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De schrijver Charles C. Mann zet in zijn gelijknamige boek twee duellerende visies 

over de toekomst van onze planeet uiteen: 'We moeten zuinig zijn op de aarde 

door gebruik van bronnen te verminderen' (prophet) versus 'door innoveren 

kunnen we uitputting van de aarde voorkomen' (wizard). Hoe zie jij de toekomst? 

 



 

Onze conclusie. Verandering is onomkeerbaar. Iedereen moet een bijdrage 

leveren, hetzij door gedrag te veranderen hetzij door technologische innovaties in 

te zetten om het leven van iedereen te verbeteren en de grenzen van de 

draagkracht van de aarde te respecteren. Meer op: c-creators.org/wizardprophet  

 

 

 
 

  

 

Regionaal Programma Cirkelstad (RPC) 

 

Het RPC is een driejarig programma dat naast de te realiseren circulaire 

praktijkprojecten, kennisopbouw & -deling en de te ontwikkelen 

community van circulaire enthousiastelingen ook in 2023:  

• een set van mogelijke oplossingen (technologie, aanpak, financiën) 

heeft samengesteld; 

• een lijst met onderwerpen voor een gezamenlijk lobbytraject (Den 

Haag of Brussel) heeft vastgesteld; 

• voorstellen voor normen voor kan leggen bij het landelijk convenant; 

• een voorstel voorlegt voor een vervolgprogramma gekoppeld aan de 

versnelling van de woningbouw in de MRA. 

Deelnemende partijen zijn de gemeente Almere, gemeente Amstelveen, 

gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Zaanstad, 

gemeente Haarlem en de provincie Flevoland. En de marktpartijen BPD, 

Dura Vermeer en Van Wijnen, in samenwerking met Cirkelstad, het MRA 

https://c-creators.org/wizardprophet


bureau en C-creators. 

 

Marja Ruigrok, gemeente Haarlemmermeer: 

'Programmatisch doen en ontwikkelen, van elkaar leren en samen met het 

bedrijfsleven kansen realiseren. Goede voorbeelden zijn de beste motor voor 

de toekomst. Dat is de reden dat wij meedoen in dit traject'. 

Saskia Zorge, gemeente Amstelveen: 

'Laten zien dat het kan, circulaire woningen ontwikkelen'. 

Mark Spetter, provincie Flevoland: 

'We willen weten hoe het sneller en grootschaliger kan. De ambitie van 

provincie Flevoland is om dé circulaire grondstoffenleverancier te zijn en het 

RPC kan daarbij helpen'. 

Damir Dulovic, gemeente Zaanstad: 

'Circulair en klimaatbestendig bouwen zijn de belangrijkste kwaliteitsaspecten 

van de toekomstige stad, we hebben een grote woningbouwambitie die ook 

kwalitatief en toekomstbestendig moet zijn'. 

Esther van Garderen, gemeente Almere: 

'Welke belemmerende factoren en wetgeving kunnen we wegnemen, efficiënt 

veel leren van en met elkaar want 10 mensen weten meer dan 1'. 

Martijn van Minderhout, gemeente Haarlem: 

'We hebben een coalitie-akkoord 'Duurzaam doen' en willen graag informatie 

ophalen, hoogte- en dieptepunten delen en deze van andere partners 

meenemen in onze ontwikkelzone aan de Europaweg'. 

Jurgen Schoenmakers, Dura Vermeer: 

'Samen met de andere landelijke en regionale versnellers maken we bewust 

keuzes die leiden tot een nationale circulaire bouwstandaard, het ‘nieuwe 

normaal’. 

Sladjana Mijatovic, BPD: 

'Nieuwe bouwmethodieken ontwikkelen, investeren en experimenteren is de 

komende drie jaar hard nodig voor de noodzakelijke opschaling'. 

Marije Kamphuijs, Van Wijnen: 



 

'We doen mee aan het landelijk programma en willen meer impact bereiken 

door kennis ook lokaal in dit programma te delen'.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Vijf breakout sessies, we konden blijven praten en filosoferen over de 

circulaire economie. Hieronder een korte samenvatting & presentaties van de 

gehouden sessies.  

 

 

1. Circulair communiceren. Door Leonne van de Ven, De Wolven. 

De juiste snaar raken door middel van communicatie 

Het is een open deur, inderdaad, echte communicatie raakt je. Maar ook al ben je 

zelf geraakt, hoe overtuig je dan klanten, journalisten en medewerkers met jouw 

verhaal. Want dat verhaal, dat is de sleutel. Mensen geloven eerder een verhaal, 

dan feiten en cijfers. | Leonne's presentatie bekijk je hier. 

 

 

2. Circulair financieren. Door Geert Dirkse, Rabobank Real Estate Finance. 

Hoe bepaal je de mate van circulariteit? 

 

We willen nieuwe financieringsmodellen aan de ontwikkeling van vastgoed 

koppelen die hergebruik en restwaarde-verhoging stimuleren in plaats van afval 

http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicTY27bsIwFIbPxtyXYMN2QEilUsQdqkodWpU5OiQWMfGxI19ita_YrVNX3qQlLIz_5fv_hwGcfwB-LwBOf4opMu86Rqh0aU1wVrPSEghx2H60q4PIHidiBltmfYO0QPJBugqJGQ11CK1_4jylxEo0HV5JXkmvToZvlmufTY_Pev3KR7tOvTVfRUr7XfMyFi6epE28UzLNY6DieixNyO-YYe8jtfg_lt82fY1O9gHJSkXKtTJNr72NrpR5XzjGEKwBgPdvgD-1xVND&Z


 

en afschrijving faciliteren.  

