
Symposium Boxtel 2018 

Symposium "Circulaire economie in de triple helix"  24-25 januari 2018, Boxtel. 
 
Een congres over circulaire economie en duurzaamheid gehouden op de locatie "De Kleine Aarde" 
waar het Summa College, Helicon en SintLucas plannen ontwikkelen om een kenniscentrum op het 
gebied van duurzaamheid te gaan inrichten. 
Aan het woord waren Thomas Rau (architect, inspirator en innovator), Jan Willem van der Groep 
(innovator en ondernemer),  Prof. Elphi Nelissen (Decaan Faculteit Bouwkunde TU/e en voorzitter van 
het transitieteam Circulaire Bouwtransitie), Annemarie Rakhorst  (aanjager duurzaam ondernemen, 
oprichter en eigenaar platform Duurzaamheid.nl) Harrie van de Pol (Programmamanager 
Duurzaamheid van Rijkswaterstaat). Tevens zijn er diverse workshops gehouden door professionals 
uit het veld en studenten.   

Thomas Rau   
  "Materials matter", “lets change the 
spirit of our economy in seven steps”.  
 
Duurzaamheid redden met ethiek? Dat gaat het niet 
worden in deze tijd die door grote financiële 
instellingen wordt aangestuurd. “The real challenge is 
not climate change but the change of mindset, T.M. 
Rau”. De ziel van de economie moet aangepakt 
worden, de aarde is een gesloten systeem, 
grondstoffen schaarste bestaat niet. Ons bestaan is 
tijdelijk, onze beslissingen zijn tijdelijk maar de 
consequenties zijn permanent. Het is gevaarlijk als macht en verantwoordelijkheid bij verschillende 
personen liggen. Businessmodellen moeten veranderen, “With great power comes great responsibility. 
Voltaire”,  ‘circulair handelen ondersteunt permanente consequenties van tijdelijke besluiten’. “We 
moeten niet doen wat mogelijk is maar wat nodig is, T.M. Rau’. 

We maken allerhande afspraken b.v. in Parijs,  
maar laten de luchtvaart en scheepvaart er buiten. 

Stap 1: Van eigendom naar service 
Het systeem is fout. Waarom? 120 jaar geleden werd de gloeilamp uitgevonden. In 1924 werd door 
Philips en Osram met kerst besloten dat gloeilampen niet langer dan 1000 uur mochten branden (om 
omzet te garanderen). Het is een georganiseerd probleem, je koopt dus een nieuwe lamp die nog net 
niet stuk is. Door ‘service te kopen’ in plaats van een product maak je de kwaliteit van het product het 
probleem van de leverancier. In plaats van een wasmachine kopen, koop je als consument 
wasbeurten. Als het apparaat kapot gaat dan lost de leverancier dit op.  
 

Waarom bent u zo dom eigendom te willen hebben? 

Stap 2: “Afval is materiaal zonder identiteit 
Recyclen is business ten koste van grondstoffen, 66 % komt in verbrandingsovens terecht. Dit zijn 
grondstoffencrematoria. En dan noemen we de stroom die daaruit wordt opgewekt nog groen ook. Alle 
materialen zouden een gedocumenteerde  identiteit moeten krijgen. Dan komen ze uit de anonimiteit 
en worden ze gezien. Alles wat wij waardevol vinden beschrijven/ documenteren we. Als materialen 
waardevol zijn, moet je ze dus het bestaan ervan vastleggen. Wat niet waardevol is schrijf je af. Maar 
in een gesloten systeem is alles waardevol. De aarde is een gesloten systeem. We zijn te gast. Hierbij 
hebben we oneindige bronnen nodig. De aarde heeft een oppervlakte van 510.100.000 km2 meer is 
er niet. Het kadaster heeft elk stukje in kaart gebracht en beschrijft van wie het is. Zo zou er een 
madaster (kadaster van materialen) moeten worden gemaakt voor grondstoffen. 
https://www.madaster.com/nl.  

https://www.madaster.com/nl


We zijn geen gastheer hier op aarde maar gast.  
We moeten de ziel van de economie veranderen.  

We moeten niet nadenken maar voordenken zodat je achteraf niet meer hoeft na te denken. 

