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Sámen met de keten,  
het beton van Amsterdam 
circulair maken.

Amsterdam wil circulair koploper 

zijn. Daarvoor doet de gemeente 

projecten met onder andere 

kantoorinrichting, koffie en 

beton. De visie is om de markt 

zo min mogelijk op te leggen en 

maximaal uit te dagen om met 

vernieuwingen te komen.

Omschrijving project 
De gemeente Amsterdam wil de eigen 

organisatie verduurzamen en heeft daar-

voor onder andere drie inkoopprojecten 

gestart: voor kantoorinrichting, koffie en 

beton. Voor beton is een ketenoverleg 

opgestart, bedoeld om het recyclen van 

beton te stimuleren. 

Aanpak 
De gemeente heeft met zeven 

bedrijven het convenant ‘Betonnen 

bestratings materialen in een circulaire 

economie’ getekend. Doel hiervan is 

om te onderzoeken hoe het betonnen 

bestratingsmateriaal, in de toekomst 

kan worden gerecycled en hergebruikt in 

nieuwe betonnen materialen. De ambitie 

van de gemeente is dat per 1 januari 

2017, 100% van het betongranulaat uit 

bestratingsmaterialen weer toegepast 

wordt in de betonketen. De gemeente 

zet nu een pilotproject op met een 

circulaire uitvraag van beton op basis 

van EMVI-criteria (economisch meest 

voordelige inschrijving). 

Voor kantoorinrichting is een brede 

marktconsultatie georganiseerd. Markt-

partijen mochten allemaal vijf minuten 

pitchen. Eén van de circulaire ideeën was 

een slimme bureaustoel, die meten hoe 

vaak en hoe lang deze in gebruik is. De 

gemeente heeft vervolgens een plan 

van aanpak uitgevraagd voor herinzet en 

hergebruik. Circulariteit is meegenomen 

in de gunningscriteria. Voor de koffie-

aanbesteding is de Best Value Procure-

ment-methode toegepast. Ook hierbij 

gold circulariteit als gunningscriterium. 
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BRL Bouwprojecten met duurzaam beton

 > Aantal medewerkers: 14.000 in 2014

 > Aanbestedingsvolume: € 6,3 miljoen per jaar aan betonstenen, tegels  

en banden. Dat komt bij elkaar neer op 68 voetbalvelden.

 > 1% van het oude meubilair was echt kapot, 54% van het meubilair  

wordt elders ingezet en 43% is opgeknapt en opnieuw ingezet bij de  

gemeente Amsterdam.

 > 11.000 kg ijzer en metaal is gescheiden om opnieuw grondstoffen van  

te maken. 

Resultaten 
De gemeente en de betonpartners 

hebben het moederbestek van de 

gemeente voor standaardwerken 

aangepast. Dit stimuleert de toepassing 

van circulair beton. Zij zoeken uit of 

EMVI-criteria kunnen worden gebruikt 

voor alle werken waarvoor kwaliteit 

een gunningscriterium is. Ook zetten 

de partners in op Life Cycle Analyses 

(LCA) en Milieu Kosten Indicatoren (MKI). 

Twee leveranciers hebben inmiddels 

oud betonmateriaal uit een straat in 

Amsterdam, weer verwerkt in een 

nieuwe betontegel voor een andere 

Amsterdamse straat. De aanpak wordt 

nu uitgebreid naar andere (bouw)werken 

met veel betongebruik, zoals gebouwen, 

tunnels en bruggen. 

Voor het kantoormeubilair is een 

businesscase opgesteld. Huren 

bleek de meest goedkope oplossing. 

Toch is gekozen voor koop, met een 

terugkoopregeling waarbij Gispen 

aantoont wat met het ‘oude’ meubilair 

gebeurt. Voor de koffieaanbesteding 

is de markt uitgedaagd om een plan te 

maken voor de machines die eigendom 

zijn van de gemeente. 

Geleerde lessen 
• Het ketenoverleg heeft gezorgd voor 

transparantie en onderlinge openheid, 

omdat het los van een aanbesteding 

werd gevoerd. 

• Het is financieel aantrekkelijk om 

gebakken klinkers te hergebruiken 

en bij betonstenen, tegels en banden 

in te zetten op recycling, zo blijkt uit 

een businesscase. Het ketenoverleg 

is opgestart om deze recycling zo 

hoogwaardig mogelijk in te richten  

(en proberen circulair te maken). 

• De voorwaarden voor het tekenen  

van het convenant – actieve deelname, 

inbreng van een pilotproject en een 

beperkte financiële bijdrage – droegen 

bij aan het commitment. 

• De markt geeft aan veel circulaire 

oplossingen al te kunnen bieden. Zij 

bieden het echter alleen aan als daar 

om gevraagd wordt. De vraagstelling 

en beoordeling zijn dus cruciaal. 

• Samenwerking met lokale partners 

zorgt voor concrete initiatieven, die 

direct kunnen worden toegepast. 

“Hoe kunnen bedrijven zich 
ontwikkelen, als jij weigert 
om daarvoor te betalen?”
 

Renske Zengers,  

projectleider innovatie en duurzaamheid

Over REBus en de Green 
Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen 

(GDCI) is een initiatief van MVO 

Nederland, NEVI, de Rijksoverheid, 

Duurzame Leverancier, PIANOo, 

Kirkman Company en Circle 

Economy. Verschillende pilots 

die uit de GDCI ontstaan worden 

mede gefinancierd door het 

Europese project REBus wat in 

Nederland wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat. Gezamenlijk 

zetten zij zich in om ondernemers 

en overheden te ondersteunen bij 

hun ambities op circulair inkopen.

Contactinformatie
>   E-mail: Circulair@rws.nl

>   Website: GDCI
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