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Vraagstukken Transitieagenda CB Overijssel

1. Bouwcultuur en –gedrag opdrachtgevers én -nemers

2. Bouwwet- en regelgeving belemmerend, bevorderend

3. Bouw-, beheer-, exploitatieproces levenscyclus, partnerschap

4. Bouwcommercie, businessmodellen renderende businesscase

5. Financiering waardering circulair exploiteren

6. Bouwkwaliteit veilig, comfortabel, duurzaam

7. Bouwtechniek hoogwaardige herbestemming

8. Logistiek opslag, opwaardering

9. Bouwonderwijs curricula mbo. hbo



1. BOUWCULTUUR EN -GEDRAG
Hoe komen we tot een andere bouwcultuur en -gedrag, waarin 
vaardige en (des)kundige opdrachtgevers en opdrachtnemers de 
schaarste van maagdelijke materialen erkennen en ernaar 
handelen, waardoor circulariteit op de voorgrond treedt?

2. BOUWWET- EN REGELGEVING
Hoe zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving in de bouw een 
circulaire economie niet belemmert, maar juist ondersteunt of 
zelfs verplicht en tegelijkertijd geen afbreuk doet aan 
kwaliteitsstandaarden, klimaat-, CO2- en energiedoelstellingen?

3. BOUW-, BEHEER- EN EXPLOITATIEPROCES
Hoe komen we tot partnerschap over de gebruiksfasen van 
gebouwen heen, waarin gezamenlijk en maatschappelijk belang 
op lange termijn worden verenigd met individueel financieel 
belang op korte termijn?

4. BOUWCOMMERCIE EN BUSINESSMODELLEN
Hoe kan de waarde van een functionaliteit landen in een 
renderend businessmodel met aandacht voor de milieu-impact 
en de circulariteit van de producten en materialen?

5. FINANCIERING
Hoe kunnen financieringsconstructies tot stand worden gebracht 
die in risicoafwegingen de meerwaarde van circulair bouwen en 
exploiteren waarderen?

6. BOUWKWALITEIT
Hoe kan een voor de gebruiker gegarandeerd veilig, comfortabel 
en duurzaam bouwwerk tot stand komen waarbij tegelijkertijd 
materiaalkringlopen gesloten zijn?

7. BOUWTECHNIEK
Hoe kunnen bouwdelen, -producten en -materialen bij een 
nieuwe bestemming hun functie opnieuw hoogwaardig 
vervullen, met een zo’n laag mogelijke milieubelasting?

8. LOGISTIEK
Hoe kan de logistiek in de bouwindustrie inzake (circulaire) 
bouwdelen, -producten en -materialen circulair worden gemaakt 
voor de gehele levenscyclus van een bouwwerk?

9. BOUWONDERWIJS
Hoe kunnen in onderwijsprogramma’s de toekomstige 
medewerkers in en aanpalend aan de bouwsector worden 
voorbereid op en bijdragen aan de circulaire bouweconomie?

Vraagstukken uit Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel

De route van lineair naar circulair vraagt om een veelomvattende systeemverandering. In de Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel 
zijn negen kernvraagstukken benoemd, die op korte en lange termijn aangepakt moeten worden.



Vraagstukken - proeftuinen



Werksessies CoP
3 december 2020

▪ Terugkoppeling resultaten 12 proeftuinen 2019-2020 naar aanleiding van rapportage
▪ Nieuwe  proeftuinen uitgelicht
▪ Instrumentarium landelijk beschikbaar of in ontwikkeling door Irma Thijssen RVO

5 februari 2021
▪ Vraagstuk bouwcommercie en bouwcultuur: proeftuin Duspot en proeftuin ‘Ontwikkeling tools voor 

circulair ontwerpen en produceren’
▪ Vraagstuk bouwtechniek: proeftuin RPP Kunststoffen en proeftuin Alvasi

19 maart 2021
▪ Vraagstuk bouwcultuur en -gedrag: rol van opdrachtgevers: proeftuin Stroinkslanden.
▪ Vraagstuk financiering: financieringsconstructies door Jochem Essink, Rabobank en Proeftuin Colpro

28 mei 2021
▪ Vraagstuk wet- en regelgeving: mini-enquête, verdieping aan de hand van het Miro-bord, reflectie vanuit 

de proeftuinen, RVO, Transitieteam Circulaire Bouweconomie, BZK
2 jul 2021 (op locatie)

▪ Resultaten 14 proeftuinen 2020-2021
▪ Toelichting DAVO-project Deventer
▪ Toelichting circulaire nieuwbouw kantoor Reinten Infra + rondleiding

https://balance-result.nl/blogs/proeftuinen-circulair-bouwen-cop/


1. Bouwcultuur en -gedrag
De praktijkvoorbeelden van de proeftuinen bewijzen dat circulair bouwen in de praktijk al goed 
mogelijk is. Eventuele knelpunten worden meestal situationeel en pragmatisch opgelost. 

Nieuwbouw RPP kunststoffen
(voorbeeld voor de bedrijfssector)

Blokje opnieuw (Dura Vermeer)
Voorbeeld voor woningbouw)



2. Bouwwet- en regelgeving
Circulaire projecten dienen aan te sluiten bij de huidige wet- en regelgeving. Dit zorgt ervoor dat donor-
panden van 40 jaar oud, nu niet altijd meer geschikt zijn om een-op-een elders te herbouwen. 

Amperapark laat zien waar het knelt: een gebrek aan 
uniformiteit in de uitvoering van wet- en regelgeving; 
verschillen tussen gemeenten onderling. 

Colpro



2. Bouwwet- en regelgeving
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3. Bouw-, beheer- en exploitatieproces

In de proeftuin van Treesixty Architecture is geen project, maar een ‘ontwerppakket’ ontwikkeld; 
een hulpmiddel voor circulair ontwerpen.

‘’Hoe komen we tot partnerschap over de gebruiksfasen van gebouwen heen, waarin gezamenlijk en 
maatschappelijk belang op lange termijn, worden verenigd met individueel belang op korte termijn?’’



4. Bouwcommercie & businessmodellen
Duspot is een platform voor de infrasector waar vraag naar herbruikbare materialen en aanbod 
van vrijkomende materialen met elkaar kunnen worden gekoppeld.



5. Financiering

De staalconstructie van de proeftuin 
‘Apotheek Hardenberg’ is demontabel 
ontworpen t.b.v. toekomstig hergebruik

7 circulaire woningen Stroinkslanden De Woonplaats



6. Bouwkwaliteit

De bedrijfshal die door Alvasi is hergebruikt, toen deze 

nog in Tilburg stond

Inspiriatiepaviljoen Hessenpoort Zwolle

‘’Hoe kan een voor de gebruiker gegarandeerd veilig, comfortabel en duurzaam bouwwerk tot stand 
komen, waarbij tegelijkertijd de materiaalkringlopen gesloten zijn?’’



7. Bouwtechniek 

Aanbouw woonhuis HeinoDe niet-natuurlijke materialen uit een P2P-
sportvloer kunnen in een later stadium 
worden verwerkt in een nieuwe sportvloer



8. Bouwlogistiek 

deltaWonen - Kavel Veerallee 23 te Zwolle 

‘’Hoe kan de logistiek in de bouwindustrie 
inzake (circulaire) bouwdelen, -producten 
en -materialen circulair worden gemaakt 
voor de gehele levenscyclus van een 
bouwwerk?’’

