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Renovatie en transformatie van corporatiebezit

Voorwoord

Amsterdam, 29 november 2019
 
Het is belangrijk dat we onze stad leefbaar 
houden door deze te verduurzamen. We zijn 
als gemeente druk bezig met het terugbrengen 
van onze voetafdruk. Met het terugbrengen 
van onze CO2 uitstoot, door van het gas af te 
gaan, te zorgen dat grondstoffen en materialen 
niet verloren gaan, maar juist gebruikt 
kunnen worden. De circulaire economie is een 
belangrijk speerpunt van het Amsterdamse 
college. We willen afval hergebruiken en 
waardevolle grondstoffen zoveel mogelijk in de 
kringloop houden. 
 
Maar duurzaamheid gaat verder dan dat. 
Duurzaamheid gaat ook over de welvaart van 
bedrijven, organisaties en de Amsterdammers. 
Het gaat namelijk ook over het betrekken van 
alle groepen uit onze samenleving. Niemand 
uitsluiten, iedereen mee laten doen. We hebben 
namelijk iedereen nodig voor deze transitie, 
we doen het samen. Om onze klimaatdoelen te 
bereiken dienen we onze gebouwde omgeving te 
verduurzamen. Op het gebied van nieuwbouw zijn 
er grote uitdagingen, maar het grootste gedeelte 
van onze stad van 2050 bestaat al, de bestaande 
woningvoorraad. Hiervan is in Amsterdam maar 

liefst 42% in het bezit van woningcorporaties. 
Een nieuwbouwwijk duurzaam ontwikkelen is 
fantastisch. Maar een nog grotere uitdaging is het 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. 
 
Hoe kunnen we het woningaanbod verduurzamen 
op een manier waarbij we rekening houden 
met directe en indirecte milieu-impact, met 
het wooncomfort van de Amsterdammers, en 
natuurlijk met de betaalbaarheid ervan? Dat 
is een van onze grootste uitdagingen voor 
de komende tijd. We zijn dan ook erg blij dat 
woningcorporaties en partners deze prijsvraag en 
uitdagingen voortvarend zijn aangegaan. Deze 
inzet is een groot compliment waard!
 
De nadruk bij onze prijsvraag ‘op weg naar een 
circulaire stad’ ligt behalve - op de realisatie 
van jullie plannen - op kennisuitwisseling en 
samenwerking met partners uit de keten. Om op 
te schalen en te versnellen zullen we van elkaar 
moeten durven leren en samen naar oplossingen 
moeten kijken. Wanneer we de handen hiervoor 
in één durven te slaan, zullen we in staat zijn om 
grote stappen te maken in de verduurzaming van 
onze woon- en leefomgeving. De geleerde lessen 
en inzichten delen we dan ook graag in binnen- 
en buitenland. 

Naast een technische en organisatorische 
invulling van circulair renoveren en transformeren, 
zijn we ook erg geïnteresseerd in hoe 
Amsterdammers zelf invulling kunnen geven aan 
deze transitie. Daarom ben ik blij te zien dat er in 
de plannen juist ook daar een belangrijke focus 
ligt. En wat gaat dit betekenen voor de sociale 
cohesie binnen de buurt? 

We hebben gezamenlijk deze uitdaging 
opgepakt. Laten we dit dan ook nu doorzetten. 
Met het vakmanschap, het vertrouwen en de 
samenwerking die jullie tot op heden hebben 
laten zien, moet het ons lukken. We moeten geen 
circulaire dingen doen, maar dingen circulair 
doen. Ik wens jullie veel daadkracht, creativiteit 
en succes toe in de uitvoering in 2020 en daarna. 
We zitten op de eerste rij en ondersteunen waar 
we kunnen. Dank en veel plezier!
 
Marieke van Doorninck
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling & 
Duurzaamheid, gemeente Amsterdam
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Uitdaging Alliantie - Circulaire Molenwijk

Aanpak: garages ombouwen tot woningen 
en duurzaam deelvervoer organiseren. 
Ook het ombouwen van de garages zelf 
gebeurt op een creatieve en democratische 
manier; bewoners worden bij hun ‘wijk van 
de toekomst’ betrokken

Woningbouwcorporatie De Alliantie zet zich 
actief in voor het circulair verbeteren én bouwen 
van betaalbare sociale huurwoningen. De 
kernwaarden van de Alliantie zijn het beschikbaar 
maken van woningen en het betaalbaar maken 
van wonen.Daarnaast wil de Alliantie haar 
huurders ondersteunen bij de ontwikkeling 
en toe-eigening van duurzame mobiliteit om 
CO2 uitstoot te verlagen en zo samen met 
haar huurders een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke doelen qua luchtkwaliteit, 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de wijken waar 
zij actief is.
 
