling van de nieuwe 
Ruimtelijke Strategie spreekt uit dat “circulair bouwen in Utrecht de norm 
moet zijn”. Daaraan wordt op de volgende manier invulling gegeven: 
 

1. Circulair krijgt een vaste plek bij gebiedsontwikkeling en bij 
(her)ontwikkeling van gebouwen; 

2. Ervaring opdoen met circulaire bouw- en demontageprojecten. 
 
De alliantie Cirkelregio Utrecht heeft in maart 2019 het Manifest 
Circulaire Topregio Utrecht 2050 gepubliceerd6, waarin ook circulair 
bouwen een plaats krijgt. Hiermee heeft de alliantie negen handreikingen 
gegeven voor concrete acties om toe te werken naar een circulaire 
economie aan de lijsttrekkers van de politieke partijen van de Provinciale 
Staten van de provincie Utrecht. In het coalitieakkoord 2019-2023 van de 
provincie Utrecht komen een aantal van de punten uit het manifest 
duidelijk terug. Zo staat er genoemd dat de provincie circulariteit een 
volwaardige plaats geeft in gebiedsontwikkelingen, een regionale 

                                                           
6
 http://www.cirkelregio-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/190403-

Manifest_CirculaireTopregio.pdf 

grondstoffenstrategie gaat ontwikkelen en de voortgang gaat monitoren. 
Ook wil de provincie circulair bouwen stimuleren en participeren in 
initiatieven en netwerken op het gebied van circulaire ontwikkelingen.  
 
Transitie 
In het Programma Nederland Circulair in 2050 staat dat voor de transitie 
naar een circulaire economie zowel technische, sociale als 
systeeminnovaties nodig zijn. Figuur 4 schetst de staat van de transitie 
naar een circulaire economie en illustreert dat de transitie nog in een 
beginfase verkeert. 
 
Transities zijn – aldus Drift - niet te sturen, maar wel te versnellen en 
richting te geven. Hiervoor zijn innovatieve en ambitieuze 
samenwerkingsvormen tussen bedrijven, overheden en burgers nodig.  
 
Figuur 4: Schets van de staat van de transitie naar een circulaire economie 

 
Bron: Drift, 2017 
 
Volgens de SER (2016) is het voor een transitie van belang om consistent 
beleid te voeren door alle relevante sectoren en schaalniveaus heen. De 
overheid stelt kaders en bewaakt deze en er wordt tegelijkertijd ruimte 
geboden aan bottom-up initiatieven.  

http://www.cirkelregio-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/190403-Manifest_CirculaireTopregio.pdf
http://www.cirkelregio-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/190403-Manifest_CirculaireTopregio.pdf
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In de transitieagenda circulaire bouweconomie worden twee belangrijke 
rollen voor overheden geschetst; publiek en privaat. De publieke rol gaat 
over de rol als wet- en regelgever waarbij de overheid een aanjager kan 
zijn met bijvoorbeeld stapsgewijze scherpere regelgeving met betrekking 
tot eisen voor circulair bouwen. Of overheden kunnen juist inzetten op 
faciliterende wet- en regelgeving zodat er meer geëxperimenteerd kan 
worden met circulair bouwen. Ook financiële regelingen vallen onder de 
publieke rol van de overheid. En privaat, als belangrijkste opdrachtgever 
in de GWW en launching customer in zowel de utiliteitsbouw als de GWW, 
waarbij ze een belangrijke voorbeeldrol vervult. 
 
Trends en ontwikkelingen in de circulaire bouw 
Hoewel de circulaire bouw nog in een beginstadium zit, zijn er 
verschillende ontwikkelingen en initiatieven gaande die kunnen bijdragen 
aan het opschalen van circulair bouwen. Het is voor de gemeente Utrecht 
van belang om te weten wat er speelt rondom circulair bouwen. 
Hieronder geven we een aantal voorbeelden van ontwikkelingen die in 
algemene zin spelen rondom circulair bouwen, die aanknopingspunten 
bieden voor de gemeente Utrecht. 
 
Data en materiaalpaspoorten  
Materialen en producten op een effectieve manier opwerken en 
hergebruiken vraagt om de beschikbaarheid van de juiste informatie. Ook 
voor het kiezen van materialen en producten die goed herbruikbaar zijn is 
deze informatie erg belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste data is 
dus een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle circulaire 
bouwsector.  
 
De gemeente zou bijvoorbeeld eisen kunnen stellen aan publieke 
beschikbaarheid van data van vrijkomend materiaal in de stad. Dat 
vergroot de kans op hergebruik van vrijkomend materiaal en zorgt 
daarmee voor werkgelegenheid (opwerken en transporteren van 
materialen en producten).  

Daarnaast kunnen materiaalpaspoorten gebruikt worden voor 
nieuwbouw om inzichtelijk te maken welke materialen er in een gebouw 
zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Een materialenpaspoort geeft 
informatie over de kwaliteit, locatie en financiële waarde van de 
materialen. Het hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval 
en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger. Er zijn 
verschillende initiatieven die materiaalpaspoorten aanbieden. Vanuit het 
Horizon 2020 project BAMB is er een materiaalpaspoort-platform 
opgericht 7 en in Nederland worden de materiaalpaspoorten van 
Madaster steeds vaker toegepast8. 
 
Nieuwe businessmodellen  
Een van de belangrijke barrières om circulair bouwen op te schalen is het 
financiële aspect. Nu worden circulaire gebouwen vaak nog als te duur 
gezien vergeleken met de conventionele bouw. Op langere termijn zijn er 
echter zeker financiële voordelen te behalen door circulair te bouwen.  
 
Bij de nieuwe businessmodellen staat centraal dat de partijen die het 
beste de verantwoordelijkheid kunnen dragen over producten en 
materialen ook de controle hierover behouden. Voor elementen met een 
lange levensduur, zoals de gevel of de draagstructuur, is dit veelal de 
gebouweigenaar. Voor elementen met een kortere levensduur kan dit 
soms beter de producent of leverancier zijn. Door op een nieuwe manier 
over de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van gebouwen en 
elementen na te denken, kan een prikkel ontstaan om producten en 
materialen op een circulaire manier te produceren en installeren. 
 
 

                                                           
7
 https://www.bamb2020.eu/topics/materials-passports/ 

8
 https://mraduurzaam.nl/materialenpaspoort-geeft-impuls-aan-circulaire-

bouweconomie/ 

https://www.bamb2020.eu/topics/materials-passports/
https://mraduurzaam.nl/materialenpaspoort-geeft-impuls-aan-circulaire-bouweconomie/
https://mraduurzaam.nl/materialenpaspoort-geeft-impuls-aan-circulaire-bouweconomie/
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MVO Nederland onderscheidt in het e-book Circulair Nederland drie 
voorname circulair businessmodellen: 

1. Product-dienst-combinaties: producten worden niet verkocht, 
maar worden aangeboden als dienst. De producent en/of 
installateur blijven verantwoordelijk voor het onderhoud en de 
end-of-life oplossing; 

2. Koop-terugkoop: een constructie waarbij het product wel 
verkocht wordt, maar gelijktijdig een afspraak wordt gemaakt 
over de terugkoop ervan na gebruik. Dit verzekert wederom dat 
de producent nadenkt over onderhoud, demontabiliteit en 
restwaarde van zijn product; 

3. Koop-doorverkoop: de producent koopt zijn product terug bij 
end-of-life, maar afspraken worden gemaakt met een derde partij 
voor de verkoop, soms met gegarandeerde restwaarde. 

 
Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe businessmodellen. 
Ook worden de effecten op milieu en maatschappij (beter) meegenomen 
in de prijzen van materialen en gebouwen, waardoor circulaire 
oplossingen aantrekkelijker worden. Een ander voorbeeld is een nieuwe 
vorm van eigenaarschap en exploitatie, waarbij een circular economy 
service company (CESCO) het financieren, eigenaarschap en onderhoud 
combineert. 
 
Biobased 
Binnen de circulaire bouw is het gebruik van biobased materialen een 
relevante ontwikkeling, de helft van de circulaire icoonprojecten bestaat 
uit gebouwen waarin biobased / cradle-to-cradle materialen centraal 
staan. Biobased materialen en producten zijn hernieuwbaar en kunnen in 

veel gevallen worden gefabriceerd uit afval- en reststromen. Daarnaast 
hebben biobased materialen een kleinere CO2 voetafdruk9. 
 
Figuur 5: Houten modulair box-in-box concept van Sustainer Homes, 
waarmee 2000 m2 kantoorruimte wordt gecreëerd in de Werkspoorfabriek  

 
Bron: sustainerhomes.nl 
 
Dat biobased bouwproducten tot nu toe nog niet op grote schaal gebruikt 
worden, wordt grotendeels veroorzaak door de huidige grootschalig 
toegepaste bouwmethoden. Deze zijn gericht op het zoveel mogelijk 
besparen op materiaalkosten en arbeid. Biobased materialen pasten daar 
vaak (nog) niet goed bij. Zodra de CO2-impact wordt doorberekend in de 
materiaalkosten kunnen bouwsystemen met hernieuwbare biobased 
materialen breder toepassing kunnen vinden. Daarnaast zullen er ook 
innovaties en ontwikkelingen plaatsvinden die bijdragen aan het 
opschalen van biobased materialen. Houtskeletbouw, biobased 
isolatiematerialen en groene daken zijn oplossingen die reeds goed zijn 
toe te passen. Met de Green Deal Biobased bouwen zijn goede eerste 

                                                           
9
 https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-

standards/building-surveying/whole-life-carbon-assessment-for-the-built-
environment/ 

https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/building-surveying/whole-life-carbon-assessment-for-the-built-environment/
https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/building-surveying/whole-life-carbon-assessment-for-the-built-environment/
https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/building-surveying/whole-life-carbon-assessment-for-the-built-environment/
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stappen gezet in de kennisontwikkeling en –deling en de verbetering van 
de positie van biobased materialen. In Nederland zijn de ‘Dutch 
Mountains’ (Eindhoven), het Jakarta Hotel en de woontoren HAUT 
(beiden in Amsterdam) goede voorbeelden van de mogelijkheden van 
biobased bouwen. Cross Laminated Timber (CLT) speelt daar een 
belangrijke rol in. Op gebiedsniveau is bedrijventerrein Ecomunitypark 
Oosterwolde, met het Biosintrum (kenniscentrum biobased economy) als 
blikvanger, een mooi voorbeeld van de mogelijkheden van biobased 
bouwen en ontwikkelen. Daarnaast wordt er doorontwikkeld en 
geëxperimenteerd met biobased alternatieven voor cement en beton, 
waarbij er inmiddels al veel positief geteste interessante nieuwe weg- en 
waterbouw toepassingen zijn. 
 
Bouwhub 
Op Lage Weide in Utrecht is de VolkerWessels BouwHub gevestigd. De 
BouwHub heeft het doel om alle bouwmaterialen van binnenstedelijke 
bouwprojecten op een zo efficiënt mogelijke manier van A naar B te 
brengen. Het is een slimme verzamelplaats van bouwmaterialen die zorgt 
voor 69% minder ritten naar de bouwplaats, 69% minder kilometers van 
bouwverkeer en 68% minder CO2–uitstoot bij binnenstedelijke 
bouwprojecten. Er worden op de BouwHub ‘dag’-pakketten samengesteld 
voor de bouwplaatsen in de stad, die gesorteerd, op tijd en op de juiste 
(bouw)plaats worden klaargezet. Dit zorgt voor een toename van de 
arbeidsproductiviteit op de bouwplaatsen. Een dergelijke hub biedt ook 
kansen om door te ontwikkelen naar een circulaire hub, waar grootschalig 
bouw- en sloopafval dat de stad uitgaat, wordt verzameld en 
bewerkt/opgewerkt. Daarmee wordt ook werkgelegenheid gegenereerd 
aan de logistieke en industriële kant. 
 
Industrieel bouwen  
Op een industriële manier bouwen kan een belangrijke rol spelen in het 
opschalen van circulair bouwen. Deze manier van produceren wordt reeds 
toegepast voor het snel en energiezuinig produceren en renoveren van 

woningen. Zie bijvoorbeeld MorgenWonen10 van VolkerWessels en de 
fabriek van Bouwgroep Dijkstra Draisma11. 
 
Met industrieel bouwen wordt de bouwtijd flink verkort en bovendien 
wordt door efficiënter materiaalgebruik minder afval geproduceerd en 
minder CO2-uitstoot gerealiseerd. De voorgefabriceerde 
gebouwelementen, zoals hele gevels en daken, zorgen er daarnaast voor 
dat er minder transportbewegingen van en naar de bouwplaats nodig zijn.  
 
Industrieel bouwen kan door het efficiënte gebruik van materiaal al als 
circulair gezien worden, aangezien er zo minder grondstoffen op de 
afvalhoop belanden. De mate van circulariteit kan toenemen door de 
gebouwen niet – zoals nu vaak gebeurd – met natte verbindingen (lijm) in 
elkaar te zetten, maar droge verbindingen te gebruiken die voor een 
hogere mate van losmaakbaarheid en herbruikbaarheid zorgen. 
 
Koppeling met duurzaamheid en energie 
Er bestaat in de bouw een duidelijk verband tussen circulariteit, 
duurzaamheid en energietransitie. In de Bouwagenda wordt gesteld dat 
bouwwerken in 2050 circulair én energieneutraal moeten zijn. 
 
De energietransitie bevindt zich in een verder stadium dan de transitie 
naar een circulaire economie. Het bouwen van energieneutrale gebouwen 
is al een stuk meer gemeengoed dan dat een circulair gebouw dat is. Er 
ligt wel een uitdaging om energie en circulariteit aan elkaar te koppelen. 
Hoe zorgen we dat de zonnepanelen, warmtepompen en geïsoleerde 
gevels die de komende jaren geplaatst gaan worden om zowel de 
bestaande bouw als nieuwbouw te verduurzamen ook voldoen aan 
circulaire principes? 
 

                                                           
10

 https://www.morgenwonen.nl/ 
11

 https://www.vastgoedbs.nl/nieuws/huizen-bouwen-fabriek/ 

https://www.morgenwonen.nl/
https://www.vastgoedbs.nl/nieuws/huizen-bouwen-fabriek/
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Een van de ontwikkelingen die potentie heeft om energie en circulariteit 
te koppelen is de industriële manier van renoveren en bouwen. Zoals 
gezegd zorgt deze efficiënte manier van bouwen voor minder 
materiaalgebruik en afval. In de Bouwagenda worden energie en 
circulariteit reeds aan elkaar gekoppeld: ‘door samen op te trekken kan 
de verduurzaming van onze woningvoorraad, inclusief de één miljoen 
nieuw te bouwen woningen, een grote bijdrage leveren aan het circulair 
maken van Nederland’. 
 

2.2 Economische kansen 
 
Het Rijk werkt toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Voor de 
bouwsector geldt ook dat er in het kader van het grondstoffenakkoord en 
transitieagenda bouw aan een circulaire bouwsector wordt gewerkt. Het 
is te verwachten dat het aantal circulaire initiatieven – ook aan de bouw 
gelieerd – de komende jaren (sterk) gaat toenemen. Naast dat een 
transitie naar een circulaire economie zorgt voor een afname van de CO2-
uitstoot en zorgt dat toekomstige generaties over voldoende grondstoffen 
en materialen kunnen blijven beschikken, biedt de transitie naar een 
circulaire (bouw)economie ook economische kansen.  
 
We gaan eerst in op de huidige (economische) omvang van de circulaire 
economie en besteden daarna aandacht aan de perspectieven voor de 
economie. 
 
Huidige omvang 
Er is geen eenduidige wijze om werkgelegenheid in de circulaire economie 
te meten en ook over het potentieel hiervan lopen de meningen uiteen. 
Het PBL komt op een huidig totaal van 420.000 banen in de circulaire 
economie. Circle Economy (2017) berekent 810.000 banen. Op basis van 
CBS-cijfers komen Potting et al. (2018) echter niet verder dan 0,7-0,9% 
van de banen (minder dan 100.000) op basis van een veel engere definitie 
van een circulaire baan.  

Een analyse van vestigings- en werkgelegenheidsdata leidt tot het inzicht 
dat er in de U10-gemeenten – als de PBL-definitie van circulair initiatieven 
wordt gehanteerd – 1.767 banen en 196 ‘circulaire initiatieven’ zijn  
gericht op bouwen. Het merendeel van de banen bevindt zich in de stad 
Utrecht: 1.412 banen, verdeeld over 88 initiatieven12.  
 
