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Met dank aan
- Leren voor morgen
- Brabant wonen (Marijn van Zelst)
- Docenten/studenten KWIC
- Alba concepts, Deelen, Alco,  Frank e.a.
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Filmpje over ons demo project met Brabant wonen
Uitleg over de website
Zelf kijken
Feed back
Alco Otten en de praktijk van het lesgeven op dit gebied
Frank Kroondijk Fiedllab Starebase 18

15.30-16.30

16.30-16.50
16.50-17.00
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https://youtu.be/F3ebfLDXtjs
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Wat

Waar

Met Wie

Hoe

Waarom
Visie/missie

De opbouw



Wat

Waar

Met Wie

Hoe

Waarom
Visie/missie

Grondstoffen
Bouwmaterialen

Gebouwen
Het ontwerp

Materiaalstromen
Materiaalpaspoorten

De skills
De didactiek

Medewerkers bouw
Architecten

Docenten studenten
Ondernemers

Marktplaatsen
Bouwbedrijven

Slopers
Vervoerders
Overheden
Eigenaren
WOCO’s
Kopers

Omwonenden

Op de bouwplaats
In een gebied

Monteren-Demonteren
2050 100 % circulair

De didactiek



•CS Overzicht
•CS Inleiding
•CS Waarom Visie Missie
•CS Wat Waar gaat het over.

• CS Welke skills
• CS Hoe circulair is een gebouw
• CS Waar zit wat ?

• CS De materialen
• CS Materiaalstromen
• CS Materialenpaspoorten

• CS Voorbeeld De sloop van een flat
• CS Goede voorbeelden

•CS Hoe Het ontwerp
• CS Losmaakbaar
• CS Demontabel en modulair
• CS De levensduur verlengen

• CS Upcycling in centra
• CS Denk in tweede levens
• CS Waarde duiden
• CS Verhandelen

•CS Hoe De didactiek
• CS Clip cursus
• CS Een opdracht
• CS Het resultaat

•CS Voor wie
• CS en de sloper
• CS en de timmerman
• CS en de metselaar
• CS en de bouwkundestudent
• CS en de plafond- en wandmonteur
• CS en de glaszetter

•CS Waar Op de bouwplaats
•CS Met wie?

https://duurzaammbo.nl/cs-overzicht
https://duurzaammbo.nl/ckbouw
https://duurzaammbo.nl/cs-visie-missie
https://duurzaammbo.nl/cs-wat
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-welke-skills
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-indexen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-hoe-de-input-van-materialen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-materiaalstromen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-materialenpaspoorten
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-voorbeeld-de-sloop-van-een-flat
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-goede-voorbeelden
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-losmaakbaar
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cshoe-demontabel-en-modulair
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen/cs-upcycling-in-centra
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-tweede-levens
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-waarde-duiden
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-verhandelen
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/cs-clip-cursus
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/circular-skills-opdracht
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/cs-het-resultaat
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-sloper
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-timmerman
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-metselaar
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-bouwkundestudent
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-plafond-en-wandmonteur
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-glaszetter
https://duurzaammbo.nl/cs-op-de-bouwplaats
https://duurzaammbo.nl/circular-skills-samenwerken


Waarom
Visie



De visie

Bouwen wordt monteren en slopen wordt demonteren.

De missie

In 2030 50 % minder primaire abiotische grondstoffen. 
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Waar gaat het om?



Waar gaat het om?

•CS Wat Waar gaat het over.
• CS Welke skills
• CS Hoe circulair is een gebouw
• CS Waar zit wat ?

• CS De materialen
• CS Materiaalstromen
• CS Materialenpaspoorten

• CS Voorbeeld De sloop van een flat
• CS Goede voorbeelden

https://duurzaammbo.nl/cs-wat
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-welke-skills
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-indexen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-hoe-de-input-van-materialen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-materiaalstromen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-materialenpaspoorten
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-voorbeeld-de-sloop-van-een-flat
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-goede-voorbeelden


kleiwinning -x> bakstenen → muren ->   gebouw     -----> muren -> bakstenen ->granulaat –x-> stort    
in kleiputten                         gevels  Click brickes

Bakstenen dakpannen

steenfabriek

renovaties

upcycle centra repair cafe’s

groothandel

opslag in
containers

transport

onderhoud
steenfabrieken   metselaars      reparaties  demontage   sloop         vermalen

opknappen



Kleiwinning 

Steenfabriek

Metselwerk

Plaatsing

Clickbrickes fixbrickes facedeclick

Bakstenen



houtwinning -x> hout → onderdelen ->   gebouw --> onderdelen -> fineer -> hardbord -> isolatie x-> verbranden    
in bossen                                                                                                                     versnipperen     

Hout

steenfabriek

renovaties

upcycle centra repair cafe’s

groothandel

opslag in
containers

transport

onderhoud
houtfabrieken   timmerlieden    reparaties  demontage    verwerken      

opknappen

in centrales
-> electra

vergisten

in kachels
-> warmte



Houtkap

Houtzagerij

Houtverwerker

Hout in gebouwen

Houtrecycling

Hout



mergelwinning -x> beton → muren ->   gebouw     -----> muren -> beton ->granulaat –x-> stort    
grindwinning fundering kolommen               fundering kolommen                     wegverharding                       