De projectlocatie Molenwijk, gesitueerd in 
Amsterdam-Noord, is eind jaren ’60 gebouwd en 
ingericht voor een levensstijl met autogebruik. 
De parkeergarages staan letterlijk centraal 
in het woonconcept. Ondanks deze ruime 
opzet, zal Amsterdam-Noord net als de rest 

van de Randstad verder verdichten en zal de 
m2 oppervlak voor de privéauto geleidelijk 
moeten worden ingeruild voor meer m2 
woonoppervlakte. De ambitie van de Alliantie 
is om ter plaatse van de parkeergarage meer 
woningen te creëren in de Molenwijk.
 
Er wordt gekeken naar: een aanpak die leidt tot 
een vrijwillige duurzame gedragsverandering op 
het vlak van mobiliteit zónder zelf te investeren in 
mobiliteitsoplossingen.
 
Iedere m2 meter parkeren, iedere privéauto 
kost onevenredig veel materialen en ruimte die 
niet efficiënt gebruikt wordt. Dit kan beter! Wij 
zien de transformatie van de Molenwijk als een 
verandermoment voor gewoontegedrag op het 
vlak van betaalbare mobiliteit. Want we willen dat 
iedereen in de nieuwe Molenwijk betaalbaar kan 
blijven wonen, de vrijheid heeft om te bewegen 
én zich van A naar B te begeven. Via mobiliteit 
verbreden we onze horizon en kunnen we 
kansen grijpen op het gebied van gezondheid, 
onderwijs, werk en ontspanning. Door sámen 
slim mobiel te zijn houden we een groeiend 
Amsterdam leefbaar en bereikbaar.
Mobiliteit is een gewoontegedrag, zeker als 
je al jaren op dezelfde plek woont. Vooral 
een beperking in autobezit of -gebruik roept 

weerstand op, het voelt alsof je als bewoner iets 
kwijtraakt dat al jaren van jou is. Alternatieven 
voor het bezitten van een privéauto in Molenwijk 
is voor veel mensen een ‘ver van hun bed-
show’. Voor een andere groep bewoners 
in Molenwijk én andere ontwikkelwijken in 
Nederland geldt juist dat bewegingsvrijheid 
niet altijd vanzelfsprekend is. Deelmobiliteit 
toegankelijk maken voor alle inwoners kan 
de algehele bewegingsvrijheid verhogen én 
daarnaast ruimte creëren om méér betaalbare 
woningen te realiseren in de Molenwijk met 
minder parkeerplekken in de wijk. De kloof 
tussen de beleefwereld van bewoners van 
Molenwijk en het aanbod en mogelijkheden van 
deelmobiliteitaanbieders is echter nog groot. 
Onze aanpak draagt bij aan het verkleinen van 
deze kloof zodat de voordelen van opkomende 
mobiliteitsvormen versneld bereikt worden 
en deze te ontsluiten voor een omvangrijke 
doelgroep in Amsterdam.

Op weg naar een circulaire stad
Renovatie en transformatie van corporatiebezit
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Uitdaging Alliantie - Circulaire Molenwijk

Mooi, gedegen plan met duidelijke kennis 
van de buurt en bestaande structuren, 
vernieuwend en gekoppeld aan maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het consortium is afgestemd 
op de doelstellingen. De Alliantie heeft het 
aangedurfd om buiten de lijntjes te tekenen, 
en is voor gedragsverandering gegaan van 
een interessante doelgroep. Het consortium 
steekt veel tijd en moeite in het mobiliseren van 
verschillende doelgroepen, en met name die 
gedragsverandering heeft volgens de jury in dit 
plan mogelijk de grootste impact en spin-off. 

Als je mensen hun gedrag weet te veranderen, 
kan dat een vliegwiel zijn voor structurele 
veranderingen.

Tegelijkertijd ziet de jury hierin ook een kans 
om mensen ook op andere vlakken onderdeel 
te laten zijn van de transitie naar een circulaire 
wijk: waarom richt je je alleen op mobiliteit? 
Het kan enigszins ‘betuttelend’ aanvoelen 
als de corporatie mensen al een oplossing 
aandraagt - de stem van de lokale bewoner 
lijkt dan ook nog niet ten volle benut. Juist als 
je zo intensief gaat optrekken met bewoners, 
denkt de jury dat het een grote kans biedt om 
bewoners mee te nemen in een groter verhaal 
voor de wijk, en ze daarin ook mee laat denken: 
wat voor wijk wil je? Wat is mooi en wil je 
behouden? Hoe zouden bewoners zelf aan de 
slag kunnen met verduurzamen van buitenruimte 
(klimaatadaptatie, kruidentuin etc.), woningen of 
sociale cohesie. Wat zou er beter kunnen? Wie 
doet er al wat? Deelmobiliteit is hierin alleen een 
middel of oplossing in het grotere verhaal.