Bijvoorbeeld:
- Aansluiten vraag- en aanbod hergebruik
- Systemen en marktplaatsen, zoals Duspot



9. Bouwonderwijs 

Circulaire stages Lectoraat netwerken in een circulaire economie

‘’Hoe kunnen in onderwijsprogramma’s de toekomstige medewerkers in en aanpalend aan de 
bouwsector worden voorbereid op en bijdragen aan een circulaire bouweconomie?”



Aanbevelingen

• Stimuleer herhaald leren. 

• Doe gericht onderzoek naar 

specifieke vraagstukken. 

• Vergroot de zichtbaarheid en 

tastbaarheid van circulaire 

initiatieven en voorbeelden. 

• Zorg voor het delen van kennis 

uit de proeftuinen en dat de 

opgedane kennis en ervaring 

ingezet worden voor opschaling.



Verslagen werksessies
December 2020 – juli 2021



CoP
Proeftuinen circulair 

bouwen Overijssel
Verslag werksessie 3 december 2020

Expertteam CB:

• Theo de Bruijn, Saxion

• Joke Bults, Pioneering

• Jan Straatman, Balance & Result

• Liesbeth Engelsman, Nico de Boer, Sander van der Wal, provincie Overijssel



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 opgeleverd?

Jan Straatman (Balance & Result)

3. Overzicht proeftuinen Circulair Bouwen 

Sander van der Wal (provincie Overijssel)

4. Nieuwe proeftuinen uitgelicht – Theo de 

Bruijn (Saxion)

5. Instrumentarium landelijk beschikbaar of 

in ontwikkeling – Irma Thijssen (RVO, 

transitiebureau Circulaire bouweconomie)

Voor de werksessie hebben zich ruim 60 deelnemers aangemeld, die 

vrijwel allemaal aanwezig zijn. Daarnaast hebben we uit het 

relatienetwerk 20 berichten van verhindering ontvangen.



Toelichting doelstelling en aanpak CoP - Theo de Bruijn (Saxion)

Welkom
• Spelregels: 52 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 gestart. Na de zomer zijn we gestart met de 2e 
tranche van 14 proeftuinen. Doel is leren van elkaar en hulpvragen met elkaar in verband brengen. 
Proeftuinen helpen elkaar bij vraagstukken.

Het is best moeilijk om als enkele proeftuin kennis te ontwikkelen. Als je aan de slag gaat loop je 
tegen verschillende vraagstukken aan. In het boekje Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel, 
zijn negen vraagstukken bij elkaar gebracht en hierin kun je kijken hoe je antwoord kunt krijgen op 
de verschillende dilemma’s. We proberen om vanuit de verschillende proeftuinen antwoorden te 
krijgen op deze vraagstukken  (in de Transitie Agenda worden geen oplossingen gegeven).

Vandaag is de aftrap van de 2e trance proeftuinen. Deze is iets meer vormgegeven als Webinar 
waarin we willen delen wat er al gedaan is, welke nieuwe proeftuinen er zijn en een toelichting van 
2 proeftuinen inhoudelijk geven. Irma Thijssen zal toelichten welk instrumentarium landelijk al 
beschikbaar is of in ontwikkeling is.



Proeftuinen



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 praktijk centraal staat en 
onderzoek verdieping geeft. We starten vanuit de dagelijkse praktijk. Hierbij wordt de verbinding 
gemaakt met de negen vraagstukken vanuit de transitieagenda.

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 verschillende systemen met elkaar moeten kunnen communiceren. Data moet ook 
na 10-50 jaar nog uit te lezen 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.



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 bio verbranding gaan. De sloper was al bezig. Colpro wilde delen 
van het gebouw 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 demonteren. 

Alles is uiteindelijk gedemonteerd en meegenomen; 30 spanten van 70 meter lengte. Deze zijn 
schoongemaakt en gelakt. Toen Colpro een locatie had gekocht is alles naar Almelo verplaatst. De 
verschillende onderdelen zijn remontabel gemaakt: geschroefd zodat deze later weer uit elkaar te 
halen zijn. De betonvloer is zonder cementdekvloer en kan opgepakt en verplaatst worden.

Colpro liep bij dit project tegen verschillende problemen aan. Zo is het gesloopte pand 40 jaar oud 
en voldeed aan de regelgeving van destijds. De gemeente ziet de verplaatsing niet als verplaatsen 
maar als nieuwbouw, waardoor het project 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 drukbelasting. In Harderwijk was de overspanning 
vrijdragend, maar nu moest er een extra constructie omheen en extra beton in de grond. 

Ook banken zien het verplaatsen van een gebouw als nieuwbouw. Ze kunnen de bestaande 
bouwdelen niet op waarde inschatten. Door de verplaatsing is veel CO2 en staal bespaard. Deze 
besparing wordt niet financieel of in regelgeving gewaardeerd.

Het opnieuw gebruiken van bouwdelen betekende gewoon veel werk en vooral ook 
schoonmaakwerk. Dit biedt kansen voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmark. 



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 multifunctionele opstellingen voor het opwekken 
van duurzame energie op ‘grijze’ infrastructuur. Specifiek: parkeerplaatsen. De Amperasol wordt 
geplaatst op bestaande parkeerinfrastructuur. Zowel qua toe te passen materialen als qua 
constructie wordt de Amperasol zodanig ontwikkeld dat de materialen na afloop van de technische 
en economische levensduur volledig kunnen worden ontmanteld en hergebruikt. Hierdoor heeft 
Amperasol weinig impact op de leefomgeving en is de economische waarde van het product groot. 

Waar loop je tegen aan?  De fundering bestaat uit twee meter lange schroeven met voldoende 
trekkracht. Een schroeffundatie heeft voordelen als tijdelijke oplossing omdat het gemakkelijk 
losmaakbaar is. Nu blijkt dat Amperapark van bouwtoezicht geen (circulaire) schroefpalen mag 
gebruiken, maar verplicht is om klassiek beton te gebruiken. Om schroefpalen geaccepteerd te 
krijgen, zijn uitgebreide constructieberekeningen nodig om voor bouwtoezicht aan te tonen dat 
schroefpalen een robuuste oplossing zijn.

Daarnaast hebben lokale overheden eigen interpretaties van de wet- en regelgeving. De ene 
gemeente accepteert schroeffundatie en de andere niet. Anderhalf jaar geleden waren 
schroeffundaties nog geen bezwaar, maar op dit moment heeft de Vereniging Bouw- en 
Woningtoezicht Nederland hier nog geen norm voor en dus mag het bij veel gemeenten niet.

Circulair is net iets duurder. Veel opdrachtgevers willen niet meer betalen voor het gemak van een 
verbetering die ze pas over 10-15 jaar kunnen verzilveren. De meerprijs maakt Amperapark goed 
door waarde toe te voegen en Amperasol aan te bieden als dienst, met betaling voor 
stroomverbruik. De stroom wordt opgeslagen. Dit is nu nog kostbaar maar in de toekomst wil 
Amperapark de batterijen van de elektrische auto’s gebruiken; ‘vehicle to grid’.



Instrumentarium landelijk beschikbaar of in ontwikkeling 
Irma Thijssen (RVO, transitiebureau Circulaire bouweconomie)

Irma Thijssen geeft een overzicht van ontwikkelingen en recente publicaties.

In “Circulaire gebouwen: strategieën en praktijkvoorbeelden” staan 22 voorbeelden en 
interviews. Koplopers geven hun visie om in 2050 circulair te kunnen zijn.

We zijn heel goed in recyclen, maar hogere stappen van de 10R-strategie voor circulariteit 
passen we minder vaak toe. Universiteit Utrecht heeft een circulariteitsmatrix ontwikkeld. 
Deze geeft de breedte aan van wat wij allemaal onder circulair bouwen verstaan. 

