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Verslag werksessie CoP Proeftuinen 
circulair bouwen Overijssel 3 dec 2020 

 

Aanwezigen 

 

Voor de werksessie hebben zich ruim 60 deelnemers aangemeld. In de werkses-

sie waren 55 deelnemers continu aanwezig. Daarnaast hebben we 20 berichten 

van verhindering ontvangen. Al met al bleek de belangstelling voor deze werk-

sessie groot. 

 

Agenda 

1. Welkom en Toelichting doelstelling en aanpak CoP – Theo de Bruijn 

(Saxion) 

2. Wat hebben de proeftuinen en CoP in de eerste helft van 2020 opgele-

verd? - Jan Straatman (Balance & Result) 

3. Overzicht proeftuinen Circulair Bouwen – Sander van der Wal (provincie 

Overijssel) 

4. Nieuwe proeftuinen uitgelicht: 

a. Raymond Hudepohl (Colpro) 

b. Richard Kokhuis (Amperapark) 

5. Instrumentarium landelijk beschikbaar of in ontwikkeling – Irma Thijssen 

(RVO, transitiebureau Circulaire bouweconomie) 

6. Afronding en vooruitblik CoP – Theo de Bruijn (Saxion) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=88NmwGpubfI
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Ad 1: Toelichting doelstelling en aanpak CoP 
Theo de Bruijn (Saxion)  

Welkom 

• Spelregels: 55 deelnemers in Teams 

• In chat vragen stellen en zo nodig hand opsteken. 

• Verslag: Joke Bults (Pioneering) 

• Opname voor niet-aanwezigen en het nog eens nakijken 

• Verslag en opname worden gedeeld in Teams 

Vorig jaar is de 1e trance van 12 proeftuinen circulair bouwen gestart. Na de zo-

mer is de 2e tranche van 14 proeftuinen gestart. In de CoP brengen we de leerer-

varingen samen. Doel is leren van elkaar en hulpvragen met elkaar in verband 

brengen. Proeftuinen helpen elkaar bij vraagstukken. 

Het is best moeilijk om vanuit een individuele proeftuin kennis te ontwikkelen. Als 

je aan de slag gaat loop je tegen verschillende vraagstukken aan. In de Regio-

nale Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel, zijn negen vraagstukken bij el-

kaar gebracht. We proberen om vanuit de verschillende proeftuinen antwoorden 

te krijgen op deze vraagstukken  (in de Transitie Agenda worden geen oplossin-

gen gegeven). 

Vandaag is de aftrap van de 2e ronde van de CoP. Deze is iets meer dan gebrui-

kelijk vormgegeven als webinar. We willen namelijk met het uitgebreide netwerk 

delen wat er al gedaan is, welke nieuwe proeftuinen er zijn en een inhoudelijke 

toelichting geven op twee proeftuinen. Irma Thijssen zal toelichten welk instru-

mentarium landelijk al beschikbaar is of in ontwikkeling is. 
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Ad 2. Wat hebben de proeftuinen en CoP in 
de eerste helft van 2020 opgeleverd?  
Jan Straatman (Balance & Result) 
De opzet van de CoP is om praktijk en theorie te verbinden, waarbij de praktijk 

centraal staat en onderzoek de verdieping geeft. We starten vanuit de dage-

lijkse praktijk. Hierbij wordt de verbinding gemaakt met de negen vraagstukken 

vanuit de regionale transitieagenda. 

Iedere vraagstuk vanuit de proeftuin wordt verbonden met een of meer vraag-

stukken uit de transitieagenda en in een matrix gezet. Per proeftuin wordt de 

opbrengst verwoord. 

In de eerste tranche waren er 12 proeftuinen. In deze tranche zijn er 14 proeftui-

nen die erbij komen, zie ook rapportage over de eerste tranche van 12. 

