
Circulariteit in regio 071 

Peter Kreukniet 



Waarom vindt u circulariteit belangrijk? 



Aan welke informatie, met betrekking tot circulair 
werken, heeft u behoefte? 



Is de regio 071 al klaar om circulair te werken?  
 



Stichting Insert 
 

Faciliteert in 

hergebruik van 

grondstoffen, 

(bouw)materialen, 

bomen en 

struiken. 



Diensten 

Kennisdelen 

Materialen- en/ of stoffeninventarisatie 

Advies op maat 

Specifieke zoekopdracht 

Materialenopslag 



Co-founders 



Grondstoffen raken op 



Grondstoffenakkoord 

 Grondstoffenakkoord Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Circulair aanbesteden in 2023 

 Cirkelsteden die in 2030 of 2035 al 100% circulair werken 



Circulaire opdrachtgevers 



• Het begint met een circulaire ambitie 

• Breng materialen in kaart (vrijkomend/ toe te 
passen) 

• Begin op tijd 

• Maak het concreet 

• Hergebruik binnen eigen organisatie 

• Zoek samenwerking (keten) 

• Maak circulariteit onderdeel van de 
aanbesteding 

Naar een circulair project 



• Essentieel voor stimuleren circulariteit 

• Start met een ambitie 

• Samenwerking belangrijk 

• Kan op veel manieren vormgegeven worden 

• Tijd is een bepalende factor 

Circulair opdrachtgeverschap 



Ladder van Lansink 

Sloopproces traditioneel Sloopproces circulair 



12-R model voor de circulaire keten 



Voorbeeldproject Erasmus MC 



Erasmus MC 

80.000 M2 BVO circulariteit samen met Madaster 



• 2 sloopfasen 

• Fase 1: Nieuwbouw uit 2007 

• Fase 2: Overige gebouwen 

• Bij elkaar 80.000 m2 BVO 

• Vrijkomend materiaal  
ca. 120.000 ton = 4.000 vrachtwagens  
= file van 60 km vrachtwagens 

Scope van het sloopproject 







• Overzicht 

• Marktvraag en aanbod 

• Schaalgrootte 

• Tijd om te oogsten 

• Durf/ vertrouwen bij marktpartijen 

• Hergebruik bij relaties stimuleren 

Mooie initiatieven, maar iets ontbreekt 



Insert Connect 



Diverse mogelijkheden om circulaire materialen aan te bieden:  

• Via openbare omgeving: Marktplaats 

• Via eigen domein: Intranet Marktplaats 

 



 

 Zichtbaarheid voor uw circulaire ambitie. 

 Samen circulair ondernemen. 

 Samen vraag en aanbod koppelen. 

Waarom een marktplaats? 



Hoe werkt de marktplaats? 

Vrijkomende (bouw)materialen uit 

de openbare ruimte of gebouwen 

Aanbod zichtbaar via Insert 

Marktplaats (openbaar) 

Materialen- en grondstoffen 
opname middels de opnametool 

Beschikbare (bouw)materialen 
kunnen zichtbaar worden 

gemaakt voor het publiek op de 
openbare Marktplaats 



Voorbeelden Insert marktplaats 



 

 Zichtbaarheid voor uw circulaire ambitie. 

 Intranet Marktplaats voor uw eigen organisatie. 

 Samen de transitie naar circulair werken 
stimuleren.  

 

Waarom een intranet marktplaats? 



Hoe werkt de intranet marktplaats? 

Vrijkomende (bouw)materialen uit 

de openbare ruimte of gebouwen 

Aanbod zichtbaar via intranet 

marktplaats (privé domein) 

Aanbod zichtbaar via 

marktplaats (openbaar) of 

connectie intranet 

Materialen- en grondstoffen 
opname middels de opnametool 

Beschikbare (bouw)materialen 
alleen zichtbaar voor de eigen 
organisatie middels Intranet 

Marktplaats 

Beschikbare (bouw)materialen 
kunnen ook zichtbaar gemaakt 
worden voor connecties via hun 
Intranet of voor het publiek op 

de Marktplaats  



Totaaloverzicht Insert Connect  

1. Marktplaats (openbaar), 

eventueel binnen de eigen website.  

2. Intranet (eigen domein) 

3. Een connectie met één of meerdere 

‘externe’ intranet omgevingen. 

4. Vanuit Intranet een connectie 

met de Marktplaats. 



Nieuwe situatie 





Bedankt voor uw aandacht.  

Heeft u nog vragen? 