Buyer Group Houtbouw: momenteel realiseren we nog slechts 2% houtbouw. Opschaling 
voor de woningbouwproductie is wenselijk in verband met de voordelen: prefab, laag 
gewicht, snelle bouwtijd, minder overlast op de bouwplaats, een lichtere fundering en lichter 
materieel.

Meetbaarheid: er is een CB’23 Werkgroep Meten en Weten: hoe kunnen we circulariteit 
opnemen in het stelsel MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de Nationale Milieu Database 
NMD. Sommige aspecten zijn nu nog onvoldoende in de meetmethodiek opgenomen, zoals 
energiegebruik, CO2-opslag, losmaakbaarheid, adaptiviteit, toxiciteit en biodiversiteit. Van 
sommige producten en materialen zijn onvoldoende type-1-kaarten in de NMD opgenomen, 
zoals gerecyclede materialen, biobased materialen en GWW.

Materialenpaspoort: er is in september 2020 een advies uitgebracht over het verplichten van 
een materialenpaspoort. Voordat deze verplichting er komt zal eerst meer onderzoek gedaan 
moeten worden. O
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https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Circulair-Bouwen-Digitale-Versie-Def.pdf
http://www.circulairebouweconomie.nl/


CoP
Proeftuinen circulair 

bouwen Overijssel
Verslag werksessie 5 februari 2021

Expertteam CB:

• Theo de Bruijn, Saxion

• Joke Bults, Pioneering

• Jan Straatman, Balance & Result

• Liesbeth Engelsman, Nico de Boer, Sander van der Wal, provincie Overijssel



Terugblik werksessie 3 december 2020
Toelichting op landelijke ontwikkelingen, instrumentarium door 
Irma Thijssen van RVO/transitieteam Circulaire Bouweconomie; 
o.a. meten van circulariteit en materialenpaspoort.
Terugblik op de eerste fase van de proeftuinen en de CoP; de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de rapportage zijn 
aan de orde geweest.
De video-opname van deze werksessie en de presentaties zijn aan 
iedereen gemaild en staat op de website van Pioneering.

Mededelingen: Bestuurlijk gesprek 17 februari 2021
We zijn uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek met 
gedeputeerden Eddy van Hijum en Monique van Haaf over de 
voortgang en aanpak Circulair Bouwen in Overijssel. De 
proeftuinen en de CoP zijn een belangrijk onderdeel van deze 
aanpak. Het is een open gesprek over de huidige stand van zaken 
m.b.t. CB, ervaren knelpunten en ideeën over versnelling van de 
transitie van lineair naar circulair. 
Theo, Joke en Jan nemen deel aan dit gesprek, naast een 
ambtelijke vertegenwoordiging. We hebben Raymond Hudepohl 
en Johan Riezebos (Ter Steege) gevraagd om bij dit gesprek aan te 
sluiten voor inbreng vanuit de praktijk.

Mededelingen
Week 1 t/m 6 februari ‘21 is de week van de Circulaire Economie.
Cobouw: Onderzoek circulaire economie bouw slurpt 
grondstoffen. De bouw gebruikt de meeste grondstoffen, kan 
beter recyclen en de populaire houtbouw verbruikt steeds meer 
land, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. 
5 februari 2021 verscheen een kritisch rapport over de overstap 
van Nederland naar een volledig circulaire economie in 2050



1. BOUWCULTUUR EN -GEDRAG
Hoe komen we tot een andere bouwcultuur en -gedrag, waarin 
vaardige en (des)kundige opdrachtgevers en opdrachtnemers de 
schaarste van maagdelijke materialen erkennen en ernaar 
handelen, waardoor circulariteit op de voorgrond treedt?

2. BOUWWET- EN REGELGEVING
Hoe zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving in de bouw een 
circulaire economie niet belemmert, maar juist ondersteunt of 
zelfs verplicht en tegelijkertijd geen afbreuk doet aan 
kwaliteitsstandaarden, klimaat-, CO2- en energiedoelstellingen?

3. BOUW-, BEHEER- EN EXPLOITATIEPROCES
Hoe komen we tot partnerschap over de gebruiksfasen van 
gebouwen heen, waarin gezamenlijk en maatschappelijk belang 
op lange termijn worden verenigd met individueel financieel 
belang op korte termijn?

4. BOUWCOMMERCIE EN BUSINESSMODELLEN
Hoe kan de waarde van een functionaliteit landen in een 
renderend businessmodel met aandacht voor de milieu-impact 
en de circulariteit van de producten en materialen?

5. FINANCIERING
Hoe kunnen financieringsconstructies tot stand worden gebracht 
die in risicoafwegingen de meerwaarde van circulair bouwen en 
exploiteren waarderen?

6. BOUWKWALITEIT
Hoe kan een voor de gebruiker gegarandeerd veilig, comfortabel 
en duurzaam bouwwerk tot stand komen waarbij tegelijkertijd 
materiaalkringlopen gesloten zijn?

7. BOUWTECHNIEK
Hoe kunnen bouwdelen, -producten en -materialen bij een 
nieuwe bestemming hun functie opnieuw hoogwaardig 
vervullen, met een zo’n laag mogelijke milieubelasting?

8. LOGISTIEK
Hoe kan de logistiek in de bouwindustrie inzake (circulaire) 
bouwdelen, -producten en -materialen circulair worden gemaakt 
voor de gehele levenscyclus van een bouwwerk?

9. BOUWONDERWIJS
Hoe kunnen in onderwijsprogramma’s de toekomstige 
medewerkers in en aanpalend aan de bouwsector worden 
voorbereid op en bijdragen aan de circulaire bouweconomie?

Vraagstukken uit Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel

De route van lineair naar circulair vraagt om een veelomvattende systeemverandering. In de Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel 
zijn negen kernvraagstukken benoemd, die op korte en lange termijn aangepakt moeten worden.



26 Proeftuinen
In totaal werken we in de CoP Circulair Bouwen met 26 proeftuinen 
aan de verdere ontwikkeling van kennis over circulair bouwen. 
Deze proeftuinen liggen verspreid in Overijssel en bevatten een of 
meerdere van de negen kernvraagstukken die benoemd zijn in de 
RTA en die op korte en lange termijn aangepakt moeten worden.

Verwachtingen/vragen deelnemers kennissessie
- Martin Huiskes - Hoe doen anderen het?
- Martijn van Dijk - Wat zijn de ontwikkelingen van de app?
- Sybren Hylkema - Obstakels waartegen de proeftuinen 

aanlopen qua wet- en regelgeving obstakels waartegen de 
proeftuinen aanlopen qua wet- en regelgeving?

- Johan Riezebos - Vraag en aanbod bij elkaar brengen is een 
weerbarstige opgave. Benieuwd naar de app.

- Robert van Middendorp - Gaan we het ook over andere 
factoren hebben als alleen materiaal (hergebruik)?

- Marcus Popkema - Hoe ontwikkelen partijen die werken aan 
een circulair bouwproject de benodigde nieuwe vormen van 
samenwerking? Welke stappen zetten ze eerst?



1. BOUWCULTUUR EN -GEDRAG
Hoe komen we tot een andere bouwcultuur en -gedrag, waarin vaardige en 
(des)kundige opdrachtgevers en opdrachtnemers de schaarste van maagdelijke 
materialen erkennen en ernaar handelen, waardoor circulariteit op de voorgrond 
treedt?

4. BOUWCOMMERCIE EN BUSINESSMODELLEN
Hoe kan de waarde van een functionaliteit landen in een renderend businessmodel 
met aandacht voor de milieu-impact en de circulariteit van de producten en 
materialen?

