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De urgentie is groot, de ambities zijn hoog en toch worden er nog weinig circulaire projecten in de 
bouw en gww gerealiseerd. Een belangrijke reden hiervoor is, dat veel opdrachtgevers, overheden 
en bedrijven geen eenduidig beeld hebben van wat circulair bouwen inhoudt, hoe ambities zijn 
te vertalen naar kwantitatieve en meetbare prestatie-eisen en hoe je gemaakte keuzes kunt 
verantwoorden. Dit is van groot belang voor opdrachtgevers bij de uitvraag en aanbesteding van 
projecten, maar een eenduidige bepaling van circulariteit is ook wenselijk voor bouwbedrijven die 
zich met circulaire producten en diensten willen onderscheiden. 

Inmiddels is hierover meer helderheid ontstaan nu Platform CB’23 er onlangs in is geslaagd een 
methodiek te ontwikkelen die circulariteit praktisch meetbaar maakt. Deze methodiek biedt houvast 
en fungeert als onderlegger bij de op uiteenlopende doelgroepen en toepassingen toegesneden 
tools. Zo wordt de uniformiteit van de meetresultaten geborgd. Ook al is deze methodiek nog steeds 
in ontwikkeling, de basis ligt er en hierover bestaat brede consensus. U kunt er nú mee aan de slag.

Tijdens de bijeenkomst nemen wij u mee in het proces hoe deze methodiek tot stand is gekomen, 
welke keuzes er aan ten grondslag liggen, tot welke onderdelen dit heeft geleid en hoe deze zich 
verhoudt tot de vele reeds bestaande tools (LCA, MPG, etc.). Tenslotte geven we voorbeelden van 
toepassingen in de praktijk. We bieden ruime gelegenheid voor dialoog en het bespreken van uw 
eigen vragen en cases.

Dit is een praktisch congres voor opdrachtgevers, overheden en bedrijven die nu écht met circulariteit 
aan de slag willen gaan. Na afloop bent u wegwijs in de wereld van circulaire tools en meetmodellen.

Datum: 25 november 2019. Ontvangst: 13.30 - 14.00 uur.
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.
Aanmelden en meer informatie:  info@circulairbouwen.org. De toegang is gratis.
Organisatie: Stichting Circulair Bouwen in samenwerking met diverse experts.
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5. Tools en meetmodellen voor circulariteit.
Stichting Circulair Bouwen, in samenwerking met 
diverse experts van Platform CB’23. 25 november 2019

Programma: 14.00 uur: Welkom door Jan Spoelstra, programmamanager Provincie Overijssel.

14.05 uur: Welkom, inleiding, kader. 
Maarten Barckhof en Ron van Wijk: bestuursleden Stichting Circulair Bouwen en  
Hotspot Circulaire Weginfrastructuur.

14.15 uur: Platform CB’23, van methode naar tools. Werkwijze, resultaten en toekomstperspectief.  
Suzanne Dietz: consultant bij NEN en coördinator van Actieteam Meten van circulariteit in de bouw  
bij Platform CB’23.

14.45 uur: Vertalingen naar de praktijk, overzicht van instrumenten, methodes en tools. 
Reinier de Nooij: directeur van Optimal Planet, deelnemer Platform CB’23 en partner  
Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. 

15.15 uur: Pauze

15.35 uur: Van methode naar praktisch instrument, wat kan er al wél in de B&U.  
David Anink: senior consultant bij Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen, expert op het  
gebied van milieuprestatie van gebouwen en ontwikkelaar van duurzame en circulaire tools.

16.05 uur: Van methode naar praktisch instrument, wat kan er al wél in de GWW. 
Mantijn van Leeuwen: Directeur van NIBE BV, voorzitter van Actieteam Meten van  
circulariteit in de bouw van Platform CB’23 en duurzaamheidsspecialist.

16.35 uur: Aan de slag! Paneldiscussie.

17.00 - 18.00 uur: netwerkborrel.

Blijf ook op de hoogte 

via onze e-mailnieuwsbrief!
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