Dit consortium ontvangt de prijs van 
€40.000.

De jury prijst het consortium met een 
goed plan, innovatief en gedurfd, en 
geeft graag twee suggesties mee in de 
uitwerking en uitvoering ervan. Ten eerste 
biedt de aanpak kansen voor co-creatie en 
om met bewoners gesprekken te voeren 
die gaan over het grotere verhaal: hun 
wijk van de toekomst. Daarnaast wil de 
jury meer aandacht en uitwerking voor de 
onderdelen materialen en adaptiviteit - en 
dat daarbij helder geschetst wordt wat nu 
eigenlijk de plannen zijn of kunnen zijn met 
de garages. Het is verklaarbaar vanuit de 
doelstelling en focus van het onderzoek 
dat er nu verder nog niet ingegaan is op 
circulaire principes en technieken / criteria, 
zoals materiaalgebruik, bouwmethodieken, 
levenscyclusdenken, recyclebaarheid, 
herbruikbaarheid et cetera, maar de jury is 
erg geïnteresseerd hoe dit in een volgende 
fase wordt uitgewerkt.
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Uitdaging Eigen Haard - Samen circulair versneld verduurzamen 

Een voorbeeldaanpak: een bestaand 
programma wordt circulair, met onder 
meer duurzame, logische materialen. Met 
opruimcoaches en lokale rommelmarkten 
worden zolders opgeruimd zodat zij 
geïsoleerd kunnen worden en spullen 
lokaal hergebruikt.

Woningcorporatie Eigen Haard is in de regio 
Amsterdam één van de koplopers in de 
circulaire bouw en ziet haar rol in de transitie 
als voorbeeldfunctie. Wij willen laten zien dat 
met een goed doordacht en breed uit te rollen 
aanpak, een serieuze transitie naar circulair wonen 
kan worden ingezet. Wij hebben ons als doel 
gesteld in 2050 CO2-neutraal en circulair te zijn.
 
Bovendien heeft Eigen Haard de ambitie dat haar 
woningbezet in 2023 gemiddeld energielabel B 
heeft. Wij bezitten relatief veel oudere woningen, 
en moet daardoor grote labelsprongen 
maken. Dit wordt, in samenwerking met 
de huurders gedaan, door middel van een 
versnellingsprogramma, onder de naam ‘SaVe’, 
Samen Verduurzamen. Wij zijn voornemens in 
het jaar 2020 1.500 woningen op deze manier 
te verduurzamen. Bewoners worden in een 

vroeg stadium betrokken bij de aanpak van hun 
woning. De SaVe aanpak is primair opgezet om 
het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot 
door bewoners te verlagen. Bijkomend voordeel 
voor de bewoner is dat met het verduurzamen 
de woningen een gezonder en meer comfortabel 
binnenklimaat krijgen.
 
Eigen Haard wil een circulair alternatief vinden 
voor diverse materialen die worden toegepast 
bij de aanpak. De uitkomsten lenen zicht ervoor 
om ook bij andere corporaties toe te passen. 
Woonzorg Nederland heeft direct interesse 
getoond en is daarom als partner aangesloten. Zij 
hebben een vergelijkbare verduurzamingsaanpak 
en zijn ook voornemens in 2020 1.500 woningen 
te verduurzamen. Wij definiëren circulair als 
een breed duurzaamheidsconcept met op dit 
moment de belangrijkste focus op materialen en 
energie, maar waar ook aandacht is voor thema’s 
als biodiversiteit en welzijn van bewoners. Het 
is voor ons van belang dat er verbeteringen 
plaatsvinden, zoals aangegeven in de roadmap 
duurzame gronduitgifte: Reductie van het 
materiaalgebruik, de milieubelasting en de 
afhankelijkheid van energie; Het demontabel 
maken van de gebruikte materialen en 
hergebruik stimuleren.

