
5.1 Lopende initiatieven 

Circulaire Prinsenhof Arnhem/Kenniscentrum Circulariteit 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het project ‘Circulaire Prinsenhof 
Arnhem/Kenniscentrum Circulariteit’. Dit project kenmerkt zich als innovatief initiatief en richt 
zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-
reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.  Er zijn verschillende 
partijen betrokken zoals de Wageningen University, Deltion College, TNO, Heijligers en overige 
partijen. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

ü Verslagen en presentaties bijeenkomsten  
 

Ontmanteling Tijdelijke rechtbank Amsterdam 

Dit project is net als de Prinsenhof Arnhem in samenwerking met verschillende partijen tot 
stand gekomen waarbij aandacht is besteed aan het delen van kennis tussen de betrokken 
partijen én externe stakeholders. Het gebouw komt na vijf jaar te zijn gebruikt als tijdelijke 
rechtbank in eigendom van Lagemaat. Met een digitale 3D-scan van het gebouw zijn alle 
materialen geïnventariseerd en gedocumenteerd. Vervolgens wordt het gebouw 1-op-1 weer 
opgebouwd in Enschede, op het ‘Kennispark’ (gebied Business & Science Park/ Campus 
Universiteit Twente). 

Overige initiatieven 

• Kennisdeling Czech Green Building Council conferentie 2022 
• Circulaire ontmanteling BSO Wapenveld 

o Aansluitend: ontwikkeling 1.110 m2 locatie Heerde voor Werk-leerbedrijf ‘Lucrato’ te 
Heerde 

• Circulaire oogst 10.000 m2 hal te Ede 
o Aansluitend: realisatie circulair bouwmaterialen depot + kantoren ‘De Rietwal’ te 

Heerde 
• Circulaire delving 7.400 m2 ‘Prinsenhof A’ te Arnhem (betonnen casco) 

o Aansluitend: Ontwikkeling 8.400 m2 Kenniscentrum Circulariteit te Heerde 
• Circulaire delving betonelementen ‘Ivoordreef Utrecht’, met refurbished inzet in nieuwbouw 
• Circulaire personeelsdag (nov 2021) op projectlocatie “Verplaatsing Tijdelijke Rechtbank 

Amsterdam” 
• Praktijkcase circulaire realisatie Schaapskooi Zwolle 
• Praktijkcase circulaire sloop Noordgouw school Hattem 
• Praktijkcase circulaire sloop èn bouw van stalvoorzieningen Gendringen/Varsseveld 
• Deelname Insert circulaire marktplaats 
• Cirkelsteden Apeldoorn & Zwolle initiatief 
• Circulaire sloop “Frosty food” complex, Russenweg 6 te Zwolle 

o Aansluitend: realisatie circulair bedrijfsgebouw “Howden”op HighTech park Hengelo 
met donorskelet 

• Realisatie informatiecentrum “De Kwekerij”, Burg. Fockema Andrealaan 13 te Utrecht 
• Actieve relatie Slopersbranche (VERAS) en Architectenbranche (BNA): 

o Bijdrage aan ‘Architecture Now #16’, pakhuis De Zwijger te Amsterdam 
o Actieve deelname contactmomenten tussen beide branche organisaties 
o Kennisdeling voortgang businessmodellen ‘ontwikkelen nieuwe panden met bestaande 

bebouwing’ 
• Kartrekker-rol in ‘De Proeftuin Circulariteit’ van deltaWonen 
• Circulaire gebiedsontwikkeling SSH woontorens Utrecht met herbruik atoomkelder als waterbassin 
• Co-founderschap circulaire coöperatie “Insert” met redistributie secundair geoogste 

systeemplafondplaten 
• Ontwikkeling productielijn “Circulair Mineraal” Oost-Nederland met betonsplits-techniek 
• Ontmanteling en remontage van ‘Tijdelijke Rechtbank Amsterdam” in Oost-Nederland 

o Aansluitend: ontwikkeling kantoor- en trainingslocatie op Sciencepark Enschede 



• Verzorgen van MasterClasses circulair ondernemen voor o.a. Schiphol en gemeente 
Haarlemmermeer 

• Deelname commissie ‘Circulair Ontwerp’ in betonakkoord overleg ’21 
• Deelname commissie ‘Circulair Ontwerp’ in CB’23 overleg 
• Participatie NEN werkgroep ‘Restwaarde’ 

 

Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2022: 

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 
BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Totale besteding Kennis en tijd– 
continue bijdrage 

€ 80.000,-  
 

Presentaties 

TOTALE KOSTEN € 80.000,-  

Tabel 1: Begroting voor sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 
Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 

 


