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interview

Wat draag je bij aan CE?

Sara Rademaker: “Sinds 2015 ben ik bezig met duurzaam en 
circulair inkopen, vanuit de vraag hoe overheden als grote opdracht-
gever de transitie naar een duurzame en circulaire economie kunnen 
aanjagen. Met name voor de infrastructuur is dit super relevant, 
omdat de overheid in deze sector de belangrijkste opdrachtgever is.”  

André van der Vegt: “Het aanjagen, intern en extern, van circulaire 
economie, met veel aandacht voor een praktische invulling. Circulaire 
bouweconomie, hoe pak je dat aan in een project, in de ontwerp-
fase en in de realisatie? We hebben inmiddels de nodige ervaring 
opgedaan met CE, met dank ook aan de vele specialismen die we in 
huis hebben. Dat heeft geleid tot aansprekende initiatieven, zoals het 
hergebruik van bestaande bruggen of van hoogwaardige materialen 
in asfalt. Maar ook het gebruik van duurzaamheidsscans, opwekken 
van zonne-energie, en MKI-berekeningen. Het beeld is heel divers en 
de ervaring inmiddels ook.”

Niels Ahsmann: “Ik ben als adviseur werkzaam op het gebied van 
de circulaire economie. Ik begeleid onder andere aanbestedende 
diensten bij circulaire aanbestedingen, zoals de gemeente Nijmegen 
bij de reconstructie van de Malderburchtstraat. Daarnaast geef ik 
vorm en richting aan diverse regionale programma's op het gebied 
van circulaire economie en circulair bouwen, dit ook vanuit mijn 
functie als programmamanager circulaire economie in de Regio 
Zwolle.” 

De experts kregen vijf vragen voorgelegd: 

Wat draag je bij aan CE?

Welke stappen zijn nodig om CE verder te brengen?

Hoe wil je de impact van CE vergroten?

Waar zie je obstakels; wat moet anders?

Wat wil je als RvA-lid bereiken?

Circulaire  
bouweconomie 
moet het  
nieuwe normaal 
worden

 

“Ik ben Niels Ahsmann, woon 
in Nijmegen en heb een 
Bouwkundige achtergrond 
aan de TU in Eindhoven. Na 
mijn studie ben ik aan de slag 
gegaan als adviseur circulariteit 
en duurzaamheid bij KplusV. 
Hier kan ik invulling geven aan 
mijn persoonlijke drijfveer om 
een volhoudbare duurzame 
samenleving te realiseren.”

“Ik ben Sara Rademaker en 
ik werk sinds 1 september 
bij Rijkswaterstaat als senior 
adviseur innovatie en markt.”

“Ik ben André van der Vegt, 
werk sinds 14 jaar bij Dura 
Vermeer en ben sinds afgelopen 
januari directeur van Regionale 
Projecten NoordOost. Ik kom 
uit Wolvega, ben getrouwd met 
Marianne en samen hebben we 
drie kinderen.”

DRIE LEDEN RAAD VAN ADVIES BOUWCIRCULAIR OVER CE

BouwCirculair heeft een Raad van Advies ingesteld, 
met acht leden. In twee achtereenvolgende edities van 
BouwCirculair presenteren we de leden van de Raad van 
Advies, met hun ambities, standpunten, visies, en wen-
sen ten aanzien van circulariteit en CO2-reductie in infra. 
In deze editie komen aan het woord:  

André van der Vegt,  
directeur Regionale Projecten Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost 

Niels Ahsmann,  
adviseur circulariteit en duurzaamheid bij KplusV 

Sara Rademaker,  
senior adviseur innovatie & markt Rijkswaterstaat
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Waar zie je obstakels; wat moet anders?

Sara Rademaker: “Vaak blijven organisaties in de pilotfase 
hangen, en wordt er na afronding van een pilot niet gekeken hoe 
op te schalen. Wellicht gaat dit veranderen nu een aantal grote 
opdrachtgevers, waaronder ook het Ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat, zichzelf gaan certificeren op de CO2-prestatieladder. Dat 
betekent dat je als organisatie je hele footprint in kaart moet gaan 
brengen, ook die van de projecten die in jouw opdracht worden 
uitgevoerd. Dit kan gaan helpen bij de opschaling.”  

André van der Vegt: “Ik zie niet echt obstakels. De wil is er wel bij 
iedereen, en ook de gemeenschappelijke visie dat we iets in bewe-
ging moeten gaan brengen. Wat we nodig hebben is eenheid in 
regels en uitvoering, bijvoorbeeld een certificering op een circulari-
teitsladder. Hier kunnen bedrijven zich aan optrekken en overheden 
kunnen hierop sturen.”