Op dit moment is binnen de aanpak de 
grootste winst is te halen bij de gebruikte 
isolatiematerialen. Isolatie is essentieel voor het 
terugdringen van het energieverbruik en daarmee 
voor het behalen van CO2-reductie. Wat je niet 
verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Het 
circulair maken van de SaVe aanpak vereist een 
holistische aanpak, waarbij er gekeken wordt naar:

 ■ Het werkelijke nut van specifieke ingrepen
 ■ Het hergebruik van de oude materialen
 ■ De impact van de gebruikte materialen
 ■ De juiste prikkels in de toeleveringsketen
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Juryrapport Eigen Haard - Samen circulair versneld verduurzamen 

Een showcase van wat er eigenlijk gevraagd is. 
Zuiver en goed opgeschreven, voorbeeldstellend. 
Het is interessant dat er uit wordt gegaan van 
een bestaand programma en aanpak, en die 
wordt circulair gemaakt. Op visieniveau en 
innovatief karakter had het nog breder kunnen 
worden getrokken. Hoe kom je nu tot een groter 
verhaal? Met betrekking tot de onderbouwing, 
bijvoorbeeld met een argumentatie op 
materiaalniveau, had de jury graag meer 
uitwerking gezien: hoe is dat berekend? Het is 
heel sterk dat er wordt gemonitord, ook over 

zo’n lange periode, maar ook hierbij geldt dat 
iets meer richting en uitwerking wenselijk is: 
wat wordt er nu precies gemeten én waarom? 
Hoe maak je bewoners hier onderdeel van? 
De bewoners worden er beter van (beter 
binnenklimaat, comfortabele woningen), maar 
heel weinig tot niets over de rol van de bewoners 
en de buurt. Is dat een bewuste keuze?

Het zou interessant zijn (voor andere partijen en 
projectteams) om te laten zien waarom bepaalde 
materiaalkeuzes zijn gemaakt, wellicht door 
een geheel overzicht te presenteren waarin 
alle meetwaarden etc. zijn opgenomen. Zijn de 
gekozen materialen altijd de beste oplossing of 
juist alleen in dit specifieke geval?

Samenvattend een erg sterk plan van aanpak 
waarin duidelijk de potentie van opschaling, 
zowel in oplossing als in consortium, is 
gewaarborgd.

Dit consortium ontvangt de prijs van 
€40.000.

Eigen Haard heeft zeer zorgvuldig het 
proces doorlopen, en had vanaf het begin 
duidelijk voor ogen wat het wilde bereiken. 
Dit voorstel laat ook zien dat een duidelijk 
kader stellen voor ambities belangrijk kan 
zijn om een (voorlopige) eindstreep te 
halen. Het integreren van de methodiek in 
een bestaand programma borgt ook zeer 
duidelijk de opschaling die we met zijn 
allen graag willen bereiken. De buurt en 
de bewoner kan in het plan nog wel enige 
aandacht en creativiteit kan gebruiken, 
maar verder is het een zeer compleet en 
goed uitgewerkt plan.
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Uitdaging Stadgenoot en Hemubo - Kringloop voor kozijnen

Aanpak: hergebruik van kozijnen op twee 
locaties. Gekeken wordt in de praktijk of 
hergebruik van kozijnen en glas duurzamer 
is dan het gebruikelijke slopen en recyclen. 
Bewoners kunnen met een QR-code de 
herkomst van de kozijnen zien.

Het verduurzamen van de huidige 
woningvoorraad is één van de speerpunten 
uit het klimaatakkoord. Tot 2030 moeten er 
1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd 
en woningcorporaties worden geacht hierin 
een leidende rol te vervullen. Verouderde 
wooncomplexen moeten zodoende aangepast 
worden dat zij voldoen aan strengere 
energetische prestatie eisen. Het isoleren van 
woningen, en daarmee het vervangen van 
kozijnen, is hierin een centrale opgave.
 
Binnen deze grootschalige verduurzamings-
opgave zijn glas en kozijnmaterialen twee van de 
voornaamste afvalstromen. Wij zien in de praktijk 
dat deze materialen vaak nog in uitstekende 
conditie zijn maar desondanks in de afvalbak 

verdwijnen. Dit vinden wij als consortium zonde.
In lijn met de ambities van de Gemeente 
Amsterdam, streeft ook Stadgenoot er naar 
om in 2030 50% minder primaire grondstoffen 
te gebruiken. Wij zullen dus op zoek moeten 
naar concrete oplossingen om afvalstromen 
uit renovatieprojecten te reduceren. In dit 
onderzoekstraject gaan wij dan ook samen 
met Stadgenoot op zoek naar een antwoord 
op de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen 
wij op een circulaire en kostenefficiënte 
manier sloophout en dubbelglas uit onze 
gezamenlijke renovatieprojecten hoogwaardig 
herbestemmen?” Er wordt gekeken naar:
 

 ■ Het samenbrengen van een grote groep 
samenwerkende partijen om een kringloop te 
organiseren rondom de kozijnen