Stap 3: “install-use-revaluate” 
Een gebouw is eigenlijk één groot grondstoffendepot. Bij het nieuwe gebouw van de Triodosbank is 
beschreven wat alle materialen in het gebouw waard zijn.  Het gebouw wordt afgeschreven naar de 
materiaalwaarden. Vaak werken ontwerpers vanuit een eigen verdienmodel, denk daarbij aan het 
ontwerp van een metalen dak door een staalfabrikant of door een kermisattractie fabrikant. De één 
denkt vanuit het materiaal en de ander vanuit de functie (resultaat 35% minder staal nodig). 
Er is leiderschap nodig om patronen te doorbreken, “Bijna Energie Neutrale” gebouwen getuigt niet 
van leiderschap.  

 
Stap 4: “Grond als service” 
Eigenlijk zou de overheid de grond onder de huizen weer terug moeten kopen. Dat geld gaat dan naar 
de huiseigenaar met de restrictie dat hij/zij daarvan het huis nul op de meter moet maken. Later kan 
de eigenaar de grond weer terug kopen als hij/zij dat wil. Dat kan makkelijk want op een gegeven 
moment heeft de ingreep zich weer terugverdiend. Zo revalueer je de grond onder de huizen. 

Stap 5: “Universele rechten van de materialen” 
Vroeger zat de mens in de anonimiteit. Vervolgens kwamen er mensenrechten en werd je als mens 
gezien. Nu zouden we ook materialen rechten moeten geven zodat ze gezien worden. 

Stap 6: “De mens is gast van de aarde” 
Wij zijn gast van de aarde, als we ons als gasten gedragen dan voelen wij ons oncomfortabel. Dan 
gaan we rekening houden met de gastvrouw “de Aarde”. We hebben 350 jaar nodig gehad om van 
antropocentrisch wereldbeeld af te komen. Er is een groter belang dat aandacht nodig heeft. Kinderen 
hebben de toekomst, leraren hebben een belangrijke rol bij de verandering naar een nieuwe 
beschaving. 

Stap 7: “Mindset verandering” 
Er bestaan nu 17 sustainable development goals (SDG’s). Maar als je 17jaar bent heb je geen 
stemrecht, mag je geen alcohol drinken of auto rijden.  Bij 18 mag dat wel. Dus voeg een 18e SDG toe 
“Fijn dat je er bent” en dat we allemaal mentaal rijk mogen worden, “van besturen naar leiderschap”.  

Jan Willem van der Groep.      Re-inventing construction 
 
Factor zero probeert de productiviteit in de bouwwereld te vergroten. Die sector moet een 
industrialisatieslag maken. Daarbij zijn soms lineaire oplossingen voor “the time being” te 
prevaleren boven het wachten op circulaire 
oplossingen. Er is nog maar 9 jaar tijd om aan 
de afspraken van Paris te voldoen. 
 
De bouw heeft diverse uitdagingen, het 
verbruik van energie moet omlaag, de CO2 
emissie kan fors omlaag (gebruik ander beton, 
inkapseling van CO2 i.p.v. emissie), bouwen 
moet lichter en in componenten die terug te 
halen zijn, die biobased zijn maar niet gaan ten 
koste van snelheid van handelen. Een 
kringloop van regeneratieve grondstoffen, 
materialen koppelen aan fabrikant van de materialen. Opstellen van een handleiding hoe een 
gebouw te regenereren is. 

Innovatieslag/ industrialisatie: 



In de bouw kan de arbeidsproductiviteit verbeterd worden (vergelijk landbouw > 16%). Neem een deur 
van een koelkast, luchtdicht en het licht gaat aan als je hem open doet. De deur is relatief goedkoop, 
waarom kan een voordeur van een huis niet op dezelfde wijze geproduceerd worden? Een motor in 
een auto kost compleet nog maar € 600, kijk eens wat ze voor een warmtepomp vragen. Waarom zijn 
huizen niet veel goedkoper? In de landbouw is de productiviteit enorm omhoog gegaan. In de bouw 
niet terwijl die 40 % van de CO2 produceert. 10 % vanwege de grondstoffen en 30 % in de bouw zelf.  
Nederland verbruikt 3270 PJ. Dat zijn 500 windmolens per gemeente en we hebben 400 gemeenten. 
1 PJ = 17 windturbines of 251 km

2
 zonnepaneel. We geven 13 miljard per jaar aan energiebedrijven. 

Dat gaat in rook op. Voor de energietransitie hebben we 300 miljard nodig. Als je maandelijks € 150 
bespaart (bij nul op de meter) is de terugverdienwaarde over 22 jaar ongeveer € 40.000. Nul op de 
meter maken kost € 60.000. Dat moet dus factor 3 tot 4x goedkoper. De grootste besparing is reductie 
van de energievraag dus isolatie. Daarna overstap naar all-electric en gebruik van duurzame warmte 
en/of groen gas.  