Kenschets Proeftuinen, eerste tranche:  

- 6 x(voor)onderzoek, haalbaarheid: om later te komen tot een vervolgon-

derzoek 

- 4x praktijkprojecten (bouwen) 

- 2 x onderwijsprojecten 

Reflectie: belangrijkste bevindingen, details zie rapportages 

- Niet theoretiseren maar doen: toepassen in de praktijk, veel bereidheid  

kennis te delen en samen te leren. 

- Samenwerken is het toverwoord. Van belang is te beseffen dat rollen en 

posities veranderen zodra je gaat vernieuwen en circulair gaat werken. 

Je zoekt nieuwe wegen en manieren om risico’s in te dammen. 

- Gelijkwaardigheid. Bereid zijn om je klassieke positie te verlaten om te 

komen tot oplossingen. Bij innovatie krijg je veel inzichten die soms in 

de praktijk toe te passen zijn of soms bij een ander project. 

- Informatiesystemen: Weten welke materialen wanneer vrijkomen en 

wie ze dan nodig heeft. Dit betekent niet dat er maar 1 systeem hoeft te 

zijn maar wel dat er data uitwisseling mogelijk moet zijn en dat de ver-

schillende systemen met elkaar moeten kunnen communiceren. Data 

moet ook na 10-50 jaar nog uitleesbaar zijn. 

- Systeemveranderingen op termijn. Elke stap is een stap vooruit. Nu zijn 

de proeftuinen nog vaak eilandjes als proefproject op zich.  

- Onderwijs verankeren in curricula in regulier onderwijs, maar ook in her- 

en nascholing. 

Aanbevelingen 

- Zet de stimuleringsregeling voor proeftuinen voort. Komende jaren blijven 

uitproberen. 
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- Stimuleer herhaald leren. Leren van fouten, herhaald leren. Goede din-

gen verbeteren en nog een keer toepassen om dit te laten beklijven. 

- Verdiep de monitoring en evaluatie van proeftuinen. Uitwisseling van 

kennis en ervaring inspireert en versnelt. 

- Koppeling van onderzoeks- en kennisprojecten aan praktijkprojecten. 

Onderzoek stelt je in staat om praktijkvraagstukken grondiger uit te die-

pen omdat je daar door tijdsdruk in de praktijk onvoldoende toe komt. 

- Doe gericht onderzoek naar specifieke vraagstukken. Een aantal onder-

werpen wordt echt opgepakt maar andere blijven liggen bijvoorbeeld de 

systeemgrenzen. Aanpassingen in het financiële systeem doe je niet 

snel. Dit zou je specifiek aan kunnen pakken. 

- Continueer de community of practice. Deze aanbeveling is overgeno-

men door de Provincie; vandaar deze bijeenkomst van vandaag. 

- Vergroot de zichtbaarheid en tastbaarheid van circulaire initiatieven. Met 

26 proeftuinen zijn we al fors bezig. Dit meer zichtbaar maken om de 

opschaling te helpen. 

- Verbind circulaire projecten in Overijssel en landelijke projecten. Het is 

goed om landelijk ontwikkeld instrumentarium in Overijsselse projecten 

toe te passen en ervaringen terug te koppelen om het instrumentarium te 

optimaliseren. 

- Voortschrijdende normstelling in wet- en regelgeving. Degenen die an-

ders niets doen verplichten met wet- en regelgeving. 

 

Vraag: Hoe werden de aanbevelingen ontvangen? 

Sander: Hier is de Provincie blij mee. De aanbevelingen en rapport zijn waardevol en reden om hier-

mee verder te gaan. De Provincie is hier zeker enthousiast over.  

Nico: Ook met de verbinding met landelijke netwerken zijn we blij. Er lopen overal veel mooie pro-

jecten. Goed van elkaar te weten en voorbeelden verbinden. 

 

Vraag: Wat vindt de Provincie van de mix van verschillende proeftuinen. 