 ■ Uitgaande van de materialen welke 
beschikbaar zijn vanuit data

Allereerst willen we de veronderstelde in- en 
uitstroom van bouwmaterialen inventariseren 
voor twee geplande gezamenlijke 
renovatieprojecten met Stadgenoot; Osdorpplein 
en Bosleeuw. Vervolgens gaan we met het 

consortium aan de slag om vrijkomende 
bouwmaterialen uit Osdorpplein opnieuw 
hoogwaardig in te zetten voor de productie 
van kozijnen voor Bosleeuw 3. Samen met 
onze productie- en ontwerppartners gaan 
we dan verschillende ontwerpvarianten 
langs. Er zullen verschillende productie- en 
verwerkingsmethoden worden getest en 
uiteindelijk ontwikkelen wij een compleet 
prototype als proof-of-concept.
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Juryrapport Stadgenoot en Hemubo - Kringloop voor kozijnen

De jury is erg onder de indruk van het plan. 
Het zit uitstekend in elkaar, is compleet, en erg 
innovatief, niet alleen op productniveau, maar 
juist ook ketenintegratie en innovatie. Dat is 
uitdagend, maar juist in een circulaire economie 
cruciaal, en het is dapper om dit te proberen 
en hiermee te experimenteren. Het is een erg 
interessant, maar zeer waardevol, experiment 
waaruit moet blijken of (en wanneer of onder 
welke criteria) een circulaire keten rondom 
kozijnen hout snijdt, of dat ‘traditioneel recyclen’ 
uiteindelijk qua milieu-impact beter uit komt.

De jury vindt het bijzonder interessant hoe er 
subtiel wordt omgegaan met het betrekken van 
bewoners bij de transitie. Een QR code waarin 
de oorsprong van een materiaal kan worden 
opgezocht biedt ook tegelijkertijd een schaalbaar 
platform om dat ook voor meerdere materialen 
te doen. Het consortium vertegenwoordigt 
nagenoeg de gehele keten en geeft de jury een 
groot vertrouwen in de verdere uitwerking en 
implementatie van het plan. Stadgenoot kent 
haar bewoners goed, en dat komt in het plan 
goed naar voren. De eigen rol van Stadgenoot is 
wel enigszins onderbelicht.

Dat er twee locaties worden genomen vindt 
de jury ook erg sterk. Het is logisch dat er op 1 
bouwstroom wordt ingegaan met als doel een 
kringloop te ontwikkelen en organiseren. De 
jury deelt ook de interesse in de milieu-impact 
van hergebruik versus sloop-recycling; erg 
goed dat dat in het plan zit. Ook is er interesse 
in het softwaresysteem dat gebruikt is bij het 
onderzoek.

Kortom, een zeer goed en uitgewerkt plan.

Dit consortium ontvangt de prijs van 
€40.000.

De jury prijst dit consortium om haar 
ondernemendheid en innovativiteit. In 
korte tijd is een leuk concept uitgewerkt 
tot een volwaardig plan van aanpak waarin 
een nagenoeg volledige kringloop aan 
actoren en marktpartijen is meegenomen. 
Innovativiteit in de keten is wat dit 
consortium wilt bereiken en dat laat het 
ook op overtuigende manier zien. Het 
stelt zich ook transparant en kwetsbaar 
op; het verkoopt niet een kant en klaar 
concept, maar is vooral benieuwd of het 
voorgestelde scenario uiteindelijk beter 
uit komt (ecologisch en economisch) dan 
de traditionele keten. Het is hiermee een 
erg interessante casus om in de gaten te 
houden. Na een eerste experiment met 
kozijnen, kan dan gekeken worden naar 
andere materiaalstromen.
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Uitdaging Stadgenoot - Circulair Oud West

Aanpak: Tijdens haalbaarheidsonderzoek 
bleek uitvoering van alle ingrepen te 
prijzig. Een breed afwegingskader voor 
duurzame alternatieven voor renovatie 
helpt ons bij toekomstige projecten.

Stadgenoot heeft als doel uiterlijk in 2050 een 
CO2 neutrale vastgoedportefeuille te realiseren. 
Dit is een enorme opgave die vraagt om de inzet 
van grote hoeveelheden materiaal en energie. 
Stadgenoot wil daarom kennis ontwikkelen 
over een duurzame aanpak hiervan en – binnen 
een aantal randvoorwaarden - zoveel mogelijk 
duurzame materialen en bouwmethodes met een 
lage of geen CO2 impact toepassen. Stadgenoot 
grijpt het onderhoud van een complex aan de 
Agatha Dekenstraat en een prijsvraag van de 
gemeente Amsterdam voor circulair renoveren, 
als pilot project, aan om deze kennis te 
ontwikkelen.