Figuur 6 De verdeling van de werkgelegenheid in circulaire economie 

 
                                                           
12

 Eigen analyse op basis van LISA (2019) en PBL afbakening uit ‘Circulaire 
economie in kaart’. In deze afbakening vallen enkel de activiteiten: verhuur van 
onroerend goed, sanering en overig afvalbeheer, slopen van bouwwerken en 
interieurreiniging van gebouwen. Bouwbedrijven, architecten of toeleveranciers 
van circulaire producten worden hier dus niet in meegenomen. PBL is zich bewust 
van de beperkingen van de afbakening, maar een goed alternatief is er nog niet. 
In de toekomst kunnen methoden zoals webcrawling uitkomst bieden om meer 
waarheidsgetrouw beeld te krijgen van circulaire initiatieven. 

Bron: Circle Economy, 2017 
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Perspectieven 
In de denklijn van het PBL blijven de belangrijkste kansen – namelijk het 
verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad en het realiseren 
van een flinke nieuwbouwopgave, buiten beeld. De transitie naar een 
circulaire economie heeft betekenis voor de gehele bouwketen. Dat gaat 
ook om ontwikkelaars, toeleveranciers, architecten en financiële 
instellingen. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de omvang, 
ontwikkeling en ruimtelijke spreiding van de bouwsector in de gemeente 
Utrecht en de U10 gemeenten. 
 
In de ‘Verkenning Brede Welvaart’ stellen het PBL, CPB en SCP dat 
effecten van een circulaire economie op de werkgelegenheid niet 
eenduidig zijn: ‘vervuilende en grondstofintensieve activiteiten en de 
werkgelegenheid binnen grijze sectoren komen onder druk te staan, 
terwijl groene sectoren, die gebruik maken van schone technologieën, en 
de werkgelegenheid daarbinnen, kansen krijgen. Het is dus niet 
vanzelfsprekend dat het totale verdienvermogen en de werkgelegenheid 
toenemen’. 
 
Futureconsult (FC) deed eerder onderzoek voor de gemeente Utrecht 
naar de potentie van acht groeimarkten in de gemeente Utrecht. 
Circulaire economie, waarbij specifiek werd gefocust op circulaire bouw, 
was er daar één van. FC concludeert dat zowel op economisch 
(toegevoegde waarde) als op maatschappelijk vlak (werkgelegenheid en 
positionering als duurzame stad) de potentie in Utrecht hoog is. In figuur 
7 is een inschatting van de stand van de circulaire economie te zien met 
bijbehorend ontwikkelpad. 
 

Figuur 7: Het ontwikkelpad van de circulaire economie 

 
Bron: Futureconsult, 2018 
 
De potentie voor groei van werkgelegenheid wordt daarbij gebaseerd op 
een onderzoek van TNO (2016), waarin wordt berekend dat er een 
structurele banengroei van 1.500 arbeidsplaatsen in circulair (ver)bouwen 
in de provincie Utrecht kan worden verwacht over een periode van vijf tot 
zeven jaar. Groei zit onder meer in smart design, ontmanteling en 
scheiding, hoogwaardig hergebruik en grondstoffenbanken, die zorgen 
voor een hogere toegevoegde waarde en meer banen. In hoeverre er ook 
daadwerkelijk extra banen in de gemeente Utrecht landen door de 
transitie naar een circulaire bouwsector is niet geheel zeker. Zoals het 
PBL, CPB en SCP aangeven, is het niet zeker of er per saldo banen 
bijkomen, omdat er ook banen zullen verdwijnen. Daarnaast hoeven de 
banen die door het opschalen van circulair bouwen worden gecreëerd 
niet in de stad te landen. De gemeente kan hier in beperkte mate invloed 
op uitoefenen. 
 
Wel zou de gemeente Utrecht kunnen inspelen op de nieuwe banen die 
ontstaan in smart design, ontmanteling en scheiding, hoogwaardig 
hergebruik en marktplaatsen en grondstoffenbanken. Door ruimte en 
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goede vestigingsvoorwaarden te bieden in de stad voor initiatieven die 
zich met deze activiteiten bezighouden, kan de stad dit soort partijen naar 
zich toetrekken en de werkgelegenheid die hiermee is gemoeid aan de 
stad binden. De grote bouwopgave, de initiatieven rondom circulair 
bouwen in de stad (zoals het Hof van Cartesius en Sustainer Homes), de 
aanwezigheid van grote bouwers en ontwikkelaars en van kennis-
/onderwijspartijen als ROC midden-Nederland, MBO Utrecht College, 
Nimeto, HU, UU en USI vormen hiervoor een goed uitgangspunt.  
 
Een belangrijke voorwaarde om de economische potentie van de 
opschaling van circulair bouwen te benutten is de beschikbaarheid van 
voldoende gekwalificeerd personeel. Uit onderzoek van Weterings et al. 
(2018) blijkt dat op korte termijn de vaardigheden en kwalificaties van de 
werkzoekenden niet aansluiten op de vraag die ontstaat door de transitie 
naar een groene economie. Het is dus belangrijk om in de stad en regio 
Utrecht voldoende aandacht te besteden aan de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt ten aanzien van circulair bouwen. Hierbij is 
met name technisch onderwijs een aandachtspunt. Daarnaast zijn in een 
circulaire bouwsector ander type vaardigheden en kwalificaties nodig dan 
in de huidige bouwsector. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen hier 
op tijd op anticiperen. Een goed initiatief dat onlangs is gelanceerd is het 
Techniek Experience Center dat in de Utrechtse wijk Overvecht wordt 
gerealiseerd. Het moet een ‘leerzame en inspirerende speel-werkplaats’ 
worden waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en 
innovatie delen met de bouwers van morgen. Het doel is om jongeren 
enthousiast te maken voor de bouw en een bijdrage te leveren aan het 
verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt in de wijk. 
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3 Marktgroep circulair bouwen 

Utrecht ziet de circulaire bouwsector als kansrijke sector voor 
de ontwikkeling van werkgelegenheid. Maar hoe groot is deze 
– nu nog niet zo circulaire – bouwsector eigenlijk? In dit 
hoofdstuk gaan we in op de omvang, ontwikkeling en 
ruimtelijke spreiding van de bouwsector in de gemeente 
Utrecht en de U10-gemeenten. 
 
In dit hoofdstuk gebruiken we de termen bouwsector en bouwbedrijven. 
Onder de bouwsector vallen de activiteiten die relevant zijn binnen de 
bouwsector en komen grotendeels overeen met de rapportage van RHDV 
(2017). Zie bijlage 2 voor de exacte afbakening. Bouwbedrijven zijn 
bedrijven die onder de sectie bouwnijverheid vallen.  
 
De bouwsector in de provincie Utrecht is van gemiddelde omvang, zowel 
absoluut als relatief. In 2018 bevindt 5,0% van de werkgelegenheid in de 
provincie zich in de bouwsector. In Nederland heeft de bouw een aandeel 
van 5,5% in het aantal banen. Overijssel steekt er met 6,6% bovenuit, 
terwijl in Limburg met 4,1% in verhouding de minste banen in de bouw te 
vinden zijn (LISA, 2018). Van de G4 gemeenten heeft Utrecht na 
Rotterdam de meeste banen in de bouwsector. 
 
Zoals in figuur 8 te zien is, loopt de ontwikkeling van de bouwsector in de 
U10-gemeenten iets achter op de ontwikkeling van de overige 
werkgelegenheid in de regio. De figuur laat zien dat de bouwketen meer 
last heeft gehad van de economische crisis dan de overige sectoren. Vanaf 
2015 is er weer herstel opgetreden en tussen 2016 en 2017 is de 
bouwsector weer op het werkgelegenheidsniveau van 2009 gekomen. 
 
 

Figuur 8: Ontwikkeling werkgelegenheid bouwketen en overige 
werkgelegenheid in U10 gemeente (2009-2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: LISA, 2019 
 
In figuur 9 is te zien dat de voornaamste groep binnen de bouwsector in 
de gemeente Utrecht de ingenieurs en architecten zijn. Het aantal banen 
bij bouwbedrijven nam, naast de banen bij financiële bedrijven het hardst 
af tijdens de crisis.  

Figuur 9: Ontwikkeling werkgelegenheid bouwketen gemeente Utrecht 
2009-2018 
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In de gemeenten rondom Utrecht zijn relatief veel banen bij 
bouwbedrijven en toeleveranciers. Dat is goed te zien in de 
spreidingskaarten (figuur 12 en 13). In figuur 12 is de spreiding van de 
gehele bouwsector in de U10-gemeenten te zien. Hier valt op dat het 
zwaartepunt van het aantal banen zich in de gemeente Utrecht bevindt.  

In figuur 13 is de spreiding van de banen in bouwbedrijven en 
toeleveranciers te zien. Deze figuur laat een meer gespreid beeld zien; er 
zijn relatief meer banen in de gemeente rondom Utrecht. Bunnik springt 
eruit, waar met het hoofdkantoor van BAM veel banen geconcentreerd 
zijn.  

Uit figuur 10 valt af te lezen dat de gemeente Utrecht ongeveer 56% van 
de banen in de U10-gemeenten binnen de bouwsector huisvest. Dat is iets 
meer dan het aandeel van de gemeente in de totale werkgelegenheid in 
de U10-gemeenten (52%).  

Figuur 10: Ontwikkeling werkgelegenheid bouwketen per gemeente 2009-
2018 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: LISA, 2019 

In figuur 11a. is te zien dat de meeste bedrijven in de bouwsector uit 
eenmanszaken bestaan. Er zijn ook relatief veel kleinbedrijven met 2 tot 9 
werknemers. Slechts 1,2% van de bedrijven heeft 50 of meer 
medewerkers. Figuur 11b laat zien hoeveel banen er in elk van de 
grootteklassen te vinden zijn bij bedrijven in de bouwsector. Daarin is te 
zien dat eenmanszaken voor zo’n 18% van het totaal aantal banen in de 
bouwsector in de U10-gemeenten zorgen en dat het grootbedrijf goed is 
voor ongeveer 40% van de banen. 

Figuur 11: Verdeling van aantal vestigingen (a.) en aantal banen (b.) in de 
bouwsector naar grootteklasse in U10-gemeenten, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Bron: LISA, 2019 

De bijna zevenduizend eenmanszaken in de bouwsector bestaan vooral 
uit bouwbedrijven en ingenieurs en architecten. 86,4% van de 
bouwbedrijven is een eenmanszaak. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
aannemers, schilders en timmermannen. Van de ingenieurs en 
architecten is 86,2% een eenmanszaak. De eenmanszaken binnen deze 
sectoren omvatten samen 94% van de eenmanszaken in de bouwketen in 
de U10-gemeenten. 
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Kennis en onderwijs 
In Utrecht houden het Utrecht Sustainability Institute (USI), de 
Universiteit Utrecht, HU, Nimeto, ROC Midden-Nederland en MBO 
Utrecht College zich bezig met onderzoek en onderwijs gelieerd aan 
circulair bouwen. Het Bouw & Interieur college van het ROC Midden-
Nederland heeft jaarlijks 900 studenten, waarvan ongeveer 65% de een 
beroepsbegeleidende leerweg volgen.  

 

Figuur 12: Spreiding van banen in de gehele bouwketen, U10 gemeenten 
2018) 

Bron: LISA (2019) 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figuur 13: Spreiding van banen in bouwbedrijven en toeleveranciers, U10 
gemeenten (2018) 
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4 Uitkomsten gesprekken 

Om het potentieel, de behoeften en interesse van 
ondernemers, innovatieve bedrijven, creatieve (maak)bedrijven 
uit de bouw- en installatiebranche inzichtelijk te krijgen zijn er 
gesprekken gevoerd met stakeholders die zich bezig houden 
met circulair bouwen in de regio Utrecht (zie bijlage 1 voor 
gesprekspartners). In deze gesprekken is ook aan de orde 
geweest hoe de gemeente een rol kan spelen in het opschalen 
van de circulaire bouwsector in de stad en of het creëren van 
een ecosysteem rondom circulair bouwen kansrijk is.  
 
De volgende typen gesprekspartners hebben aan de marktverkenning 
meegewerkt:  

 Startups 

 Bouwers/ontwikkelaars 

 Experts 

 Kennisinstellingen 

 Gemeente  
 
Een overzicht van de gesprekspartners is opgenomen in bijlage 1. 
 

4.1 Barrières voor het opschalen van circulair bouwen 
 
De gesprekspartners denken (vrijwel) allen dat het opschalen van circulair 
bouwen geen eenvoudige opgave is. Hoewel er op technologisch vlak veel 
mogelijk is, zijn er ook nog veel barrières die opschaling tegenhouden. In 
de gesprekken komen verschillende van deze barrières naar voren. We 
gaan in op de voornaamste, om zo inzicht te krijgen in het 
handelingsperspectief van de gemeente om deze barrières te doorbreken. 

Stugge en traditionele bouwsector 
Een van de belangrijkste barrières is de manier waarop de bouwsector 
functioneert. De gesprekpartners zijn het erover eens dat de bouwsector 
een traditionele en stugge sector is. Deze traditionele 
samenwerkingsketen werkt niet bevorderlijk om circulaire gebouwen te 
realiseren, zo wordt vanuit alle gesprekspartners aangegeven.  
 
Er komt veel op de bouwsector af 
Een aantal van de gevestigde bouwers/ontwikkelaars gaven aan dat er 
veel op de bouwsector afkomt. Er moet gasloos worden gebouwd, er 
moet aandacht zijn voor energieopwekking en vaak worden er eisen 
gesteld aan mobiliteit en klimaatadaptatie. Circulair komt daar dan ook 
nog bij. Dat is veel om rekening mee te houden, zo stellen sommige van 
de bouwers en ontwikkelaars. Een aantal van de experts die we spraken 
geeft aan dat een dergelijke boodschap vanuit de bouwers/ontwikkelaars 
met een flinke korrel zout moet worden genomen. Volgens hen is er 
technisch veel meer mogelijk dan er nu gebeurd en kan een circulair 
bouwproces bovendien – ook voor bouwers en ontwikkelaars –voordelen 
met zich meebrengen.  
 
Gebrek aan goede voorbeelden 
Er zijn binnen Utrecht al een aantal voorbeelden van circulaire gebouwen, 
waarvan The Green House en het Hof van Cartesius de 
voornaamste/bekendste zijn13. Volgens veel van de gesprekspartners zijn 
er meer van dit soort goede voorbeelden nodig, zodat wordt geëtaleerd 
dat circulair bouwen mogelijk is. Verschillende geïnterviewden gaven 
daarbij aan dat het van belang is dat de schaal van de voorbeelden 
(stapsgewijs) wordt opgevoerd, zodat we niet blijven hangen in 
pilotprojecten op kleine schaal.  
 

                                                           
13

 Zie rapport ‘Circulair bouwen in de praktijk’ van EBU voor de circulaire 
voorbeeldprojecten in regio Utrecht 
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Wet- en regelgeving 
Wet- en regelgeving vormt een belemmering voor het realiseren van 
circulaire bouwprojecten. Zo geven de startups aan dat de snelheid 
waarmee vergunningen worden afgehandeld erg tegen kan vallen, omdat 
circulaire bouwprojecten anders zijn dan de gemiddelde 
vergunningsaanvraag. Een gebouw dat geheel of gedeeltelijk uit elkaar 
gehaald kan worden of is opgebouwd uit secundair materiaal is lastiger te 
toetsen voor de gemeente. De gemeente zou volgens de 
gesprekspartners kunnen helpen door circulaire principes makkelijker 
toetsbaar te maken in hun procedures en vergunningen snel(ler) te 
behandelen. 
 
Veel van de andere belemmeringen in wet- en regelgeving zitten op 
nationaal en Europees niveau. Enkele van de bouwers/ontwikkelaars 
gaven aan moeite te ondervinden met het hergebruik van materialen, 
omdat deze niet meer voldeden aan nieuwe richtlijnen. Een concreet 
voorbeeld dat hierbij werd genoemd is dat het niet mogelijk was om 
buizen uit een gesloopt project her te gebruiken in een 
nieuwbouwproject, omdat de richtlijnen hiervoor ondertussen waren 
gewijzigd. 
 