Sander: De mix is verrassend: product/dienst, onderwijs, ondernemersprojecten. Het liefst zien wij 

een mix van alle drie om te laten zien wat er allemaal kan spelen 

 

  

Het rapport ‘Circulaire proeftuinen Overijssel; Community of Practice, kennis- en leernetwerk circu-

laire woning- en utiliteitsbouw’ kun je hier downloaden 

 

Artikel Circulariteit moet je doen!, klik hier 

 

Blog resultaten eerste halfjaar CoP Jan Straatman 

https://balance-result.nl/wp-content/uploads/2020/10/Circulaire-Proeftuinen-Overijssel-CoP-eindversie-rapportage-2020.pdf
https://balance-result.nl/wp-content/uploads/2020/10/Circulaire-Proeftuinen-Overijssel-CoP-eindversie-rapportage-2020.pdf
https://woonkeukenoverijssel.nl/nieuws/1758032.aspx?t=Circulariteit-moet-je-doen-Proeftuinen-leveren-de-eerste-opbrengsten-op
https://balance-result.nl/blogs/proeftuinen-circulair-bouwen-cop/
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Ad 3: Overzicht proeftuinen Circulair Bouwen  
Sander van der Wal (provincie Overijssel) 
Er is veel animo voor de subsidie Impuls circulair bouwen. Veel partijen zijn be-

zig met circulair bouwen en er zijn veel enthousiaste initiatiefnemers met inte-

ressante en waardevolle projecten. 

Zo is er ook nu een grote groep geïnteresseerden vanmiddag aanwezig. De 

aanvraag voor susbsidie is twee keer zo groot als vorig jaar. En ook voor ko-

mend jaar is er weer opnieuw een Statenvoorstel ingediend zodat volgend jaar 

waarschijnlijk weer geld beschikbaar is voor nieuwe projecten. 

De projecten van dit jaar en komend jaar zijn heel uiteenlopend: van het reali-

seren van een duurzaam circulair voorbeeldproject en hergebruik van materia-

len tot het aanpassen van een onderwijsprogramma en een circulaire sport-

vloer. 

 

Wanneer je de proeftuinen op de kaart van de provincie Overijssel uitplot dan 

zie je en mooie spreiding over Overijssel van soort proeftuin en type ontwikke-

ling. 

Mogelijk volgen er nog twee nieuwe proeftuinen. Nieuw aanmeldingen kunnen 

pas vanaf volgend jaar zich weer aanmelden.  

 

Vraag: Wat voor nieuwe proeftuinen ziet de provincie voor komend jaar het liefst? 

Sander: Het liefst worden we weer verrast met hele nieuwe initiatieven. En ook 

opschaalbaarheid en opschaalbare voorbeelden over hoe je snel grote slagen 

kunt maken. Bijvoorbeeld door automatisering van het bouwproces. 
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Ad 4a: Nieuwe projecten uitgelicht 
Raymond Hudepohl, Colpro,  
Nieuwbouw circulair bedrijfspand 
Colpro was op zoek naar een nieuw bedrijfspand. Samen met De Groot 

Vroomshoop is Colpro in Harderwijk geweest waar een grote werkplaats stond 

die gesloopt zou worden. De houten spanten van het gebouw zouden naar de 

bioverbranding gaan. De sloper was al bezig. Colpro wilde delen van het ge-

bouw opkopen om te verplaatsen naar een eigen locatie die op dat moment 

nog niet bekend was. De aannemer wilde niet direct meewerken omdat het de 

bouw zou vertragen. Uiteindelijk zijn alle spanten gekocht en is gestart met de-

monteren.  

Alles is uiteindelijk gedemonteerd en meegenomen. O.a. 30 spanten van 70 

meter lengte. Deze zijn schoongemaakt en gelakt. Toen Colpro ook een plek 

had gekocht is alles naar Almelo verplaatst. De verschillende onderdelen zijn 

remontabel gemaakt: geschroefd zodat deze later ook weer uit elkaar te halen 

zijn. De betonvloer is zonder cementdekvloer en kan weer opgepakt en ver-

plaatst worden. 

