
Circulariteit is geen hype. Het blijft. Vroeger heette het 
energiezuinig, duurzaam of Cradle to Cradle, en waarschijnlijk 
gaat het in de toekomst weer anders heten, maar de noodzaak 
om veel duurzamer te werk te gaan in de bouw bestaat al een tijd.
Die noodzaak blijft en wordt steeds groter. Omdat circulariteit 
alleen in een keten verwezenlijkt kan worden, betekent dit dat 
een circulaire aanpak altijd om nauwe samenwerking vraagt. 
Die samenwerking begint met kennis, en daarom willen wij 
graag onze circulaire praktijkervaringen delen.

Circularity is not a hype – it’s here to stay. It used to be known 
as energy-conscious, sustainable, or Cradle to Cradle, and it’ll 
probably take on a different name in the future, but the need to 
approach construction in a much more sustainable way is not 
going to disappear any time soon. The need will persist and grow. 
As circularity can only be achieved with chain partners, a circular 
approach will always require close collaboration. This starts 
with knowledge, which is why we would like to share our 
experiences of circularity in practice.
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In 1968 maakte Apollo 8-astronaut 
William Anders de beroemde foto 
“Earthrise”, een van de meest iconische 
en invloedrijke afbeeldingen van onze 
planeet. En zoals bij elke utopie van 
een eiland zou dit ene hemellichaam 
afgetekend tegen de zwarte diepte, hier 
gezien vanuit een specifieke positie op 
de maan, uitnodigen tot een holistisch 
ontwerp.1 

Door Igor Sladoljev,

architect en research lead bij de Architekten Cie.

In 1968 Apollo 8 astronaut William 
Anders took the famous “Earthrise” 
photograph, which would become among 
the most iconic and influential portraits 
of the whole planet Earth, and as for any 
island utopia, the totality of a singular 
figure of the Earth against a black abyss, 
here seen from specific external position 
on the moon, would invite projects of 
total design.1 

By Igor Sladoljev,

architect and research lead at de Architekten Cie.

Is het waar dat 
de toekomst niet 
langer iets is 
dat kan worden 
bereikt, maar iets 
dat moet worden 
voorkomen?

Has the future 
really ceased to 
be something to 
be achieved and 
become something 
that needs to be 
prevented?

1  Earth Layer, The Stack: On Software and Sovereignty, Benjamin H. 
Bratton, 2016, MIT Press
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‘Earthrise’ photograph, William Anders, Apollo 8, 1968 

(source: NASA, no copyright)
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Het is geen toeval dat dit fotografische 
portret ervoor zorgde dat de milieubeweging 
in een stroomversnelling kwam. De door 
de World Meteorological Organisation in 
1966 voorgestelde term “klimatologische 
verandering” werd in het begin van de jaren 
zeventig vervangen door “klimaatverandering”. 
Hiermee werd de focus gelegd op de invloed van 
menselijk handelen. De foto werd talloze malen 
afgedrukt en werd een symbool van de aarde als 
een eiland, een gesloten systeem, een eindige 
hulpbron. Zoals de astronauten van de Apollo 8 
zelf zeiden: “We wilden de maan ontdekken, maar 
ontdekten de aarde.” Een eiland omringd door de 
zee is een krachtig beeld. In Het Contract met de 
Natuur omschrijft Michel Serres de catastrofe 
van het milieu met nog meer urgentie: “Op een 
boot heb je geen vluchthaven om een tent op te 
zetten, omdat het geheel wordt ingesloten door 
de strikte definitie van de veiligheidsreling: buiten 
deze afbakening wacht de verdrinkingsdood.” Ellen 
MacArthur moet dezelfde zorgen hebben gehad 
toen zij in 2009 de Ellen MacArthur Foundation 
oprichtte, een van ‘s werelds voornaamste 
stemmen voor een transitie naar een circulaire 
economie. Als langeafstandszeiler en 
voormalig wereldrecordhouder voor de snelste 
solozeiltocht rond de wereld combineerde 
MacArthur als vanzelf systeemdenken met 
grondstoffenbeheer in de kern van een circulair 
systeem. Uiteindelijk definieerde ze de circulaire 
economie als een missie om economische activiteit 
stapsgewijs los te koppelen van het gebruik van 
eindige grondstoffen en afval het systeem uit te 
ontwerpen. Het huidige duurzaamheidsdebat 
speelt zich af binnen deze kaders, als we de 
doemscenario’s uit het befaamde rapport “De 
grenzen aan de groei” van de Club van Rome 
uit 1972 willen vermijden. Dit wisten we al ver 
voor het Kyotoprotocol of het Akkoord van 
Parijs, toen Greenpeace nog “Don’t make a wave 
committee” heette en de mensen die nu met 
pensioen zijn zo oud waren als Greta Thunberg. 
We zijn gewaarschuwd. 