Vraagstukken Bouwcultuur en –gedrag en bouwcommercie en 
businessmodellen
Marvin Konijnenbelt, Duspot - Ontwikkeling tool voor koppeling 
vraag en aanbod

Du-spot staat voor ‘duurzame spot’.
Ontwikkeling van een app die vraag en aanbod van GWW-
materialen bij elkaar brengt. Ontstaan vanuit ergernis dat het 
moeilijk is om herbruikbare materialen in de GWW te vinden. 
Materialen blijven bij de eigenaar en Duspot is de bemiddelaar 
tussen vraag en aanbod.

Het gaat om hoeveelheden, kwaliteit en fysieke kenmerken (ook 
voor BIM en MP moeten de specificaties gestandaardiseerd 
worden, dus gemeenschappelijk knelpunt, wat je samen op kunt 
lossen).
De app is nu voor 75% gereed. Duspot is nog bezig met het 
probleem van het inlezen van bestekken. Bestekken zijn uniform, 
noch generiek. Het zal de vraag zijn of er maar één unieke 
gegevensdrager zal komen. Vergelijkbaar met stekker-
stopcontact; vele fabrikanten, maar altijd uitwisselbaar. Wie pakt 
de regie om standaardisatie te bevorderen. Misschien is BIM wel 
de trekkracht die we nodig hebben voor uniformering van 
materiaalkenmerken.



1. BOUWCULTUUR EN -GEDRAG
Hoe komen we tot een andere bouwcultuur en -gedrag, waarin vaardige en 
(des)kundige opdrachtgevers en opdrachtnemers de schaarste van maagdelijke 
materialen erkennen en ernaar handelen, waardoor circulariteit op de voorgrond 
treedt?

4. BOUWCOMMERCIE EN BUSINESSMODELLEN
Hoe kan de waarde van een functionaliteit landen in een renderend businessmodel 
met aandacht voor de milieu-impact en de circulariteit van de producten en 
materialen?

Vraagstukken Bouwcultuur en –gedrag en bouwcommercie en 
businessmodellen
Sander Deterd Oude Weme, Ontwikkeling tools voor circulair 
ontwerpen en produceren

Ontwikkeling van een ontwerppakket Refit, waarmee dusdanig 
ontworpen kan worden dat het ontwerp direct gekoppeld is met 
de productie. Dit betekent dat er een productiegereed ontwerp 
gemaakt wordt. Hiermee voert de ontwerper een deel van de 
werkzaamheden uit die traditioneel door de aannemer 
uitgevoerd worden.
De ontwerptool is primair bedoeld voor houtbouw en 
houtskeletbouw. Half februari 2021 wordt gestart met een pilot.

Een van de belemmeringen is dat opdrachtgevers zoals 
woningcorporaties meestal aanbesteden op de laagste prijs en 
gescheiden opdrachten voor ontwerp en uitvoering. Deze lenen 
zich minder voor een nieuwe manier van werken.



7. BOUWTECHNIEK
Hoe kunnen bouwdelen, -producten en -materialen bij een nieuwe bestemming hun 
functie opnieuw hoogwaardig vervullen, met een zo’n laag mogelijke milieubelasting?

Vraagstukken Bouwtechniek
Eberhard Dijkhuis, RPP Nieuwbouw circulair bedrijfspand en 
Gezonde apotheek Hardenberg

Drie manieren waar we volgens Eberhard op moeten inzetten:
1. Nieuwe materialen demontabel ontwerpen
2. Voorkomen dat oude materialen afval worden
3. Biologische materialen gebruiken

Apotheek: 
- Fundering glasgranulaat met beton
- Draagconstructie en gevel demontabel
- Cellulose als isolatie
- Voorgevel bamboe met biobased verf

RPP Bedrijfspand:
- Benodigde zand uitgegraven naast de hal. Daardoor ontstaan 2 

vijvers, die voor de energievoorziening zorgen
- Veel hergebruikte materialen ingezet. Het kost veel tijd om 

leveranciers hiervan te vinden; opdrachtgever zoekt actief mee
- Hoofddraagconstructie bestaat uit houten, gelamineerde 

spanten
- Isolatie is cellulose

RPP Nieuwbouw circulair bedrijfspand

Gezonde apotheek Hardenberg



7. BOUWTECHNIEK
Hoe kunnen bouwdelen, -producten en -materialen bij een nieuwe bestemming hun 
functie opnieuw hoogwaardig vervullen, met een zo’n laag mogelijke milieubelasting?

Vraagstukken Bouwtechniek
Erik Fieten, Circulaire productiehal Alvasi

Een gebruikte tweedehands productiehal gekocht via 
Marktplaats. Deze was te breed en te lang, maar zag er aan de 
binnenkant heel goed uit.
De hal stond in Tilburg. Deze is gedemonteerd en getrans-
porteerd naar Nieuw Leusden. De spanten worden in Staphorst 
gelast op de juiste maat.

Door de subsidie van de provincie is de hal uiteindelijk financieel 
rendabel. Het toepassen van een tweedehands hal is rendabel 
wanneer je deze een-op-een kunt gebruiken. Dat is vaak niet het 
geval. Indien de bestaande hal op maat gemaakt moet worden, 
dan is het lastig om de businesscase financieel rond te rekenen 
vanwege de extra werkzaamheden.



Verzamelen in Teams:
- Ervaringen bijvoorbeeld Martin Huiskes - Plat slaan van 

luchtkanalen levert mooie gevels op. Upcycle Centrum 
Almere

- Problemen waar je tegen aan loopt bijvoorbeeld Eberhard 
Dijkhuis - Probleem met een hergebruikte hal is dat de 
doorbuigingseis in nieuwe bouwbesluit anders is dan 20 jaar 
geleden. de meeste oude hallen voldoen niet aan het huidig 
bouwbesluit.

- Welke aanpassingen in het Bouwbesluit zijn nodig?

Volgende kennissessie
Volgende keer staan financieringsvraagstukken op het programma. 
Geef in de chat alvast aan welke financieringsaspecten je dan graag 
aan de orde wilt stellen.

Video werksessie, verslag per e-mail en terug te zoeken op het 
Online Platform CB Overijssel (MS-Teams)

Volgende werksessies, steeds vrijdagmiddag 15.00-16.30 uur:
• 19 maart 2021 (met Jochem Essink, Rabobank over financiering)
• 23 april 2021
• 28 mei 2021
• 2 juli 2021

Theo de Bruijn, Saxion (t.j.n.m.debruijn@saxion.nl)
Joke Bults, Pioneering (j.bults@pioneering.nl)
Jan Straatman, Balance & Result (j.straatman@balance-result.nl)
Nico de Boer, provincie Overijssel (n.d.boer@overijssel.nl)
Sander van der Wal, provincie Overijssel (s.vd.wal@overijssel.nl)
Liesbeth Engelsman, provincie Overijssel (l.engelsman@overijssel.nl)



CoP
Proeftuinen circulair 

bouwen Overijssel
Verslag werksessie 19 maart 2021

Expertteam CB:

• Theo de Bruijn, Saxion

• Joke Bults, Pioneering

• Jan Straatman, Balance & Result

• Liesbeth Engelsman, Nico de Boer, Sander van der Wal, provincie Overijssel



Terugblik werksessie 5 februari 2021
Vraagstukken Bouwcultuur en –gedrag en bouwcommercie en 
businessmodellen
- Marvin Konijnenbelt, Duspot, Ontwikkeling tool voor koppeling               

vraag en aanbod
- Sander Deterd Oude Weme, Ontwikkeling tools voor circulair 

ontwerpen en produceren

Vraagstukken Bouwtechniek
- Eberhard Dijkhuis, RPP Nieuwbouw circulair bedrijfspand en Gezonde 

apotheek Hardenberg
- Erik Fieten, Circulaire productiehal Alvasi

Woningen leasen
Er is nu een mogelijkheid dat woningcorporaties woningen gaan leasen in 
plaats van in eigendom hebben om te verhuren. Een initiatiefnemer hiervan 
is Dijkstra Draisma. Deze Friese bouwer wil daarmee de circulaire economie 
aanzwengelen en het tekort aan betaalbare woningen verminderen. Bij het 
project Stroinkslanden van De Woonplaats is deze optie ook overwogen, 
maar in verband met borging bij het WSW was dit (toen) niet mogelijk.