Niels Ahsmann: “Als voornaamste obstakel zie ik nog altijd het 
'oude denken'. Zo hebben we het altijd al gedaan, is een veelge-
hoorde frase. Ook bestaat er over en weer vaak wantrouwen. Dat 
werkt contraproductief. Innoveren en samenwerken kan alleen op 
basis van wederzijds vertrouwen.”  

Wat wil je als RvA-lid bereiken?

Sara Rademaker: “Ik hoop mee te kunnen denken over de koers 
van BouwCirculair, zodat de organisaties die lid zijn van de beton- en 
asfaltketens de stap richting opschaling kunnen gaan zetten.”  

André van der Vegt: “Als RvA-lid wil ik stimuleren en verbinden 
om verder te komen. We hebben binnen BouwCirculair een mooie 
gemixte samenstelling, waar iedereen zijn eigen geluid kan laten 
horen. Het platform vertegenwoordigt een goed deel van de markt 
en is ook daarom een mooi en krachtig initiatief.”

Niels Ahsmann: “Ik wil meehelpen om BouwCirculair te versnellen 
en te laten groeien. Het is een krachtig platform waarin mensen 
actief zijn die intrinsiek gemotiveerd zijn om het goede te doen. Dat 
laatste spreekt mij persoonlijk bijzonder aan. Kijken of je niet alleen 
de bouwkolom verder kunt brengen, maar ook de samenleving.” 

“Vanuit mijn studie 

heb ik geleerd om 

vanuit een integrale 

manier (bouw)projecten 

te benaderen, maar in 

de praktijk merk ik vaak 

dat projecten nogal 

verkokerd tot stand 

komen

Welke stappen zijn nodig om CE verder te 
brengen? 

Sara Rademaker: “Dit vraagt op veel fronten een andere aanpak. 
Samen met de markt zoeken wij bij Rijkswaterstaat naar mogelijk-
heden om circulaire economie belangrijk te laten zijn in de beste 
prijs/kwaliteitverhouding bij aanbestedingen. Door te gunnen op zo 
laag mogelijke milieubelasting en op zo veel mogelijk hergebruik, 
bijvoorbeeld. Maar ook de manier van samenwerking met marktpar-
tijen kan anders. Ga vroegtijdig met de markt om tafel, en selecteer 
een partij op visie en ambitie. Daarnaast zul je andere contract-
vormen nodig hebben, om toekomstig hergebruik te borgen.”  

André van der Vegt: “Er zijn heel veel verschillende initiatieven, 
visies en beleidsnotities. Dit maakt het moeilijk om echt een bewe-
ging in gang te zetten. Daardoor komen we vaak niet verder dan 
enkele initiatieven of pilot-fases. De kracht moet komen uit het 
structureel in circulariteit denken en doen. Delen van kennis en leren 
van elkaar is hierbij essentieel. En hou het zo concreet mogelijk, en 
laat succesvolle toepassingen zien. We komen niet in één keer op 
een utopisch niveau waar alles klopt, dat moeten we ook accepteren. 
Voor techneuten is dat wel eens moeilijk.”

Niels Ahsmann: “In mijn optiek moet er nog veel ontdekt worden. 
Hiervoor zijn ruimte om te innoveren en andere manieren van 
samenwerken nodig. Vanuit mijn studie heb ik aangeleerd gekregen 
om vanuit een integrale aanpak (bouw)projecten te benaderen maar 
in de praktijk merk ik vaak dat projecten nogal verkokerd tot stand 
komen. Soms stemmen zelfs afdelingen binnen een organisatie 
nauwelijks met elkaar af om tot slimmere oplossingen te komen. Dit 
moet echt doorbroken worden om tot vernieuwing te komen.”  

Hoe wil je de impact van CE vergroten?

Sara Rademaker: “Ik probeer zowel op proces als op inhoud deze 
veranderingen in projecten te realiseren. Maar ook kijk ik naar projec-
toverstijgende stappen, om op te schalen en er zo voor te zorgen dat 
de circulaire bouweconomie ‘het nieuwe normaal’ wordt.”   

André van der Vegt: “Door circulariteit en duurzaamheid hoog op 
de agenda te zetten, hierin te investeren, maar ook bespreekbaar te 
maken met onze klanten en de partners waarmee we samenwerken. 
We kunnen het alleen samen in beweging krijgen.”

Niels Ahsmann: “Vanuit mijn rol als procesbegeleider en adviseur 
probeer ik te verbinden. Door aan de voorkant de juiste vragen te 
stellen en partijen en personen met elkaar in verbinding te brengen. 
Zo leg ik kansen en mogelijkheden bloot en geef ik invulling aan de 
transitie naar een circulaire bouweconomie.” 

“Vaak blijven 

organisaties in de 

pilotfase hangen, en 

wordt er niet gekeken 

hoe op te schalen

“De kracht 

moet komen uit 

het structureel in 

circulariteit denken en 

doen
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