Demontabele onderdelen

Beton

betonfabriek

renovaties

transport

onderhoud
steenfabrieken   betongieters     reparaties  demontage       sloop     vermalen



Mergelgroeve voor cement Grindwinning in de Maas

Betoncentrale

Betongieten

Demontabel beton

Betonrecycling

Beton



IJzerertswinning in Zweden

Hoogovens

Smederij

IJzervlechtwerk

De circulaire metaalketen

IJzer staal ferro



Kopermijn

Kopersmelterij

Elektriciteitskabelsfabriek
k

Elektriciteit aanleggen

Kabelrecycling

Koper



Waar gaat het om?

•CS Wat Waar gaat het over.
• CS Welke skills
• CS Hoe circulair is een gebouw
• CS Waar zit wat ?

• CS De materialen
• CS Materiaalstromen
• CS Materialenpaspoorten

• CS Voorbeeld De sloop van een flat
• CS Goede voorbeelden

https://duurzaammbo.nl/cs-wat
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-welke-skills
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-indexen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-hoe-de-input-van-materialen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-materiaalstromen
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/circular-skills-data/cs-materialenpaspoorten
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-voorbeeld-de-sloop-van-een-flat
https://duurzaammbo.nl/cs-wat/cs-goede-voorbeelden






Dan blijkt dat beton een van de grootste materiaalstromen is en beton heeft ook een enorme impact op 
het milieu. De plaatjes zijn voor nieuwbouw maar ze hebben ze ook voor onderhoudsprojecten.
Staal wordt maar beperkt gebruikt maar de milieu-impact is even groot als de milieu-impact van beton
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Waar gaat het om?



Waar komt het vandaan?



Hoeveel procent wordt gestort, verbrand, gerecycled of hergebruikt.

Waar gaat heen na gebruik?



Waar gaat het om?

•CS Wat Waar gaat het over.
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Alliander



Wat

Hoe

Waarom
Visie



Hoe bouw je circulair?

•CS Hoe Het ontwerp
• CS Losmaakbaar
• CS Demontabel en modulair
• CS De levensduur verlengen

• CS Upcycling in centra
• CS Denk in tweede levens
• CS Waarde duiden
• CS Verhandelen

https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-losmaakbaar
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cshoe-demontabel-en-modulair
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen/cs-upcycling-in-centra
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-tweede-levens
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-waarde-duiden
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-verhandelen


Adaptief en levensbestendig
Demontabel
Modulair
Gezond
Betaalbaar

Klimaatadaptief
Natuurinclusief met
Gebruik tweedehands materialen via
Industriële modulaire hoogwaardige goedkope bouw



Waar gaat het om?

•CS Hoe Het ontwerp
• CS Losmaakbaar
• CS Demontabel en modulair
• CS De levensduur verlengen

• CS Upcycling in centra
• CS Denk in tweede levens
• CS Waarde duiden
• CS Verhandelen

https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-losmaakbaar
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cshoe-demontabel-en-modulair
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen/cs-upcycling-in-centra
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-tweede-levens
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-waarde-duiden
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-verhandelen






1. het type verbindingen
2. de toegankelijkheid
3. de vorminsluiting
4. de doorvoeringen

Een bout-moer verbinding is beter dan lassen.
Hoe maak je losmaakbaarheid meetbaar?
Het hangt af van



•CS Hoe Het ontwerp
• CS Losmaakbaar
• CS Demontabel en modulair
• CS De levensduur verlengen

• CS Upcycling in centra
• CS Denk in tweede levens
• CS Waarde duiden
• CS Verhandelen

Hoe bouw je circulair?

https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-losmaakbaar
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cshoe-demontabel-en-modulair
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/cs-hoe-de-levensduur-verlengen/cs-upcycling-in-centra
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-tweede-levens
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-waarde-duiden
https://duurzaammbo.nl/cs-hoe-het-ontwerp/circular-skills-verhandelen


Upcycle centrum Almere



•CS Hoe De didactiek
• CS Clip cursus
• CS Een opdracht
• CS Het resultaat

Hoe bouw je circulair?

https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/cs-clip-cursus
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/circular-skills-opdracht
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/cs-het-resultaat


Challenges

Living labs (Price)

Fieldlabs (Starbase 18)

De didactiek



Waar gaat het om?

•CS Hoe De didactiek
• CS Clip course
• CS Een opdracht
• CS Het resultaat

https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/cs-clip-cursus
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/circular-skills-opdracht
https://duurzaammbo.nl/ce-hoe-de-didactiek/cs-het-resultaat


Clip course



•CS Voor wie
• CS en de sloper
• CS en de timmerman
• CS en de metselaar
• CS en de bouwkundestudent
• CS en de plafond- en wandmonteur
• CS en de glaszetter

Voor wie ?

https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-sloper
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-timmerman
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-metselaar
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-bouwkundestudent
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-plafond-en-wandmonteur
https://duurzaammbo.nl/cs-voor-wie/cs-en-de-glaszetter
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