
Betere ketensamenwerking en circulair bouwen,  
het kan écht!
Cirkelstad is een landelijk initiatief met als doel het sluiten van kringlopen, 
in combinatie met het versterken van de sociale cohesie. De nadruk ligt op 
de bouwsector. Met voormalig minister Jacqueline Cramer als ambassadeur 
zijn er in Nederland al diverse cirkelsteden van de grond gekomen. In het 
voorjaar van 2016 is Cirkelstad Arnhem Nijmegen hieraan toegevoegd.  
In het kader van de GreenTech Week heeft Cirkelstad Arnhem Nijmegen op 4 
oktober 2016 haar tweede bijeenkomst over circulair bouwen georganiseerd 
met een reeks toonaangevende sprekers. De bijeenkomst vond plaats bij 
Liander in Duiven, een prachtig voorbeeld van een circulair gebouw.

Marlies Visser, manager Operatie van Liander en bestuurslid van kiEMT, 
heette de genodigden welkom en verschafte inzicht in de strategie van Liander 
voor duurzaamheid en circulair bouwen. Ton Bernts, Manager Facilities 
van Alliander, ging daarna in op de huisvestingsopgave van Liander bij de 
renovatie van de oude gebouwen uit de 80-er jaren.  Enthousiast vertelde hij 
over het proces dat hij heeft doorlopen bij het ‘uitdagen van de markt’, om zijn 
vooraf geformuleerde hoge ambities via co-creatie te kunnen realiseren. Het 
uiteindelijke resultaat, meer dan 90% hergebruik, mag er zijn! Vervolgens namen 
Thijs Haafkes en Ruud Damhuis, projectmanagers bij Dura Vermeer, de 
bezoekers mee in hun zoektocht om het oude kantoor van Alliander (Bellevue) 
in Arnhem circulair te renoveren. Na een ‘dialoogronde’ met 5 aannemers waren 
zij door Alliander geselecteerd om hier tenminste 80% hergebruik te realiseren 
en het kantoorgebouw op te waarderen naar het nieuwe werken. Vele praktische 
slimmigheden om deze doelstellingen te bereiken kwamen aan de orde, zoals het 
opnemen van het grondstoffenpaspoort in het BIM.

Mari van Dreumel, Programmamanager Circulaire Economie van het 
Ministerie van I&M, ging in op de ambities van de overheid. De  concrete 
doelstelling is dat Nederland in 2030 50% en in 2050 zelfs 100% circulair zal 
zijn. Ook gaf hij aan, dat de overheid werkt aan een transitie-agenda voor de 
bouw. Hier komt dus veel in beweging.

Aansluitend vertelde Rutger Büch van Cirkelstad Nederland over de reeds 
behaalde successen van andere cirkelsteden en de ondersteuning die Cirkelstad 
kan bieden voor bedrijven, zoals het laten uitvoeren van toegepast onderzoek en 
de Cirkelstad-academie waarin actuele kennis wordt gedeeld.

Ron van Wijk en Maarten Barckhof van Cirkelstad Arnhem Nijmegen gaven 
ten slotte aan hoe zij als ketenregisseurs de transitie naar circulair bouwen 
willen realiseren. Zo zullen op verschillende ambitieniveaus concepten worden 
ontwikkeld, die vervolgens worden opgeschaald en grootschalig worden 
geïmplementeerd.  
Met een koploperteams gaan ze daarvoor een gemeenschappelijke agenda voor 
de regio ontwikkelen, met de ambitie om in het voorjaar van 2017 een Green 
Deal te ondertekenen. De komende maanden gaan zij hiervoor mogelijke partners 
met circulaire ambitie bezoeken die zich hierbij willen aansluiten. 
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Cirkelstad maakt werk van een samenleving  
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Contact en meer informatie:
www.cirkelstadarnhemnijmegen.nl
www.cirkelstad.nl
Ron van wijk - ron@cirkelstadarnhemnijmegen.nl - 06 48 15 95 26
Maarten Barckhof - maarten@cirkelstadarnhemnijmegen.nl - 06 41 27 40 56
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