Businessmodellen 
Ook gangbare businessmodellen vormen een barrière voor het opschalen 
van circulair bouwprojecten. Een aantal van de bouwers/ontwikkelaars 
geven aan dat beleggers en banken nog te veel risico’s zien in circulair 
bouwen, waardoor circulaire ambities vaak worden teruggeschroefd. 
Onzekerheden over circulair bouwen (is een gebouw uit secundair 
bouwmateriaal wel betrouwbaar, en wat is precies de waarde van een 
gebouw dat modulair en demontabel is?) zorgen ervoor dat financiering 
en verzekeren nog ingewikkeld is, zo geven de marktpartijen en experts 
aan. 
 

Startups geven juist aan dat circulair bouwen nog relatief duur is, doordat 
er nog geen schaal wordt gemaakt. 
 

4.2 Instrumenten van gemeente voor opschaling 
 
Op veel van de genoemde barrières kan de gemeente Utrecht niet veel 
invloed uitoefenen, maar volgens de gesprekspartners zijn er wel degelijk 
een aantal zaken aan te pakken om het opschalen van de circulaire 
bouwsector in de stad te bevorderen. De rollen die in de transitieagenda 
worden toegedicht aan overheden om de circulaire bouwsector op 
schalen – publieke rol als wet- en regelgever en via financiële regelingen 
en de private rol als belangrijkste opdrachtgever en launching customer – 
worden door de gesprekpartners breed onderschreven. Wat de gemeente 
volgens de gesprekspartners dan precies kan doen komt in deze paragraaf 
verder aan bod.  
 
Tenders en bestemmingsplannen 
Uit de gesprekken komt naar voren dat de gemeente in vorm van tenders 
zelf een krachtig instrument in handen heeft om de circulaire 
bouw(sector) in Utrecht op te schalen. Op locaties waar de gemeente zelf 
grond in handen heeft, zoals in Strijkviertel, kan de gemeente dit 
instrument inzetten om eisen te stellen op het gebied van circulariteit. De 
gemeente Utrecht heeft gemiddeld 35% van de bouwgrond in 
eigendom14. Dit is een aanzienlijk deel van de bouwopgave waar de 
gemeente met behulp van tenders impact maken op het gebied van 
circulair bouwen.  
 
De gesprekspartners noemden bij het inzetten van tenders om circulair 
bouwen op te schalen de volgende aandachtspunten: 

 De gemeente kan in meer ontwikkelingen, uitvragen en 
vergunningen circulariteit meenemen als voorwaarde.  

                                                           
14

 Mondelinge kennisoverdracht gemeente Utrecht (2019) 
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 Het is niet realistisch om nu 100% circulariteit te eisen, maar werk 
hier stapsgewijs naar toe. Volgens veel van de gesproken partijen 
zou het hierbij goed zijn om dit in samenspraak met bouwers, 
corporaties en ontwikkelaars te doen. Op die manier wordt 
voorkomen dat er onrealistisch hoge eisen worden gesteld en er 
frustraties ontstaan. 

 De gemeente kan wel in een vroeger stadium al in bepaalde 
‘pilot’-gebieden experimenteren met hogere eisen op het gebied 
van circulariteit, zoals het verplicht stellen van een bepaald 
percentage aan hergebruikte materialen.  

 Ook kan de gemeente keuzes maken om op bepaalde onderdelen 
van het circulair bouwen al wel hoge eisen te stellen. Bijvoorbeeld 
over het gebruik van biobased grondstoffen of het gebruik van 
maken van materiaalpaspoorten15.  

 
Uit een van de gesprekken met de gemeente kwam naar voren dat de 
gemeente naast de hardere factoren met tenders ook invloed kan 
uitoefenen op zachte factoren. Hierbij kan de gemeente bijvoorbeeld 
partijen vragen om samenwerking te zoeken met startups in de stad/regio 
of partijen vragen te motiveren hoe ze de kennis opgedaan uit het 
circulaire bouwproject gaan delen met andere partijen in de regio. De 
gemeente neemt dit laatste sommige gevallen al mee in tenders. 
 
Op locaties waar de gemeente geen grond in bezit heeft kan de gemeente 
via onderhandelingen bij de wijzigingen van de bestemmingsplannen 
eisen stellen en een bepaalde mate van circulariteit afdwingen. De 
onderhandelingspositie is hier echter minder sterk dan bij tenders. De 
ontwikkelende partij en de gemeente moeten er samen uit zien te komen.  

                                                           
15

 Uiterlijk in 2020 wordt in het kader van de transitieagenda circulaire 
bouweconomie vastgesteld in welke gevallen een materialenpaspoort verplicht 
wordt. 

De gemeente moet hierbij soms water bij de wijn doen. Dat komt doordat 
er sprake is van woningnood, waardoor de gemeente er belang bij heeft 
dat er gebouwd wordt in de stad. De gemeente heeft er dus belang bij om 
er samen met de ontwikkelaar uit de komen.  
De aankomende omgevingswet biedt aanvullende kansen om eisen te 
stellen aan partijen die in de gemeente willen bouwen, zo benadrukt een 
van de experts. Zie hiervoor ook het kopje wet- en regelgeving.  
 
De gemeente Utrecht heeft door een stagiaire van de HU opleiding Built 
Environment onderzoek16 laten uitvoeren naar de manier waarop circulair 
bouwen in Utrechtse tenders wordt toegepast en tot welke resultaten dat 
heeft geleid. Het blijkt dat het opnemen van hogere ambities ten aanzien 
van circulariteit leidt tot toepassing van meer circulaire maatregelen door 
de marktpartijen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het marktpartijen 
zou helpen om circulaire ambities te realiseren als de gemeente zorgt 
voor een helderdere definitie, prioritering en beoordeling in de tenders. 
Op basis van het onderzoek kan gezegd worden dat de gemeente de 
bestaande kennis over circulair bouwen meer en beter moet toepassen in 
haar eigen bouwvraag en in haar eigen tenders. 
 
Strategie voor circulair bouwen 
Om in tenders, bestemmingsplanwijzigingen en straks in het 
omgevingsplan goede eisen te kunnen stellen, is het van belang om een 
duidelijke visie en strategie te hebben, zo geven een aantal 
gesprekpartners aan. Door duidelijk te communiceren over ambities en 
doelen van de gemeente op het gebied van circulair bouwen weet de 
bouwsector ook waar hij aan toe is. Het helpt de gemeente ook intern om 
duidelijk te hebben waar zij naar toe wil. Een dergelijke strategie mist op 
dit moment, zo geven de gesprekpartners aan. 
 

                                                           
16

 https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_hu:oai:surfsharekit.nl:78fcfb49-
d41d-4c12-803c-7edb4740f02e?q=circulaire+economie 

https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_hu:oai:surfsharekit.nl:78fcfb49-d41d-4c12-803c-7edb4740f02e?q=circulaire+economie
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_hu:oai:surfsharekit.nl:78fcfb49-d41d-4c12-803c-7edb4740f02e?q=circulaire+economie
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Naast dat een duidelijke strategie kan helpen in uitvragen en 
bestemmingsplannen, is een strategie en ‘branding’ ook noodzakelijk om 
een succesvol ecosysteem te creëren (zie ook hoofdstuk 5). Een aantal 
van de startups en experts geven aan dat de gemeente bijvoorbeeld in 
samenwerking met EBU en de provincie Utrecht een programma zou 
kunnen opzetten om circulaire starters te ondersteunen met branding van 
de circulaire bouw in Utrecht en met aandacht voor de ondernemers die 
hierin actief zijn. Startups geven aan dat reuring creëren rondom circulair 
bouwen zou helpen om zichzelf en het ‘ecosysteem’ van circulair bouwen 
in Utrecht te profileren. 
 
Wet- en regelgeving  
Een faciliterende rol van gemeente, ook op het gebied van wet- en 
regelgeving is cruciaal, zo geven de startups, experts en 
bouwers/ontwikkelaars aan. Het lukt de markt nu nog niet goed om 
circulair bouwen op grote schaal toe te passen. De overheid – en zo ook 
de gemeente – kan het opschalen helpen door middel van wet- en 
regelgeving. Faciliterende wet- en regelgeving helpt partijen met 
experimenteren. Dit kan door ruime programmering in 
bestemmingsplannen, waardoor flexibele of tijdelijke bouwwerken 
hierbinnen passen en door het snel afhandelen van vergunningen van 
circulaire bouwprojecten.  
 
De gemeente heeft, behalve in tenders, beperkte mogelijkheden om 
harde eisen te stellen aan circulariteit in bouwprojecten. De 
Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, biedt 
hiervoor wel aanknopingspunten. De Omgevingswet stimuleert namelijk 
expliciet duurzame ontwikkeling via de maatschappelijke doelen die zijn 
benoemd in artikel 1.3 van die wet (bijvoorbeeld het bereiken van een 
gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit). In het 

omgevingsplan17 kunnen gemeenten eisen stellen aan gebieden en 
gebouwen op het gebied van duurzaamheid, en dus ook circulair bouwen. 
Dit kan in de vorm van omgevingswaarden die kunnen worden 
opgenomen in het omgevingsplan. Daarnaast kunnen gemeenten in het 
kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving18 maatwerkregels stellen 
voor energiezuinigheid en het gebruik van duurzame materialen. Ook kan 
de gemeente voorwaarden opleggen over het scheiden van sloopafval in 
fracties. Hierbij is doelstelling dat het sloopafval kan worden gerecycled. 
 
De Omgevingswet kent daarnaast een experimentregeling, waardoor er in 
de vorm van een experiment kan worden afgeweken van wettelijke 
regelingen. Op die manier kan bijvoorbeeld geëxperimenteerd worden 
met verdergaande eisen voor hergebruikte materialen en flexibel 
bouwen. 
 
Financiering  
Financiering wordt door veel partijen als een belangrijke barrière gezien. 
De bouw is een traditionele sector die nog vooral gericht is op initiële 
investeringskosten en niet op levensduurkosten. Daarbij komt dat de 
veelal gescheiden rol van investeerders en gebruikers zorgt voor 
tegengestelde belangen die verdere verduurzaming en circulariteit 
kunnen belemmeren. De gesprekspartners geven daarnaast aan dat er 
onzekerheid heerst bij investeerders over het financieren van circulaire 
gebouwen, Bouwwerken die uit elkaar gehaald kunnen worden, in theorie 
verplaats zouden kunnen worden en bijkomende vragen over eigendom 
passen niet binnen de traditionele manier van financiering.  
 

                                                           
17

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omgevi
ngsplan/  
18

 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten-
rijk/besluit-bouwwerken/ 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omgevingsplan/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omgevingsplan/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten-rijk/besluit-bouwwerken/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten-rijk/besluit-bouwwerken/


30 
 

Traditionele businessmodellen gaan dus vaak niet samen met circulair 
bouwen. Er wordt vanuit de ontwikkelaars en bouwers die we spraken 
aangegeven dat er op kleine schaal met nieuwe vormen van 
businessmodellen wordt geëxperimenteerd. In paragraaf 2.1. worden de 
drie voornaamste genoemd, waarvan de product-dienst combinatie door 
de gesprekspartners het vaakst wordt genoemd.  
 
Er worden door de gesprekspartners verschillende aanvullende ideeën 
aangedragen over de rol die de gemeente hierin zou kunnen pakken. Om 
risico’s voor investeerders weg te nemen zou de gemeente, bijvoorbeeld 
in samenspraak met EBU en/of de provincie Utrecht, een revolverend 
fonds kunnen opzetten dat garant kan staan bij circulaire bouwprojecten. 
Ook kan de gemeente een rol spelen in informatieverstrekking over 
financiering en circulaire startups de route naar financiering wijzen.  
 
Daarnaast kan de gemeente Europese projecten initiëren, waarmee geld 
vrij kan komen om met de opschaling van circulair bouwen in de stad aan 
de slag te gaan. Een goed voorbeeld hiervan is Venlo, dat met behulp van 
Interreg gelden aan de slag is gegaan om de ontwikkelingen in de 
circulaire bouwsector (cradle-to-cradle) aan te jagen.  
 
Gemeente als launching customer en facilitator 
Zoals in de transitieagenda circulaire bouweconomie ook wordt 
aangegeven kunnen overheden de rol van launching customer op zich 
nemen. Op manier geven overheden het goede voorbeeld en het is 
bovendien een goede manier om praktische invulling te geven aan de 
ambities op het gebied van circulair bouwen. Veel gemeenten zijn hier al 
goed mee bezig, zo zijn de gesprekpartners met elkaar eens, maar er kan 
volgens hen aanvullende inzet op worden gepleegd. 
 
Naast de het actief toepassen van circulair bouwen in eigen projecten kan 
de gemeente op een aantal andere manieren de partijen die zich 
bezighouden met circulair bouwen in de stad stimuleren en faciliteren. 

Hier hebben de geïnterviewden verschillende ideeën over. Zo wordt door 
de gesprekspartners het belang van een netwerk en kennisplatform 
onderstreept. Dit platform moet dan wel een praktische insteek hebben: 
het delen van kennis moet leiden tot concrete projecten en niet blijven 
hangen in enkel praten.  
 
Grote bouwbedrijven en ontwikkelaars geven aan innovatieve startups 
interessant te vinden. Tegelijkertijd geven startups aan graag om tafel te 
komen met grote marktpartijen om zo de kans op opschaling te 
vergroten. De gemeente kan een rol spelen in het verbinden van startups 
met grotere aannemers, met ontwikkelaars en met de inkoopafdeling van 
de gemeente. 
 
Tevens kan worden gedacht aan het opzetten van een prijs voor 
innovatieve circulaire projecten om circulair bouwen te stimuleren en de 
aandacht voor circulair bouwen te vergroten.  
 

4.3 Creëren van banen in de circulaire bouwsector in de stad  
 
De circulaire bouw staat aan het begin van de transitie. De komende jaren 
zal in het teken staan van uitproberen, experimenteren en het op orde 
krijgen van het ‘basiskamp’, zoals dat in de transitieagenda Circulaire 
Bouweconomie wordt omschreven. Vanaf 2021 verschuift de focus naar 
opschaling, waarvoor in de vorige paragraaf handvatten zijn aangereikt 
voor hoe de gemeente hier een bijdrage aan kan leveren.  
Hoewel veel van de gesprekspartners ook aangeven dat ze zien dat 
circulaire bouw vooral tot ander type werk gaat leiden, en het lastig in te 
schatten is in hoeverre het tot meer banen gaat leiden, zien zij ook wel 
kansen.  
 
Zo wordt er door veel van de gesprekspartners verwacht dat er door de 
opschaling van circulair bouwen meer ‘handjes’ nodig zijn. Het geschikt 
maken van materialen en producten voor hergebruik vraagt om extra 
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bewerkingen. Ook het zorgvuldig ontmantelen van gebouwen en het 
scheiden van materialen en producten gaat voor extra arbeid zorgen, zo 
geven verschillende gesprekspartners aan. Dit type werkzaamheden leent 
zich uitstekend voor stages vanuit het ROC, MBO of voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente kan dus een rol spelen in het 
verbinden van dergelijke bedrijven aan onderwijsinstellingen en aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo geven verschillende 
geïnterviewden aan. Ook nu al lenen werkzaamheden die op het Hof van 
Cartesius plaatsvinden, of werkzaamheden die in de fabrieken gelieerd 
aan Sustainer Homes plaatsvinden zich hier goed voor.  
 
Ook door nieuwe activiteiten als marktplaatsen en grondstoffenbanken 
ontstaan er nieuwe banen rondom circulair bouwen. Het is volgens 
gesprekspartners goed denkbaar dat marktplaatsen en 
grondstoffenbanken in de toekomst worden gecombineerd met een 
initiatief zoals de BouwHub. Ook hierdoor ontstaat er behoefte aan 
werkzaamheden als het verwerken en opwerken van gebruikte materialen 
en producten. De gesprekpartners verwachten daarnaast dat transport en 
logistieke stromen rondom circulair bouwen, bijvoorbeeld door een extra 
stop als een Bouwhub, of door retourstromen uit sloop, voor meer banen 
gaat zorgen.  
 