Colpro liep bij dit project tegen verschillende problemen aan. Zo is het ge-

sloopte pand 40 jaar oud en voldoet ook aan de regelgeving van destijds. De ge-

meente ziet de verplaatsing niet als verplaatsen maar als nieuwbouw waarbij 

de bouw ook moet voldoen aan de huidige regelgeving. 

Het was lastig om voor de verschillende onderdelen vergunning te krijgen. Zo 

moesten er extra maatregelen genomen worden voor de wind- en drukbelas-

ting. In Harderwijk was de overspanning vrijdragend, maar nu moest er een ex-

tra constructie omheen en extra beton in de grond.  

Ook banken zien het verplaatsen als het bouwen van een nieuw gebouw. De 

banken kunnen de bestaande bouwdelen niet in waarde inschatten. Door de 

verplaatsing is heel veel CO2 bespaard en vooral ook veel staal bespaard. 

Maar deze besparing wordt niet financieel of in regelgeving gewaardeerd. 

Het opnieuw gebruiken van bouwdelen betekende gewoon veel werk en vooral 

ook schoonmaakwerk wat ook mensen met een beperking of afstand tot de ar-

beidsmarkt kunnen doen. Daar ligt ook een kans.  

De verdiepingsvloeren komen uit een bibliotheek. Het lukt niet meer om de be-

tonnen vloeren die nog moeten worden gestort circulair aan te brengen. De 

muren komen wel allemaal uit Harderwijk. 

 

Vraag: was er een probleem om het FSC-keurmerk te krijgen?  

Antwoord: Het hout is 40 jaar oud dus circulair. Al het toegepaste hout is 

circulair. In juni 2021 is de oplevering van de hal. 
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Ad 4b: Nieuwe projecten uitgelicht 
Richard Kokhuis, Amperapark: Amperasol 
productontwikkeling 
Amperapark wil met de ‘AMPERASOL’ een circulair product ontwikkelen dat 

voldoet aan de toenemende vraag naar betaalbare kleinschalige multifunctio-

nele opstellingen voor het opwekken van duurzame energie op ‘grijze’ infra-

structuur. Specifiek: parkeerplaatsen. De AMPERASOL zal worden geplaatst 

op bestaande parkeerinfrastructuur. Zowel qua toe te passen materialen als 

qua constructie wordt de AMPERASOL zodanig ontwikkeld zodat de materia-

len na afloop van de technische en economische levensduur volledig kunnen 

worden ontmanteld en hergebruikt. Om zo weinig mogelijk impact te hebben 

op de leefomgeving en tegelijk de economische waarde van het product te 

vergroten.  

Aan de AMPERASOL wordt een materialenpaspoort gekoppeld. Ook wordt 

onderzocht hoe de AMPERASOL een rol kan spelen in het opvangen, op-

slaan en duurzaam, circulair toepassen van regenwater. Amperasol: Zonne-

stroom op parkeerplaatsen om ook direct auto’s mee op te laden. 18 miljoen 

parkeerplaatsen slimmer gebruiken.  

De wens is om nog meer modulair te bouwen, lichter en met een materiaal-

paspoort. 

Waar loop je tegen aan: De constructiefundering bestaat uit twee meter lange 

schroeven met voldoende trekkracht. Nu blijkt dat Amperapark geen schroef-

palen mag gebruiken maar dat beton gebruikt moet worden. Terwijl je met 

schroeven een veel meer circulaire constructie hebt. Een schroeffundatie is 

juist handig als tijdelijke oplossing en de losmaakbaarheid is veel makkelijker. 

Om dit geaccepteerd te krijgen heb je een goede rapportage bij de constructie 

nodig om te laten zien dat dit werkt zodat bouwtoezicht de schroefpalen wel 

accepteert. 

Daarnaast heeft iedere lokale overheid een eigen beleid. Bij de ene gemeente 

kan schroeffundatie wel en bij de andere niet. 1,5 jaar geleden was dit nog 

geen bezwaar maar op dit moment heeft de landelijke vereniging hier nog 

geen norm voor dus mag het bij veel gemeenten niet. 

