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Inhoud

▪ Inleiding

▪ Toelichting op EME-platform

▪ Optioneel: toelichting op BCI Gebouw
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Op verschillende niveaus
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Bouwmarktplaatsen (d.d. 28/9/21)

▪ xxx

770 pcs1.180 pcs

2.032 pcs 12 pcs



Bouwmarktplaatsen



Korte toelichting EME-platform



Wie zijn Excess Materials Exchange?



Doel Excess Materials Exchange (EME)

“EME richt zich op grootschalige herinzetbaarheid van 

bouwproducten en –materialen en hoogwaardig hergebruik van 

reststromen uit productieprocessen van de toeleverende industrie”.



Waar bedrijven ieder soort overtollig 
materiaal kunnen kopen en verkopen

Functioneert als een dating site door het 
matchen van:
▪ Vraag en aanbod van materialen
▪ Materialen met de meest hoogwaardige 

hergebruik optie

Excess Materials Exchange



Wat doet EME?

EME heeft als doel om producten, materialen en reststromen te:

• Registreren in een product-, materiaal- en grondstoffenpaspoort;

• Identificeren en volgen met behulp van identifiers (QR, NFC & 

RFID);

• Waarderen door inzicht te bieden in de financiële, ecologische en 

sociale impact van het hergebruikpotentieel;

• Verbinden door het zoeken en realiseren van een hoogwaardige 

match.   



Status Excess Materials Exchange (EME)

Grondstoffen

paspoort

Tracking 

& Tracing
Waardering Matchmaking

Chip

√ √ √ √



Waarom is EME interessant? Case: bouw- en 

vastgoedsector

Context

▪ Gebouweigenaren en –gebruikers vragen om een nieuwe uitstraling van 

het gehuurde vastgoed, die past bij haar corporate branding. 

▪ Verbouwen / renoveren van het vastgoedobject levert veel waardevol 

‘afval’ op: inbouwpakket, kantoorinrichting, verlichtingsinstallaties, 

gevels.

▪ Vaak worden ook nieuwe bouwproducten en –materialen, maar ook 

kantoormeubilair weggegooid. Waar moet je er anders mee?

▪ Ook uit het planmatig onderhoud en mutatieonderhoud komt veel ‘afval’ 

vrij.   

▪ Alle bouwproducten en –materialen worden niet geregistreerd, behalve 

in MJOP (?), en meegenomen als negatieve kosten.



Waarom is EME interessant? Case: bouw- en 

vastgoedsector

Context

▪ Bedrijven en (overheids)organisaties werken en rapporteren op 

basis van de ESG- of SDG-principes. 

▪ CO2-impact wordt voor deze partijen steeds meer belangrijk 

(imago, CO2-taks, etc.).

▪ Circulariteit wordt het nieuwe onderscheidende aspect.

▪ Specifiek: het meten van circulair bouwen wordt via CB’23 steeds 

duidelijker, bepalingsmethode in de maak.



Waarom is EME interessant in de breedte?

Aanbod EME

▪ EME biedt een interne marktplaats, welke hoogwaardig hergebruik 

stimuleert door inzicht te bieden in de beschikbare grondstoffen-, 

product en –materiaalstromen.

▪ EME matcht ‘afvalstromen’ aan andere al dan niet cross-sectoraal 

actieve partijen. Hierbij wordt tevens inzicht gegeven in de 

financiële restwaarde.

▪ EME ondersteunt op basis van consultancy met het inrichten van 

de circulariteitsstrategie van bedrijven/organisaties.

Toelichting Case ProRail.



Stalen constructie-
balken/-liggers

Behoud/versterking 
damwanden

Spoorrails1 2 3

Circulaire Matches voor spoorrails
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2

Circulaire Matches voor spoorrails

79% CO2

reductie

4x toename 
financiële waarde



Demo EME



Tot slot!


