
Vanuit de uitvoerend aannemer lijkt het er in eerste instantie op dat de opdracht-
gever de keuze van het slopen of renoveren bepaald. Echter zijn het juist de 
aannemers die de meeste kennis hebben van de circulaire mogelijkheden. Hoe
krijg je dan als aannemer de mindset van de opdrachtgever omgedraaid naar het 
circulaire gedachtengoed? 

Met name de manier waarop een pand gebouwd is, bepaalt of circulair slopen 
haalbaar is. Een pand moet zo ontworpen zijn dat je het ook weer netjes uit elkaar haalbaar is. Een pand moet zo ontworpen zijn dat je het ook weer netjes uit elkaar 
kan halen. Zelfs van beton kan weer nieuw beton gemaakt worden; geen in beton 
gegoten leidingen dus bijvoorbeeld. De architect is daarbij dan ook een speler in 
het juist ontwerpen van een nieuw pand, zodat je het na haar levensduur weer 
netjes uit elkaar kan halen. Hoe krijgen we de architect in beweging? Wat zijn 
haar/zijn drijfveren?

In de door Raoul Rijntjes geleide paneldiscussie werd al snel duidelijk dat je het
pproces van circulaire gebiedsontwikkeling dus niet alleen aangaat; je hebt te 
maken met veel partijen met ieder eigen drijfveren en motivatie. De kunst is hoe 
bij de verschillende actoren in de gebiedsontwikkeling een drijfveer te vinden om 
de beschikbare kennis te gaan gebruiken. Wie bepaalt en hoe kan jij deze 
stakeholder in beweging krijgen? 

Generaliserend was de conclusie dat een verandering in acteren en het werkelijk 
circulair willen denken in gebiedsontwikkelingen gedreven kan worden door een 
tweetal ptweetal processen;

- Een mindset verandering bij afnemers naar een wens naar duurzame woningen. 
Deze mindset kan zich vormen door pioniers en idealisten; deze ontwikkeling uit 
zich in groene imago's en een doorpak naar de commerciële uitwerking van 
duurzame, circulaire innovaties.  Innovaties binnen de circulaire markt worden 
versneld doordat marktpartijen die de commerciële uitwerking hiervan en het 
positieve effect op hun imago zien, gaan pionieren. Samen met idealisten zijn 
zij de motor van de cizij de motor van de circulaire markt. Dit is een langzaam proces wat al lang loopt
en recentelijk meer voet aan de grond krijgt. De uitvoering van het Klimaat-
akkoord bijvoorbeeld zal het tempo van veranderingen verder versnellen. 

- Een meer sturende houding van de overheid richting circulair ontwikkelen.
Vanuit de marktspelers klinkt de roep om een sterker sturende rol voor de 
overheid in het circulair bouwen. Dat zou je dan niet alleen moeten doen door 
het verplicht stellen van vergunningen en werkwijzen, maar meer nog door het 
omdenken van het straomdenken van het straffen naar belonen. Het stimuleren van circulair denken. 

Wat we zochten is hoe kunnen we (en hoe kan jij!) nu het circulair denken in 
gebiedsontwikkelingen stimuleren? Hoe krijgen we dit proces in beweging in 
Nederland? Wat kan jouw rol zijn om de twee zojuist genoemde belangrijke 
stakeholders hierin (afzetmarkt en overheid) in beweging te brengen? 

Het antwoord was duidelijk: door vanuit je eigen wereld je kennis en kunde uit te 
gaan dragen aan deze partijen: kennisdeling! Ga proactief iets doen om met 
deze twee stakeholders kennis te delen: social media, kennisdeel-platfodeze twee stakeholders kennis te delen: social media, kennisdeel-platforms, 
meetings, etc. Beslecht de “taalbarrière” die Carl-Peter benoemde en ga 
kennisdelen. Luister naar elkaar en wordt samen slimmer. Creëer enthousiasme 
over de mogelijkheden en heb invloed op de mindset van die stakeholders die 
invloed kunnen hebben op het totale proces!


