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Circulair beheer van binnenwanden 
icoon project in het rijkstransitieprogramma circulaire 
economie



Onderzoeksvraag

• Waarom is het circulair beheer van binnenwanden van belang
• Hoe is het circulair beheer te realiseren
• Wat moet je doen om te komen tot circulair beheer van binnenwanden



Waarom verplaatsbare binnenwanden?

Binneninrichting vrijwel continu aan verandering onderhevig denk aan
• Uitbereiding
• Inkrimping
• Verhuizing

 





De grote getallen



De ideale oplossing

Volledige alle wanden ook weer hergebruiken in hetzelfde of zo nabij mogelijk 
gelegen gebouwen



Naar circulair beheer binnenwanden

• Circulair ontwerpen; ontwerp gebouw en ontwerp wandsysteem zo dat het 
herbruikbaar is.
• Materiaal efficiency; het materiaal wordt zo lang mogelijk in een zoveel mogelijk 

toegevoegde waarde creërende toepassing gebruikt. 
• recycling technologie sluiten van de kringloop en. Delen die bijvoorbeeld 

vanwege beschadigingen niet meer te gebruiken zijn worden gedemonteerd en 
weer hergebruikt.
• faciliteren van circulaire business modellen. Voor de huurder, eigenaar en 
• circulair inkopen. 



Gebouwbeheerder die zijn circulaire eisenpakket op 
tafel legt





De oplossing van vandaag

Actief in projecten inzetten op circulair beheer van idee van het project via ontwerp 
bouw en verbouw tot en met eindfase (die weer een kans biedt tot hergebebruik) 











NEBIFA kwaliteitsverklaring
1. NEBIFA leden leveren verplaatsbare binnenwanden die als 

zij volgens fabrikant voorschrift worden gedemonteerd, 
vele malen herplaatsbaar zijn. 

2. NEBIFA leden kunnen desgewenst wanden leveren die 
bestaan uit een zo groot mogelijk deel van wanden die al 
zijn hergebruikt zodat de milieubelasting van het gebouw 
zoveel mogelijk beperkt wordt.

3. NEBIFA leden leveren wanden met de juiste 
geluidswaarden

4. NEBIFA leden leveren wanden met de juiste stabiliteit
5. NEBIFA leveren bij nieuwe wanden met je juiste glas en 

met de juiste oppervlakte behandeling)



NEBIFA Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten
• Interieur Systeem Bergeijk 
• Intermontage Leurink
• Plan Effect
• Sepawand
• Sypla International
• Techno Wand 
• WandenService


