
De BCI is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde 
methode om de circulariteit van een vastgoedobject vast te stellen.  
Bij het bepalen van deze index gaan we uit van twee componenten die het 
circulariteitsbegrip inhoud geven. Dit in tegenstelling tot allerlei andere  
CE-filosofieën, zoals Cradle-2-Cradle, EcoChain, Material Circularity Index 
en Future Mountain, waarbij vele indicatoren enkel het begrip materiaal 
onderbouwen. Wij onderscheiden naast het materiaalgebruik (1) ook de 
losmaakbaarheid van materialen (2). 

Maak circulariteit van een
woonconcept meetbaar!

Zet die extra stap om een woonconcept te 
optimaliseren op het gebied van circulariteit! ”

Wat gaan we doen?

Buiding Circularity Index© (BCI)

Alba Concepts meet de mate van circulariteit van een woonconcept en genereert een 
materialenpaspoort in samenwerking met Madaster. Op deze manier is het overzichtelijk 
wat de herkomst, het afvalscenario en de mate van losmaakbaarheid van de toegepaste 
materialen, producten en/of elementen is.

01
Alba Concepts optimaliseert het woonconcept op het gebied van circulair bouwen. 
Dit door optimalisaties aan te dragen op het gebied van materiaalkeuze en de 
verbindingen van materialen.02
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100% circulair in 2050, 
is jouw organisatie 
er klaar voor?



Nederland circulair in 2050. Dit betekent dat opdrachtgevers, in de bouw- en vastgoedsector, 
steeds vaker vragen om een prestatie op het gebied van circulaire woningbouw. Het is daarom 
belangrijk om als ontwikkelende bouwer aan te kunnen tonen, in welke mate circulariteit 
onderdeel is van een specifiek woonconcept. Alba Concepts helpt jouw organisatie daarbij.  
Met de BCI is het mogelijk om door middel van een materiaalpaspoort aan te tonen welke 
materialen zijn toegepast en wat de onderliggende verbindingen zijn.

Om te komen tot een beoordeling van een woonconcept, 

voert Alba Concepts de volgende werkzaamheden uit:

 Het analyseren en beoordelen van de beschikbare data van 

 een woonconcept.

 Genereren van een materialenpaspoort in samenwerking 

 met Madaster, gekoppeld aan een woonconcept.

 Het vaststellen van de Building Circularity Index (BCI),

 gekoppeld aan een woonconcept.

 Het adviseren over circulaire product- en 

 elementoptimalisaties toegespitst op een woonconcept.

 Vastleggen van de resultaten in een beknopt memo.

Product Circularity Index (PCI) Element Circularity Index (ECI)

Building Circularity Indicator (BCI)

  Herkomst materialen
  Afvalscenario
  Technische levensduur
  Volume

“Een element is een clustering van producten die 
onlosmaakbaar met elkaar verbonden zijn. Pas op 
het moment dat een verbinding losmaakbaar is en 
de schade beperkt blijft, eindigt de clustering en 
vormt het een element.”

“Een gebouw is een combinatie van elementen.
Volume wordt gebruikt als normalisatie factor.
De juiste materialen minder gebruiken.”

  Type verbinding
  Toegankelijkheid 

 verbinding

Materiaal Index
(MI)

Materiaal Index
(MI)

Losmaakbaarheid
Index (LI)

Losmaakbaarheid
Index (LI)
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informatie:

Building
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