Uitdaging voor de bouwers 
 
Zoals eerder aangegeven kan de arbeidsproductiviteit verbeterd worden. In de bouw worden allemaal 
losse producten aangeleverd. Het zou veel meer als systeem moeten worden benaderd b.v. 
geautomatiseerde gevelproductie units. Drones die inmeten en men moet serieus gaan kijken naar 
printtechnieken en nieuwe materialen. Wie weet kunnen we algoritmen bedenken die robots aan het 
werk zetten om huizen te bouwen. je moet gevels voor € 600 kunnen bouwen.  
 
Systeemdenken, er zijn veel te veel partijen betrokken bij de bouw. Hierdoor heeft men te maken met 
opstapeling van faalkosten, 
transactiekosten etc. Die kosten kunnen 
met 35 % omlaag. In de industrie werkt 
men met OEM, het beschrijft de relatie 
tussen klant en producent. De klant heeft 
met één leverancier te maken. Vergelijk 
bouwen met assembleren, robotisering, 
standaard modules maar ook 
gepersonifieerde confectie. Maak 
energiemodules die buiten neergezet 
kunnen worden. Factor Zero is bezig ze 
steeds kleiner te maken. Nog maar 70x130. 

Steven Jobs, Walt Disney en Henry Ford 
maakten niet wat de klant wilde maar startten bij een vraag die de klant zelf niet had. Als je de klant 
vroeg hoe vervoer verbeterd kan worden zouden ze vroeger hebben gezegd snellere paarden. 
Als huizen van het gas af gaan heb je ook geen schoorstenen meer nodig, eerder ventilatieroosters en 
wel 50 sensoren die kijken naar onderhoud/services en slim management van warmte, koude en frisse 
lucht in woningen. Gevels zonder kozijnen, waardoor een buitenschil ontstaat zonder lekkage van 
warmte. Mensen inzicht geven in het energieverbruik.  
 
Vakmensen blijven nodig, cross-overs tussen opleidingen zoals bouwkunde, werktuigbouwkunde (E 
&W) en ICT worden steeds waardevoller. 

Prof. Elphi  Nelissen 
 
Een groot deel van het realiseren van de klimaatdoelstellingen van Parijs ligt in de gebouwde 
omgeving.  De wereldbevolking groeit en de welvaart stelt steeds hogere eisen aan onze 
leefomgeving. Eén van de uitdagingen is de 
bouwtransitie, hergebruik van materialen.  Daarbij 
moeten we nú starten met huizen, gebouwen en 
gebieden die leefbaar, gezond, veilig, energieneutraal 
en circulair zijn. Met bruggen, wegen, tunnels, sluizen en 

riolering die bestand zijn tegen klimaatverandering en 
uitgerust zijn voor de toekomst. Met een infrastructuur die 
slim, veilig en optimaal te benutten is, rekening houdend met 



voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Er is geen evolutie, maar een revolutie nodig. 
De circulaire bouweconomie betekent bouwen, gebruiken, hergebruiken van gebouwen, gebieden en 
infrastructuur zonder: natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten; de leefomgeving te vervuilen en 
ecosystemen aan te tasten. Op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan welzijn van 
mens en dier, hier en daar, nu en later. Binnen duurzaamheid heb je de circulaire economie en 
daarbinnen weer energieneutraliteit. 

De overheid heeft vijf transitieagenda’s ingericht waarvan de Circulaire Bouweconomie deel uitmaakt. 
Op dit moment is de bouwsector verantwoordelijk voor 50% van alle materialenverbruik, 40% van het 
energieverbruik, 30% van het waterverbruik en 35% van de CO2 uitstoot. Er zijn dus voldoende 
aangrijpingspunten om het anders te gaan doen. Doel is in 2050 volledig circulair te bouwen zonder 
verder uitputting van grondstoffen. Duurzaamheid gaat verder dan materialen het strekt zich ook uit 
over het woon- en ontwerpdomein. 

Tot 2030 zal 1000 miljard geïnvesteerd moeten worden in de gebouwde omgeving. Het kan en moet 
in een hoger tempo slimmer en op een grotere schaal. Daarbij staan gebruikers/eigenaren centraal, 
nieuwe technologieën met schaalbare prototypen en een programmatische aanpak. Dat vraagt de 
komende vier jaar 2,6 miljard voor verduurzaming woningen en gebouwen, ombuigen verhuurders-
heffingen naar energiebesparingsinvesteringen, 1,7 miljard voor uitbreiding, benutting, vervanging 
infra en meer slimme mobiliteit en 1,6 miljard voor innovatiebevordering MKB en bouwsector 

Per jaar moeten 100.000 woningen verduurzaamd worden, elk jaar 100.000 nieuwe energie neutrale 
woningen. Er komen 50.000 nieuwe banen op dit gebied. Eén nationaal icoonproject per jaar. 
Stapsgewijs naar 100% circulair, eerst beperken van het gebruik (efficiënte inzet), daarna overgaan 
naar duurzame inzet en uiteindelijk naar circulaire inzet van energie en materialen.  

