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Circulair Vastgoed Congres 2022
Datum: dinsdag 6 september
Programma: 10.00 uur – 16.15 uur
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein
PE-punten: 6

Tijd om op te schalen - Maar hoe doe je dat?
Circulariteit moet en kan!
Kennis en bewustwording zijn essentieel om op te
schalen. Het is meer dan ooit noodzaak om grotere
stappen te maken bij het ontwikkelen, gebruiken en
hergebruiken van gebouwen en materialen. Maar hoe
pak je dat aan? En waar begin je?

Best practices
Tijdens dit congres nemen diverse partijen u mee in
best practices en gaan we in op de vraag hoe je circulair
vastgoed ontwerpt en meet, welke materialen je wel en
niet circulair gebruikt (gerecycled beton, hout,
combinaties) en hoe je om moet gaan met aanbesteden
en regelgeving. Voor het opschalen zijn innovatie en
industrialisatie noodzaak!
Leer van uw vakgenoten en laat u inspireren tijdens
het Circulair Vastgoed congres.

Uw deelname:
Voor maatschappelijke organisaties
€ 395 excl. btw
Voor overige organisaties
€ 495 excl. btw

Programma in het kort
• Circulair ontwerpen
Anders leren denken in de ontwerpfase
• Circulair aanbesteden
Innovatieve aanbestedingen en nieuwe
contractvormen
• Circulair bouwen
Urban Mining als betaalbare oplossing bij
circulair bouwen
• Circulariteit meten
M
 ateriaalgebruik , verantwoorde herkomst,
toekomstscenario’s en lLosmaakbaarheid
• Circulair Project
Circulaire sloop en wederopbouw stadskantoor
• Circulaire Schaalsprong
Green Deal Houtbouw, houtbouw in de
Metropoolregio Amsterdam

Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang.
Daarna kan altijd een collega in uw plaats deelnemen.

• Circulariteit - Regelgeving
Opschalen van innovaties vraagt om adequate
regelgeving

Volledig programma achterzijde

• Circulariteit - het alternatief?
Biobased, innovatie en industrialisatie in
de bouw

Schrijf u in op www.circulairvastgoedcongres.nl
Instituut Voor Vastgoed
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl
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Programma
Dagvoorzitter Tom van ‘t Hek, spreker/presentator

09.30 - 10.00 uur

Ontvangst en registratie

10.00 - 11.00 uur

Ochtendprogramma

• Circulair ontwerpen: Niet slopen is pas echt circulair
Anders leren denken in de ontwerpfase
Sander Ros, algemeen directeur, architect BNA, RoosRos architecten
• Circulair aanbesteden: Het kan anders!
Innovatieve aanbestedingen en nieuwe contractvormen
Danny Floren, adviseur duurzame voorzieningen, Synarchis

Sander Ros

11.00 uur Pauze

Danny Floren

11.30 - 12.30 uur

Vervolg ochtendprogramm

• Circulair bouwen: Betaalbaar en schaalbaar!
Urban Mining als betaalbare oplossing bij circulair bouwen
Rob van Lith, manager circulaire samenwerkingen, New Horizon
• Circulariteit meten: Building Circularity Index BCI gebouw
Materiaalgebruik
	
, verantwoorde herkomst, toekomstscenario’s
en Losmaakbaarheid
Jim Teunizen, partner ALBA concepts

Rob van Lith

12.30 uur Lunch

Jim Teunizen

13.30 - 14.30 uur

Middagprogramma

• Circulair Project: Circulaire sloop en wederopbouw stadskantoor
Een bijzonder nieuw HUIS van Roosendaal
Jan Willem van Kasteel, senior adviseurs ICSadviseurs
• Circulaire Schaalsprong
Green Deal Houtbouw, houtbouw in de Metropoolregio Amsterdam
Bob van der Zande, urban strategist Balthasar & Partners

Jan Willem van Kasteel

14.30 uur Pauze

Bob van der Zande

15.00 - 16.15 uur

Vervolg middagprogramma

• Circulariteit: Regelgeving op de schop
Opschalen van innovaties vraagt om adequate regelgeving
Hans Korbee, expert circulaire bouweconomie
• Circulariteit het alternatief ?
Biobased, innovatie en industrialisatie in de bouw
Jan Willem van de Groep, inspirator, innovator, entrepreneur

Hans Korbee

16.15 uur Netwerkborrel
Jan Willem van de Groep

Schrijf u in op www.circulairvastgoedcongres.nl