Experts die we spraken gaven aan dat een deel van de sleutel om tot een 
opschaling van circulair bouwen te komen zit in het industrialiseren van 
de bouw. Een deel van de nieuwe werkgelegenheid rondom circulair 
bouwen zal dus ook landen in fabrieken waar huizen (of andere 
vastgoedproducten) op een geautomatiseerde manier geproduceerd 
worden. Een dergelijke fabriek kan in theorie ook in Utrecht worden 
gevestigd, maar past niet gemakkelijk bij het (hoog)stedelijk karakter van 
de gemeente Utrecht. Dergelijke fabrieken hebben veel ruimte nodig en 
zullen dus op zoek gaan naar goedkope grond. Dat is in de gemeente 
Utrecht lastig. Wel kan de gemeente uiteraard verkennen of er in de 
gemeente een geschikte locatie is voor een dergelijke fabriek, 

bijvoorbeeld op het industrieterrein Lage Weide, of inzetten op een 
vestiging in de regio Utrecht. Een partij als Stroomversnelling19 kan helpen 
bij het bij elkaar brengen van partijen en het scheppen van de juiste 
voorwaarden. 
 
Hoewel de industriële activiteiten van de circulair bouw misschien minder 
goed bij de stedelijke omgeving van Utrecht passen, past de 
kennisintensieve en creatieve kant van de circulaire bouw juist wel bij 
Utrecht, volgens verscheidene gesprekspartners. Hoewel er geen 
technische universiteit in Utrecht zit, zijn wel het USI, HKU en de HU in 
Utrecht gevestigd. Ook ligt Utrecht centraal in Nederland en ligt er met 
een aantal startups in het Werkspoorkwartier en de Merwedekanaalzone 
al een basis. Voor de data, smart design en creatieve kant van de 
circulaire bouw biedt Utrecht volgens de gesprekspartners een goede 
voedingsbodem.  
 
De gemeente kan ook inspanningen verrichten om het onderwijs in de 
stad goed aan te laten sluiten op de circulaire (bouw)economie. Dit kan 
door afspraken te maken met onderwijsinstellingen over aanpassingen en 
aanvullingen op het curriculum. Vooral met het Bouw & Interieur college 
van het ROC Midden-Nederland, Academie voor Techniek van MBO 
Utrecht College, Nimeto en met de opleiding Built Environment van de 
Hogeschool Utrecht lijkt dit zinvol. Het Hof van Cartesius en Nimeto zijn 
onlangs een samenwerking aangegaan met het doel onderwijs en praktijk 
goed op elkaar aan te laten sluiten. De gemeente kan een rol nemen in 
het stimuleren van dit soort samenwerkingen. In één van de gesprekken 
kwam bijvoorbeeld het idee naar voren om als gemeente afspraken te 
maken tussen MBO en het bedrijfsleven over stages die circulair bouwen 
als focus hebben.  
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 https://stroomversnelling.nl/thema/industrialisatie/ 

https://stroomversnelling.nl/thema/industrialisatie/
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4.4 Fysiek ecosysteem 
 
Om de kansen te verzilveren rondom de opschaling van circulair bouwen 
en nieuwe bedrijvigheid naar Utrecht toe te trekken is het van belang dat 
de gemeente ruimte en goede vestigingsvoorwaarden kan bieden. Op die 
manier zou er een succesvol ecosysteem rondom circulair bouwen 
kunnen ontstaan. Een ecosysteem is een vruchtbare voedingsbodem met 
een zelfversterkend effect en een dynamisch netwerk van actoren en 
factoren. 
 
De gesprekspartners geven aan dat Utrecht zeker een aantal goede 
uitgangspunten heeft om circulaire bedrijvigheid aan te trekken, maar 
veel van de gesprekspartners zien dat Utrecht nu niet dé logische locatie 
is om het vooraanstaande ecosysteem rondom circulair bouwen te 
creëren. Amsterdam en Rotterdam zijn volgens hen bijvoorbeeld verder 
met circulariteit. BlueCity in Rotterdam en De Ceuvel in Amsterdam 
werden hierbij genoemd als toonaangevende initiatieven. Een stad met 
een technische universiteit als Delft zou ook logischer zijn volgens een 
aantal van de gesprekspartners. Het zal dus flinke inspanningen vragen 
om een koploperpositie in te nemen in het circulair bouwen en een 
succesvol ecosysteem te creëren. Daarnaast wordt er door sommige 
gesprekpartners getwijfeld of het wel zin heeft om bedrijven ruimtelijk te 
clusteren. Ook zijn er nog vraagtekens over omvang van de vraag naar 
bedrijfsruimte vanuit bedrijven actief in de circulaire bouw, doordat de 
transitie zich nog in een beginstadium bevindt. Het zou daarom goed 
denkbaar zijn om een ecosysteem, zeker in eerste instantie, niet enkel in 
te zetten op circulair bouwen, maar breder gericht op duurzame bouw.  
 
Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat een deel de 
gesprekspartners het Werkspoorkwartier ziet als een geschikt 
zwaartepunt van een dergelijk ecosysteem rondom duurzame en circulair 
bouw, omdat hier reeds interessante activiteiten en initiatieven lopen 
omtrent circulair bouwen en omdat de gemeente hier nog mogelijkheden 

heeft om vestigingsruimte te bieden. Veel van de overige 
gesprekspartners onderschrijven dat er goede en belangrijke initiatieven 
zijn gesitueerd in het Werkspoorkwartier. Wel bestaan er verschillende 
ideeën over het creëren van een fysiek ecosysteem op het 
Werkspoorkwartier. Zo wordt er getwijfeld of circulair bouwen als focus 
voor bedrijvigheid voor het werkspoorkwartier niet een te smalle focus is. 
Bovendien zorgen activiteiten die horen bij circulair bouwen voor 
vrachtverkeer, waarvoor een stedelijke locatie als het Werkspoorkwartier 
misschien niet zo geschikt is. 
 
Uit de gesprekken komt naar voren dat het Werkspoorkwartier en 
Strijkviertel meer geschikt zouden zijn als plek voor initiatieven gericht op 
kennis, ontwerp en het creatieve gedeelte van de circulaire bouw. Een 
aanvulling op een dergelijk gebied gericht op creatieve en kennisgedreven 
(circulaire) ondernemers zou het terrein Lage Weide kunnen zijn. Op Lage 
Weide zijn grote partijen uit de bouwketen gevestigd zoals Strukton, 
Knauf, Theo Pouw, Ballast Nedam en BouwHub. Met name de 
laatstgenoemde, de BouwHub zou een rol kunnen spelen in een 
ecosysteem rondom duurzaam en circulair bouwen. Zeker als deze wordt 
opgeschaald naar een circulaire bouwhub (zie paragraaf 2.1) kan er 
nieuwe werkgelegenheid worden gecreëerd aan de logistieke en 
industriële kant. Het zou bijvoorbeeld goed denkbaar zijn dat materialen 
uit gesloopte gebouwen naar de bouwhub worden gebracht, waar deze 
weer gereed worden gemaakt voor hergebruik en vervolgens worden 
opgeslagen. Meer kleinschalige verwerking en creatieve toepassing van 
zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in Strijkviertel en het 
Werkspoorkwartier, bij Buurman of het Hof van Cartesius. De link tussen 
de ‘brains’ in het Werkspoorkwartier en Strijkviertel en de ‘muscles’ op 
Lage Weide kan een sterke combinatie vormen, zo menen partijen. 
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5 Ecosysteem voor circulair 
bouwen 

In dit hoofdstuk bestuderen we een aantal ecosystemen. We 
kijken naar hoe er elders aan opschaling van ecosystemen 
is/wordt gewerkt. We schetsen daarbij welke factoren 
bijdragen aan versnelling van opschaling van succesvolle 
economische ecosystemen. 
 
5.1 Ecosysteem casussen 
 
Brainport/Brainport Development 
Misschien wel het bekendste en meest succesvolle voorbeeld van een 
ecosysteem in Nederland is Brainport in Eindhoven en de regio Zuidoost-
Brabant. Onder de hoede van Brainport Development, de economische 
ontwikkelingsmaatschappij (opvolger van NV Rede), heeft dit ecosysteem 
zich ontwikkeld tot een van de meest prominente innovatieve hightech 
centra van Europa. 
 
Na de massaontslagen bij DAF en Philips (in de jaren negentig van de 
vorige eeuw) in Eindhoven besloten gemeenten in de regio samen te 
werken en zetten samen met bedrijven en kennisinstellingen een triple 
helix samenwerking op. Eén van de sleutels van het succes was het 
gezamenlijke commitment van bestuurders, overheden en het 
bedrijfsleven. Ook werd er gebruik van gemaakt (en nog steeds) van 
Europese middelen om tot innovatie en versterking van het ecosysteem 
te komen.  
 

De inzet is gericht op het creëren van ruimte voor bedrijven, 
kennisuitwisseling en financiering. Ook is er stevig ingezet op branding. Er 
is sprake van een consistente langjarige strategie, die voortborduurt op 
het DNA van de regio: hightech.  
 
Leiden Bio Science Park 
Het Leiden Bio Science park is opgekomen in het verlengde van de eerste 
golf van biotechnologie. Het UMC Leiden en Universiteit Leiden staan aan 
de basis van dit ecosysteem. De Universiteit Leiden heeft het park in 
eigendom.  
 
Het Leiden Bio Science park is nu een succesvol ecosysteem, maar heeft 
een lange aanlooptijd nodig gehad. Er is sprake geweest van een 
langjarige commitment en de echte doorbraak kwam (pas) in de tweede 
golf van Life Science (combinatie van health en ICT).  
 
Leiden Bio Science park heeft een mix van startups, internationale 
pharma bedrijven (o.a. Astellas en Apotex) en gevestigde doorgroeiers 
(Crucell, Galapagos). 
 
Inmiddels biedt het Leiden Bio Science park een compleet aanbod van een 
innovatie-ecosysteem: ruimte, financiering, talent en voorzieningen. De 
BioPartner Incubator gebouwen die op het park gevestigd zijn, vormen 
een belangrijke vestigingslocatie voor startende life science bedrijven. 
 
C-Beta/Schiphol Trade Park 
C-Bèta is een initiatief vanuit Circle Economy, Delta Development en 
SADC. C-bèta wordt neergezet als de Nederlandse circulaire hotspot. Het 
ligt in het nieuw te ontwikkelen Schiphol Trade Park bij Hoofddorp in 
Haarlemmermeer. C-bèta wil letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan de 
circulaire economie en richt zich op de experimentele en creatieve kant 
van de circulaire economie. Het bedrijf C-creators dat op C-bèta gevestigd 
is, richt zich op het opschalen van circulaire bouw. 
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C-bèta is op dit moment nog vooral in gebruik als locatie voor events, 
huisvest een aantal kleinschalige circulaire bedrijven en biedt ruimte aan 
circulaire ondernemingen. C-bèta als dé circulaire hotspot is nu dus nog 
een belofte, maar de locatie staat goed op de kaart en heeft een sterk 
netwerk. Overheden en bedrijven treden hierbij ook op als ambassadeurs 
en de evenementen helpen om reuring rondom de locatie te creëren.  
 
Succesfactoren te ontlenen aan casussen 
Uit de analyse van de drie casussen is een aantal factoren af te leiden die 
bij kunnen dragen aan het realiseren van een succesvol economische 
ecosystemen:  

 Consistente langjarige strategie met draagvlak vanuit 
bestuurders, overheden en het bedrijfsleven; 

 Aanbod van bedrijfsruimte die qua prijs en faciliteiten goed 
aansluit bij de doelgroep. Bijvoorbeeld incubatorgebouwen en 
ruimte voor testlocaties; 

 Stevige inzet op branding en communicatie. Reuring creëren door 
middel van evenementen; 

 Goede aansluiting van vraag en aanbod op het gebied van arbeid 
en kennis. 

 

5.2 Sleutelelementen succesvol ecosysteem 
 
Veel van de succeselementen die in de analyse van de succesvolle 
ecosystemen terugkomen, komen ook naar voren in de 
literatuurverkenning van PBL en Ruimtevolk (2016). Zij onderscheiden vijf 
kernelementen van succesvolle innovatiemilieus:  

 Entrepreneurial dynamism: ondernemersgeest in een ambitieus 
innovatie-ecosysteem 

 Global pipelines & local buzz: lokale dynamiek, gevoed door 
internationale verbindingen 

 Urbanity: diversiteit aan stedelijke milieus en fysieke brandpunten 
met stedelijkheid 

 Branding: een sterk merk dat wordt uitgebouwd en gepromoot 

 Governance of innovation: triple helix samenwerking die 
evolueert/innoveert 

 
Hieronder gaan we kort in op de mate waarin deze elementen in Utrecht 
aanwezig zijn. 
 
Entrepreneurial dynamism 
Onder entrepreneurial dynamism verstaan PBL en Ruimtevolk 
ondernemersgeest in een ambitieus innovatie-ecosysteem. Stam (2014) 
definieert een succesvol ecosysteem aan de hand van een set aan 
condities waaraan deze moet voldoen (zie figuur 14).  
 
Er is in Utrecht zeker sprake van dynamiek van bedrijvigheid rondom 
circulair bouwen. Er zijn succesvolle startups in Utrecht gevestigd 
(Madaster, Sustainer Homes, Hof van Cartesius). Het voert echter wat ver 
om te zeggen dat Utrecht hierin uitblinkt ten opzichte van andere steden: 
de startups zijn niet succesvoller of talrijker dan elders.  
 
In de regio Utrecht is geen concentratie van (technische) kennis en talent 
rondom circulair bouwen aanwezig. De locaties waar deze kennis zich wel 
concentreert, zoals de TU Delft, TU Eindhoven en de Academies van de 
Bouwkunst in Amsterdam en Rotterdam zijn wel dichtbij.  
 
De beschikbaarheid en toegankelijkheid van financiering en risicokapitaal 
is een randvoorwaarde voor een gunstige ondernemersdynamiek. Het 
beeld is niet dat dit in Utrecht veel slechter op orde is dan elders, maar 
ook niet beter. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van financiering is 
dus zeker nog een aspect waarmee de gemeente aan de slag kan.  
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Figuur 14: De onderdelen van een succesvol ecosysteem voor 
ondernemerschap 

 
Bron: Stam, 2014 
 
De gemeente Utrecht scoort niet slecht op de elementen die volgens 
Stam horen bij een succesvol ecosysteem, maar blinkt ook niet uit. De 
elementen bieden wel interessante aanknopingspunten. In paragraaf 5.3 
kijken we naar in hoeverre deze elementen in Utrecht aanwezig zijn als 
het gaat om een ecosysteem voor circulair bouwen.  
 
Global buzz & local pipelines 
De dynamiek rondom de bouwsector is relatief minder 
geïnternationaliseerd dan bijvoorbeeld de hightech sector. De 
voorwaarden voor global pipelines zijn goed, met de centrale ligging in 
Nederland en korte afstand tot Schiphol. 
 

Voor local buzz rondom circulair bouwen ligt er een potentieel interessant 
netwerk. Eerder in dit rapport constateerden we al dat er zich een aantal 
grote bouwers en ontwikkelaars in de regio bevinden, net als startups die 
zich met circulair bouwen bezighouden. De MBO-instellingen zijn een 
belangrijke partij voor het opleiden van bouwers met circulaire kennis en 
vaardigheden. Aanverwante kennisinstellingen zijn met USI en HU ook 
aanwezig, hoewel een technische universiteit ontbreekt. Ook financiers, 
beleggers en corporaties zijn in Utrecht vertegenwoordigd. Een 
(potentieel) interessante lokale dynamiek is dus aanwezig, maar in 
hoeverre deze zich onderscheidt van andere steden, is de vraag. 
 
Urbanity 
Wat urbanity betreft staan alle seinen voor Utrecht op groen. De stad 
Utrecht heeft een stedelijk karakter en dynamiek, heeft verschillende 
stedelijke milieus ‘in huis’ en de stedelijkheid en diversiteit aan milieus zal 
de komende jaren alleen maar toenemen. Het Werkspoorkwartier past 
hier met zijn beoogde stedelijk karakter en de ontwikkelingen in de 
omgeving (o.a. Cartesiusdriehoek) goed bij.  
 
Een keerzijde van de snelle bevolkingsgroei in Utrecht is de beperkte 
beschikbaarheid van woningen, wat een barrière vormt voor het 
aantrekken van talent. 
 