“…de geschiedenis leert ons dat een 
waardeverandering wordt aangewakkerd door het 
vertellen van een verhaal over hoe we willen leven.”

- Stewart Wallis, New Economics Foundation

The fact that our planet’s photographic portrait 
accelerated environmental movement is 
surely not a coincidence. The term “climatic 
change” proposed by World Meteorological 
Organization in 1966 was replaced with 
“climate change” in the early 1970s to draw 
focus to the change from anthropogenic causes. 
As the photographic image was printed and re-
printed it became a symbol of our understanding 
of the Earth as an island, a closed system, a finite 
resource. This is best put by astronauts of Apollo 
8 themselves: “We set out to explore the moon 
and instead discovered the Earth”.
As an image, an island surrounded by the sea 
is powerful. In The Natural Contract, Michel 
Serres describes the environmental calamity 
with even greater urgency: “On a boat, there’s 
no refuge on which to pitch a tent, for the 
collectivity is enclosed by the strict definition 
of the guardrails: outside the barrier is death 
by drowning.” This concern must have been 
familiar to Ellen MacArthur when she set out 
to establish the “Ellen MacArthur Foundation”, 
one of the world’s loudest voices advocating 
transition to a circular economy. As a long-
distance yachtswoman herself and a temporary 
world record holder for the fastest solo 
circumnavigation of the globe to her name, 
MacArthur instinctively integrated systems 
thinking in resource management at the heart 
of the circularity. She would finally come to 
define the circular economy as a mission which 
entails gradual decoupling of economic activity 
from the consumption of finite resources and 
designing waste out of the system. It is along 
these lines that contemporary sustainability 
debate is framed if we are to evade the so-called 
“models of doom” scenarios famously modelled 
by 1972 groundbreaking report The Limits to 
Growth commissioned by Club of Rome. Long 
before Kyoto protocol or Paris agreement, 
when Greenpeace was still called “Don’t make 
a wave committee” and the people who are 
approaching retirement today were Greta 
Thunberg’s age, we’ve had this information. We 
have been warned.

“…history tells us that a value shift is triggered by 
the creation of a story about how we want to live.”

- Stewart Wallis, New Economics Foundation
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3 Building block for the new strategy, Amsterdam Circular 2020-
2025, City of Amsterdam
4 Barriers and limits in Amsterdam, Utrecht and The Hague, Kieran 
Campbell-Johnston et al. / Journal of Cleaner Production 235

3 Building block for the new strategy, Amsterdam Circular 2020-
2025, Gemeente Amsterdam
4 Barriers and limits in Amsterdam, Utrecht and The Hague, Kieran 
Campbell-Johnston et al. / Journal of Cleaner Production 235

From the perspective of both hard and the soft 
barrier challenges, the city again emerges as 
an ideal scale for regulatory experimentation 
through its capacity to metabolise new social 
values through strategic, economic and 
technological pilots. Although there is no one 
single approach to the circular economy or 
circular city, it is clear that we face a rapport 
challenge taking place in the domain of policy 
innovation. Architect Indy Johar refers to the 
innovation challenges we are facing as “the 
boring revolution”, whereby he argues: “…this 
future needs us to both reimagine the institutional 
infrastructures of regulation & public interest 
governance in a fully digital, connected and 
data-driven age (but also our tools, means and 
capacities to implement it on the ground).”5

