Projectkaart
Circulaire economie – Cirkelstad Regio-071
Kayleigh Hendriks,
projectleider vanuit gemeente Katwijk:
‘Als Leidse regio zijn we aangesloten bij Cirkelstad regio-071. Hier
doen we samen met andere regio’s kennis op over hoe we tot een
circulaire economie kunnen komen, waarin grondstoﬀen zo goed
mogelijk worden gebruikt. Samen met bedrijven, kennisinstellingen
en gemeenten in de Leidse regio zoeken we naar de toegevoegde
waarde van een circulaire werkwijze met slim gebruik en hergebruik van grondstoﬀen. Hiervoor hebben we iedereen hard nodig!’.

Categorie: lopend project
Daniëlle Smeets,
projectleider vanuit gemeente Leiden:
‘Duurzaam bouwen is essentieel voor de leefbaarheid van onze
regio. Door middel van samenwerking met onze buurgemeenten en
met Cirkelstad regio-071, werken we hieraan. Circulair bouwen
vormt een grote uitdaging, maar zoals het gezegde luidt: alleen ga je
sneller, samen kom je verder!’

werking van de casus en zo ook van toegevoegde waarde
zijn voor de hele 071-regio.
Regionale circulaire agenda
Daarnaast gaan we als Cirkelstad regio-071 de komende
Cirkelstad regio-071
Eind 2019 hebben de zes gemeenten binnen Economie071
en Cirkelstad hun krachten gebundeld in een samenwerkingsverband genaamd Cirkelstad regio-071. Door deze
samenwerking wordt op de schaal van de Leidse regio
door en met private en publieke partijen actief kennis
gedeeld over circulair bouwen. Onder andere via bijeenkomsten in de vorm van een Community of Practice. Eerst
fysiek op een locatie dat tevens als voorbeeld diende voor
een circulaire aanpak of uitdaging, later vanwege corona in
digitale vorm. Cirkelstad biedt een platform voor kennisuitwisseling en brengt partijen bij elkaar. Daarbij wordt

gebruik gemaakt van de meest actuele kennis op gebied
van circulaire sloop, bouw en gebiedsontwikkeling van
koplopers. Door kennis te delen en samen de schouders te
zetten onder de regionale uitdagingen, kunnen we als
regio sneller resultaten bereiken op de circulaire ambities.
Regionale casus – stip op de horizon
Begin dit jaar is gestart met een eerste gezamenlijke casus
in het kader van circulaire bouw. In deze casus werd met
ondersteuning van Cirkelstad NL onderzocht hoe circulariteit in civiele projecten kan worden geïmplementeerd.
Inmiddels is deze pilot in gemeente Leiderdorp voor de

tijd een stappenplan uitwerken, waarmee we toewerken
naar een stip op de horizon – een regionale circulaire agenda. In deze agenda is ruimte voor initiatieven die bijdragen
aan een regionaal circulair gedachtegoed. Bij het uitwerken van deze regionale circulaire agenda is een verdere

verkenning naar samenwerking met marktpartijen en
andere overheden ook een essentieel onderdeel. Dit jaar
werken wij hier een voorstel voor uit en hopen we samen
met marktpartijen met een eerste project te kunnen starten.

ren. De opdracht is daarom: met elkaar een groot effect
bereiken door een circulaire werkwijze in de bouwsector
te stimuleren.

Daniëlle Smeets (gemeente Leiden)
Projectboard: gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en mboRijnland.

Simon Smitweg afgerond. In het bestek zijn de producten
van biobound en het stuk over hergebruik van vrijkomende materialen opgenomen.
Het doel is dat aan de hand van deze casus onderzocht
wordt hoe circulaire kansen direct kunnen worden opgenomen in het bestek. Het resultaat is een regionale circulaire alternatieve producten catalogus. Enerzijds kan hiermee zogenaamd laaghangend fruit op het gebied van
circulair bouwen worden meegenomen in dit betreffende
project. Anderzijds kunnen de ervaringen en de lessons
learned worden ingezet bij de vervolgstappen van de uit-

De urgentie
De bouw- en sloopsector is verantwoordelijk voor 50% van
het totale Nederlandse grondstoffengebruik, 40% van het
totale energieverbruik en 40% van al het afval. Daarmee is
de keten verantwoordelijk voor 35% van alle CO2emmisies. Aangezien in de Leidse regio de komende jaren
veel zal worden gebouwd en gebieden worden getransformeerd, kunnen we met elkaar een groot effect bereiken
door een circulaire werkwijze in de bouwsector te stimule-
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