Branding 
De regio Utrecht profileert zich vooral als groene stedelijke omgeving met 
een focus op onderwijs en met een centrale ligging in het land. Daarnaast 
is er een consistente branding van ‘groen, gezond, slim’ van EBU, maar dit 
draagt slechts beperkt bij aan het ecosysteem voor circulair bouwen. Uit 
ge gesprekken komt bovendien naar voren dat een duidelijk branding 
gericht op Utrecht als circulaire bouwstad nog ontbreekt. 
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Innovation governance 
Er bestaan in de regio een Utrecht al samenwerkingsvormen waarop kan 
worden voortgeborduurd. Zo kan EBU ‘Groen’ als basis dienen voor de 
innovation governance voor circulair bouwen. Ook in de vorm van 
Cirkelregio Utrecht is al een goede samenwerking opgezet. De netwerken 
zijn echter niet zo hecht als de ondernemers- en triple helix netwerken in 
Brabant, waar dergelijke netwerken in de haarvaten van het ecosysteem 
doorwerken. 
 
Voor goede en succesvolle innovation governance is het van belang om 
gedurende langere tijd commitment te verkrijgen van bestuurders, 
bedrijven en kennisinstellingen. Het is behulpzaam om hiervoor 
ambassadeurs in stelling te brengen die een netwerk op gang kunnen 
brengen en bij elkaar weten te houden. Een initiatiefrijke ambtenaar zou 
dit samen met een aantal ambassadeurs vanuit de markt kunnen 
oppakken. 
 

5.3 Ecosysteem voor circulair bouwen in Utrecht 
Het model van Stam uit figuur 14 vormt een samenvatting van de 
elementen die er toe doen voor ondernemerschap en economische 
ontwikkeling en geeft inzicht in ‘de knoppen waar aan gedraaid kan 
worden’. Als de gemeente Utrecht wil inzetten op een ecosysteem voor 
circulair bouwen, is het zaak om op deze elementen minstens voldoende 
te scoren, het liefst goed en op een aantal elementen heel goed. In deze 
paragraaf proberen we inzicht te verschaffen in de stand van zaken van de 
sleutelelementen en de potentie om hierin stappen te zetten. 
 
Netwerk 
Een goed verbonden netwerk van startups, gevestigde partijen en 
kennisinstellingen is één van de sleutelelementen voor een succesvol 
ecosysteem voor ondernemerschap. Voor circulair bouwen ligt in Utrecht 
en regio een goede basis. Er zijn diverse startups actief die innoveren in 
circulair bouwen (Sustainer Homes, BILT, Buurman, Madaster). Bovendien 

is de hele bouwketen redelijk goed vertegenwoordigd in Utrecht, met 
partijen als Ballast Nedam, BAM, Synchroon en Strukton. Door initiatieven 
als Alliantie Cirkelregio Utrecht wordt het netwerk versterkt en leert men 
van elkaar. Ook kennisinstellingen zijn in Utrecht aanwezig. De 
Hogeschool Utrecht houdt zich bezig met toegepast onderzoek naar 
circulair bouwen en het Utrecht Sustainability Institute (USI) fungeert als 
regionale kennis- en innovatiemakelaar. De MBO-instellingen met bouw-
gerelateerde opleidingen vormen een belangrijk praktisch georiënteerd 
deel van het onderwijsaanbod voor circulair bouwen. 
 
Er is dus een aardig netwerk aanwezig rondom circulair en duurzaam 
bouwen in Utrecht. Het netwerk zou nog sterker georganiseerd kunnen 
worden op regionaal niveau. Het is denkbaar om hier op termijn een 
organisatievorm aan te koppelen, zoals een regionale vereniging of 
stichting. 
 
Leiderschap 
Het gaat hierbij om ‘place-based leadership’ van een groep 
ondernemende leiders. Deze leiders kennen de lokale context voor 
ondernemerschap, kunnen voorbij hun eigen bedrijfscasus denken en 
kunnen anderen (uit het private en publieke domein) mobiliseren voor de 
publieke zaak (Oosterwaal et al., 2017). 
 
Op dit moment is er nog geen duidelijke groep met leiders rondom 
circulair bouwen in Utrecht. Het Hof van Cartesius heeft wel veel 
kenmerken van ‘place-based leadership’, maar de activiteiten en de 
schaal van het Hof komen niet overeen met wat er nodig is om circulair 
bouwen op te schalen, iets wat ze zelf overigens ook onderkennen. 
 
Zoals al bleek is er wel degelijk een netwerk van partijen aanwezig die zich 
met (circulaire) bouw bezig houden. Binnen deze partijen zijn personen 
werkzaam – waarvan wij er enkele gesproken hebben – die goed in staat 
zijn om voorbij hun eigen bedrijfscasus denken en anderen kunnen 
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mobiliseren. Wellicht dat er, bijvoorbeeld vanuit de Alliantie Cirkelregio 
Utrecht, wel een groep met leiders kan ontstaan. 
 
Gemeentelijke bestuurders of de gemeente als geheel kunnen ook als 
leider optreden door partijen te binden en een goed toegankelijke, 
gecommitteerde en betrouwbare partner te zijn. De gemeente kan ook 
een leidende rol nemen, door zelf het goede voorbeeld te geven. Dit kan 
zich voor circulair bouwen uiten in de rol als ‘launching customer’, het 
toepassen van circulariteit in eigen gebouwen en het faciliteren en 
promoten van de groep met leiders in circulair bouwen. 
 
Financiering/risicokapitaal 
De aanwezigheid, zichtbaarheid en goede toegankelijkheid van een sterk 
en goed georganiseerd netwerk van business angels, venture capitalists 
en andere vormen van financiering is een voorwaarde voor een succesvol 
ecosysteem. Voor opschalen is risicokapitaal namelijk een belangrijke 
factor.  
 
Uit onderzoek van Cloosterman et al. (2018) en van PWC (2018) blijkt dat 
de financiering en de beschikbaarheid van risicokapitaal in Utrecht op 
orde is, maar dat er ook ruimte voor verbetering is. Uit het onderzoek van 
PWC blijkt dat zichtbaar economisch leiderschap ontbreekt en dat de 
regio minder slagvaardig is dan andere regio’s als het aankomt op 
economische ontwikkeling. Het advies van PWC is om slimme 
verbindingen van bestaande structuren en initiatieven te zoeken en in te 
zetten op een slagvaardige en professionele organisatie die snel en 
effectief kan reageren op vragen van het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen. De EBU zou hier een belangrijke rol in kunnen 
vervullen en meer richting een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
kunnen groeien. De EBU heeft nu al een rol in het ondersteunen van 
businessontwikkeling en als financier van projecten. De EBU beheert een 
aantal investeringsfondsen voor de provincie, die alle gericht zijn op 
stimulering van economische activiteiten. 

Startups die wij spraken geven aan behoefte te hebben aan risicokapitaal. 
Ze vinden in het algemeen hun weg wel, maar denken dat de gemeente 
een rol kan spelen in betere informatieverstrekking over financiering.  
In aanvulling daarop zou de gemeente risico’s voor investeerders weg 
kunnen nemen door bijvoorbeeld in samenspraak met de EBU een 
revolverend fonds op te stellen dat garant kan staan bij circulaire 
bouwprojecten. Op die manier worden risico’s voor ontwikkelaars 
weggenomen en wordt het gemakkelijker om circulaire bouwprojecten te 
realiseren.  
 
Talent 
Een breed en divers aanbod van talent in een regio is een belangrijk 
element voor de werking van een ecosysteem. Onderwijs speelt hierin 
een grote rol. De regio Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht op 
talent – met de aanwezigheid van een Universiteit en een grote 
Hogeschool – maar niet zozeer in de richting van (circulaire) bouw. Talent 
is een schaarse factor in de (circulaire) bouw, dat geldt niet alleen voor 
Utrecht. Dat is een belangrijk aandachtspunt, wil er een succesvol 
ecosysteem van de grond komen. De gemeente Utrecht is zich hier van 
bewust en probeert de mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt door middel van actieplannen op te vangen. Bouw en 
energietransitie is een van de focussectoren. Het Techniek Experience 
Center dat in Overvecht gebouwd gaat worden is een mooi initiatief om 
jongeren bekend en enthousiast te maken met de techniek- en 
bouwsector.  
 
Zoals al eerder aangegeven kan de gemeente in gesprek met 
onderwijsinstellingen over aanpassing van het curriculum. De 
ontwikkeling van een doorlopende leerlijn MBO/HBO/WO voor circulair 
bouwen is een goede ambitie. Daarnaast is een om- en 
bijscholingsprogramma voor circulair bouwen belangrijk, zodat ook het 
huidige bouwpersoneel bekend raakt met circulaire principes.  
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De Enecocentrale die op het Werkspoorkwartier gevestigd is, komt 
gefaseerd vrij. Dit zou een mooie locatie kunnen zijn voor onderwijs dat 
zich onder andere richt op (circulaire/duurzame) bouw. Een ROC, met 
name het Bouw & Interieur college van ROC Midden-Nederland of 
Academie voor Techniek van MBO Utrecht College, ligt voor de hand. De 
gemeente zou deze optie met het ROC kunnen bespreken. De 
bereikbaarheid is goed door de nabijheid station Zuilen en er zijn veel 
potentiele stage- en arbeidsplaatsen in de nabije omgeving 
(Werkspoorkwartier en Lage Weide). 
 
Kennis 
Kennisontwikkeling vindt veelal plaats binnen Universiteiten en private 
onderzoeksinstituten. Er bevindt zich in Utrecht geen academische poot 
voor de bouwsector. Wel houden het USI en HU zich in Utrecht bezig met 
kennisontwikkeling rondom circulair bouwen. Een academische kant zou 
een versterking van het ecosysteem betekenen, maar is ook weer geen 
noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol ecosysteem. Door de 
relatief kleine afstanden in Nederland is kennisdeling en –verspreiding 
prima mogelijk tussen de technische universiteiten en organisaties in 
Utrecht. 
 
De invloed die de gemeente heeft is hier beperkter dan bij talent. Wat de 
gemeente bijvoorbeeld kan doen is het aanmoedigen en initiëren van 
aanvragen voor gesubsidieerde onderzoeksprojecten gericht op circulair 
bouwen. Dit kan gaan om middelen vanuit NWO of vanuit Demonstratie 
Energie- en Klimaatinnovatie, kortweg aangeduid als DEI+, een onderdeel 
van extra middelen die het Rijk onlangs beschikbaar heeft gesteld voor 
circulaire initiatieven. Ook Europese programma’s, zoals Horizon 2020, 
Interreg en LIFE kennen deelprogramma’s die zich richten op circulaire 
economie. 
 
 
 

Intermediaire diensten  
De aanwezigheid en toegankelijkheid van intermediaire zakelijke 
diensten, zoals juristen, accountants, verzekeraars, ICT, adviseurs, kan de 
barrières van toetreding tot markt verkleinen en de ‘time to market’ van 
nieuwe ontwikkelingen verkorten. De regio Utrecht telt relatief veel 
dienstverleners en dit element is in Utrecht dus een pluspunt. Ook de 
dienstverlening gelieerd aan de bouw is in de regio Utrecht aanwezig. Uit 
de analyse van de marktgroep blijkt dat er in de regio en stad Utrecht 
relatief veel architecten- en ingenieursbureaus aanwezig zijn. 
 
De gemeente zou de toegankelijkheid tot intermediaire diensten kunnen 
vergroten door middel van het verstrekken van vouchers of het inzetten 
van dienstverleners als accelerators die start-ups helpen scale-ups te 
worden. 
 
Formele instituties 
De kwaliteit en efficiëntie van formele instituties is een ander 
sleutelelement van een succesvol ecosysteem. Het gaat hierbij over de 
kwaliteit en effectiviteit van de overheid en haar governance. Formele 
instituties gaat over de wet- en regelgeving van de gemeente. Dit kan 
concreet tot uiting komen door ruime programmering in 
bestemmingsplannen, waardoor flexibele of tijdelijke bouwwerken 
hierbinnen passen en door het snel afhandelen van vergunningen van 
circulaire bouwprojecten.  
 
(Ondernemers)cultuur 
Ondernemerscultuur omvat de normen, waarden en gebruiken van het 
ondernemerschap in een regio. Het gaat daarbij om de wil om risico te 
nemen, de aanwezigheid van succesverhalen en rolmodellen en het 
imago van ondernemerschap. Hiermee is in de regio Utrecht weinig mis. 
Startups in Utrecht groeien net zo goed of beter dan elders in Nederland, 
zo blijkt uit onderzoek van EBU. 
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Voor circulair bouwen ligt de situatie iets anders. De bouwsector is een 
conservatieve sector en wordt door veel van onze gesprekspartners ook 
wel de minst innovatieve sector genoemd. Dat is uiteraard niet 
bevorderlijk voor een transitie. Het zal tijd kosten voordat circulair 
bouwen als gemeengoed beschouwd zal worden en er is dus lange adem 
nodig. 
 
Het is moeilijk voor een gemeente om de ondernemerscultuur te 
veranderen, maar de gemeente zou een rol kunnen spelen door 
succesverhalen van ondernemers waar het kan te communiceren. 
Daarnaast kan de gemeente rolmodellen of ambassadeurs naar voren 
schuiven. 
 
Fysieke infrastructuur 
Een goede fysieke infrastructuur is een basisvoorwaarde voor een 
succesvol ecosysteem. Stam kijkt hierbij vooral naar de bereikbaarheid via 
weg, spoor en lucht. Utrecht scoort hier relatief goed op. Het element 
fysieke infrastructuur kan ook breder bekeken worden, waarbij de 
beschikbaarheid van vestigingslocaties, ontmoetingsplaatsen en de 
fysieke concentraties van activiteiten in de regio worden meegenomen. In 
Utrecht neemt het Werkspoorkwartier nu de meest prominente positie in, 
in het ecosysteem van circulair bouwen in Utrecht. Het 
Werkspoorkwartier heeft samen met Lage Weide en het te ontwikkelen 
circulaire bedrijventerrein Strijkviertel de potentie om een fysieke plek te 
bieden voor het ecosysteem voor circulair bouwen in Utrecht. Zie 
paragraaf 5.4 voor een uitgebreidere beschrijving hiervan. 
 
Vraag: voldoende marktvraag 
De vraag is zeker aanwezig; de gemeente Utrecht heeft een enorme 
bouwopgave de komende jaren en ook de vraag naar woningen is groot. 
Ook op de kantorenmarkt heeft de stad Utrecht een sterke positie. Verder 
heeft Utrecht een populatie die relatief welvarend is. Daarnaast heeft 
Utrecht een hoogopgeleide, progressieve bevolking, die naar verwachting 

(meer dan elders) openstaat voor circulair bouwen. Dit zijn allemaal 
positieve factoren aan de vraagkant van de markt voor circulair bouwen. 
 
Daarnaast kan de gemeente zelf de vraag naar circulair bouwen 
beïnvloeden, door het goede voorbeeld te geven als launching customer 
en eisen in tenders te stellen. Ook kan de gemeente burgers 
enthousiasmeren door voorlichting te geven over de voordelen van 
circulair bouwen. 
 
Ecosysteem voor circulair bouwen  
In tabel 1 is een indicatie te zien van de huidige score op de 
sleutelelementen voor een succesvol ecosysteem in circulair bouwen. 
Hieruit valt af te leiden dat de voorwaarden voor een ecosysteem op orde 
zijn, maar dat er nergens heel goed op wordt gescoord. In de twee 
rechterkolommen is te zien wat de indicatieve potentiële score van 
Utrecht is op de verschillende elementen en welke maatregelen nodig zijn 
om dit potentieel te behalen. Uit de tabel wordt duidelijk dat er veel 
verschillende maatregelen benodigd zijn op uiteenlopende thema’s. Dit 
vraagt tijd, inzet en ook financiële middelen vanuit de gemeente. Om tot 
een succesvolle ontwikkeling van een ecosysteem voor circulair bouwen 
te komen is het raadzaam om hier vanuit de gemeente een trekker voor 
aan te stellen. 
 