Wat deze belemmeringen betreft is de stad 
opnieuw de ideale schaal voor experimenten 
met de regelgeving, vanwege de mogelijkheid 
om nieuwe sociale waarden te creëren door 
strategische, economische en technologische 
pilots. Hoewel er niet één aanpak is voor de 
circulaire economie of circulaire stad, is het 
duidelijk dat we voor uitdagingen staan op het 
gebied van beleidsinnovatie. Architect Indy 
Johar refereert aan deze uitdagingen als “de 
saaie revolutie”, waarbij hij zegt: “...deze toekomst 
vraagt van ons om een nieuwe vorm te geven aan 
de institutionele infrastructuren van regelgeving 
en het openbaar belang in een volledig digitaal, 
verbonden en datagestuurd tijdperk (maar ook aan 
onze instrumenten, middelen en capaciteiten om het 
te implementeren).”5

To
ek

o
m

st
 

T
h

e 
Fu

tu
re

2 “Amsterdam to embrace ‘doughnut’ model to mend post 
coronavirus economy” is een kop in The Guardian van 8 april 2020, 
de dag waarop Amsterdam het donut-model lanceerde als ‘een 
instrument voor verandering’

2 “Amsterdam to embrace ‘doughnut’ model to mend post 
coronavirus economy” is a headline published by The Guardian 
on 8th of April 2020, the day Amsterdam launched the doughnut 
model as ‘a tool for transformative action’

Circular thinking is not per se a new idea, 
arguably it has always been around in one 
ouroboros shape or another, lending itself 
to both scientific, theological and alchemical 
models signifying systems in equilibrium. Since 
“Earthrise” photograph ignited the public 
imagination and accelerated environmental 
movement of the 1970s the world has seen 
many diagrams focusing on various aspects 
of resource management, often too abstract 
or too specific to become globally adopted. In 
2011, a circular economy model nicknamed 
“the doughnut” was proposed and presented 
to the UN by economist Kate Raworth that 
seemed to have found the balance between 
the environmental and the social concerns 
that would, as Raworth puts it: “meet the 
needs of all, within the means of the planet.”

Almost a decade since Raworth first drew 
the doughnut diagram, Amsterdam became 
the first city in the world to spearhead this 
circular model2. Thus doughnut becomes a 
compass for both planetary and local action. 
In the follow up circular strategy report, the 
City of Amsterdam has set itself seventeen 
directions for a circular economy that were 
sorted in three “value chains” - sectors where 
circular transition would have the greatest 
impact - Construction, Biomass and food, and 
Consumer goods. Although Amsterdam, to its 
credit3 counts numerous “circular” initiatives 
it is important to understand the barriers to a 
systemic scale-up of circular economy and by 
extent to circular construction (the subject of 
this publication). In their report on city level 
circular transitions, a team of researchers 
lead by Copernicus Institute of Sustainable 
Development at Utrecht University point to 
two main barriers4:

 -  hard barriers: technological, market/financial
 -  soft barriers: institutional/regulatory, 

cultural, city-level system challenges.

Circulair denken is niet nieuw: de cirkel was altijd 
al rond en leende zich uitstekend voor het zoeken 
naar een uitgebalanceerd systeem via modellen 
uit de wetenschap, theologie en alchemie. 
Sinds “Earthrise” de publieke verbeelding 
heeft aangewakkerd en de milieubeweging 
van de jaren zeventig heeft versneld, zijn er 
talloze modellen geweest die zich richtten op 
verschillende aspecten van grondstoffenbeheer, 
vaak te abstract of te specifiek om wereldbreed 
te worden geïmplementeerd. In 2011 
presenteerde econoom Kate Raworth een model 
voor de circulaire economie aan de VN met als 
bijnaam “De donut”. In dit model leek de balans 
te zijn gevonden tussen de zorgen over milieu- 
en sociale problematiek waarmee het, volgens 
Raworth zelf, “voldoet aan ieders behoefte 
binnen de grenzen van de planeet.” 

