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Uitslag enquête circulariteit
Circulair bouwen, een onderwerp dat steeds meer voorbij komt en waar wij als bouwbedrijven een groot aandeel in 
hebben. In 2050 moet de gehele economie circulair zijn. Maar wat is nou circulair en wat houdt dit in voor de 
bouwbedrijven? 

In februari 2020 is Demi Roelofzen bij ons in dienst gekomen en heeft zij onderzoek gedaan naar circulair bouwen. 
Hiervoor heeft zij destijds gevraagd of men een enquête in wilde vullen. Hier zijn de volgende resultaten uitgekomen. 

Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan dat 
er meningsverschillen zijn over het begrip circulariteit. Dit 
merk je ook meteen als je in gesprek gaat met verschillende 
partijen. Er zijn veel verschillende begrippen als het gaat om 
circulariteit.

De vraag hiernaast sluit hier eigenlijk heel mooi op aan. 
Weer zegt het grootste deel van de respondenten dat er een 
eenduidige defi nitie moet komen. Dit is natuurlijk logisch, 
want hoe kunnen doelen behaald worden, hoe kunnen we 
streven naar circulariteit als we niet weten wat dit eigenlijk 
is?

Circulair bouwen is belangrijk. De noodzaak dringt door. 
Duurzaamheid was de eerste stap. Bewust nadenken over 
de milieu impact. Nu gaan we door naar iets heel anders. 
Hergebruik, demontabel, niet meer eigenaar zijn van een 
dienst. Het verdienmodel wordt anders, maar zolang men 
inziet dat dit een belangrijke stap is, wordt het een haalbaar 
doel om in 2050 een circulaire economie te hebben

Circulariteit is een streven, maar is op dit moment nog niet te 
meten. Naast bouwen, houden wij van meten. We willen 
kunnen aantonen dat iets wel degelijk voordelen heeft. Voor 
de toekomst, maar ook fi nancieel. Op dit moment is er nog 
niet zo’n model. Wanneer hier een model voor is, zal het 
kunnen worden onderbouwd waarom circulair bouwen op 
verschillende fronten positief is.
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Kennis delen over circulariteit, materialen en nieuwe 
technieken om demontabel te bouwen is belangrijk. Alleen zo 
krijgen we het voor elkaar om circulair te bouwen. Zo kunnen 
prijzen laag blijven en de kwaliteit hoog, zodat circulair 
bouwen makkelijker van de grond komt.

86,3% van de respondenten geeft aan circulaire producten te 
gaan gebruiken als deze voor dezelfde prijs verkrijgbaar zijn. 
Dit geeft aan dat kennis delen nog belangrijker is dan ooit. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de prijs daalt bij een 
toenemende vraag. Vragen wij gezamenlijk naar circulair 
bouwen, dan kunnen wij dit voor dezelfde prijs krijgen.

Wij staan open om kennis te delen, om samen te Bouwen Voorbij Morgen en de toekomstige generaties te 
beschermen. Wij denken graag mee in de mogelijkheden die er nu al zijn om voor dezelfde prijs circulaire 
stappen te maken. 

Heeft u vragen neem dan contact op met duurzaamheid@phbdeventer.nl.


