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3.D.1 Deelname initiatief Struijk Groep. 

Nieuw Keten-initiatief 2 
De Struijk Groep participeert in een groep van sloopbedrijven die circulair slopen. Zie bericht 

hieronder. 

VERAS lanceert website allesovercirculairslopen.nl 
VERAS heeft een  nieuwe website www.allesovercirculairslopen.nl gelanceerd tijdens de 
drukbezochte ledenbijeenkomst in het *techniek Huys te Veldhoven. Prof. ir. Elphi Nelissen – 
werkzaam als decaan en hoogleraar duurzaam bouwen aan de TU Eindhoven en tevens 
voorzitter van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie – opende met een druk op de knop 
de nieuwe website. 
 
De ontwikkeling van de website www.allesovercirculairslopen.nl komt voort uit het 
activiteitenprogramma Circulair Slopen van VERAS. VERAS wil met deze website bijdragen aan 
kennisontwikkeling en informatie-uitwisseling over Circulair Slopen en de belangrijke positie 
van de sloopbranche in de circulaire economie benadrukken. De leden van VERAS zijn een 
belangrijke schakel in Circulair Slopen en kunnen dit laten zien via de website.  
 
De website www.allesovercirculairslopen.nl  bestaat uit drie onderdelen:  

Kennisbank:  In de Kennisbank vindt u de beschikbare kennis (uit onderzoeken, 

pilotstudies en beleidsdocumenten) op het gebied van Circulair Slopen 

en de circulaire economie. 

Succesverhalen: Leden van VERAS tonen hier voorbeelden van hoe zij Circulair Slopen 

in de praktijk brengen en zo hun bijdrage leveren aan de circulaire 

economie. 

Sloopmaterialen Online: Op Sloopmaterialen online bieden sloopaannemers hun vrijgekomen 

grondstoffen uit sloop of demontage aan voor een tweede leven in de 

circulaire economie. 

Visie 

De ontwikkeling van de website www.allesovercirculairslopen.nl komt voort uit het 
activiteitenprogramma Circulair Slopen van VERAS. VERAS wil met deze website bijdragen aan 
kennisontwikkeling en informatie-uitwisseling over Circulair Slopen en de belangrijke positie 
van de sloopbranche in de circulaire economie benadrukken. De leden van VERAS zijn een 
belangrijke schakel in Circulair Slopen en kunnen dit laten zien via de website.  

Missie 

Een beter wereld door circulair slopen. Restmaterialen worden op een verantwoorde wijze 

hergebruikt waardoor minder grondstoffen nodig zijn. 
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Participanten  

Deelnemers zijn te vinden op de website www.allesovercirculairslopen.nl. Tevens is duidelijk 

zichtbaar wie participeert als lid van de kennisbank. 

http://www.allesovercirculairslopen.nl/

