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▪ Microfoon standaard op mute

▪ Video aan

▪ Telefoon en notificaties op stil of uit

▪ Ga in een rustige omgeving zitten en zorg voor een rustige achtergrond

▪ Zet je scherm op ‘Gallery view’ tijdens de plenaire sessies

▪ Zet je scherm op ‘Speaker view’ tijdens presentaties

▪ Geen opname

Vragen kun je stellen in de chat.

Webex afspraken



Introductie 14:00 – 14:15

Crash course circulaire economie 14:15 – 14:45

▪ Wat is een circulaire economie?

▪ Circulariteit in de GWW

Inspiratie door Richard Koops 14:45 – 15:15

Pauze 15:15 – 15:20

Break-outs 15:20 – 15:45

▪ Circulariteit bij jullie

Afronding 15:45 – 16:00

Programma



Wie zijn wij?

Guido Braam Eline de Leeuw Erwin Fijt Michel Verspui Victoria Knoop



Wie zijn jullie?





“Entrepreneurs are the ones filling the gaps and failures in society”



WAT IS EEN 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE?1



TAKE MAKE DISPOSENATURAL 
RESOURCES

WASTE





WAAROM IS DE 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE ZO 
POPULAIR?2
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Material 
extraction has 
fueled economic 
growth since the 
industrial 
revolution... 
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McKinsey
$1.8 Trillion in 
2030 for Europe

Accenture

$4.5 Trillion 
worldwide

Green Alliance

517.000 gross 
jobs growth UK

TNO

€ 7.4 Billion

Netherlands





WAT ZIJN 
CONCRETE 
VOORBEELDEN?3













Verticale bewegingen 







De vijf belangrijkste verdienmodellen

1. Afval is grondstof
2. Levensduur verlengen
3. Product als een dienst
4. Delen
5. Demateraliseren



WAAROM IS DIT 
EEN GROTE 
TRANSITIE?4





• Single issue focus – bijvoorbeeld CO2 focus bij
klimaatakkoord

• Gebrek aan indicatoren om de circulaire
economie te meten

• Meerdere stakeholders met verschillende
informatieniveaus

• Afwegingskader is complex

• ‘Catch22’ tussen vraag en aanbod

Systeemverandering – a wicked problem or a wicked chance













Samen invulling geven aan de strategie: 
Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/stientje-van-
veldhoven/documenten/rapporten/2020/06/15/bijlage-1-strategie-naar-
klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/stientje-van-veldhoven/documenten/rapporten/2020/06/15/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten


WAT BETEKENT DIT 
VOOR DE 
OPDRACHTGEVER?5





Is er intern bewustzijn over de kansen 
die de circulaire economie jullie 
organisatie kan bieden?



Welke samenwerking streef je na?



Source: 
Radioshack, Apple



CIRCULARITEIT IN 
DE GWW-SECTOR6



De uitdaging

• Nederland volledig circulair in 2050 en 50% in 2030

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie om in 2030 
volledig circulair te werken.

• De grond-, weg- en waterbouw (GWW) is een van de grootste 
materiaalverbruikers van Nederland. Ieder jaar wordt meer dan 20 miljoen 
ton materialen ingezet om onze wegen, kanalen, kunstwerken (bruggen, 
sluizen e.d.) en ondergrondse infrastructuur uit te breiden en te verbeteren

• Vaak zijn objecten technisch niet heel complex en liggen deze er voor een 
langere periode (20-100 jaar).



Circulair viaduct



Wijk de Parken in Apeldoorn

4 principes:
1. Er is geen afval
2. Alle toegepaste materialen zijn compleet circulair en worden ‘as a service’ toegepast’
3. Aanleg is modulair en gedocumenteerd
4. Project wordt samen met opdrachtgever, werkbedrijf, scholen en partners uitgevoerd.







INSPIRATIE –
RICHARD KOOPS7





BREAK-OUTS8



Wat viel op?



Next steps

• Nog een sessie richting het einde van het jaar

• Op regelmatige basis kennis met elkaar delen, bijvoorbeeld op:

• Wat houdt circulair opdrachtgeverschap in?

• Circulair inkopen

• Randvoorwaarden interne organisatie

• Circulaire strategie



E-book

Bij interesse in het e-book van Route Circulair, kunnen jullie een mail 
sturen naar:

erwin@routecirculair.nl
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