Filmpje circulair denken
Filmpje over dat je aan de voorkant, bij het bouwen, al moet nadenken over 
de toekomst (aanpassing gebouw naar andere gebruikers/functie, 
demontage). Wat ga je later met het gebouw, bouwdelen, grondstoffen doen

Programma 19 maart 2021



26 Proeftuinen
In totaal werken we in de CoP Circulair Bouwen met 26 
proeftuinen aan de verdere ontwikkeling van kennis over 
circulair bouwen. Deze proeftuinen liggen verspreid in 
Overijssel en bevatten een of meerdere van de negen 
kernvraagstukken die benoemd zijn in de RTA en die op korte 
en lange termijn aangepakt moeten worden.

Nieuwe/andere proeftuinen
Andere proeftuinen kunnen zich ook melden. We brengen de kennis, 
leerervaringen, dilemma’s van proeftuinen in beeld en ontsluiten 
deze voor iedereen die meer wil weten over circulariteit.
- Martin Huiskes: Nijverheid Hengelo
- Maurice Beijk: project Reinten (sessie Pioneering Café 18 maart)



DE ROL VAN OPDRACHTGEVERS
Dik Roetert Steenbruggen, De Woonplaats

Circulaire proeftuin Stroinkslanden
Er is extra subsidie bij de provincie aangevraagd en ontvangen 
om het project financieel haalbaar te maken.
De fundering en de schuurtjes zijn gehandhaafd. Voor de 
wastafels en toiletten zijn showroommodellen gebruikt. Verder 
zijn er secundaire materialen gebruikt voor de verschillende 
bouwdelen.
Door het consortium is een leaseconstructie voorgesteld, maar 
binnen De Woonplaats zag men hier geen mogelijkheden voor 
binnen de regelgeving op dat moment.

Opdrachtomschrijving circulair
De Woonplaats heeft geen PvE maar slechts een A4 met de 
opdracht opgesteld “zo circulair mogelijk”. Je weet van tevoren 
niet precies wat je moet vragen en wat je uiteindelijk krijgt. Het 
was een zoektocht, deels tijdens de Masterclass Circulair 
Bouwen. Maar de zoektocht heeft De Woonplaats veel 
opgeleverd. Hiermee heeft zij extra kennis verkregen waarmee 
zij verder gegaan is.
De tweede pilot betreft 14 woningen die zijn aanbesteed 
conform vernieuwend opdrachtgeverschap en waarbij een groot 
deel circulair is ingevuld. De Woonplaats heeft de ruimte om 
pilots te doen en om te experimenteren met circulair. Bij de 
aanbesteding heeft de partij die de meest circulaire woning 
aanbood uiteindelijk niet gewonnen omdat deze minder hoog 
scoorde op andere onderdelen van de uitvraag. 

Circo Track installaties
Op dit moment volgt De Woonplaats samen met Wassink en 
Atag een Circo Track voor circulariteit van de woninginstallaties. 
Het is de bedoeling om hier een goed businessmodel voor te 
ontwikkelen. De kennis die op gedaan wordt kan De Woonplaats 
ook gebruiken voor andere onderdelen, zoals gevels.



DE ROL VAN OPDRACHTGEVERS

Samen ontwikkelen in open dialoog
Johan Riezebos: circulariteit gaat om meer dan materialen.  
Circulariteit heeft ook te maken met lokale betrokkenheid, 
materialen niet van ver halen. Het kan je doelstelling zijn om de 
materialen na 4 keer gebruik als afval te laten eindigen. 
Zolang er nog geen goede leidraad en meetmethode is, is het lastig 
om verschillende aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken. 
Johan is voorstander van een paar partijen stimuleren om met 
oplossingen te komen, met hen in gesprek te gaan en daarna pas 
een oplossing te kiezen. En niet alles vooraf dichttimmeren. Maar 
van te voren wel helder aangeven wat alle aspecten zijn waarop je 
beoordeelt. 

PvE niet dichttimmeren
De Woonplaats evalueert de pilot en bepaalt van daaruit hoe nu 
verder. Er zijn verschillende aanvliegroutes te kiezen. In ieder geval 
wil De Woonplaats projecten zo hoog mogelijk in het 10R-model 
uitvoeren. En als opdrachtgever wil zij niet alle eisen en wensen 
heel specifiek omschrijven omdat het daar uiteindelijk veel duurder 
van wordt. De Woonplaats wil binnen WoOn samen met meerdere 
woningcorporaties onderzoeken of ze gezamenlijk kunnen 
uitvragen om onder andere de kostprijs te verlagen.

Discussie chat

Johan Riezebos:  Circulaire producten gebruiken is volgens mij maar een 
deel van circulair bouwen. Het zal ook moeten gaan om het delen van 
ambities en om het meten van de werkelijke circulariteit. Sociale aspecten 
spelen een belangrijke rol, maar worden vaak vergeten.
Joke Bults: Herbruikbare materialen en biobased als basis.
Marcel Ras: Volgens mij is recyclen je laatste stap in de circulaire 
economie. Er zitten een paar stappen voor. 
Wim Sturris: Remontabel is ook belangrijk. 
Joke Bults: Recyclen tot grondstof heeft niet de voorkeur. Wel gebouwdelen 
of producten hergebruiken. 
Wim Sturris: In de uitvraag het eindscenario en de impact van het gebouw 
vaststellen. In stappen van bijvoorbeeld 10 jaar geeft veelal veel inzicht. Zo 
zijn er gebouwen die je alleen maar kunt slopen einde gebruiksduur. Maar 
ook gebouwen waarvan je een groot deel van de grondstoffen opnieuw 
kunt oogsten en zonder veel energie en kosten kunt hergebruiken op 
gelijkwaardig niveau.
Joke Bults: Moet je niet als opdrachtgever een standaard percentage van 
het budget voor circulair oormerken, zoals deltaWonen dit doet?
Wim Sturris: Wanneer je een jaar na oplevering het gebouw weg laat 
halen, wat zijn dan de kosten en baten? Indexeer deze zet die uit naar 
bijvoorbeeld 40 jaar.



DE ROL VAN OPDRACHTGEVERS

Koploper binnen WoOn 
Binnen WoOn, de 14 woningcorporaties in Twente is 
afgesproken meer samen op te trekken op drie niveaus: de 
koplopers, de snelle volgers en het peloton. De Woonplaats zit 
als koploper samen met Welbions in de uitwerking voor circulair 
bouwen. Door meer te standaardiseren en gezamenlijk aan te 
bieden, kan de markt hier gemakkelijker een aanbod voor 
formuleren.