Circulair bouwen/renoveren is een manier om 
de milieu-impact en de CO2 uitstoot van de 
bouw tot en met de sloop/demontage in de 
toekomst, dus gedurende de gehele levensduur, 
te verminderen. Circulair bouwen heeft 
betrekking op het sluiten van alle kringlopen. 
In deze pilot kiezen we voor een focus op het 
materiaalgebruik. Er wordt gekeken naar:

 ■ Onderzoek mogelijkheden van een lokale 
bouwhub

 ■ Samenwerkingen met aannemers vanaf het 
begin

 ■ Onderhoudsmensen erbij betrekken om kennis 
en kunde te delen van nieuwe materialen
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Juryrapport Stadgenoot - Circulair Oud West

Stadgenoot had pech tijdens het haalbaarheids-
onderzoek: het bleek dat de ambities die 
oorspronkelijk gesteld waren, in combinatie 
met de reeds aanwezige ambities, financieel 
niet haalbaar waren, waardoor het hele plan 
herzien moest worden. Men heeft zich uiterst 
flexibel en ondernemend getoond en is gekomen 
met een interessant procesvoorstel. Door de 
gedwongen aanpassing van het oorspronkelijke 
plan, is dit plan nog te weinig concreet. Het 
idee van een afwegingskader is interessant en 
biedt mogelijkheden voor standaard toepassing 
binnen projecten, denkt de jury. Er wordt nu 

gestreefd naar een methodiek om circulaire/
duurzame keuzes te kunnen maken, waarbij 
milieu-impact, financiën (investering en TCO), 
consequenties voor bewoners en voor bouw/
beheer/onderhoudsproces naast elkaar gezet 
worden en afgewogen kunnen worden. De jury is 
erg geïnteresseerd in een verdere uitwerking van 
dit afwegingskader: wat ga je nu precies meten? 
Welke weging pas je toe? Hoe wordt dit kader 
gebruikt in het voorgestelde project? Hoe kan 
het vervolgens ook toegepast worden op andere 
projecten?

Enkele concrete voorstellen / ideeën 
worden genoemd: de bouwhub en het 
materialenpaspoort. Voor het bepalen van de 
milieu-impact wordt one-click LCA gebruikt. Dat 
is een in de markt bekende rekentool. Daaraan 
toegevoegd worden gezondheidsaspecten 
die ook bij de betreffende materialen horen. 
Dat is mooi. Daarmee kunnen circulaire 
scenario’s opgesteld, afwegingen en keuzes 
gemaakt worden. Na de uitvoering wordt een 
materialenpaspoort gemaakt. Goed of misschien 
zelfs noodzakelijk tegenwoordig. Echter, een 
nadere uitwerking is gewenst, waarbij vragen 
zoals: wat staat er dan in? Wie levert het op, wie 

beheert het, etc.? beantwoord moeten worden. 
Het is zeker goed om te implementeren en om 
Milieu-impact mee te wegen bij de keuze van 
materialen. Dat moet tegenwoordig sowieso 
gebeuren (bij nieuwbouw en de verplichte MPG-
eisen die gelden en strenger zullen worden). De 
bouwhub is wel interessant. De circulariteitsscore 
die wordt bepaald is ook interessant en voegt 
ook wat toe aan de schaduwkosten-berekening.

De sociale paragraaf / bewonersbetrokkenheid 
is zeer summier (alleen het noodzakelijke) 
meegenomen in het plan.

De jury prijst Stadgenoot om haar 
veerkrachtigheid met betrekking tot het 
doorzetten van hun onderzoek resulterend 
in een potentieel interessant plan van 
aanpak. Het moedigt Stadgenoot aan om 
nog een slag te maken en wilt daarin ook 
meedenken. Onder voorbehoud dat er een 
concretiseringsslag plaatsvindt, ontvangt 
dit consortium een aanmoedigingsprijs van 
€15.000.



Op weg naar een circulaire stad
Renovatie en transformatie van corporatiebezit

Uitdaging Rochdale - Menukaart duurzaam renoveren

Rochdale heeft de eerste stappen op het gebied 
van circulair bouwen en renoveren gezet. De 
eerste mensen zijn opgeleid en we willen nu 
een volgende stap zetten op de weg naar het 
behalen van de circulaire doelstellingen van 
het Rijk. We richten ons hierbij met name op 
de meetbaarheid van circulariteit en willen dit 
in relatie brengen met de beleidsvlakken CO2, 
geld en gezondheid. In de haalbaarheidsstudie 
wilden we deze stap zo concreet mogelijk 
maken en we hebben er dan ook voor gekozen 
om een duidelijke focus aan te brengen in het 
haalbaarheidsonderzoek. Deze focus is bereikt 
door te kiezen voor het onderzoeken van twee 
bouwdelen: gevelkozijnen en binnengevelisolatie. 
Nu de haalbaarheidsstudie is afgerond en 
de methode haalbaar blijkt gaan we bij het 
vervolg de focus vergroten naar bouwdelen die 
betrokken zijn bij een renovatie. Het gaat hierbij 
om bouwdelen met impact. Hoe kan Rochdale op 
een objectieve en transparante wijze:

 ■ De mate van circulariteit bepalen van 
bouwdelen die deel uitmaken van renovaties?