De analyse van het bouwtransitieteam geeft aan; bouwmaterialen veel en zwaar maar niet schaars; er 
bestaan meerdere cycli met verschillende doorlooptijden. Initiatief- en ontwerpfase zijn van cruciaal 
belang voor het circulair gebruik van grondstoffen in bouw- en gebruiksfase. Enthousiasme van 
partijen is in te zetten voor samenwerking in de keten. Vier aspecten zijn daarbij van belang; 
marktontwikkeling; meetbaarheid; beleid in de vorm van wet- en regelgeving en kennis en 
bewustwording. 
Hoe nu verder? Aanbestedingen overheid moeten circulair worden; bedrijven en particulieren moeten 
gestimuleerd worden; een meetmethode moet ontwikkeld worden; nieuwe verdienmodellen zullen 
ontstaan; NBD; Onderzoek en kennisdeling; Bedrijven moeten zich gaan voorbereiden op de 
gewijzigde werkelijkheid. 
 

Patty Jager lid van Team VirTu/e 
 
Een team studenten van de TU Eindhoven doet dit jaar mee aan ‘The Solar Decathlon’ in Dubai 
waarbij diverse teams uit verschillende landen het duurzaamste huis aller tijden gaan ontwerpen   De 
challenge is een vorm van praktijkgericht leren waarbij studenten vanuit een intrinsieke motivatie aan 
de slag gaan met vraagstukken die voor zowel studenten als 
begeleiders nieuw zijn. Het team bestond in eerste instantie 
uit 16 personen, op dit moment is het team uitgegroeid naar 
50 personen, multidisciplinair van samenstelling. Het team 
heeft een eigen kantoor op de campus. Doel is een 
duurzaam appartement te bouwen met de visie dat het 
appartement zorgt voor connectie tussen bewoners. De 
hoop is dat de (tijdelijke) expatbewoners de gedachten 
achter het ontwerp meenemen naar hun eigen land.  

 
        

People to people 
Technology tot Technology  

People to technology 



Er wordt een volledig appartementencomplex ontworpen, met onderlinge verbindingen, met een 
gezamenlijk atrium en een groene wand. Een unit van het appartementencomplex wordt daadwerkelijk 
gebouwd met alle technologieen zoals energieopwekking, koeling, warm watervoorziening, 
substraatregeling van de beplanting etc. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is de passieve 
koeling door een overstekende gevel waardoor in de zomer schaduw gecreëerd wordt. De motivatie 
van studenten is groot, een unieke mogelijkheid om aan de hand van een realistische opdracht te 
mogen leren. 

Anne-Marie Rakhorst     Eigenaar duurzaamheidsplatform.nl 

 

Aanjager van transitie agenda grondstoffen, als ondernemer betrokken bij het realiseren van de 
Sustainable Development Goals (SDG). De boodschap is goed luisteren naar jongeren, successen 
vieren en ervaren dat jij het verschil kan maken. Een voorbeeld is de halvering van honger in de 
wereld, hier stond een termijn van 15 jaar voor terwijl het doel al binnen 12 jaar was bereikt. De kracht 
van Anne-Marie is het meenemen van mensen, het enthousiasmeren en aangeven dat ieder zijn of 
haar bijdrage ertoe doet. Verhaaltjes van kinderen, filmpjes van alledaagse situaties en jongeren 
betrekken bij de realisatie van de 17 SDG’s.  

Benjamin Barber organisator van de wereldontmoeting van burgemeesters (Global Parlement of 
Mayors, Human Cities Coalition), geeft aan dat de verandering in de stad ligt, inwoners van grote 
steden worden het eerst met problemen geconfronteerd. Denk daarbij aan Manilla en Jakarta, steden 
die langzaam wegzakken en te maken hebben met wateroverlast, denk ook aan drinkwaterproblemen 
in Kaapstad, Californië en Australië. Daar ligt ook de oplossing. 

