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Via PAS naar circulair bouwen 
Lees de column online: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2019/11/via-pas-naar-circulair-
bouwen-101278614 

 

 
 

Het gaat in gesprekken met relaties, opdrachtgevers en in de media inmiddels 

dagelijks over de stikstofproblematiek. Sinds de programmatische aanpak 

stikstof (PAS) dit voorjaar bij de Raad van State sneuvelde, is heel het land in 

rep en roer. Het stilleggen van naar schatting 18.000 projecten geeft veel 

onrust en veroorzaakt vooral onduidelijkheid. Tegelijkertijd moeten we als 

sector niet verlammen.  

 

Zeker niet omdat de markt duidelijk vraagt om met oplossingen te komen. Ik zie de 

situatie waarin we nu als sector zitten als een belangrijke stap voorwaarts naar 

circulair bouwen. Dat is toch ook de stip die in 2050 aan de horizon prijkt. De 

stikstofperikelen bewijzen dat we onze ecosystemen moeten gaan aanpassen. De 

weg van lineair naar circulair verloopt langs drie stadia: bewustwording, inzicht en 

actie. We zitten nu duidelijk in de fase van bewustwording, er moet iets gaan 

gebeuren. Inzicht ontstaat als we weten aan welke knoppen we kunnen gaan 

draaien. Hoe gaan bepaalde manieren van ontwikkelen ons helpen?  

En we hebben uiteraard ook nog te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Via 

CB23 ontstaan nieuwe toekomstkaders en in 2020 krijgen we zicht op scherpere 

MPG–regels. Dus ga nadrukkelijker met de MilieuPrestatie Gebouwen-berekening 

aan de slag. Hierbij speelt ook circulariteit een toenemende rol. Dus laten we ons 

losmaken van ingesleten patronen en met elkaar die nieuwe circulaire weg 

inslaan. Circulair bouwen kun je namelijk niet alleen en het is een weg die 

we uiteindelijk toch op moeten. Zie de stikstofdiscussie als een duw in de goede 

richting.  

Nu hoor ik u denken: ‘leuk die vergezichten, maar het brood moeten we vandaag en 

morgen wel verdienen’. Dat is helemaal juist. Kijken we naar hoeveel stikstof we als 

bouw produceren dan zit dat voor een groot deel in de aan- en afvoer van 
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materialen en materieel. Laten we die logistieke processen rond bouwprojecten nu 

eens goed en kritisch onder de loep nemen. Daar is vast veel winst te behalen. En 

kijk naar goede initiatieven en ideeën van anderen. Dergelijke initiatieven inspireren 

en geven vaak weer nieuwe inzichten.  
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