In tabel 1 en eerder in deze paragraaf zijn handreikingen gedaan voor 
manieren waarop de gemeente de score op deze elementen zou kunnen 
verbeteren. We gaan daar in hoofdstuk 6 – conclusies en aanbevelingen, 
verder op in. 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Ecosysteem element Score Utrecht Potentiële score Belangrijkste maatregelen 

Netwerk 0/+ + 
Regionale samenwerkingsvormen verstevigen, aanstellen van aanjager circulair 
bouwen vanuit gemeente en inzet op branding en marketing 

Leiderschap 0 ++ 
Voorbeeldrol gemeente, bestuurlijke aandacht en prioriteit, aanstellen van 
ambassadeurs vanuit marktpartijen en kennisinstellingen 

Financiën 0 ++ 
Organiseren van sterk netwerk van business angels, venture capitalists en andere 
vormen van financiering, informatievoorziening richting startups, opzetten 
revolverend fonds 

Talent -/0 + 
Ontwikkeling van een leerlijn MBO/HBO/WO richting circulair bouwen, 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijven faciliteren 

Kennis 0 + 
Samenwerking met technische universiteiten, (Europese) onderzoeksprojecten 
initiëren  

Intermediaire diensten + ++ Opzetten incubatorprogramma(’s) gericht op duurzame en circulaire bouw 

Formele instituties 0 + 
Werk aan positieve attitude van hele gemeente over circulair bouwen, bieden van 
experimenteerruimte, snel behandelen van vergunningen 

Cultuur -/0 0/+ 
Succesverhalen van ondernemers in circulair bouwen communiceren en 
ambassadeurs naar voren schuiven 

Fysieke infrastructuur 0/+ +/++ 
Inrichten van fysiek ecosysteem met vestigingsruimte, experimenteerruimte, 
ontmoetingsplaatsen, evenementen en een koppeling aan kennis en onderwijs; 
eigen grondpositie innemen ter versterking ambitie circulair bouwen 

Vraag + +/++ 
Launching customer als gemeente en inzet op voorlichting en betrekken van 
inwoners 

Tabel 1: Indicatie van de score op de sleutelelementen voor een succesvol ecosysteem in circulair bouwen 
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5.4 Potentie Werkspoorkwartier, Lage Weide en Strijkviertel  
 
Om bedrijvigheid en werkgelegenheid in circulair bouwen een plek te 
geven is er ruimte nodig. De gemeente Utrecht heeft nu drie locaties op 
het oog die hierin een rol kunnen spelen. Hieronder beschrijven we de 
kenmerken van de locaties en de rol die de locaties, samen met de kennis- 
en onderwijsinstellingen, in het ecosysteem in zouden kunnen nemen. 
 
In figuur 15 is het potentiële ecosysteem Voor circulair bouwen in Utrecht 
op een kaart te zien. De harde planvoorraad voor woningbouw in Utrecht 
met meer dan 200 woningen staan op de kaart afgebeeld. Daarnaast is 
Strijktviertel als planlocatie te zien en zijn Lage Weide en het 
Werkspoorkwartier grijs gearceerd. Niet op de kaart afgebeeld, maar wel 
onderdeel van het potentiele ecosysteem zijn kennis- en 
onderwijsinstellingen ROC Midden-Nederland, Academie voor Techniek 
van MBO Utrecht College, Nimeto, HU, USI en UU.  
 
Voor grote bouwprojecten als Cartesiusdriehoek20, Tweede Daalsedijk, 
Beurskwartier, Groenewoud en Merwedekanaalzone geldt dat ze gunstig 
gelegen zijn ten opzichte van het Werkspoorkwartier, Lage Weide en 
Strijkviertel. Voor functies met een logistieke component, zoals een 
bouwhub en een grondstoffenbank,  is de nabijheid en bereikbaarheid 
van deze werklocaties ten opzichte van de bouwlocaties dus positief. In 
de Merwedekanaalzone wordt door ontwikkelende partijen het Living Lab 
‘Merwede Circulair’ opgezet. De partijen willen kennis ontwikkelen en 
ervaring opdoen met circulair slopen, -ontwerpen, -bouwen en  
-gebruiken. Het interessant om hierbij ook de link te leggen met andere 
partijen in het ecosysteem.  

                                                           
20

 De Cartesiusdriehoek wordt een duurzame stadswijk met zo’n 2.400 woningen. 
Circulair bouwen maakt onderdeel uit van de duurzaamheidsambities van de 
Cartesiusdriehoek. Met de nabijheid van het Werkspoorkwartier en Lage Weide 
lijkt synergie tussen Cartesiusdriehoek en deze gebieden een logische optie.  

Werkspoorkwartier 
Het Werkspoorkwartier is een binnenstedelijke werklocatie in Utrecht. De 
partijen die in het Werkspoorkwartier gevestigd zijn, zijn divers. Er is een 
mix van creatieve ondernemers, kantoren, autobedrijven, sportscholen en 
horeca aanwezig in het gebied. De ontwikkeling van Leidsche Rijn en de 
toekomstige ontwikkeling van de wijken Cartesiusdriehoek en 
Wisselspoor zorgen ervoor dat het terrein steeds meer ontsloten wordt 
door de stad.  
 
In 2012 heeft de gemeente Utrecht een visie voor het Werkspoorkwartier 
geformuleerd, waarbij het Werkspoorkwartier gepositioneerd werd als 
creatief gebied. Initiatiefnemers en ontwikkelaars hebben deze ambitie 
verbreed naar creatief en circulair. Met behulp van een subsidie van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werkt een groep met 
partners toe naar het Werkspoorkwartier als Creatief Circulair 
Maakgebied.  
 
Op het gebied van circulariteit neemt het Hof van Cartesius een 
belangrijke rol in het Werkspoorkwartier. Het Hof van Cartesius is bijna 
volledig opgebouwd uit hergebruikte van materialen en fungeert nu als 
bedrijfsverzamelplaats voor duurzame en creatieve ondernemers. Bij 
Buurman kunnen bedrijven en omwonenden materialen voor bouw en 
interieur vinden, maar biedt ook ruimte voor workshops en cursussen 
rond circulair bouwen. Daarnaast wordt de Werkspoorfabriek met behulp 
van Utrechtse startup Sustainer Homes herontwikkeld. Door middel van 
modulaire en circulaire houten ‘boxen’ worden er kantoorruimtes in de 
fabriek gebouwd. In 2018 resulteerde de ontwikkelingen in het gebied in 
de winst van de ABN AMRO Circular Economy Award voor de beste 
circulaire werklocatie op het BT Event21. 
 
 

                                                           
21

 www.btcongres.nl/award 

http://www.btcongres.nl/award
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In paragraaf 4.4 gingen we al in op de mening van gesprekspartners over 
de toegevoegde waarde die het Werkspoorkwartier kan hebben voor het 
ecosysteem voor circulair bouwen in Utrecht. Uit de gesprekken komt 
naar voren dat het Werkspoorkwartier geschikt kan zijn als plek voor 
initiatieven gericht op kennis, data, ontwerp en het creatieve gedeelte 

Figuur 15: Kaart potentieel ecosysteem circulair bouwen gemeente Utrecht 
 

Bron: Gemeente Utrecht (2019) 

Lage Weide en Werkspoorkwartier 

Harde planvoorraad (>200 woningen) 

Strijkviertel 

Werkspoor-
kwartier 

Lage Weide 
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van de circulaire bouw. De aanwezige partijen en netwerken bieden hier 
een goed startpunt voor en het binnenstedelijke karakter sluit goed aan 
op dit type activiteiten.  
 
Concreet kan hierbij gedacht worden aan het opzetten met een 
innovatielab of proeffabriek voor circulair en duurzaam bouwen. Hier 
kunnen ambitieuze bouwbedrijven, startups en kennis- en 
onderwijsinstellingen samen experimenteren met circulaire en duurzame  
bouwprincipes. Aan een dergelijke innovatielab of proeffabriek kunnen 
tevens stage- en arbeidsplaatsen worden gekoppeld.  
 
Eneco gaat de bedrijfsactiviteiten op de locatie aan de Keulsekade in het 
Werkspoorkwartier tot 2022 in fases afbouwen. De zeven hectare grond 
die hierbij vrijkomt wordt in eerste instantie aangeboden aan de 
gemeente Utrecht. De gemeente heeft hiermee de kans om een 
grondpositie in te nemen in het Werkspoorkwartier, waar ruimte kan 
worden geboden aan meer circulaire bouwpartijen. Een eigen 
grondpositie die voor dat doel kan worden aangewend is een belangrijk 
pluspunt dat mede voor een versnelling van het ecosysteem voor circulair 
bouwen kan zorgen. Ook voor onderwijs dat zich richt op (circulaire/ 
duurzame) bouw kan de Enecocentrale op het Werkspoorkwartier een 
mooie locatie zijn.  
 
Het Werkspoorkwartier kan tevens een rol vervullen in kleinschalige 
verwerking en creatieve toepassing van restmaterialen uit de bouw. Het 
initiatief Buurman (werkplaats en bouwmarkt voor hergebruik van 
materialen) is hier reeds op gericht. Aanvullend daarop lenen een aantal 
locaties in het Werkspoorkwartier, zoals het Hof van Cartesius en de 
Werkspoorfabriek, zich goed voor het organiseren van evenementen. 
Door evenementen te organiseren omtrent circulair en duurzaam bouwen 
kan er reuring en bekendheid worden gecreëerd.  
 

Ook kan de gemeente in de toekomstige ontwikkelingen in het 
Werkspoorkwartier circulariteit zo veel mogelijk meenemen en van het 
Werkspoorkwartier een voorbeeldlocatie maken als het om circulair 
bouwen gaat.  
 
Lage Weide  
Lage Weide is een groot bedrijventerrein van 216 hectare aan de rand van 
Utrecht. Lage Weide is multimodaal ontsloten; het ligt langs de A2 en 
beschikt spoor en een binnenhaven die toegankelijk is voor zeeschepen. 
Bedrijven op Lage Weide bevinden zich met name in de sectoren 
industrie, bouw en logistiek. Het terrein is volledig uitgegeven, maar er 
zijn verschillende bestaande panden, zowel grootschalig als kleinschalig, 
beschikbaar22. Op Lage Weide zijn een aantal grote bouwbedrijven 
gevestigd, waarvan een aantal reeds bezig zijn met circulair bouwen. Zo 
was Strukton betrokken bij de bouw van het circulaire gebouw The Green 
House in Utrecht en is de VolkWessels BouwHub voornemens om door te 
ontwikkelen naar een circulaire bouwhub. De locatie, grootschaligheid en 
goede ontsluiting (zowel weg, water als spoor) lenen zich goed voor 
activiteiten zoals een bouwhub en materialenbank. Het zou bijvoorbeeld 
goed denkbaar zijn dat materialen uit gesloopte gebouwen naar de Lage 
Weide worden gebracht, waar deze weer gereed worden gemaakt voor 
hergebruik en vervolgens worden opgeslagen. Dit zijn typische activiteiten 
die goed passen bij het opschalen van circulaire bouw en ook goed bij de 
karakteristieken van Lage Weide passen. Tijdens de gesprekken kwam 
tevens naar voren dat er verwacht wordt dat er meer fabrieksmatig 
gebouwd gaat worden. Lage Weide zou ook een potentiele locatie kunnen 
zijn voor een dergelijke woningbouwfabriek. Het is het echter de vraag of 
er op Lage Weide ruimte genoeg is voor een dergelijke fabriek. Gemeente 
Utrecht zou met een partij als Stroomversnelling, die een coördinerende 

                                                           
22

 https://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/utrecht/bedrijventerrein-
lageweide/  

https://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/utrecht/bedrijventerrein-lageweide/
https://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/utrecht/bedrijventerrein-lageweide/
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rol speelt bij het opzetten bij deze fabrieken, kunnen verkennen hoe 
kansrijk dit is.  
 
Strijkviertel 
Strijkviertel is nu een grasland en evenementenlocatie aan de westkant 
van de stad Utrecht. De gemeente is voornemens om hier een 
bedrijventerrein van 17 – 20 ha uitgeefbaar terrein te realiseren. Het 
terrein heeft een uitstekende autobereikbaarheid in de noordwestelijke 
oksel van de A2 en de A12 en ligt centraal in Nederland. De gemeente is 
voornemens om te focussen op relatief kleinschalige bedrijvigheid, met 
een gemiddelde kavelgrootte  van tussen de 0,3 en 0,5 ha en een 
maximale milieuhindercategorie van 3.1. Daarnaast streeft de gemeente 
ernaar om arbeidsintensieve bedrijven te huisvesten op Strijkviertel. De 
gemeente mikt met name op het creëren van MBO werkgelegenheid en 
wil bij voorkeur ook onderwijs verbinden aan het terrein. Dit kan in de 
vorm van pop-up onderwijs, een vestiging van een MBO-locatie en/of het 
koppelen van een leertraject aan bedrijven op het terrein.  
 
De gemeente wil op het terrein onder andere plek bieden aan: 

 Kleinschalige, duurzame stadsdistributie (daarvoor wil de 
gemeente een uitzondering maken en tot 3 kavels van ca. 1,5 ha 
uitgeven);  

 Circulaire en duurzame bouw en energie; 

 Innovatieve startups / scale-ups; 

 ICT; 

 Hightech en laboratoria. 
 
Circulariteit is hét uitgangspunt van Strijkviertel. Er wordt zo veel mogelijk 
aandacht besteed aan circulaire gebiedsontwikkeling, circulaire bouw, 
materiaalgebruik en collectiviteit.  
 
 

Met Strijkviertel, voorlopig het laatste uit te geven bedrijventerrein in de 
gemeente, heeft de Utrecht de kans om ruimte te bieden aan circulaire 
bedrijvigheid. Hoewel circulaire bouw zich in een beginstadium bevindt en 
het onzeker is of er voldoende bedrijvigheid in deze sector is om 
Strijkviertel mee te vullen, kan Strijkviertel zeker een rol spelen in het 
ecosysteem voor circulair bouwen in de stad. Ook het ontwikkelen van 
circulaire panden voor de andere doelgroepen kan in Strijkviertel 
plaatsvinden. 
 
Strijkviertel kan ruimte bieden aan bouwbedrijven die zich op circulariteit 
richten en aan leveranciers van duurzame, circulaire en biobased 
producten en materialen. Ook een initiatief als een fabriek voor woningen 
zou mooi binnen een groot deel van de ambities van Strijkviertel passen23.  
Daarnaast past een initiatief als de Bouwloods24 goed bij het karakter van 
Strijkviertel. Het is goed denkbaar dat er meer van dit type initiatieven 
opkomen, bijvoorbeeld ook met betrekking tot het opwerken van 
secundaire bouwmaterialen. Binnen het ecosysteem van circulair bouwen 
in de stad Utrecht wordt Strijkviertel onderdeel van het Utrechtse 
ecosysteem. Doorgroeiende bedrijven vanuit het Werkspoorkwartier, 
innovatieve start ups en arbeidsintensieve en kleinschalige spinoffs vanuit 
grote bouwbedrijven (bijvoorbeeld op Lage Weide) kunnen op Strijkviertel 
terecht. Ook passen innovatieve MKB’ers goed bij Strijkviertel.    
 
 
 

                                                           
23

 Een kleine variant van een woningbouwfabriek of een fabriek waar 
bijvoorbeeld enkel gevels worden gefabriceerd past goed bij de beoogde schaal 
van Strijkviertel 
24

 Stichting Bouwloods heeft het doel om van werkervaring en scholing in de 
ambachtelijke houtbewerking te bieden aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en hen te helpen bij het herintreden in die arbeidsmarkt 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de 
ontwikkelingen van de (circulaire)bouwsector in Utrecht en vat 
te krijgen op het potentieel en de behoeften van bedrijven die 
gelieerd zijn aan circulair bouwen. Daarnaast zijn lessen 
getrokken uit de ontwikkeling van ecosystemen elders in 
Nederland. Dit alles leidt tot een handelingsperspectief voor de 
gemeente Utrecht om te komen tot versnelling en opschaling 
van de circulaire bouwsector en het creëren van extra banen. 
 

6.1 Conclusies 
 
Rijksbeleid circulaire (bouw)economie 
Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ richt zich op de 
ontwikkeling van een 50% circulaire economie in 2030 en een 100% 
circulaire economie in 2050. De bouwsector vormt hierbinnen één van de 
vijf prioriteiten. De ambitie om in 2050 helemaal circulair te zijn is in 2017 
breed onderschreven door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en 
milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere 
maatschappelijke organisaties. Ook gemeente Utrecht ondertekende het 
Grondstoffenakkoord. 
 
Nationale ontwikkelingen circulair bouwen 
Voor de prioriteit ‘bouw’ is een transitieagenda ‘Circulaire 
bouweconomie’ opgesteld, waarin 3 etappes om tot een circulaire 
bouweconomie te komen worden geschetst:  
1.       2018-2021 met als resultaat, een compleet ingericht basiskamp. 
2.       2021-2030 waarin 50% van de einddoelstelling is gerealiseerd. 
3.       2030-2050 waarin het doel – ‘de top’ - wordt bereikt. 

