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2. Circulariteit en financiën in de infrasector.
Stichting Circulair Bouwen, in samenwerking met
de experts van Rabobank Real Estate Finance.

Circulair bouwen: de uitdagingen zijn groot en de ambities zijn fors. De bouwsector veroorzaakt veel CO2-uitstoot en verbruikt
veel grondstoffen en energie. Daarnaast is er nauwelijks hoogwaardig hergebruik van materialen. Er wordt veel gesproken en
gestudeerd, maar bedrijven, opdrachtgevers en overheden zijn nog erg afwachtend. Dat moet anders en dat kán ook anders!
Welke circulaire business-modellen zijn kansrijk, hoe kunnen circulaire projecten worden gefinancierd?
Products-as-a-service zijn in opkomst, een uitdaging is de financiering. Welke invloed hebben hergebruik van materialen en
restwaarde op financieringsmogelijkheden? Kan een overheid een weg of de herinrichting van een woonwijk via lease financieren?
Tevens wordt aandacht besteed aan do’s en dont’s voor overheid/bedrijven die overwegen circulair te gaan bouwen.
De specialisten Anke Verhagen en Geert Dirkse van Rabobank gaan hierover graag met u in gesprek. Anke is Business Developer Sustainability and Circular Economy - Real Estate Finance. Geert is Senior sectorspecialist Bouw & Vastgoed.

Cases en vragen
Wij roepen bedrijven, overheden en opdrachtgevers op, om vooraf met vragen en cases te komen.
De experts van Rabobank Real Estate Finance zullen uw input zoveel mogelijk behandelen.
Datum en tijd: 13 mei 2019, van 14.00 - 17.00 uur. Entree: gratis.
Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem
Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org

Overige congressen en events
Dit is de tweede bijeenkomst uit een serie meetings georganiseerd door de Stichting Circulair Bouwen samen met Nysingh,
Rabobank, de Radboud Universiteit en overige partijen. Klik hier voor de vervolgbijeenkomsten: www.circulairbouwen.org

Bovenstaande bijeenkomsten organiseren we vanuit de Hotspot Circulaire
Weginfrastructuur. Het doel is om te komen tot circulaire fietspaden en wegen en
circulaire business. Ook specialisten uit andere domeinen zijn van harte welkom!
Stichting Circulair Bouwen heeft de kennis en ervaring voor het opzetten van circulaire projecten. Wilt u niet langer blijven praten over
circulair bouwen, maar er concreet mee aan de slag gaan? Sluit u dan aan, bezoek onze events, vraag informatie aan en bouw mee.
Met medewerking van de Provincie Gelderland.
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