Bijna een decennium nadat Raworth het donut-
model opstelde, werd Amsterdam de eerste 
stad ter wereld waarin het in de praktijk werd 
gebracht 2. Daarmee is de donut een kompas 
voor zowel wereldwijde als lokale actie. In het 
rapport Strategie Amsterdam Circulair heeft de 
stad zeventien ontwikkelrichtingen opgesteld 
voor een circulaire economie, verdeeld in drie 
“waardeketens”, sectoren waarin circulaire 
transitie de grootste impact heeft: Bouw, 
Biomassa & Voedsel en Consumptiegoederen. 
Het is waar dat Amsterdam al vele “circulaire” 
initiatieven kent.3 Maar het is belangrijk 
om stil te staan bij de belemmeringen van 
een structurele opschaling van de circulaire 
economie en daarmee circulaire bouw. In hun 
rapport over circulaire transities op stadsniveau 
noemt een team onderzoekers onder leiding 
van het Copernicus Institute of Sustainable 
Development van de Universiteit Utrecht twee  
belangrijke soorten belemmeringen4:

 -  harde belemmeringen: technologisch, markt/
financieel

 -  zachte belemmeringen: institutioneel/
regelgeving, cultureel, systeemuitdagingen 
op stadsniveau.
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De donut, Kate Raworth
De donut combineert de negen planetaire grenzen volgens de 
aardwetenschappen (de basis van de buitenste ring) met het sociale 
fundament (de binnenste ring). Gaan we buiten de buitenste ring, 
dan overschrijden we de grenzen van de aarde. Gaan we te ver naar 
binnen, dan heeft dat nadelige maatschappelijke gevolgen.

The doughnut, Kate Raworth
The doughnut combines the nine planetary limits according to earth 
sciences (the base of the outer ring) with the social fundament (the 
inner ring). If we move beyond the outer ring, we cross the borders 
of the earth. If we move too far towards the inner ring we experience 
adverse social consequences. 

5 The boring revolution, Indy Johar (Dark Matter Labs)  
https://provocations.darkmatterlabs.org

5 The boring revolution, Indy Johar (Dark Matter Labs)  
https://provocations.darkmatterlabs.org



de Architekten Cie.

Lessen in Circulariteit Lessons in Circularity

on one side of the spectrum to Toronto9 on 
the other). Sharing her thoughts on how 
the cities might be smart by retaining their 
technological sovereignty, Barcelona’s CTO 
Francesca Bria puts it like so: 
“Cities can harness the power of technology 
and digital innovation to benefit all citizens and 
improve the economy’s diversification, making 
it more plural, sustainable, and collaborative. 
Introducing network technologies in the urban 
environment is not just about providing the 
city with connectivity, sensors, and AI, but also 
adopting a wider and more ambitious goal for 
rethinking the political and economic models 
which make cities work, while taking on long 
term urban challenges such as wage gaps, 
affordable housing, sustainable mobility, public 
corruption, as well as aggregating the collective 
intelligence of citizens through participatory 
processes in political decision-making.”

The approach taken will play a significant 
role in the formulation of digital governance 
and its place in 21st-century cities. It is hard 
to imagine closing the widest of the circular 
loops without a high degree of accountability, 
the kind only public led digital sovereignty can 
provide and maintain at least until the market 
is sufficiently incentivised to do so.

“We shape our tools and thereafter our tools  
shape us.”

John Culkin in an interview on Marshall McLuhan, 1967

As it turns out, the design of institutions
and governmental policy is not dissimilar to 
the way digital software is designed - both 
are effectively coded. As digital interfaces 
become a point of contact between users 
and services, cities and citizens, their design 
becomes a matter of public interest as once 
an architectural layout of a town hall would 
have been.

Every tool ever designed (whether a 
sophisticated digital interface or as 
straightforward as a hammer) was embedded 
with a value system by its designers, which 
manifested themselves in the outcomes of 

9 https://www.sidewalktoronto.ca/9 https://www.sidewalktoronto.ca/

ene kant van het spectrum en Toronto9 aan de 
andere). Op de vraag hoe steden slim kunnen 
worden door hun technologische soevereiniteit 
te behouden, antwoordt Barcelona’s CTO 
Francesca Bria: 
“Steden kunnen de kracht van technologie en digitale 
innovatie benutten in het voordeel van alle burgers 
en de economische diversificatie verbeteren door de 
economie pluriformer, duurzamer en collectiever te 
maken. De introductie van netwerktechnologieën 
in de stedelijke omgeving gaat niet alleen over 
verbinding, sensoren en Artificial Intelligence in de 
stad, maar ook over een breder en ambitieuzer doel: 
het hervormen van de politieke en economische 
modellen die steden draaiende houden. Tegelijkertijd 
moet er aandacht zijn voor stedelijke uitdagingen 
op de lange termijn, zoals salariskloven, betaalbare 
huizen, duurzame mobiliteit en corruptie van de 
overheid. Ook moet de collectieve kennis van burgers 
worden gebundeld via deelname aan de politieke 
besluitvorming.” 