De transitieagenda richt zich op vier speerpunten, welke nu nog barrières 
vormen om tot opschaling van circulaire (bouw)economie te komen: 

1. Marktontwikkeling 
2. Meten 
3. Beleid, wet- en regelgeving 
4. Kennis & bewustwording 

 
Het zou voor de gemeente Utrecht logisch zijn om de drie etappes en de 
vier speerpunten die in de transitieagenda staan als basis te nemen voor 
de ontwikkeling van gemeentelijk beleid.  
 
Economische kansen 
De transitie naar een circulaire economie staat nog aan het begin en er 
worden de komende jaren veel ontwikkelingen omtrent circulaire 
bedrijvigheid verwacht. Dit biedt kansen voor bedrijvigheid rondom 
circulair bouwen in Utrecht. Het is echter onzeker wat de precieze 
effecten van de overgang naar een circulaire (bouw)economie op de 
arbeidsmarkt zijn. Er zullen zeker nieuwe banen ontstaan door de 
toename van activiteiten als smart design, ontmanteling en scheiding, 
hoogwaardig hergebruik en marktplaatsen en grondstoffenbanken, maar 
er zullen ook banen in vervuilende en grondstofintensieve activiteiten 
verdwijnen. Utrecht kan inspelen op het nieuwe type banen dat de 
circulaire bouweconomie met zich mee gaat brengen en hier een gunstig 
vestigingsklimaat voor creëren. De manier waarop de gemeente dit kan 
doen komt in het vervolg van de dit hoofdstuk aan de orde. Hiervoor is 
het in elk geval van belang om ook aandacht te hebben voor onderwijs, 
omdat een tekort aan geschikte arbeidskrachten de groei in 
werkgelegenheid in de circulaire (bouw)economie kan tegenhouden.  
 
Ontwikkelingen marktgroep circulair  
De bouwsector in de provincie Utrecht is van gemiddelde omvang, zowel 
absoluut als relatief. De ontwikkeling van de bouwsector in de U10 
gemeenten ligt iets achter op de ontwikkeling van de overige 
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werkgelegenheid in de regio. De bouwketen heeft meer last heeft gehad 
van de economische crisis dan de overige sectoren. In de afgelopen jaren 
zit de bouwsector, net als de economie in het algemeen, wel flink in de 
lift.  
 
De voornaamste groep binnen de bouwsector in de gemeente Utrecht zijn 
de ingenieurs en architecten. In de gemeenten rondom Utrecht zijn juist 
relatief veel banen bij bouwbedrijven en toeleveranciers. De vestigingen 
in de bouwsector in de U10 gemeenten zijn vooral eenmanszaken: 84% 
van het aantal vestigingen is een eenmanszaak. In het aantal banen 
hebben eenmanszaken uiteraard een minder groot aandeel: 17% van het 
aantal banen komt uit eenmanszaken. 52% van de banen bevindt zich in 
bedrijven met 100 of meer medewerkers.  
 
Resultaten gesprekken  
We spraken voor dit onderzoek met verschillende typen 
gesprekspartners: startups, bouwers/ontwikkelaars, experts, 
kennisinstellingen en de gemeente Utrecht. Zo is er inzicht verkregen in 
de barrières die een transitie naar een circulaire bouw tegenhouden, de 
instrumenten die de gemeente in kan zetten om de circulaire bouw in de 
stad te stimuleren, de potentie om werkgelegenheid rondom circulair 
bouwen te creëren en de potentie om een fysiek ecosysteem rondom 
circulair bouwen op te zetten. 
 
Barrières 
Er is een aantal barrières naar voren gekomen die een transitie naar een 
circulaire bouw remmen of in de weg staan. Zo goed als alle 
gesprekspartners gaven aan dat de bouwsector een stugge en traditionele 
sector is, die niet snel uit zichzelf verandert. Daarnaast heerst er een 
volgens een aantal gesprekspartners nog onzekerheid over circulair 
bouwen bij financiers, beleggers en verzekeraars, waardoor circulaire 
projecten moeilijk van de grond komen. Er is volgens de gesprekspartners 
een gebrek aan goede voorbeelden met voldoende schaal om deze 

onzekerheden weg te nemen. Ook kan de huidige wet- en regelgeving 
belemmerend werken voor het hergebruik van materialen en voor de 
snelheid waarmee bouwvergunningen worden afgegeven. Aangezien de 
transitie naar een circulaire (bouw)economie nog aan het begin staat, is 
het niet verwonderlijk dat er nog barrières bestaan.  
 
De gemeente Utrecht kan niet op alle barrières invloed uitoefenen, omdat 
veel van de barrières het schaalniveau van een gemeente overstijgen. In 
de gesprekken is wel een aantal instrumenten naar voren gekomen, die 
de gemeente ter beschikking heeft en waarmee zij circulair bouwen in de 
stad kan stimuleren.  
 
Instrumenten van gemeente om circulair bouwen op te schalen  
De gemeente heeft volgens de gesprekspartners met de tenders die de 
gemeente uitzet voor bouwprojecten op eigen grond een krachtig 
instrument om circulair bouwen in de stad af te dwingen. Volgens de 
gesprekspartners is het hierbij van belang om de eisen in samenspraak 
met de markt op te stellen en deze met de tijd op te voeren. Op locaties 
waar de gemeente geen grond in bezit heeft kan de gemeente via 
onderhandelingen bij de wijzigingen van de bestemmingsplannen een 
bepaalde mate van circulariteit afdwingen. De aankomende 
omgevingswet biedt aanvullende kansen om eisen te stellen aan partijen 
die in de gemeente willen bouwen. De gemeente kan hierbij ook 
experimenteren met hogere eisen op het gebeid van circulariteit in 
bepaalde gebieden. Naast harde factoren kan de gemeente ook zachte 
factoren in tenders en bestemmingsplanwijzigingen meenemen, zoals het 
betrekken van een innovatieve startup of het delen van de vergaarde 
kennis van een circulair bouwproject. 
 
Het opstellen van een strategie met heldere en richtinggevende ambities 
ten aanzien van circulair bouwen kan de gemeente volgens de 
gesprekspartners helpen om zowel intern als extern duidelijkheid te 
creëren over de visie op circulair bouwen in de stad.  
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Om circulair bouwen op te schalen zijn er tevens nieuwe 
businessmodellen nodig, omdat traditionele businessmodellen vaak niet 
samen gaan met circulair bouwen. Er wordt reeds (op kleine schaal) met 
nieuwe businessmodellen geëxperimenteerd door enkele van de 
gesprekspartners. De gemeente zou een stimulerende rol kunnen spelen 
door bijvoorbeeld in samenspraak met EBU en/of de provincie Utrecht, 
een revolverend fonds op te zetten dat garant kan staan bij circulaire 
bouwprojecten of leningen kan verstrekken. Op die manier worden 
risico’s voor investeerders kleiner.  
 
Creëren van werkgelegenheid 
Hoewel het onzeker is in hoeverre er direct werkgelegenheidsgroei 
verwacht kan worden door de transitie naar een circulaire 
bouweconomie, zien de gesprekspartners wel kansen op nieuwe 
werkgelegenheid voor de gemeente Utrecht. Voor de creatieve en 
kennisintensieve kant van de circulaire bouw is de gemeente Utrecht 
volgens veel gesprekspartners een geschikte plek. Met de aanwezigheid 
van een aantal startups op dit gebied, de USI, HKU en de HU ligt hiervoor 
al een goede basis. Om de kansen op extra werkgelegenheid te 
verzilveren is het volgens de gesprekspartners van belang om ook 
aandacht te hebben voor onderwijs en de arbeidsmarkt. De 
gesprekspartners geven hierbij aan dat het kansrijk is als de gemeente 
startups en bedrijven in de (circulaire)bouw verbinden aan 
onderwijsinstellingen en aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Verschillende gesprekspartners geven aan dat een deel van 
de werkzaamheden uitermate geschikt voor stages vanuit het ROC, MBO 
of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Ecosysteem voor circulair bouwen 
Om het potentieel voor nieuwe werkgelegenheid in circulair bouwen te 
benutten kan het behulpzaam zijn om een ecosysteem benadering te 

hanteren. Voor een ecosysteem voor circulair bouwen heeft Utrecht veel 
elementen op orde, maar blinkt nog niet uit. 
 
Uit de analyse van de drie casussen (Brainport, Leiden Bio Science Park en 
C-Bèta) blijkt dat het kan helpen om een consistente langjarige strategie 
te hebben voor het ecosysteem met draagvlak vanuit bestuurders, 
overheden en het bedrijfsleven. Ook is het van belang om voldoende 
aanbod van bedrijfsruimte te hebben die qua prijs en faciliteiten goed 
aansluit bij de doelgroep. Een stevige inzet op stevige inzet op branding 
en communicatie behoort ook tot de succesfactoren. Aanvullend daarop 
kan het helpen om reuring en bekendheid te creëren door middel van 
evenementen. Een basisvoorwaarde is de beschikbaarheid van voldoende 
arbeid en kennis. Een goede aansluiting van vraag en aanbod op dit 
gebied is ook een belangrijke succesfactor.  
 
Het creëren van een ecosysteem op een fysieke plek is hierbij een 
mogelijkheid maar geen vereiste om circulair bouwen in de gemeente op 
te schalen. Investeren in een goede strategie, communicatie en PR, het 
verbinden van bedrijven en onderwijs, hulp van financiering en wet- en 
regelgeving zijn volgens de gesprekspartners de factoren die minstens zo 
belangrijk zijn.  
 
Om circulair bouwen verder te brengen is er echter ook ruimte nodig voor 
experiment en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Ook blijkt uit de analyse 
van de ecosysteem casussen dat het kan helpen om bedrijvigheid te 
clusteren en verbindingen tussen bedrijven en onderwijs te maken op een 
fysieke plek. In Utrecht zijn er hiervoor een aantal locaties specifiek 
geschikt. Het Werkspoorkwartier is een voor de hand liggende locatie 
voor het opzetten met een innovatielab of proeffabriek voor circulair en 
duurzaam bouwen. Dit gebeurt idealiter samen met ambitieuze bouwers 
en Utrechtse startups, waaraan ook onderzoek en onderwijs gekoppeld 
wordt. Het Werkspoorkwartier kan daarnaast een rol vervullen in 
kleinschalige verwerking en creatieve toepassing van restmaterialen uit 
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de bouw. Ook kan er door middel van (tijdelijke) pilots en het organiseren 
van evenementen reuring omtrent circulair bouwen worden. Nieuwe 
activiteiten die bij circulaire bouw komen kijken, zoals de smart design en 
(materiaal)data-beheer zouden goed in het Werkspoorkwartier passen.  
 
Lage Weide is juist, door de grootschaligheid en ligging aan de rand van 
de stad en aan het water, geschikt voor activiteiten zoals een bouwhub en 
een (grootschalige) grondstoffenbank. Het zou bijvoorbeeld goed 
denkbaar zijn dat materialen uit gesloopte gebouwen naar de Lage Weide 
worden gebracht, waar deze weer gereed worden gemaakt voor 
hergebruik en vervolgens worden opgeslagen. Lage Weide zou ook een 
potentiële locatie kunnen zijn voor een woningbouwfabriek. Strijkviertel 
kan ook een belangrijke plek innemen in het ecosysteem voor circulair 
bouwen. De ambitie om circulair te ontwikkelen en te bouwen op 
Strijkviertel geeft het ecosysteem een boost. Daarnaast kan Strijkviertel 
ruimte bieden aan circulaire bouwbedrijven die de schaal van het 
Werkspoorkwartier ontstijgen, maar wel een terrein zoeken met een 
hoogwaardig en innovatief karakter. De ‘creative minds’ en ‘brains’ op het 
Werkspoorkwartier en de ‘muscles’ op Lage Weide en een mix daarvan op 
Strijkviertel kan een sterke combinatie vormen en de positie van Utrecht 
als ecosysteem voor circulair bouwen versterken.  
 
In paragraaf 6.2 geven we aanbevelingen op de wijze waarop de 
gemeente Utrecht invloed uit kan oefenen op het ecosysteem van 
circulair bouwen in Utrecht. 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Aanbevelingen  
 
Op basis van de deskresearch, data-analyse, gesprekken en casestudies 
komen we tot twaalf aanbevelingen die leiden tot een stimulans van de 
circulaire bouw in de stad en een bijdrage kunnen leveren aan het 
ecosysteem van circulair bouwen in Utrecht.  
 

Aanbevelingen 

1. Maak een strategie Utrecht Circulair 

2. Zet in op branding van Utrecht circulair als dé plek voor circulair 
bouwen  

3. Zet in op een ecosysteem voor circulair bouwen, met het 
Werkspoorkwartier, Lage Weide en Strijkviertel als fysiek 
zwaartepunt 

4. Stimuleer het gebruik en (door)ontwikkeling van bouwhubs 

5. Werk actief aan het verbinden van onderwijs en bedrijven 

6. Benut de kans om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te 
zetten voor nieuwe circulaire activiteiten 

7. Gebruik tenders en bestemmingsplannen om circulair bouwen op te 
schalen  

8. Versterk (triple helix) samenwerking rondom circulair bouwen  

9. Stimuleer pilot projecten 

10. Zet in op (Europese) subsidies om pilot projecten te realiseren 

11. Werk aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van financiering 

12. Stimuleer circulair bouwen met wet- en regelgeving 
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1. Maak een strategie Utrecht Circulair 
Een strategie met heldere en richtinggevende ambities ten aanzien van 
circulair bouwen voor ontwikkelingen in de stad kan helpen om circulair 
bouwen op te schalen. Bovendien schept dit zowel intern als extern 
duidelijkheid over wat de gemeente onder circulair bouwen verstaat, hoe 
de gemeente circulair bouwen op wil schalen en welke stappen de 
gemeente daarvoor gaat zetten. Uiteraard moet de strategie aanzetten 
tot concrete acties en projecten. De strategie Amsterdam Circulair en het 
rapport Circulair Rotterdam zijn hier goede voorbeelden van. Het is in 
brede zin aan te bevelen om samen te werken met en te leren van andere 
steden. Amsterdam wordt internationaal gezien als koploper op het 
gebied van circulaire (bouw)economie. Ga dus niet zelf het wiel opnieuw 
uitvinden maar benut de ervaringen aldaar.  
 
2. Zet in op branding van Utrecht circulair als dé plek voor circulair 
bouwen  
Het is aan te bevelen om stevig in te zetten op branding van Utrecht als 
plaats voor circulair bouwen, aansluitend op de ambitie van de regio als 
Circulaire Topregio25, zodra Utrecht een duidelijke strategie en 
beleidskaders heeft. Dit heeft twee doelen:  

1. Utrecht op de kaart zetten als regio die inzet op circulair bouwen 
2. Bekendheid genereren voor bedrijven in Utrecht die zich bezig 

houden met circulair bouwen 
 
De gemeente Utrecht kan bijvoorbeeld via social media kanalen 
succesvolle pilotprojecten communiceren. Ook kan de gemeente 
evenementen organiseren omtrent circulair bouwen, die dan in het 
Werkspoorkwartier kunnen plaatsvinden. Een ander idee is het realiseren 
van een tijdelijk, demonteerbaar experience centre dat op verschillende 
locaties in stad kan worden neergezet om bedrijven en inwoners te 
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 www.cirkelregio-utrecht.nl/2019/01/18/utrecht-hard-op-weg-naar-circulaire-
topregio  

inspireren over de mogelijkheden van circulair bouwen. Langdurige inzet 
op branding komt ten goede aan de bekendheid en aantrekkingskracht 
van het ecosysteem voor circulair bouwen in Utrecht.  
 
3. Zet in op een ecosysteem voor circulair bouwen, met het 
Werkspoorkwartier, Lage Weide en Strijkviertel als fysiek zwaartepunt 
Het inzetten op een ecosysteem voor circulair bouwen met een fysiek 
zwaartepunt op het Werkspoorspoorkwartier, Lage Weide en Strijkviertel 
kan een bijdrage leveren aan het opschalen van circulair bouwen in de 
stad en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid.  
 
Het Werkspoorkwartier kan hierin een rol krijgen als creatieve circulaire 
experimenteerplek. Hier kan de gemeente inzetten op het creëren van 
experimenteerruimte en ruimte voor pilots. Ook kan de gemeente hier 
onderwijs en stageplekken aan verbinden. Het proces om te komen tot 
een succesvol ecosysteem kan versneld worden door grondpositie in te 
nemen op het Werkspoorkwartier. Het vrijkomende Eneco terrein is 
hiervoor zeer geschikt.  
 