“Be the change you want to see” 
 

Méér dan 1 miljoen inwoners van ‘slums’ van grote steden hebben zich verenigd in de Slums Dwellers 
International (SDI). Door te luisteren naar de bewoners van de achterbuurten, oplossingen ‘bottom-up’ 
genereren en de zelfredzaamheid te stimuleren worden veranderingen ingezet. Door afvalkringlopen 
wordt geld gegenereerd, wordt circulaire economie op een natuurlijke manier opnieuw uitgevonden. 
Inwoners van de slums hervinden hun trots en worden minder afhankelijk en worden zelfs betrokken 
bij beleid van de stadsbesturen. (SDI in board van HCC) 
Productiefaciliteiten worden steeds toegankelijker, jonge mensen gaan de uitdaging steeds 
makkelijker aan. Studenten die van koemest textiel te maken, studenten die deelnemen aan de Solar 
Challenge (2 miljoen kijkers)  “Let’s beat the Dutch”. Start-up ondernemers die een eigen gezinsauto 
op zonne-energie ontwerpen (Light year one). 

Wubbo Ockels zei: “10 % van het innovatiebudget zou naar de jeugd moeten gaan” 

Er wordt 2300 miljard belegd. Waarom zo weinig in de toekomst? We hebben spaargeld meer dan 
ooit, 360 miljard in Nederland en dat tegen bijna 0 % rente. De risicobereidheid is veel te laag, we 
moeten van behoudend beleggen naar duurzaam, impact beleggen.  
Banken weten te weinig en investeren dus behoudend, er is in Nederland veel expertise maar de 
kennis-asymmetrie (kennis ondernemers vs kennis banken) zorgt ervoor dat er nog te weinig aan 
impactbelegging gedaan wordt. Er zijn diverse start-ups die (ondanks de houding van banken) 
succesvol worden, bv. Felix in Amsterdam met verhuur van elektrische scooters, opkomst van deel-
economie (re-inventing wasserettes) en het upgraden van grondstoffen, modulair maken van 



apparaten en onderzoek naar verpakkingsmaterialen. Inrichting van de ‘Texture Valley’, onderzoek 
naar alternatieven voor ‘multiblends’, verpakkingen uit meerdere lagen die niet recyclebaar zijn. 
Verpak niet wat niet nodig is. 

Er is veel kennis aanwezig, het is nu van belang de kennis te benutten om met elkaar 
de verandering die we willen zien ook daadwerkelijk in gang te zetten. 

Harry van de Pol   Programmamanager Duurzaamheid Rijkswaterstaat 

Wat heeft de geschiedenis van Cornelis Lely te maken met de transities waar Nederland nu 
voor staat?  
In 1916 vond er een dijkdoorbraak plaats in de 
Zuiderzee met als gevolg veel overstromingen en 
enkele tientallen doden. Dat was voor de 
toenmalige regering de gebeurtenis waardoor het 
droogleggen van de Zuiderzee in gang gezet kon 
worden. In 1870 ontwikkelde Lely al plannen echter 
de ‘need of urgentie’ ontbrak.  

Ir. Cornelis Lely, eerst als ontwerper van het plan en daarna als Minister van Rijkswaterstaat 
hanteerde zeven principes; 
 Verspil nooit een goede crisis;  

 Bedenk een stoer en groots plan, begin snel en klein, niemand wist hoe het moest maar een snelle 
pilot in de Andijkse polder diende om kennis op te doen. Berekeningen van prof. Lorentz werden 
gebruikt om de invloed van de golfslag te voorspellen; 

 Het gaat altijd anders dan verwacht, zo is de Zuidwest polder nooit drooggelegd omdat de grond 
niet de moeite van drooglegging waard was; 

 Hard-core op de inhoud, geen concessies die het uiteindelijk resultaat negatief beïnvloeden;  

 Wees genadeloos opportunistisch, tijdens de besluitvorming dreigde een voedseltekort vanwege 
de eerste wereldoorlog, een extra argument voor drooglegging; 

 Bewandel ongebruikelijke wegen, Rijkswaterstaat was destijds archaïsch, hiërarchisch 
georganiseerd. Om met een slagvaardige organisatie te kunnen werken werd een aparte dienst 
“Zuiderzee Werken” opgericht; 

 Werk samen in de realisatie, hypermoderne aannemer coöperaties werden gevormd waardoor snel 
en slagvaardig met een Hollandse ondernemersgeest de drooglegging is uitgevoerd.   

Ongeveer 50 jaar later heeft een zelfde proces plaatsgevonden bij de realisatie van de Deltawerken.  
 