De gekozen aanpak zal een belangrijke rol spelen 
in de formulering van de digitale overheid en 
diens plek in de stad van de 21e eeuw. Het is 
moeilijk voor te stellen dat de breedste circulaire 
lus kan worden gesloten zonder een hoge mate 
van aansprakelijkheid in een vorm die alleen 
publieke digitale soevereiniteit kan bieden en 
behouden, in elk geval tot de markt voldoende is 
gestimuleerd om dat te doen.

“Wij geven vorm aan onze instrumenten, en daarna 
geven onze instrumenten vorm aan ons.”

John Culkin in een interview over Marshall McLuhan, 1967

Het blijkt dat instellingen en overheidsbeleid 
niet heel anders worden ontworpen dan digitale 
software; beide zijn effectief gecodeerd. 
Wanneer digitale interfaces een aanspreekpunt 
vormen tussen gebruikers en diensten, tussen 
steden en burgers, wordt hun ontwerp een zaak 
van publiek belang, zoals de architectuur van het 
gemeentehuis dat ooit was.

Elk instrument dat ooit is ontworpen (of het 
nu een geavanceerde digitale interface is of 
een simpele hamer) is door zijn ontwerpers 
verankerd in een waardesysteem. Dit systeem 
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In the 21 st century, “data” becomes a ready 
answer to an increasing amount of questions. 
As a newly available resource, it fuels 
technologies which augment the digital layers 
of our daily lives. Data-driven processes such 
as asset tagging, geospatial information, 
big data management, and widespread 
connectivity have all been identified as 
enablers of circular economy activities in  
urban regios6.

In order to deploy these processes in 
urban scale, many municipalities have 
institutionalised the office and appointed 
chief technology officers - CTOs7 to pilot 
new urban technology, but also to curb 
its disruptions. Huge responsibility has 
been vested in these civil servants when it 
comes to building trust and legitimacy in 
harnessing data as a key urban infrastructure 
on behalf of the public. Resisting dreams of 
“smart” futures and the market-driven tech 
solutionism of the Internet of Things (IoT) 
is a challenge of the day, which makes the 
question posed by British maverick architect 
Cedric Price increasingly more prescient.

So far the approach cities have taken vary 
widely in terms of both technological and 
democratic sovereignty (from Barcelona8 

In de 21e eeuw is “data” het pasklare antwoord 
op steeds meer vragen. Deze nieuwe hulpbron 
is de drijfveer achter technologieën die 
de digitale lagen van ons dagelijks leven 
versterken. Datagedreven processen zoals 
asset tagging, geospatiale informatie, big data 
management en grootschalige connectiviteit 
zijn allemaal instrumenten voor circulaire 
economische activiteiten in stedelijke 
gebieden6.

Om deze processen op stedelijke schaal 
in te zetten, heeft een aantal Nederlandse 
gemeenten ambtenaren aangesteld als chief 
technology officers (CTO’s)7, zowel om pilots 
met deze nieuwe stedelijke technologie op te 
zetten als verstoringen te beperken. Bij deze 
CTO’s ligt de grote verantwoordelijkheid 
om vertrouwen en legitimiteit op te bouwen 
bij het gebruik van gegevens als belangrijke 
stedelijke infrastructuur ten gunste van de 
bevolking. Tegenwoordig is het een uitdaging 
om weerstand te bieden aan dromen van een 
“slimme” toekomst en marktgestuurde tech-
oplossingen van de Internet of Things (IoT). 
De vraag van de eigenzinnige Britse architect 
Cedric Price wordt zo steeds meer een 
voorspelling. De aanpak van steden varieert 
tot nu toe sterk, zowel op technologisch als 
democratisch vlak (met Barcelona8 aan de 

6 Cities in the circular economy, Ellen MacArthur Foundation, 2017
7 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/
innovatie/
8 Het wordt verondersteld dat 70% van het open data-gerelateerde 
beleid voor Barcelona afkomstig is van burgerinitiatieven. Francesca 
Bria, Chief technology officer in Barcelona

6 Cities in the circular economy, Ellen MacArthur Foundation, 2017
7 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/
innovatie/
8 Allegedly 70% of open data related policy for Barcelona comes  
from citizen led proposals. Francesca Bria, Chief technology officer  
for Barcelona

Technologie is het 
antwoord, maar wat 

was de vraag?
Technology is  

the answer,  
but what was 
the question?