Circulair bouwen bevindt zich in een te vroeg stadium om het gehele 
Werkspoorkwartier als locatie voor circulair bouwen te labelen. Het is dus 
verstandig om het creatieve karakter van het Werkspoorkwartier aan te 
houden. Het Hof van Cartesius en de daar gevestigde ondernemers laten 
zien dat de creatieve industrie en circulaire bouw elkaar niet uitsluiten.  
 
In het fysieke ecosysteem geeft Lage Weide en potentieel ook Strijkviertel 
ruimte voor activiteiten gelieerd aan circulair bouwen die meer schaal 
kunnen maken. Bij Lage Weide gaat dit bijvoorbeeld om bouwlogistieke 
activiteiten die reeds op Lage Weide plaatsvinden, zoals de BouwHub. 
Ook functies zoals een grondstoffenbank en een fabriek voor woningen 
passen goed bij de kenmerken van Lage Weide. De gemeente kan samen 
met de aanwezige partijen op Lage Weide (VolkerWessels BouwHub, 
Ballast Nedam, Strukton, Theo Pouw) initiatief nemen om dergelijke 

http://www.cirkelregio-utrecht.nl/2019/01/18/utrecht-hard-op-weg-naar-circulaire-topregio
http://www.cirkelregio-utrecht.nl/2019/01/18/utrecht-hard-op-weg-naar-circulaire-topregio
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functies op te zetten. Een woningbouwfabriek is zoals genoemd ook een 
functie die potentieel op Lage Weide of Strijkviertel terecht kan. Op Lage 
Weide is dit momenteel lastiger door de beperkte resterende ruimte op 
het terrein. Op Strijkviertel is wel ruimte beschikbaar, maar wordt ingezet 
op kleinschaligere bedrijvigheid. Een kleine variant van een 
woningbouwfabriek of een fabriek die enkel de gevel van een woning 
fabriceert past wel bij de schaal van Strijkviertel.  
 
Het is hierbij de vraag of de grondprijzen op Lage Weide en Strijkviertel 
aantrekkelijk genoeg zijn. Het is aan te bevelen om met een partij als 
Stroomversnelling te verkennen hoe kansrijk de vestiging van een 
dergelijke fabriek in Utrecht is. Een woningfabriek in een omliggende 
(U10-)gemeente, kan een goed alternatief zijn.  
 
Het Werkspoorkwartier als circulaire leer- en experimenteerplek, Lage 
Weide als locatie voor grootschalige activiteiten en Strijkviertel als mix 
van beide kan een sterk ecosysteem voor circulair bouwen gaan vormen. 
 
4. Stimuleer het gebruik en (door)ontwikkeling van bouwhubs  
De BouwHub is voor het stimuleren van circulair bouwen een essentiële 
schakel. Het is aan te bevelen om het gebruik van de bestaande BouwHub 
uit te breiden en deze een rol te laten spelen in circulaire activiteiten als 
ontmanteling en scheiding en geschikt maken van gebruikte 
bouwmaterialen voor hergebruik. De gemeente kan in haar tenders voor 
binnenstedelijke bouwprojecten gebruik van de BouwHub verplicht 
stellen. Hiervoor is fysieke uitbreiding van de BouwHub of een tweede 
Bouwhub noodzakelijk. De gemeente kan hierbij helpen door hier ruimte 
voor te vinden op Lage Weide en/of een alternatieve locatie in of rondom 
de stad.  
 
5. Werk actief aan het verbinden van onderwijs en bedrijven  
Om goed in te spelen op de nieuwe banen die de circulaire 
(bouw)economie met zich mee gaat brengen is het van belang dat het 

onderwijs in Utrecht goed aansluit op deze nieuwe beroepen. De 
gemeente kan met onderwijsinstellingen afspraken maken over het 
curriculum en hierbij de behoeften van het bedrijfsleven meenemen. Ook 
kan de gemeente met bedrijven en onderwijsinstellingen afspraken 
maken over stages en afstudeerprojecten over circulair bouwen. De 
Enecocentrale in het Werkspoorkwartier die gefaseerd vrij gaat komen 
kan een mooie kans bieden om technisch onderwijs en de praktijk te 
verbinden. Het is aan te bevelen om te onderzoeken of het mogelijk is 
hier een ROC of MBO vestiging gericht op bouw en techniek te vestigen. 
Voordelen van deze locatie zijn dat er veel potentiële arbeidsplaatsen en 
stageplaatsen aanwezig zijn op Lage Weide en het Werkspoorkwartier en 
station Zuilen op loopafstand is.  
 
6. Benut kans om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten 
voor nieuwe circulaire activiteiten 
Een deel van de werkzaamheden die gevraagd worden bij circulair 
bouwen zijn uitstekend geschikt om uitgevoerd te worden door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat bijvoorbeeld om het 
geschikt maken van gebruikte bouwmaterialen voor hergebruik (schuren, 
verven, ontdoen van spijkers en lijmresten etc.). Ook het assembleren van 
de modulaire woningen, zoals van Sustainer Homes, leent zich hier goed 
voor. In samenwerking met partijen als de BouwHub, Hof van Cartesius en 
Sustainer Homes kan de gemeente deze mensen opleiden tot ‘expert 
opwaarderen van gebruikte bouwmaterialen’.  
 
7. Gebruik tenders en bestemmingsplannen om circulair bouwen op te 
schalen 
De gemeente heeft zelf een krachtig instrument in handen om de 
circulaire bouw in de stad op te schalen die zij nog steviger in kan zetten. 
Door in meer ontwikkelingen, uitvragen en vergunningen circulariteit mee 
te nemen als voorwaarde, en de eisen hiervoor stapsgewijs op te 
schroeven, stimuleert de gemeente de opschaling van circulair bouwen in 
de stad op een directe manier. De gemeente kan in tenders ook zaken 
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meenemen die de ontwikkeling van het ecosysteem bevorderen. Zo kan 
de gemeente vragen om samenwerking te zoeken met startups in de stad 
Utrecht of partijen vragen te motiveren hoe ze de kennis opgedaan in het 
circulaire bouwproject gaan delen met andere partijen. Op locaties waar 
de gemeente geen grond in bezit heeft kan ze door middel van 
onderhandelingen bij bestemmingsplanwijzigingen invloed uitoefenen op 
de mate van circulariteit in bouwprojecten. Hierbij kan een strategie met 
heldere ambities helpen als houvast en kader.  
 
Het valt daarnaast aan te bevelen om te verkennen op welke manier de 
gemeente kan anticiperen op het vrijkomen van ruimte in Lage Weide. In 
het geval dat er panden leeg komen te staan op Lage Weide kan het in het 
kader van het ecosysteem voor circulair bouwen in de stad interessant 
zijn om te onderzoeken of hier circulaire bouwbedrijven gefaciliteerd 
kunnen worden. De Omgevingswet kan hier kansen voor bieden, 
bijvoorbeeld door in het omgevingsplan duidelijke ambities en een 
sturingswens op te nemen26.  
 
8. Versterk triple helix samenwerking rondom circulair bouwen  
Met EBU ‘Groen’ en Cirkelregio Utrecht ligt er een goede basis voor een 
sterkte triple helix samenwerking. Een goede triple helix samenwerking 
met het doel stapsgewijs circulair bouwen op te schalen en banen te 
creëren zou een goede toevoeging zijn aan het ecosysteem in regio 
Utrecht. Het kan helpen om hiervoor ambassadeurs (zowel ambtelijk als 
vanuit bedrijven en kennisinstellingen) in stelling te brengen die een 
netwerk op gang kunnen brengen en deze bij elkaar weten te houden.  
 
9. Stimuleer pilot projecten  
De transitie naar een circulaire economie bevindt zich in de beginfase. Het 
is van belang om te blijven experimenteren met circulair bouwen. Door 
meer pilotprojecten uit te voeren krijgen bedrijven de kans om te etaleren 
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 Zie Staalkaart Omgevingsplan Bedrijfsmatige activiteiten 

dat circulair bouwen werkt. Op die manier komen kennis en ervaring bij 
voldoende en de juiste mensen in de totale bouwketen terecht.  
 
De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen door gebieden aan te 
wijzen waar er met circulair bouwen geëxperimenteerd gaat worden. Het 
Werkspoorkwartier heeft potentie als een dergelijk experimenteer en 
opschalingsgebied. Blijf daarbij niet hangen in kleinschalige 
pilotprojecten, maar schaal stapsgewijs op. Een mooie locatie om dit 
plaats te laten vinden is de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren 
tussen de 6.000 en 10.000 woningen gerealiseerd gaan worden en het 
Living Lab ‘Merwede circulair’ door de ontwikkelende partijen is opgezet. 
Het is aan de gemeente om erop toe te zien dat de voornemens van dit 
living lab daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat dit een bijdrage levert 
aan het beoogde ecosysteem voor circulair bouwen. Dit kan bijvoorbeeld 
door startups als Sustainer Homes te betrekken bij het living lab en te 
leren van de ervaringen uit de bouw van het Hof van Cartesius.  
 
10. Zet in op (Europese) subsidies om pilot projecten te realiseren 
Europese projecten kunnen een goede manier zijn om extra middelen en 
aandacht voor circulair bouwen te verkrijgen. De gemeente kan zelf 
projecten initiëren waarmee geld vrij kan komen om met de opschaling 
van circulair bouwen in de stad aan de slag te gaan, zoals Venlo dat 
bijvoorbeeld ook heeft gedaan. Daarnaast kan de gemeente ondernemers 
wijzen op de mogelijkheden van Europese projecten en andere vormen 
van subsidies. Met name LIFE en Horizon (2020/Europe) zijn relevant, 
naast mogelijk de nieuwe ronde van landsdelige EFRO-programma’s. Het 
Rijk biedt ook subsidiemogelijkheden voor initiatieven die gaan over 
circulair bouwen. Met name de DEI+ Circulaire Economie is hiervoor 
geschikt. Hierbij kunnen pilot- en demonstratieprojecten gericht op 
circulaire economie aanspraak maken op subsidie. Voor ontwikkelende 
partijen kan tevens de MIA/Vamil regeling interessant zijn. Dit betreft een 
regeling die fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken 
mogelijk maakt. Circulaire gebouwen staan sinds 2019 ook op de 
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Milieulijst, waardoor investeringen in circulaire gebouwen ook in 
aanmerking komen voor MIA/Vamil regeling. 
 
11. Werk aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van financiering 
De gemeente kan, bijvoorbeeld in samenspraak met EBU en/of de 
provincie Utrecht, een revolverend fonds instellen dat garant staat bij 
circulaire bouwprojecten. Op die manier worden risico’s voor 
ontwikkelaars verkleind. Ook kan de gemeente een rol spelen in 
informatieverstrekking over financiering en circulaire startups de route 
naar financiering wijzen.  
 
12. Stimuleer circulair bouwen met wet- en regelgeving  
Geen remmende, wel stimulerende wetten en regels. Met name wet- en 
regelgeving op nationaal en Europees niveau kan hier verschil maken; de 
rol van de gemeente is hier relatief beperkt. De gemeente kan wel 
experimenteerruimte bieden door ruime programmering in 
bestemmingsplannen, waardoor flexibele of tijdelijke bouwwerken 
hierbinnen passen, en door het snel afhandelen van vergunningen van 
circulaire bouwprojecten. Daarnaast biedt de Omgevingswet, die naar 
verwachting in 2021 in werking treedt, aanknopingspunten om hardere 
kaders te stellen met betrekking tot circulair bouwen. Het is aan te 
bevelen voor de gemeente om te onderzoeken hoe eisen voor 
bijvoorbeeld materiaalgebruik en losmaakbaarheid in het omgevingsplan 
kunnen worden meegenomen. 
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Bijlage 1 Gesprekspartners 

Persoon Organisatie Type 

Gert van Vugt  Sustainer Homes Startup 

Hans Sluijmer BILT Startup 

Bianca Ernst Hof van Cartesius / 
Cistain 

Startup/Expert 

Pablo van den 
Bosch  

Madaster Startup/Expert 

Mark Welle Strukton Bouwer/ontwikkelaar 

Onno Dwars Ballast Nedam Bouwer/ontwikkelaar 

Maaike 
Peerenboom 

Synchroon Bouwer/ontwikkelaar 

Herman 
Broekhuizen 

Heilijgers Bouwer/ontwikkelaar 

Ruben Vrijhoef HU Kennisinstelling 

Nico Schouten Metabolic Expert 

Marco 
Broekman 

Marco.broekman Expert / stedenbouwkundige 

Marin Zegers Gemeente Utrecht Circulaire economie 
ontwikkelaar & adviseur 
duurzame ontwikkeling 

Wim Greijn  Gemeente Utrecht  Gebiedsregisseur 

Belinda van 
Woerkom 

Gemeente Utrecht Projectmanager ontwikkeling 
Strijkviertel 

Esther Driessen Gemeente Utrecht Gebiedscoördinator  Leidsche 
Rijn 

Johan 
Boterenbrood 

Gemeente Utrecht Adviseur duurzaam bouwen 

Edwin Koster  Gemeente Utrecht Manager Economie en 
Werkgelegenheid 

Leen van Dijke Stroomversnelling  Expert 

Mark Dudink VolkerWessels 
BouwHub 

Bouwer/ontwikkelaar 

Martijn 
Broekman 

Bo-Ex Woningcorporatie 
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Bijlage 2 Afbakening bouwsector  

Activiteit SBI 
code 

Groep 

Zagen en schaven en overige primaire 
houtbewerking 

1610 Toeleveranciers 

Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen 
van hout 

1623 Toeleveranciers 

Vervaardiging van houten emballage 1624 Toeleveranciers 

Vervaardiging van overige artikelen van hout 1629 Toeleveranciers 

Vervaardiging v. platen,folie,buizen,profielen 
v. kunststof 

2221 Toeleveranciers 

Vervaardiging van kunststofproducten voor 
de bouw 

2223 Toeleveranciers 

Vervaardiging van overige producten van 
kunststof 

2229 Toeleveranciers 

Vormen en bewerken van vlakglas 2312 Toeleveranciers 

Vervaardiging en bewerking van overig glas, 2319 Toeleveranciers 

Vervaardiging van keramische tegels en 
plavuizen 

2331 Toeleveranciers 

Vervaardiging van producten voor de bouw 
van beton 

2361 Toeleveranciers 

Vervaardiging van stortklare beton 2363 Toeleveranciers 

Vervaardiging van overige producten van 
beton, gips, cement 

2369 Toeleveranciers 

Activiteit SBI 
code 

Groep 

Natuursteenbewerking 2370 Toeleveranciers 

Vervaardiging van ov. niet-metaalhoudende 
minerale producten 

2399 Toeleveranciers 

Vervaardiging van hang- en sluitwerk 2572 Toeleveranciers 

Vervaardiging van gereedschap 2573 Toeleveranciers 

Vervaardiging van bouten, schroeven en 
moeren 

2594 Toeleveranciers 

Vervaardiging van overige elektrische, 
elektronische kabels 

2732 Toeleveranciers 

Vervaardiging van elektrische lampen, 
verlichtingsapparaten 

2740 Toeleveranciers 

Vervaardiging v. gereedschapswerktuigen 
niet voor metaalbew. 

2849 Toeleveranciers 

Projectontwikkeling 4110 Projectontwikkelaar 

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 4120 Bouw 

Leggen van rioleringen, buizen en 
pijpleidingen 

4221 Bouw 

Slopen van bouwwerken 4311 Bouw 

Installatie van sanitair en van verwarmings- 
en luchtbehandelingsapparatuur. 

4322 Bouw 

Bouwtimmeren 4332 Bouw 

Schilderen en glaszetten 4334 Bouw 
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Activiteit SBI 
code 

Groep 

Overige afwerking van gebouwen 4339 Bouw 

Dakdekken en bouwen van dakconstructies 4391 Bouw 

Beleggingsinstellingen in vaste activa 6430 Financieel 

Bedrijfstakpensioenfondsen 6530 Financieel 

Vermogensbeheer 6630 Financieel 

Handel in eigen onroerend goed 6810 Handel en verhuur 

Verhuur van overige woonruimte 6820 Handel en verhuur 

Architecten (geen interieurarchitecten) 7111 Ingenieurs en 
architecten 

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies 

7112 Ingenieurs en 
architecten 

Industrieel en productontwerp 7410 Ingenieurs en 
architecten 
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