Businesscase hergebruik materialen
Wim Sturris: Je zou meer moeten kijken naar het lange termijn 
perspectief. Permanente gebouwen gaan voor 80 jaar mee. 
Maar wanneer het gebouw net opgeleverd wordt, kun je de 
sloopprijs al berekenen. De kosten voor het slopen van 
bijvoorbeeld 200 woningen kost 1,5 miljoen. Zonder rekening te 
houden met prijsverhogingen voor de afvalverwerking. Maar de 
grondstoffen in het gebouw zijn 2,5 miljoen waard.  Wanneer je 
bij sloop de grondstoffen op gelijkwaardig niveau kunt 
toepassen, dan heb je een goede businesscase. Dan kun je 
uitrekenen wanneer je break-even bent. Dan kan het heel 
aantrekkelijk zijn om meer te investeren in losmaakbaarheid om 
bouwdelen opnieuw te kunnen gebruiken.

Discussie:
Materialen hoef je niet te rekenen wanneer jij degene bent die de 
materialen ook verkoopt. Dan hoef je alleen de materialen te financieren. 
Maar wanneer je dit voor 50 jaar doet dan lopen de kosten nog steeds flink 
op. Je kunt dit ook zien als een lening, waarbij je alleen rentelasten hebt.
Het gebouw zie je dan niet als opstal maar als tijdelijke opslag van 
grondstoffen. Het gebouw is dan een beleggingsobject geworden.

Financiering van materialen
Martin Huiskes: Wanneer we weten dat materialen hun waarde 
behouden, waarom rekenen we deze dan mee in de 
bouwkosten? Wanneer je deze na afloop eruit krijgt dan hoef je 
aan de voorkant niet met deze kosten te rekenen. 
De materialen moeten echter wel gefinancierd worden. Banken 
willen echter alleen gebouwen en bouwdelen financieren die 
aard- en nagelvast zitten. Maar ook een belegger of een 
woningcorporatie zelf zou de materialen kunnen financieren. De 
regelgeving zal hier wel op aangepast moeten worden.



FINANCIEREN VAN CIRCULAIRE BOUWPROJECTEN EN 
CIRCULAIRE BUSINESS 

Materialen financieren
Waarom wel een gebouw en niet een optelsom van materialen 
financieren? Het probleem is dat je bij de verkoop geen pandrecht 
hebt op bijvoorbeeld de kozijnen die je gefinancierd hebt. Deze 
moeten er dan eerst uit bij verkoop van het pand. In de wetgeving 
is er geen pandrecht op materialen te geven en is het een blanco 
financiering. Er is dan geen onderpand voor de bank.
Er is wel financiering mogelijk op basis van toetsing van de 
betalingscapaciteit. Maar als het mis gaat, dan kun je de kozijnen 
niet ophalen. Banken zijn daar niet happig op.
Als het risico te hoog wordt, dan financieren banken niet. Banken 
willen grip hebben op hetgeen ze financieren. Dat kan zijn via een 
pandrecht of hypothecair recht. Bij onroerende zaken geldt het 
hypothecair recht. Van secundaire materialen is het heel moeilijk 
de waarde vast te stellen. Je moet dan weten hoe de tweedehands 
markt eruit ziet, ook op lange termijn. En nog moeilijker is het 
wanneer er niet veel producten van zijn en zeker wanneer deze 
pas na jaren vrijkomen. Je wilt hier sneller op afschrijven, maar 
dan wordt deze financiering relatief duur. 
In de toekomst zijn hier waarschijnlijk wel mogelijkheden voor 
maar de markt moet dan nog wel gaan ontstaan.  
De kosten van demontage en refurbishing zou je aan de voorkant 
moeten  meerekenen. Dit wordt financieel echt interessant als 
deze materialen dan goedkoper zijn dan nieuwe materialen.

Circulair financieren, Jochem Essink, Rabobank

Het vorige onderwerp levert een interesse discussie voor de 
financiering. De Rabobank heeft als doelstelling om bij te dragen 
aan de energietransitie, het verduurzamen van het bedrijfsleven 
en het verduurzamen van woningen. Bij de financiering van 
circulair vastgoed loop je tegen knelpunten aan. Wat betreft de 
mogelijkheden voor lease: lease is geen beschermd woord in de 
financiële wereld. Dit kan alles zijn tussen annuïtaire lening tot 
fee for service product. De leaseconstructie van Dijkstra Draisma 
is eerder een huurcontract.



FINANCIEREN VAN CIRCULAIRE BOUWPROJECTEN EN 
CIRCULAIRE BUSINESS - Enquête
Vraag naar de CO2-belasting en kijk naar de echte kostprijs (True
Price) in plaats van wat wij er nu voor betalen. Dit zal de kosten 
voor secundaire materialen relatief gunstiger maken.

Financiering van bestaand gebouw dat verplaatst wordt
Voor de bank is het geen bezwaar om verplaatste gebouwen te 
financieren. Dit wordt gefinancierd als een traditioneel gebouw, 
zonder rekening te houden met de restwaarde van de 
bouwdelen. Banken kunnen namelijk niet inschatten wat de 
restwaarde is van deze bouwdelen over tientallen jaren. En wie 
dit dan zou willen overnemen. Het is moeilijk om nu een analyse 
te maken wat bouwproducten op termijn waard zijn. 

Garantiefonds
Voor een individuele bank is een dergelijke aanvraag lastig. Is een 
garantiefonds als sector mogelijk om deze onzekerheden af te 
dekken? In welke mate is de bankensector bezig met het 
nadenken over een andere manier van financieren voor circulaire 
projecten?
De Rabobank kijkt al vroeg met de ontwikkelaar mee hoe je kunt 
bijsturen om later te financieren en te begrijpen waar de 
behoefte ligt en wet en regelgeving te challengen.

Discussie chat

Joke Bults: kosten/baten van de tijdelijke rechtbank Amsterdam wordt nu 
bepaald. De rechtbank heeft ca 6 jaar in Amsterdam gestaan, is gekocht en wordt 
nu verplaatst naar Enschede en verhuurd als kantoorgebouw. Dit scheelt veel CO2-
uitstoot. Materialen leasen of in bruikleen?
Emile Verhoef: als de waarde hard te maken is, dan zullen beleggers/financiers 
eerder kunnen financieren. Hier lopen wij bij meerdere projecten tegenaan.
Wim Sturris: beleggen in goud (in een kluis) kan, sieraden terug smelten ook; de 
toegevoegde waarde is dan wel weg, maar kan eenvoudig weer waarde 
toegevoegd worden. Gebouwen kunnen net zo werken. Het is een vreemd systeem 
dat gebouwen altijd naar 0 worden afgeschreven. Daar zit de fout in het lineaire 
model.
Joke Bults: het totaal is meer waard dan de som der delen: het gebouw/sieraad is 
meer waard dan de grondstoffen door de toevoeging van arbeid.
Jan Straatman: doordenker: hoe hard is de waarde van bouwdelen of materialen 
in de toekomst, in een vrije markt?
Wim Sturris: dus kosten remonteren en refurbishen aan voorkant inrekenen. Dan 
krijg je gezonde business case in vergelijk lineair en circulair.
Joke Bults: ben ik voor. Vergelijkbaar met statiegeld.
Wim Sturris: Zo simpel is het ook mijn inziens.



FINANCIEREN VAN CIRCULAIRE BOUWPROJECTEN EN 
CIRCULAIRE BUSINESS

Raymond Hudepohl, Colpro 
Aankoop bestaande bedrijfshal
Op advies van Wim Sturris heeft Raymond een bestaande hal in 
Harderwijk bekeken en opgekocht om te verplaatsen en te 
gebruiken als eigen bedrijfshal. Op dat moment had hij er 
echter nog geen locatie voor en geen financiering. De 
inschatting wat het zou gaan kosten was heel lastig. Wat betaal 
je of moet je juist geld toe krijgen? 