 ■ Tot een integrale afweging komen bij het 
ontwerproces van een Renovatie voor wat 
betreft circulariteit, CO2, geld en gezondheid?

Met als resultaat dat we een afwegingsmodel 
hebben dat ons helpt om steeds meer circulair 
te gaan renoveren. Om invulling te geven 
aan standaards en arrangementen heeft het 
afwegingsmodel voor een deel ook het karakter 
van een menukaart. Voor de belangrijke 
bouwdelen worden voor de verschillende 
materialisaties de circulariteit in kaart gebracht, 
waarmee we de ontwerper helpen om circulaire 
keuzes maken.
 
Er wordt gekeken naar:

 ■ Het vastleggen van de feiten in de Menukaart 
circulair en gezond renoveren

 ■ Een afwegingskader waarin de waarde/
betekenis die de verschillende stakeholders 
aan de feiten geven komen samen
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Rochdale - Menukaart duurzaam renoveren

Aanpak: Intern beginnen met van lineair 
naar circulair denken en werken. Deze 
prijsvraag geeft versnelling in de processen 
bijvoorbeeld met een Menukaart om 
keuzes te maken.

Rochdale zoekt naar mogelijkheden om de 
mate van circulariteit te bepalen van specifieke 
bouwdelen en een objectief afwegingskader / 
-instrument te ontwikkelen. Hoewel de aspecten 
die bij “Scope en rekenmethodieken” vermeld 
zijn, en die moeten leiden tot een objectieve 
beoordelingsmethodiek voor alternatieve 

materialen en oplossingen, niet nieuw of 
innovatief zijn, resulteert deze aanpak wel in 
integrale afwegingen bij de keuze van materialen 
en technische oplossingen. Dit is immers iets 
dat in de praktijk nog niet te doen gebruikelijk is 
(helaas). In principe is dit in alle contexten c.q. bij 
alle projecten inzetbaar, dus goed opschaalbaar. 
De menukaart is mooi vormgegeven en 
bevat veel objectieve informatie, afkomstig 
uit in de markt geaccepteerde bronnen en 
rekenmethodieken. Door ook de kwantitatieve 
aspecten mee te nemen wordt bijvoorbeeld 
ook inzicht gekregen in de hoeveelheid primaire 
grondstoffen, hergebruik, CO2-uitstoot et 
cetera, wat ook monitoring van prestaties ten 
opzichte van gestelde doelen mogelijk maakt. 
Het instrument kan ook meteen ingezet worden 
bij andere projecten, als het uitgewerkt is. Al 
met al een potentieel interessant instrument, 
vergelijkbaar met bepaalde onderdelen van 
BREEAM, GPR, maar dan breder inzetbaar. 

De jury ziet grote verbetering ten opzichte van de 
vorige presentatie van het plan, en waardeert de 
ambitie om juist te gaan voor systeemverandering 
van binnenuit. Het is dus ook erg sterk gericht op 

het ondersteunen van de eigen organisatie met 
de transitie naar een circulaire woningbouw. 
Wat er nu precies gaat gebeuren de komende 
twee jaar is onduidelijk. Het is nog iets te veel 
een checklist zonder daarin expliciete keuzes te 
maken. Daardoor vond de jury het ook lastig te 
beoordelen. Ook de betrokkenheid van bewoners 
en/of buurt is beperkt toegelicht en slechts in 
algemene zin beschreven.

De jury prijst dit consortium om haar 
aandacht voor de eigen organisatie. Het 
veranderen van de keten betekent toch 
vaak ook kijken naar de eigen organisatie, 
die moet er als eerste in mee gaan. Het 
helder scheppen van een duidelijk kader 
en dashboard waarin de belangrijkste 
kengetallen zijn opgenomen én inzicht 
in belangrijke consequenties van keuzes 
gegeven wordt, is een zeer nuttig 
instrument en verdient verdere uitwerking.
Dit consortium ontvangt een 
aanmoedigingsprijs van €15.000.
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Woningcorporaties vormen consortium met partners uit de markt
Alliantie vormt consortium met XNT en Volq
XTNT is een verkeerskundig bureau gevestigd 
in Utrecht met 25 jaar ervaring in mobiliteit, 
zowel vanuit disciplines als gedragswetenschap 
als technische verkeerskunde. Volq is een 
communicatie- en participatiebureau gevestigd 
in Rotterdam. Volq is een bureau dat opereert 
op het vlak van communicatie en participatie 
in stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid 
en mobiliteit. Daarnaast is een groot aantal 
relevante stakeholders geïdentificeerd die 
een rol kunnen krijgen in het ontwerpen en 
implementeren van oplossingen.