Transitie naar de huidige problematiek: 
Mondiaal en nationaal zijn klimaatakkoorden gesloten die de komende jaren een substantiële 
aanspraak doen op de creativiteit van ondernemers, onderwijs en overheden. Op 12 december 2015 
is de eindversie van de concepttekst voor het klimaatakkoord (bekend als het akkoord van Parijs) 
gepresenteerd. In het akkoord wordt de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van 
het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt het 
streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder is afgesproken dat er 
snel een eind dient te komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke 
oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. 
In een gezamenlijk plan van Rijkswaterstaat, NS-prorail en netwerkbeheerders wordt gewerkt aan 
oplossingen om aan de vraag naar hernieuwbare energie te kunnen voldoen. Rijkswaterstaat en 
NS=prorail beschikken over grote hoeveelheden ruimte en de netwerkbeheerders beschikken over 
kennis. Het ontbreekt niet aan geld maar wel aan voldoende opgeleide medewerkers die ingezet 
kunnen worden bij de aanleg en onderhoud van de energieparken.  
In de geschiedenis hebben alle voorgaande generaties ‘gestreden’ tegen de gevolgen van 
klimaatveranderingen, aanleg van dijken, droogleggen van zuiderzee, deltawerken etc. De huidige 
generatie gaat iets doen aan de oorzaak van de klimaatverandering. Als het ertoe doet kan veel 
bereikt worden, zo is de zure regen van de jaren ‘70- ’80 uit de vorige eeuw ook opgelost. 
In de lijn van Lely zal wellicht ook ‘buiten de lijntjes’ gedacht moeten worden, de dominantie van risico-
managers wellicht buitenspel gezet en het innovatieve vermogen van alle partners optimaal gebruikt 
worden. Zoals we nu denken (traditioneel) zijn er 5000 nieuwe medewerkers per jaar nodig, op alle 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkoord_van_Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pre-industri%C3%ABle_samenleving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiele_brandstof


niveaus, om de transitie mogelijk te maken. Samenwerking met scholen en branche organisaties is 
onontbeerlijk. Er zal ook veel relatief eenvoudig werk gedaan moeten worden waarbij de sociale 
transitie (participatie werk) een rol kan spelen.  
 

“Een volk dat leeft bouwt aan haar toekomst”, lijfspreuk Ir. Cornelis Lely. 

Stand van zake Duurzaam MBO, Leren voor Morgen en Build up Skills 
 
Leren voor morgen 
Leren voor morgen is de nieuwe coöperatie voor onderwijs op duurzaamheidsgebied in Nederland. 
Van peuter tot postdoc en van formeel tot informeel leren. In de coöperatie zitten o.a. het groene 
brein, duurzame pabo, DMBO, de groene groei, het groene brein roots, katapult, SME, IVN, 
Greenpeace, de Urgenda, Naturalis, De cooperatieve samenleving, St. Iona, NIVOZ,  Studenten voor 
Morgen het groene bureau en IkcircuLEER.    
De coöperatie gaat het aanspreekpunt worden voor de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. 

 

 

 

 

Rob de Vrind 
geeft aan dat het keuzedeel duurzaamheid het meest gekozen keuzedeel is in Nederland. 
Verschillende uitgevers hebben er lesmateriaal over gemaakt.  
DMBO zelf heeft ook lesmateriaal gemaakt. Dat staat op de website www.duurzaammbo.nl en is gratis 
te gebruiken mits je mee helpt te verbeteren. De site is al door de 500.000 bezoekers heen. DMBO 
gaat samenwerken met Katapult, het Groene brein Roots en de Groene groei. Er zijn regiogidsen 
aangesteld en een aanjaagteam helpt bij de organisatie van bijeenkomsten. Op het gebied van de 
bouw en techniek begint de aandacht toe te nemen. Bij fashion, uiterlijke verzorging, toerisme, horeca, 

marketing, business, de zorg, sport e.a. kan de aandacht nog beter. Daar is nog een weg te gaan.  
 
Build up skills 
Het is een project dat ervoor moet zorgen dat 70.000 mensen in de bouw leren “Nul op de meter” te 
bouwen. Daarvoor worden 76 modules op een app voor je smart phone gemaakt. Je kan de 
zelfstudiemodules zelfstandig doorlopen om de basiskennis op de gebieden op te doen. Daarna is het 
raadzaam die kennis in een praktijkcursus verder uit te diepen. 