Discussie chat

Kristoff Derveaux: kan een bank zich daar niet tegen verzekeren?
Wim Sturris: ga de sloop eerst eens waarderen. Leren we ook van asbest 
e.d. Er ontstaan buiten banken mogelijkheden om circulair te financieren. 
Banken zullen in oplossingen moeten gaan denken willen ze de boot niet 
missen in de nieuwe economie.
Marcus Popkema: ik ben heel benieuwd naar de wijze waarop de puzzel is 
gelegd.
Emile Verhoef: welk percentage heeft de Rabo uiteindelijk gefinancierd?
Robin Berenschot: hoe waardeert de Rabobank het hergebruik van de 
materialen? Raymond, heeft jouw verzekering aanvul-lende eisen gesteld 
ten opzichte van de financiering? Of heeft de Rabobank juist aanvullende 
eisen gesteld? Heeft Rabobank gerekend met een restwaarde voor de 
financiering?
Jan Straatman: maakt het voor Rabobank uit of ze met nieuwe of met 
bestaande relaties te maken heeft?
Dik Roetert Steenbruggen: ook dubbele btw?

FINANCIEREN VAN CIRCULAIRE BOUWPROJECTEN EN 
CIRCULAIRE BUSINSSE 
Financiering materialen bestaande bedrijfshal
Raymond moest op zoek naar financiering om de materialen 
van het gebouw te financieren. Dit moest zo goed mogelijk 
ingeschat worden. En wat heb je voor de bouw over. Er is geen 
garantie dat alle spanten hergebruikt kunnen worden en niet 
kapot gaan bij demontage. Want als dat gebeurt, dan is er een 
financieel probleem.
Je weet niet of het gefinancierd kan worden, wat het kost en 
het risico is best hoog. Als ondernemer maak je dan de keuze, 
inclusief het nemen van eventuele risico’s.

Financiering Rabobank
Voor de Rabobank zou een afwijzing van de financieringsvraag 
het makkelijkste zijn, maar zo zit de bank er niet in. Rabobank 
wil een bijdrage leveren en zoeken naar opties om het wel 
mogelijk te maken. De accountmanager neemt hiermee wel 
een risico, want het kan ook fout gaan. 
Er is uiteindelijk een traditionele hypotheek verstrekt op het 
pand. Bij het bepalen van de waarde van het pand kijk je 
traditioneel (virgin materialen) naar de kostprijs. Dit is ook nu 
zo gedaan. 



Discussie chat

Wim Sturris: wat nog niet genoemd is volgens mij, dat het remontabel 
gebouwd is. Dus aan het einde van de gebruiksduur niet in de 
vuilverbrander gaat. Zie tempels Kyoto en staafkerkjes in Noorwegen. Deze 
staan ook al 700 jaar. Dus grondstoffen gaan veel langer mee dan de 50 
jaar exploitatie die we nu economisch nog vaak rekenen. Geen milieu-
impact en balans is credo.
Johan Riezebos: voor de groenfinanciering is dus afgezien van de eis dat er 
FSC-hout moet worden toegepast?
Emile Verhoef: goede vraag van Johan. Hoe is dat opgelost? Bij RPP 
Kunststoffen kon dit wel worden meegenomen.
Emile Verhoef: dit ligt niet bij de banken, maar bij RVO.
Wim Sturris: PEFC of FSC onvoorwaardelijk voor duurzaam bosbouw 
nieuwhout. Niet eens dat het een commercieel instrument zou zijn.

FINANCIEREN VAN CIRCULAIRE BOUWPROJECTEN EN 
CIRCULAIRE BUSINESS 

Kunnen de spanten bijvoorbeeld ook het dak dragen 
vergelijkbaar met regulier. Hierover ga je advies over inwinnen.

Financiering Rabobank
De financiering  is uiteindelijk redelijk vergelijkbaar met de 
financiering van een regulier project. Colpro heeft een groot 
deel zelf gefinancierd. De inschatting van de kosten bleek heel 
lastig en de kosten waren achteraf ook veel hoger dan verwacht.

Discussie
Er zijn extra kosten zoals leges, terwijl deze al bij de eerste bouw 
zijn betaald.
De Rabobank is nu nog niet zover dat zij er rekening mee 
houden dat de materialen in de hal straks weer opnieuw 
hergebruikt worden.
Er is een FSC-keurmerk op het hout nodig voor 
groenfinanciering, terwijl hout al meer dan 40 jaar oud is en er 
geen FSC-keurmerk voor is. Hergebruikt hout zonder FSC is zeker 
zo duurzaam als nieuw hout met FSC. FSC wordt vanuit een 
commerciële instelling opgepakt en hier zouden banken zich niet 
aan moeten verbinden voor de groenfinanciering. Voor Jochem 
is dit nieuw.



Online platform

Linkedin

PRAKTISCH

Programma volgende sessie
Volgende keer staat onder andere het nieuwe circulaire bedrijfspand 
van DAVO Deventer op het programma. 

Video en verslag
Video werksessie, verslag per e-mail en terug te zoeken op het Online 
Platform CB Overijssel (MS-Teams)

Volgende werksessies
Volgende werksessies, steeds vrijdagmiddag 15.00-16.30 uur:
• 23 april 2021
• 28 mei 2021
• 2 juli 2021

Contactpersonen
Theo de Bruijn, Saxion (t.j.n.m.debruijn@saxion.nl)
Joke Bults, Pioneering (j.bults@pioneering.nl)
Jan Straatman, Balance & Result (j.straatman@balance-result.nl)
Nico de Boer, provincie Overijssel (n.d.boer@overijssel.nl)
Sander van der Wal, provincie Overijssel (s.vd.wal@overijssel.nl)
Liesbeth Engelsman, provincie Overijssel (l.engelsman@overijssel.nl)



CoP
Proeftuinen circulair 

bouwen Overijssel
Verslag werksessie 28 mei 2021

Expertteam CB:

• Theo de Bruijn, Saxion

• Joke Bults, Pioneering

• Jan Straatman, Balance & Result

• Liesbeth Engelsman, Nico de Boer, Sander van der Wal, provincie Overijssel



Terugblik werksessie 19 mrt ’21
Vraagstuk Bouwcultuur en -gedrag: rol van opdrachtgevers.
- Dik Roetert Steenbruggen, De Woonplaats, Proeftuin Stroinkslanden

Hoe komen we tot een andere bouwcultuur en -gedrag, waarin 
vaardige en (des)kundig opdrachtgevers en opdrachtnemers de 
schaarste van maagdelijke materialen erkennen en ernaar handelen, 
waardoor circulariteit op de voorgrond treedt. 

Vraagstuk financiering
- Jochem Essink, Rabobank

Hoe kunnen we financieringsconstructies tot stand brengen die in 
risicoafwegingen de meerwaarde van circulair bouwen en exploiteren 
waarderen.

- Raymond Hudepohl, Proeftuin Colpro.

Programma 28 mei ‘21
Vraagstuk Wet- en regelgeving
Circulair bouwen: Knellende wetten, regels en normen of slechts 
voorwendsels?

Invulling CoP
Leren van de praktijk: 26 proeftuinen. Obstakels en hoe hiermee om 
te gaan als leertraject.
Aan de hand van de 9 vraagstukken die in de Transitieagenda Circulair 
Bouwen genoemd staan.
Vorig overleg meer diepgang over de financiering met inbreng vanuit 
de Rabobank.
Dit overleg meer diepgang over de wet- en regelgeving aan de hand 
van de oogst van de mini-enquête, met verdieping tijdens de 
werksessie.