Cedric Price, 1966
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Samenstelling van het materiaal, modulair 
ontwerp en ontwerp voor hergebruik – de 
belangrijkste circulaire criteria – hoeven niet 
de focus te zijn voor elke ontwerper. Maar 
gecodeerd in het instrument en ontwerp kunnen 
deze factoren misschien vanzelf circulair worden. 
De vraag is niet of dit vanuit technisch oogpunt 
haalbaar is (dat is het), maar of er genoeg wil 
van buitenaf is om de vereiste waarden in het 
instrument te coderen.

“Hoe kunnen we holistisch denken? Als het waar 
is dat breder denken een langduriger effect heeft, 
moeten we de vraag stellen: hoe breed kunnen we 
denken?”

Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth

De complexiteit en tegenstrijdigheid van 
de 21e eeuw worden in de donut-economie 
weergegeven als een balans tussen de 
ecologische grenzen en sociale fundamenten. Dat 
is een uitdaging voor elke maatschappij. Maar 
eerst zouden we als individu stil moeten staan bij 
de vraag wat de astronauten van de Apollo ons 
meer dan een halve eeuw geleden wilden zeggen. 
Is het waar dat de toekomst niet langer iets is dat 
kan worden bereikt, maar iets dat moet worden 
voorkomen? Nu, in 2020, worden we er hard 
aan herinnerd dat we een mondiale samenleving 
zijn, zij het een samenleving die niet naar de 
lange termijn kijkt. Een feit dat we niet kunnen 
negeren, en een gelegenheid die te belangrijk 
is om aan ons voorbij te laten gaan. De opgave 
is veranderd! Het is voor ons als ontwerpers 
van cruciaal belang om te streven naar een 
holistische aanpak waarmee we niet voor de 
hand liggende connecties ver buiten onze eigen 
professionele grenzen leren herkennen. Zo 
vinden we de werkende modellen die we zo hard 
nodig hebben voor de circulaire agenda. 

circularity requirements, should not be the 
focus of interest of every designer, but coded 
in the tool and design could perhaps become 
waste-less by default. The question is not if this 
is possible from a technical point of view (which 
it is), but if there is enough external incentive to 
code the required values in the tool.

“How do we think in terms of wholes? If it is true that 
the bigger the thinking becomes the more lastingly 
effective it is, we must ask, How big can we think?”

Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth

Complexity and contradiction of the 21 st 
century as outlined by doughnut economics is 
a balance between the ecological boundaries 
and social foundations.Certainly a challenge for 
any society, yet we should first stop to reflect 
for ourselves, as individuals, what the Apollo 
astronauts were arguably trying to convey over 
half a century ago. Has the future really ceased 
to be something to be achieved and became 
something that needs to be prevented? This 
year, 2020, we find ourselves well reminded 
that we are a global society, albeit a short-term 
minded one - a fact, impossible to ignore and 
an opportunity too valuable to waste. The 
brief has changed! It is crucial, as designers, to 
strive for a holistic approach that might help 
us recognize uncanny connections well beyond 
our respective professional boundaries to 
find much-needed working models that could 
facilitate the circular agenda.

10 Circular economy in the Dutch construction sector: A perspective 
for the market and government 2015, Rijkswaterstaat Ministry of 
Infrastructure and environment
11 Salvaging building materials in circular economy: A BIM-based 
whole-life performance estimator, Akanbi, Oyedle, Akinade, Ajayi, 
Delgado, Bilal, Bello, Resources, Conservation & Recycling Journal 129

10 Circular economy in the Dutch construction sector: A perspective 
for the market and government 2015, Rijkswaterstaat Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat
11 Salvaging building materials in circular economy: A BIM-based 
whole-life performance estimator, Akanbi, Oyedle, Akinade, Ajayi, 
Delgado, Bilal, Bello, Resources, Conservation & Recycling Journal 129

processes and products, but most importantly, 
offered a reading on how the initial problem was 
defined and the question articulated.