De meerprijs maakt Amperapark goed door waarde toe te voegen. Circulair is 

net iets duurder. Veel opdrachtgevers willen niet meer betalen voor het gemak 

van een verbetering over 10-15 jaar. Daarom biedt Amperapark nu Amperasol 

als dienst met betaling voor stroom. De stroom wordt opgeslagen. Dit is nu 

nog kostbaar maar in de toekomst wil Amperapark de batterijen van de auto’s 

gebruiken ‘vehicle to grid’. 

In de discussie werd geopperd om zonnepanelen te combineren met een 

groen dak. Dat betekent een zwaarder dak waardoor geen betonnen funde-

ring meer nodig is en de panelen worden minder heet. Je hebt hiervoor wel 

een zwaardere constructie nodig. Maar panelen die minder warm worden 

leveren wel weer een hoger rendement. 
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Ad 5: Instrumentarium landelijk beschikbaar 
of in ontwikkeling  
Irma Thijssen (RVO, transitiebureau Circu-
laire bouweconomie) 
Irma Thijssen is senior-adviseur utiliteitsbouw bij de Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland, het tranisitiebureau Circulaire Bouweconomie Buyer group 

houtbouw Woningbouw PIOANOo. 

Voor 2023 zijn er 4 speerpunten namelijk: 

1. Ontwikkel vraag, aanbod en markt 

2. Meten en beoordelen 

3. Wet- en regelgeving die niet knelt maar wel stimuleert 

4. Creëren van kennis en bewustwording 

Deze vier speerpunten zijn uitgewerkt in tien actiepunten. Per jaar wordt een 

uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Er is gestart in 2018: overheden, kennisinstellingen en markt gezamenlijk met 

de opdracht om 100% circulair te zijn in 2050. Stapsgewijs, met een ‘basis-

kamp’ in 2023 en 50% behaald in 2030. Alles moet je wel uit de kast halen om 

dit te behalen. Hele bouwketen van initiatieffase tot opdracht, uitvoering en be-

heer. 

In deze publicatie staan 22 praktijkvoorbeelden en interviews. Een aantal kop-

lopers heeft hun visie gegeven om in 2050 bij circulair te komen. 

We zijn heel goed in recyclen, maar hogere stappen van de 10R-strategie van 

minder materiaal gebruiken doen we minder. 

Er is een circulariteitsmatrix ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Deze geeft 

de hele breedte aan van wat wij allemaal onder circulair bouwen zien, zie RVO 

site.  

Eind oktober is de handreiking “Circulair inkopen in 8 stappen” gepubliceerd. 

Deze handreiking is handzaam en specifiek voor de inkopers van woning- en 

utiliteitsbouw opgesteld: Hoe stel je de juiste vraag en hoe weet je wat de 

meest circulaire invulling is?  

De 8 stappen zijn: 

1. Bepalen ambitie 

2. Creëren intern draagvlak 

3. Formuleren vraagstelling 

4. Samenwerken met de markt 

5. Vormgeven aanbestedingsprocedure 

6. Meten en beoordelen van circulariteit 

7. Borgen van circulariteit 

8. Contractmanagement 

Download: 

Publicatie Circulaire gebouwen: strategieën en praktijkvoorbeelden 

https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Circulair-Bouwen-Digitale-Versie-Def.pdf
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De urgentie is groot: de komende tien jaar worden beslissend voor het wel of 

niet halen van onze klimaatdoelen. Er kan al heel veel wel: marktpartijen geven 

aan uitgedaagd te willen worden om volgende stappen te zetten. Door de focus 

op samenwerking neemt de kwaliteit van projecten toe en worden projecten 

weer leuker. 

Buyer groups: dit zijn inkoopgroepen. Een samenwerkingsproject tussen het 

Rijk, IPO, VNG en UVW. Zij zijn in 2020 gestart met 13 buyer groeps. Je kunt 

ook leren van deze groepen. Er is een 2e cirkel met opdrachtgevers en markt-

partijen om hiervan te leren. 