Studenten aan het woord 
 
Helicon heeft enige tijd een biovergister op haar locatie in Boxtel. Een samenwerking tussen Helicon, 
van Maris Projects, de gemeente Boxtel en de provincie Noord Brabant. Lisanne Falkus vertelt over 
haar ervaringen. Er wordt onderzoek gedaan naar substraten in relatie tot productie van biogas. De 
leerwinst voor studenten is de samenwerking met andere partijen zoals opdrachtgevers en overheden.  

Lars van Beusekom noemt zich Eco-marketeer. Vanuit een ideologie is deze student van Koning 
Willem 1 College bezig om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de transitie in de circulaire 
economie. In Singapore heeft hij ideeën opgedaan m.b.t. groen in de stedelijke omgeving. Deze 
ideeën verwezenlijkt Lars (van oorsprong timmerman) bij het bouwen van ecologische huizen. Hij 
heeft inmiddels twee huizen op basis van houten skeletbouw, kalk- en henneptoepassingen 
gerealiseerd. Een voorbeeld van een gedreven start-upper die al tijdens zijn niveau 4 studie zelf 
sturing gaf aan zijn leerdoelen.  



Het Summacollege heeft met studenten in China een enorm ijssculptuur gemaakt.  
Gavin van Turnhout en Bart Rodrigues de Miranda vertelden erover. De unieke beleving om deel uit te 
maken van een projectgroep heeft méér gebracht dan kennis op het eigen vakgebied, de grootste 
leerwinst zat in het organiseren van activiteiten, oplossen van problemen met beperkte middelen en 
de onderlinge samenwerking in een team. Het gaat altijd anders dan je verwacht. 

Tien voorbeelden van hybride leeromgevingen 
  
Raymond Lahaye “Wijk van Morgen”  Arcus college 
 
Het project liep van 2009 tot 2014. HBO studenten deden het ontwerp. MBO studenten de 
voorbereiding en de bouw van vier gebouwen onder leiding van HBO-ers en het bedrijfsleven. 
Leerlingen leerden van elkaar, ieder jaar een prijsvraag van een gebouw dat daarna ook werkelijk 
gebouwd werd. 

 

Jasper Sluis van Avance (Spark campus) en Do-factory (eigen onderneming) 
 
Makers kunnen meer dan managers, pomp ze vol met doen. Jasper heeft samen met scholieren van 
vmbo en studenten van mbo, hbo en wo een biobased brug gebouwd. De brug moest in 35 dagen af 
zijn, de samenwerking tussen de verschillende opleidingsniveaus heeft veel opgeleverd. Het is 
duidelijk dat denkers en doeners elkaar hard nodig hebben. De brug is neergezet met sensoren en 
technologie zodat men kan meten wat de brug doet bij belasting en in de tijd. In Spark werkt 
bouwbedrijf Heijmans samen met het onderwijs en Daan Roosegaarde op een campus te Rosmalen. 
 
Pim Wagemans Werkplaats de Gruyter 
 
In de Gruyter werkplaats werkt de provincie Noord-Brabant aan allerhande projecten samen met 

‘Young Professionals’. Zo noemen ze de HBOers- MBOers en VMBO-ers liever. Ze hebben met 
wel duizend studenten gewerkt in tot nu toe al 60 projecten. Er zijn verschillende aandachtspunten, 

allen in de lijn van circulaire economie; circonomie (ecodorp Boekel), energie, erfgoed, samenleving, 
mobiliteit en omgeving. Ze werken in de Gruyterfabriek te 's-Hertogenbosch. 
 

Cor Konings  Kenniscentrum Circulaire Economie De Kleine Aarde 
 
Het kenniscentrum gaat draaien op vier pijlers. Niet alleen biobased met duurzame energie en kijkend 
naar de gebouwde omgeving maar ook met aandacht voor de sociale transitie. Mensen met 



achterstand op de arbeidsmarkt moeten ook een plek kunnen krijgen. Studenten onderhoud en 
verbouw zijn bezig de panden op te knappen, een adviseur maakt teeltplannen voor stadslandbouw 
en verticale landbouw, er is een grote kas aanwezig. Er komt een biomassa centrale en men gaat 
werken met wind, zon en warmtepompen. Overtollige energie gaat via een  warmtenet naar de 
omringende wijk toe. Er zijn in totaal 20 partners bij de samenwerking betrokken.  
 

 
Het plan is 22 appartementen te gaan bouwen waarvan één voor innovaties beschikbaar is. De 
nieuwste technieken worden toegepast, zo gaat o.a. Semilla Sanitation Hubs de reststromen water 
zuiveren, grondsubstaten worden onderzocht op groeieigenschappen en verschillende alternatieve 
energiewinning systemen worden geplaatst.   
Met studenten aan de slag, cross overs creëren tussen bouw, installatietechniek, groen en de sociale 
sector. Het PO en VO zijn welkom en mogen er b.v. profielwerkstukken komen maken. 
   