Eigen Haard en Woonzorg vormen een 
consortium samen met adviseur Spaak CS en 
kennisinstituten, Hogeschool van Amsterdam 
en Avans Hogeschool
Spaak CS doet mee vanuit de visie dat al het 
afval hoogwaardig moet worden hergebruikt en 
energiemaatregelen op holistisch niveau moeten 
worden doorgelicht. Het is een innovatie- 
en adviesbureau met meerdere disciplines 
op gebied van circulaire economie. HvA & 
Avans doen mee vanuit kennisdeling voor hun 
onderzoek, opleiding studenten in dit relevante 
vakgebied en testen eigen theoretische modellen 
aan de praktijk.

Stadgenoot vormt een breed consortium met 
HEMUBO, van Liempd, Lemniskade, Wesselink 
Kozijnen, Hermans groep en geoFluxus
Hemubo is een multidisciplinaire organisatie, geri-
cht op het strategisch renoveren en onderhouden 
van vastgoed en daarmee de ‘spin in het web’. 
Hemubo is hoofdaannemer en koppelt de kennis 
van het consortium aan haar interne afdelingen 
en de externe experts en adviserende partijen. 
A. van Liempd Sloopbedrijven is een deskundig 
circulair sloopbedrijf met uitgebreide ervaring in 
grootschalige sloopwerken en het ‘oogsten’ van 
materialen bij precisie sloopwerk- 
zaamheden. Daarnaast is A. van Liempd de eige-
naar van Gebruiktebouwmaterialen.com, een 
online platform waar een groot assortiment aan 
circulaire materialen te koop is. Lemniskade is 
opgericht door architect Tom Frantzen en bouw-
manager Claus Oussoren vanuit een behoefte om 
op een duurzame manier te ontwikkelen. Samen 
realiseerden zij in het verleden al vele duurzame 
projecten in Amsterdam. Wesselink Kozijnen is 
een bedrijf, dat al ruim 50 jaar houten kozijnen 
produceert voor zowel klein- als grootschalige 
projecten in de nieuwbouw en renovatie. Zij 
combineert het vakmanschap met de nieuwste 
technieken om de hoogste kwaliteit te garander-
en. Hermans Groep realiseert oplossingen in glas 
voor kantoren, retail, horeca, openbare instel-

lingen, sport en recreatie en woningcorporaties; 
van simpel vlakglas tot glazen puien en wanden. 
Van een enkel object tot complete renovatie- 
projecten. geoFluxus is een spin-off bedrijf, ont-
staan uit de Technische Universiteit Delft (TUDelft) 
en het Amsterdam Institute for Advanced Metro-
politan Solution (AMS Institute). geoFluxus ana- 
lyseert en visualiseert afvalstromen van bedrijven 
en overheden met het oog op de transitie naar 
een circulaire economie: welke types en hoeveel-
heden afval zijn er beschikbaar in een bepaald 
gebied, wat is het potentieel tot hergebruik en 
waar en waarom gaan ze nu verloren.

Stadgenoot en ook Rochdale vormt consortium 
met PRIMUM
PRIMUM is adviseur op gebied van onder andere 
circulaire bouw, CO2 en gezond binnenklimaat. 
Ook wordt er gekeken naar samenwerking met 
circulaire experts bij Technische Universiteit Delft 
en Hogeschool van Amsterdam. Rochdale is de 
eigenaar en opdrachtgever voor het onderzoek 
en vormt ook een consortium met PRIMUM. Er 
wordt daarnaast gekeken naar samenwerking 
met circulaire experts bij de TU Delft en HvA.
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Tenslotte

De corporaties reageren enthousiast op elkaars plannen en zijn nieuwsgierig 
naar elkaars oplossingen en methodes. Er is veel interesse over en weer.  
Ze zien elkaar als collega’s en niet als concurrenten. 
De begeleiding van de wedstrijd en het vervolg is in handen van C-creators, een stichting die zich inzet 
voor circulair bouwen in de metropoolregio Amsterdam. Gemeente Amsterdam is de initiatiefnemer 
van dit traject. De geleerde lessen en inzichten worden gedeeld in het kader van circulaire bouw in 
binnen- en buitenland.
 
Meer informatie is te vinden op amsterdam.nl zoekterm ‘circulair renoveren’.
 

Gemeente Amsterdam bedankt C-creators 
voor de prettige samenwerking!

http://amsterdam.nl