Buyer group Houtbouw: Vorig jaar was de VPRO-tegenlicht uitzending over 

houtbouwers. Dit heeft veel aandacht gekregen. Veel toepassing en mogelijk-

heden werden zichtbaar. Nu wordt nog slechts 2% houtbouw gerealiseerd. Op-

schaling voor de woningbouwproductie is wenselijk in verband met de voorde-

len: prefab, laag gewicht, snelle bouwtijd, minder overlast op de bouwplaats, 

lichter materieel en een lichtere fundering.  

Meetbaarheid: Er is een CB’23 Werkgroep Meten en Weten: hoe circulariteit op-

nemen in het stelsel MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de Nationale Milieu 

Database NMD. Sommige aspecten zijn nu nog onvoldoende in de meetmetho-

diek opgenomen zoals energiegebruik, CO2 opslag, losmaakbaarheid, adaptivi-

teit, toxiciteit en biodiversiteit. Van sommige producten en materialen zijn er 

nog onvoldoende type 1 kaarten in de NMD zoals gerecyclede materialen, bio-

based materialen en GWW. 

Materialenpaspoort: Er is een advies over de verplichting van een materialen-

paspoort gekomen in september 2020. Voordat er een verplichting is dienen er 

eerst nog antwoorden te komen op vragen als welke info is voor de bouwketen 

in welke situatie nodig, hoe kan deze info leiden tot circulair gedrag, welke al-

ternatieve instrumenten zijn beschikbaar, in hoeverre kunnen marktpartijen zelf 

de noodzakelijke info verzamelen. RVO en CB23 zijn dit samen aan het uitzoe-

ken. 

Financiële regelingen: Milieu Investerings Aftrek is interessant voor ondernemers 

omdat hier verschillende onderdelen m.b.t. circulair zijn opgenomen. 

Op de website: www.circulairebouweconomie.nl staat een overzicht van alle re-

cente publicaties uit 2020. 

 

U 
  

http://www.circulairebouweconomie.nl/


 

Werksess ie CoP Proef tu inen Ci rcu la i r  bouwen Over i jsse l ,  3  december 2020 ,  pagina 10  

Ad 6: Afronding en vooruitblik CoP  
Theo de Bruijn (Saxion)  

Bij deze eerste bijeenkomst van het vervolg van de CoP ging het er vooral om 

iedereen te informeren over de opbrengsten van de eerste ronde en inzicht te 

bieden in wat voor soort projecten recent zijn gaan lopen. In het eerste halfjaar 

van 2021 gaan we een aantal bijeenkomsten plannen van de CoP. Hopelijk kun-

nen we op een gegeven moment ook weer live bij elkaar komen. Het mooiste zou 

zijn als we een of meer van deze bijeenkomsten op de locatie van een proeftuin 

zouden kunnen houden. 

We zullen iedereen op de hoogte houden van de vervolgactiviteiten, en moedigen 

iedereen aan om ook tussentijds kennis en ervaringen te delen in de speciaal 

hiervoor ingerichte Teams-omgeving (proeftuinen) en Linkedin. 

 

 

 

  

Download de presentaties, klik hier. 

 

Bekijk de videoopname van de werksessie, klik hier. 

Het is sessie van 1.45 uur dus hierbij de tijdmarkeringen om snel door te kunnen schakelen naar de 

voor jou relevante delen : 

Intro Theo:    00.00.00 - 00.06.00 min 

Resultaten eerste halfjaar Jan:  00.06.00 – 00.26.30 min 

Nieuwe proeftuinen Sander:  00.26.30 – 00.39.20 min 

Proeftuin Colpro Raymond: 00.39.20 – 00.52.40 min 

Proeftuin Amperasol Ryhard 00.52.40 – 01.05.05 min 

Instrumentarium Irma  01.05.05 – 01.31.35 min 

Afronding Theo:   01.31.35 – 01.35.00 min 

https://www.linkedin.com/groups/12312388/
https://balanceresult-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_straatman_balance-result_nl/EcG_h_atJ-tGhIBtckc9_QQB1o4I9qlAdHOvtNbivuqxMA?e=YOgS0h
https://www.youtube.com/watch?v=88NmwGpubfI
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Bijlage: ChatBestandenGegevensPlanningsassistentNotulenWhiteboard 02:32:20eelnemenSluiten 
  