Mededelingen - Nieuwe impulssubsidie
www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/impuls-circulair

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 juni tot 1 
november 2021 of tot het moment dat het beschikbare 
budget uitgeput is.

Beschikbaar budget:
Het subsidieplafond voor 2021 is € 650.000,-. Met de 
volgende deelplafonds:
- Woningbouwprojecten: € 500.000,-
- Bedrijven en maatschappelijke instellingen: € 150.000,-

Wijziging ten opzichte van de afgelopen twee 
subsidietrajecten:
- Toevoeging van een beschrijving in hoeverre de 
ontwikkeling innovatief is
- Toevoeging van een beschrijving van de mate waarin de 
innovatie toepasbaar is in andere projecten

Voor wie:
Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of 
kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, 
vennootschappen onder firma, commanditaire 
vennootschappen, gemeenten of waterschappen.

Wat:
Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen.
Onder circulair bouwen verstaan wij: het ontwikkelen, 
gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en 
infrastructuur. Zonder hierbij natuurlijke hulpbronnen onnodig 
uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen 
aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch 
verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

Waarvoor:
Voor één van de volgende activiteiten:
1. Aanpassingen in het onderwijs op vmbo-, mbo- of hbo-
niveau. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van geschikte 
onderwijsmethoden of -modules of het organiseren van 
passende stageplekken.
2. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, 
diensten of processen of voor het verbeteren ervan.
3. Het uitvoeren van voorbeeldprojecten.



Opbrengst mini-enquête, aangevuld met de verdieping tijdens de werksessie



Opbrengst mini-enquete aangevuld met de verdieping tijdens de werksessie



Opbrengst mini-enquete aangevuld met de verdieping tijdens de werksessie



Opbrengst mini-enquete aangevuld met de verdieping tijdens de werksessie



Opbrengst mini-enquete aangevuld met de verdieping tijdens de werksessie



Discussie en chat

- Niet alleen achter in de keten bij het afval 
kijken naar circulariteit, maar vooral ook aan 
de voorkant bij het ontwerp, om vervolgens 
afval te voorkomen.

- Het Bouwbesluit gaat nog uit van de lineaire 
en niet van de circulaire economie.

- Voorbeeld Amperapark waarbij in het kader 
van duurzaamheid en circulariteit stalen 
funderingen ontwikkeld zijn die aan einde 
levensduur uit de grond “geschroefd” 
kunnen worden. Deze oplossing wordt bij de 
meeste gemeenten als positief ontvangen 
en goedgekeurd. 
Er zijn echter gemeenten die de traditionele 
betonnen fundering vereisen, waarbij veel 
grond verplaatst moet worden en waarbij 
de betonnen fundering altijd in de grond 
blijft zitten, ook na einde levensduur van de 
opbouw.

- Vergelijkbaar voorbeeld vanuit Dijkhuis 
waarbij een stelconplaat vorstvrij aangelegd 
moest worden.



Online platform

Linkedin

PRAKTISCH

Programma volgende sessie
De volgende en laatste afsluitende sessie op 2 juli, willen we 
organiseren op locatie bij een proeftuin. E.e.a. afhankelijk van de 
corona-maatregelen.

Video en verslag
Video werksessie, verslag per e-mail en terug te zoeken op het 
Online Platform CB Overijssel (MS-Teams)

Contactpersonen
Theo de Bruijn, Saxion (t.j.n.m.debruijn@saxion.nl)
Joke Bults, Pioneering (j.bults@pioneering.nl)
Jan Straatman, Balance & Result (j.straatman@balance-result.nl)
Nico de Boer, provincie Overijssel (n.d.boer@overijssel.nl)
Sander van der Wal, provincie Overijssel (s.vd.wal@overijssel.nl)
Liesbeth Engelsman, provincie Overijssel (l.engelsman@overijssel.nl)



CoP
Proeftuinen circulair bouwen 

Overijssel
Weergave praktijksessie 2 juli 2021

Expertteam CB:

• Theo de Bruijn, Saxion

• Joke Bults, Pioneering

• Jan Straatman, Balance & Result

• Liesbeth Engelsman, Nico de Boer, Sander van der Wal, provincie Overijssel



Terugblik werksessie 28 mei 2021
Vraagstuk Wet- en regelgeving
Circulair bouwen: Knellende wetten, regels en 
normen, of slechts voorwendsels?
Opbrengst mini-enquête en uitwerking in de 
werksessie 28 mei

Programma 2 juli 2021
Afsluiting CoP Proeftuinen Circulair Bouwen 
2020-2021.



Rondleiding nieuwbouw Reinten Infra

Presentaties



2020/2021: 
14 proeftuinen

Klaas Mulder 
Holding

Buining Beheer B.V.

C Zonneweide 
Hessenpoort U.A.

Fitano Holding B.V.

2019/2020: 
12 proeftuinen



Vraagstukken Transitieagenda CB Overijssel

1. Bouwcultuur en –gedrag opdrachtgevers én -nemers

2. Bouwwet- en regelgeving belemmerend, bevorderend

3. Bouw-, beheer-, exploitatieproces levenscyclus, partnerschap

4. Bouwcommercie, businessmodellen renderende businesscase

5. Financiering waardering circulair exploiteren

6. Bouwkwaliteit veilig, comfortabel, duurzaam

7. Bouwtechniek hoogwaardige herbestemming

8. Logistiek opslag, opwaardering

9. Bouwonderwijs curricula mbo. hbo



Werksessies CoP
3 december 2020

▪ Resultaten 12 proeftuinen 2019-2020

▪ Nieuwe  proeftuinen uitgelicht

▪ Instrumentarium landelijk beschikbaar of in ontwikkeling door Irma Thijssen RVO

5 februari 2021

▪ Vraagstuk bouwcommercie en bouwcultuur: proeftuin Duspot en proeftuin ‘ontwikkeling tools voor 
circulair ontwerpen en produceren’

▪ Vraagstuk bouwtechniek: proeftuin RPP Kunststoffen en proeftuin Alvasi

19 maart 2021

▪ Vraagstuk bouwcultuur en -gedrag: rol van opdrachtgevers: proeftuin Stroinkslanden.

▪ Vraagstuk financiering: financieringsconstructies door Jochem Essink, Rabobank en Proeftuin Colpro

28 mei 2021

▪ Vraagstuk wet- en regelgeving: mini-enquete, verdieping aan de hand van het Miro-bord, reflectie vanuit 
de proeftuinen, RVO, Transitieteam Circulaire Bouweconomie, BZK

2 juli 2021

▪ Praktijk circulaire projecten DAVO en nieuwbouw Reinten infra







Aanbevelingen

• Stimuleer herhaald leren. 

• Doe gericht onderzoek naar 

specifieke vraagstukken. 

• Vergroot de zichtbaarheid en 

tastbaarheid van circulaire 

initiatieven. 

• Zorg er voor dat de kennis en 

ervaring uit de proeftuinen 

gedeeld wordt en dat hiermee 

opgeschaald wordt.



Robin Berenschot –
Aan de Stegge





Vervolg

• Presentatie resultaten CoP Proeftuinen 
circulair bouwen in Woonkeuken 

• Resultaten delen via Online platform, 
LinkedIn en Pioneering website

• Nieuwe ronde impulssubsidie; nog beperkt 
ruimte voor nieuwe projecten 
www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/
impuls-circulair

• Efro-aanvraag provincie Overijssel

Online platform

Linkedin



Rondleiding nieuwbouw Reinten Infra



Rondleiding nieuwbouw Reinten Infra