 
 

 
Ries Luijsterburg Engineering for Society  Summa college  
 
www.summa-engineering.nl 
25 jaar geleden had men 7 klassen techniek. Vier jaar geleden nog maar 16 leerlingen. Nu weer 35. 
(50 was het doel) Je moet de leerlingen boeien. Bedrijven kunnen ze niet vinden, alleen met techniek 
krijg je ze niet meer. Vandaar het concept Engineering for society, een concept waarbij wonen, 
werken, zorg, recreatie met thema’s security, energie, zorg, evenementen in het programma 
terugkomt. Met de bedrijven zijn afspraken gemaakt m.b.t. betaling in de stageperiode en facilitering 
van een deeltijdstudie bij het HBO. 

http://www.summa-engineering.nl/


 
 
 

Paul Bekkers iXperience ROC de Leijgraaf 
 
Bij de Leijgraaf gaat men met studenten de toekomst in met de nieuwste technologieën en andere 
onderwijs methodieken. Onderwijs wordt toekomstgericht en uitdagend vormgegeven. Zoveel mogelijk 
blended learning met cross-overs tussen opleidingen. Studenten uit verschillende opleidingen komen 
elkaar in het Ixperium tegen. Zodra google lens uit kwam hebben ze meteen zo’n bril uit Amerika laten 
komen, de studenten gaan aan de slag met virtual reality brillen, een groene wand, grote lasers en 3D 
printers. 

 
 
 

Bert van Spreuwel ROC Tilburg 
 
ROC Tilburg heeft een praktijkruimte gebouwd met alle duurzame energietechnieken. Daar kunnen 
studenten kennismaken met het hele spectrum. Er worden zowel eigen studenten opgeleid als 
medewerkers van bedrijven. Ook studenten van andere ROC’s kunnen er komen leren. Bij de 
opleidingen van werktuigbouwkunde (W&E) is de BOL-BBL constructie ingevoerd, studenten volgen 
het eerste jaar in opleiding in BOL-constructie met veel praktijklessen door instructeurs vanuit het 
bedrijfsleven. Vervolgens maken zij de opleiding in de BBL-constructie af. Veel instructie via de smart-
phone of tablet. Principe beleven = leren. 
 



Testfaciliteiten 

 

 
  

 

 
 
 

Niels Jalvink  Duurzaamheidsfabriek Da 
Vinci college Dordrecht 
 
De duurzaamheidsfabriek is een coöperatie tussen 
onderwijs en bedrijfsleven. Het is een volledig 
hybride leeromgeving waar engineering en 
prototyping plaats vindt. Studenten maar ook ondernemers hebben de beschikking over een lasrobot, 
een CNC-waterstraalsnijder, een las simulator, een simulator van de elektromotor van een windmolen 
etc. In principe alle technieken die ook beschikbaar zijn in het bedrijfsleven. De fabriek heeft de 
Europese VET provider award gewonnen (VET= vocational education and training). Er worden boten 
gebouwd samen met studenten. De duurzaamheidsfabriek moet zelfs gaan uitbreiden door het succes 

 

   |  
  
Roeland Westra Centrum Duurzaam Friese Poort 
 
“De eerste stap naar levensecht onderwijs”, semi-hybride met opdrachten uit het bedrijfsleven. Het 
onderwijs is flexibel ingericht, men spreekt liever over een streep aan de horizon i.p.v. een stip aan de 
horizon. Duurzaam gericht op het behoud van de wereld, studenten in hun nieuwsgierigheid prikkelen, 



samen met de bedrijven kennis van morgen met elkaar delen. De challenge is het inrichten van een 
energiecampus of het ontwerpen van een duurzame brug.  
Project bedenk een brug naar de toekomst. ROC de Friese Poort werkt met de design thinking 
methode. Stap 1; 16 groepjes studenten doen een pitch na een pressurecooker sessie, stap 2; 10 
weken ontwerpfase en stap 3: 10 weken maken van het eindproduct. 

 

  
 

Rob de Vrind Het techniekatelier Koning Willem I College 
 
Multidisciplinair: 5 afdelingen leveren studenten 1-2 dagen 10 weken lang. Opdrachten komen van 
buiten. Het atelier is door studenten zelf ontworpen, één ruimte om het creatief denken te stimuleren. 
Studenten werken met de PIT-methode, van prikkel tot pitch. 

 