  

  

Majdandzic, Doesjka 14:40  

vanuit ontwerpkracht overijssel is net ook een serie masterclasses begonnen over circulaire ge-

biedsontwikkeling, waarin 6 gemeenten hun praktijkcases inbrengen. 

Er is er ook een relatie met de nieuwe city deal conceptueel en circulair bouwen? 

Kan de link naar de subsidieregeling in de chat worden gezet? , door Floris van der Kleij. 

Floris van der Kleij 14:47 

Kan de link naar de subsidieregeling in de chat worden gezet? 

Martin Huiskes (Gast) 14:47 

wij zijn samen met Welbions bezig met projectmatige woningbouw om deze zo circulair mogelijk 

te realiseren 

Koppeling https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/impuls-circulair/ , door Wal, S. van 

der (Sander). 

Wal, S. van der (Sander) 14:48 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/impuls-circulair/ 

Subsidie Impuls circulair bouwen Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen. 

Onder circulair bouwen verstaan wij het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, 

gebieden en infrastructuur. Dus bouwen zo... www.overijssel.nl 

Tineke Beuker (Gast) 14:50 

Ik ben Tineke Beuker van ministerie van Binnenlandse Zaken. Symposium op 15 december over 

City Deal Circulair en conceptueel bouwen en ondertekening door minister Ol-

longren: https://agendastad.nl/agenda-item/symposium-en-ondertekening-city-deal-circulair-en-

conceptueel-bouwen/ 

Symposium en ondertekening City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen - Agendastad 

Op dinsdag 15 december vindt het online symposium Circulair en... Lees verder 

agendastad.nl 

is er gebruik gemaakt van circulair beton? , door Stef Oude Sanderink. 

Stef Oude Sanderink 14:52 

is er gebruik gemaakt van circulair beton? 

Hoe moeilijk (arbeidsintensief) was het om ze schoon te maken? , door Kristoff Derveaux (Gast). 

Kristoff Derveaux (Gast) 14:53 

Hoe moeilijk (arbeidsintensief) was het om ze schoon te maken? 

Op naar de CO2 tax Raymond! , door Floris van der Kleij. 

Floris van der Kleij 14:57 

Op naar de CO2 tax Raymond! 

Ja , door Kristoff Derveaux (Gast). 

Kristoff Derveaux (Gast) 14:57 

Dik Roetert Steenbruggen 14:57 

De Woonplaats woningcorporatie gaat begin volgend jaar o.b.v. een circulaire uitvraag14 wonin-

gen realiseren. Uitvoering door van Wijnen/FijnWonen. 

inspirerend verhaal!, door Majdandzic, Doesjka. 

Majdandzic, Doesjka 14:57 

inspirerend verhaal! 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/impuls-circulair/
https://agendastad.nl/agenda-item/symposium-en-ondertekening-city-deal-circulair-en-conceptueel-bouwen/
https://agendastad.nl/agenda-item/symposium-en-ondertekening-city-deal-circulair-en-conceptueel-bouwen/
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Theo Regeling (Gast) 14:58 

hebben jullie ook problemen gehad met FSC keurmerk? Wij wel onze aannemer moest zich certi-

ficeren anders konden wij geen hergebruikte spanten en kozijnen gebruiken. 

Er is nu een polymeer beton zonder cement. Dit materiaal kun je 100% recyclen, door Theo Rege-

ling (Gast). 

Mooi verhaal Raymond. Leuk om het tussenresultaat van alle inspanningen te zien, door Eric Kou-

ters (Gast). 