 

Wat zijn hierbij de voornaamste knelpunten? 

Ons vastgoed is bepaald door wetgeving van aard- en nagelvastheid en nog niet 

ingesteld op systemen van verschillende demontabele en herbruikbare service 

providers in een gebouw. Toekomstig rendement van gebouw-onderdelen is nog 

moeilijk te bepalen en fiscaliteit is gericht op arbeid i.p.v. het verminderen van 

grondstoffen. Samenwerkingsvormen moeten veranderen, samen werken aan de 

kosten, baten en risico’s van gebouwen. 

 

In de presentatie vind je o.a. antwoord op de vragen 'Hoe verhoog ik al 

samenwerkend en binnen het bestaande wetgevingsstelsel de restwaarde van 

gebouwen en hun onderdelen en materialen zo goed mogelijk?' en 'Wat moet in 

het financieel systeem veranderen om dit beter te faciliteren?' | De hele 

presentatie vind je hier. 

 

 

3. Circulaire gebiedsontwikkeling. Door Merlijn Blok, Metabolic. 

 

Merlijn gaf een kijkje in de keuken van Metabolic over hun methode voor 

gebiedsontwikkeling. Er worden 4 stappen genomen: 

1. nulmeting (business as usual, material flow analysis); 

2. visie en doelstellingen op basis waarvan de KPI's worden vastgesteld; 

3. het identificeren van interventies;  

4. de implementatie waarbij het houden van betrokkenheid geboden is om de 

implementatie te verzekeren. 

Aan de hand van concrete cases ging Merlijn dieper op de stappen in, waarbij hij 

benadrukte dat het schakelen tussen schalen belangrijk is: de 'tijdschaal' en de 

'ruimtelijke schaal'. Tijdens de sessie werden veel vragen gesteld en ontstond er 

een discussie over (het ontbreken van) een algemeen aanvaarde definitie van 

'circulaire economie'. Merlijn sloot de sessie af met de melding dat zij in 

samenwerking met Buitenlandse Zaken een handboek ontwikkelen voor 

https://mcusercontent.com/d71a5a85be487a4253b09a840/files/9f069569-c748-4c70-b6e1-7293b610af1d/Presentatie_Bouwprogramma_MRA_23_01_2020_1_.pdf
https://mcusercontent.com/d71a5a85be487a4253b09a840/files/9f069569-c748-4c70-b6e1-7293b610af1d/Presentatie_Bouwprogramma_MRA_23_01_2020_1_.pdf


 

gebiedsontwikkeling. Zij zijn nog op zoek naar deelnemers, meer informatie. | Op 

deze websitepagina vind je de presentatie van Merlijn. 

 

 

 

4. Circulair contracteren. Door Fanauw Hoppe, AT Lawyers. 

 

Fanauw gaf een verdiepende sessie over circulair contracteren en uitvragen. Hij 

deelde zijn kennis met voorbeelden uit zijn werk. Hij gaf vier tips. 

 

Tip 1. Een marktconsultatie houden, als de resources dat toelaten, is altijd een 

goed idee.  

Tip 2. Als je opdrachtgever bent, denk dan eens na over ‘innovatiepartnerschap', 

een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingstraject.  

Tip 3. Ketensamenwerking is van groot belang binnen circulariteit. Daag de markt 

uit en leg uit ‘dit is waar we naartoe willen’ en bevraag; hoe zien jullie dat, stel 

samen een reeële vragenlijst op, zit daar een groeipad in?  

Tip 4. Zet zelf de eerste stappen en kijk wat er intern mogelijk is. Binnen de wet is 

er echt meer mogelijk dan we vaak denken. 

 

 

 

5. Circulaire werklocaties. Door Merel Stolker en Imme Groet, C-creators. 

Hoe ziet de circulaire werklocatie van de toekomst er uit en waar moet deze aan 

voldoen? Merel en Imme behandelden het programma en wat er tot nu toe 

geleerd is. Zo is het verhaal vertellen over de werklocatie van de toekomst erg 

belangrijk, dit trekt toekomstbestendige bedrijvigheid. Daarnaast is het verleiden 

van kopers belangrijk om het circulaire ambitieniveau omhoog te trekken, in plaats 

van het verplichten van allerlei maatregelen, want dit verplichten werkt meestal 

averechts. De wil is zeker aanwezig bij overheid en private partijen. Nu gaan 

we aan de slag met dit praktijkprogramma. | Download hier de presentatie. 

 

 

http://cirkelstad.nl/leernetwerk-circulaire-gebiedsontwikkeling/
https://c-creators.org/wizardprophet
https://c-creators.org/wizardprophet
https://mcusercontent.com/d71a5a85be487a4253b09a840/files/2edf52f1-7c41-4397-a788-813ee74d9902/30012020_Breakout_circulaire_werklocaties.pdf


 

  

 

 

Alle foto's zijn te vinden in het album op onze FB-pagina.  

 
 

 

 

     

 

 

C-creators is een stichting zonder winstoogmerk en wordt mogelijk gemaakt door Schiphol Groep, 

Rabobank Regio Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam. C-creators is mede-

initiator van het Bouwprogramma in de MRA. Dit Bouwprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking 

met Cirkelstad, TNO en EIB, met als doel de adoptie van circulariteit in de bouw te vergroten en op te 

schalen. 

 

 

     

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/circularcreators/photos/?tab=album&album_id=846599339122237