When it comes to technological barriers 
of circular construction (the focus of this 
publication), which is seen as a key “value 
chain” in turning the tide towards the circular 
economy, the complexity of the problem is well 
articulated by Rijkswaterstaat10: “...it starts 
with a design that takes into account all of the 
phases in the lifecycle of a structure and continues 
in the following cycle. The following life cycles of 
construction elements, products and materials 
form part of that design process. The architect must 
know how the demolition contractor works, the 
recycler must know what technical requirements 
the circular constructor places on the materials 
that he uses so that the recycling technology can be 
adapted to suit. The contractor must ensure that 
important information concerning the materials 
that he uses is available to the owner/manager of 
the structure and the manager must ensure that 
the demolition contractor - sometimes more than 
a hundred years later - can also have access to the 
information.”

What if a software could take on this 
technological challenge? It would need to 
code in cooperation, knowledge sharing, local 
standards, track supply chains, stakeholder 
transparency (the list is endless) and pair it with 
an interface that would distil the complexity but 
account for the creativity of the human factor. Is 
this what Autodesk has set out to achieve, first 
with computer-aided design (CAD), followed 
by systems information modelling (SIM) and 
building information modelling (BIM)? To be 
sure, a more efficient way of designing BIM 
surely is, it is also a tool for overcoming those 
hard barriers of the circular requirements of 
the construction sector. By classification and 
tracking of material flows it accumulates life 
cycle information, where status and quality 
of the building materials in the economy must 
be known11. Material composition, modular 
design and design for disassembly, seen as main 

is zichtbaar in de resultaten van processen en 
producten. En, belangrijker nog: het systeem 
maakt inzichtelijk hoe problemen worden 
vastgesteld en vragen worden geformuleerd. 
De complexiteit van de technologische 
belemmeringen van circulair bouwen – de 
focus van deze publicatie en een belangrijke 
“waardeketen” om een omslag te maken naar 
een circulaire economie – wordt uitgelegd 
door Rijkswaterstaat 10: “...het begint met een 
ontwerp dat alle tien fasen van de levenscyclus 
van een gebouw in acht neemt en in de volgende 
cyclus doorgaat. De daaropvolgende levenscycli van 
bouwelementen, producten en materialen maken 
deel uit van dat ontwerpproces. De architect moet 
weten hoe de sloper werkt, en de recycler moet 
weten welke technische vereisten de circulaire 
aannemer aan de materialen stelt die hij gebruikt, 
zodat de recyclingtechnologie daarop kan worden 
ingesteld. De aannemer moet ervoor zorgen dat 
belangrijke informatie over de materialen die 
hij gebruikt beschikbaar komt voor de eigenaar/
manager van het gebouw en de manager moet 
ervoor zorgen dat de sloper ook toegang tot die 
informatie heeft – soms meer dan honderd jaar 
later.” 

Wat als software deze technologische 
uitdaging aan kan gaan? Er zouden talloze 
factoren moeten worden gecodeerd – 
samenwerking, kennisuitwisseling, lokale 
normen, leveringsketens, transparantie van 
belanghebbenden... – en worden gekoppeld aan 
een interface die niet alleen deze complexiteit, 
maar ook de creativiteit van de menselijke factor 
in acht neemt. Is dat wat Autodesk wil bereiken, 
eerst met Computer-Aided Design (CAD) en 
daarna met Systems Information Modelling (SIM) 
en Building Information Modelling (BIM)? BIM is 
duidelijk een efficiëntere manier van ontwerpen 
en ook een instrument dat de harde belemmering 
van de circulaire eisen van de bouwsector 
kan overstijgen. Door materiaalstromen te 
classificeren en te traceren stapelt informatie 
over de levenscyclus zich op waar de status en 
kwaliteit van de bouwmaterialen in de economie 
zichtbaar moeten zijn.11
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