Eric Kouters (Gast) 15:01 

Bouwtoezicht is buitengewoon positief over de de bouw van dit project. Qua vorm springt her ge-

bouw e…, door Linden, Rob van der. 

Linden, Rob van der 15:02 

Wat zijn de kosten van een dergelijke overkapping? , door Ilse Sijtsema. 

Ilse Sijtsema 15:06 

Wat zijn de kosten van een dergelijke overkapping? 

Sla je de zonnestroom ook op voor gebruik als de zon niet schijnt? , door Johan Riezebos. 

Johan Riezebos 15:07 

kennelijk heb je de avontuurlijke ambtenaren nodig om de voorzichtige te overtuigen?, door Maj-

dandzic, Doesjka. 

Majdandzic, Doesjka 

15:07 

Kijkend naar de enorme hoeveelheden sloop(steen)afval: welke proefprojecten creeren kansen 

voor dez…, door Paul Kuijpers. 

Paul Kuijpers 

moeten we voor verplaatsbare circulaire gebouwen en bouwwerken niet naar een andere vorm 

van vergun…, door Klinker, HJ (Hero) (Gast). 

Klinker, HJ (Hero) (Gast) 

15:10 

Koppeling https://amperapark.com , door Floris van der Kleij. 

Floris van der Kleij 

15:10 

https://amperapark.com 

Wordt er ook gezocht naar deels zonnepanelen deels groene daken in deze constructie? (funde-

ring moe…, door Kristoff Derveaux (Gast). 

Kristoff Derveaux (Gast) 

15:10 

is de link naar deze publicatie van RVO mogelijk in de chat? , door Floris van der Kleij. 

Floris van der Kleij 

15:20 

Koppeling https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Circulair-Bouwen-Di-

gitale-Ve…, door Martin Huiskes (Gast). 

Martin Huiskes (Gast) 

15:20 

https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Circulair-Bouwen-Digitale-

Versie-Def.pdf 

https://amperapark.com/
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Circulair-Bouwen-Digitale-Versie-Def.pdf
https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Circulair-Bouwen-Digitale-Versie-Def.pdf
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in CB'23 zijn we ook bezig met circulaire ontwerpstrategieen / inkopen / randvoorwaarden , door 

Martin Huiskes (Gast). 

Koppeling https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-handreikingen-circulair-inkopen-8-stappen 

, door Theo de Bruijn (Gast). 

6095Theo de Bruijn (Gast) 

15:23 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-handreikingen-circulair-inkopen-8-stappen 

Excuus, ik moet de meeting verlaten. Was heel leuk om de verhalen van de 2 proeftuinen te aan-

horen. Ik blijf graag aangehaakt. 

hierbij info over buyer groups Koppeling https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-ver-

antwoord…, door Tineke Beuker (Gast). 

Tineke Beuker (Gast) 

15:29 

hierbij info over buyer groups https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-

inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen/buyer-groups 

Buyer groups duurzaamheid 

Als publieke of private opdrachtgever concreet aan de slag met klimaatimpact, circulariteit en so-

ciale doelen? Door samen op te trekken in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -stra-

tegie,... 

www.pianoo.nl 

Onlangs hebben wij een nieuw houtbouw concept gelanceerd; houtbaar. In januari 2021 worden 

de eer…, door Lankheet, Maurice. 

Lankheet, Maurice 

15:35 

Onlangs hebben wij een nieuw houtbouw concept gelanceerd; houtbaar. In januari 2021 worden 

de eerste 4 gerealiseerd in Hengelo en we zijn volop aan het opschalen. Meer info beschikbaar 

maar check ook houtbaar.nl! 

MPG niet per 1-1 maar in maart of april 2021 aangescherpt, door Tineke Beuker (Gast). 

Tineke Beuker (Gast) 

15:36 

MPG niet per 1-1 maar in maart of april 2021 aangescherpt 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-handreikingen-circulair-inkopen-8-stappen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen/buyer-groups
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen/buyer-groups

