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Tilburg, 27 juli 2021 
 
 
onderwerp: Nieuwsbrief Up New Bouw 
 
Geachte relatie van Up New Bouw, 
 
Inmiddels zijn we een paar maanden onderweg met de bouw van Up New Bouw. Daarbij hebben we op één of 
andere manier met elkaar contact gehad. Zo net voor de vakantie willen we je graag kort informeren over de 
voortgang. Binnen Up New Bouw concentreren we ons op de focuslijnen ‘Netwerk’, ‘Kennisdeling’ en 
‘Projecten’. In deze nieuwsbrief nemen we je graag mee met de voortgang hierin. 
 
Netwerk 
Er is met een groot aantal partijen gesproken over nut, noodzaak en de rol van Up New Bouw én over welke 
thema’s op het gebied van circulaire bouwen en slopen aandacht verdienen. Behalve met veel grote en 
kleinere bouw-, sloop- en installatiebedrijven én fabrikanten en leveranciers uit de regio, zijn er waardevolle en 
vruchtbare gesprekken gevoerd met ondermeer Bouwend Nederland (afd Brabant Mid-west), provincie 
Brabant, Cirkelstad, Alba Concepts en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn we vaste partner geworden 
in ROBO (Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs), een regulier overleg tussen bouwbedrijven, opleiders 
(waaronder ROC Tilburg) en overheden en is Up New Bouw één van de partners van het netwerk Brabantse 
aanpak Circulair Bouwen. In dit initiatiefrijk netwerk zitten ondermeer ketenpartijen uit de bouw, 
opdrachtgevers en financiers. Dit netwerk krijgt tijdens de Dutch Design Week (Eindhoven, 16-24 oktober 2021) 
een duidelijk gezicht. Daarnaast is er contact met LENTE, een collectief van acht Midden Brabantse 
Woningbouwcorporaties. Kortom, het netwerk en daarmee de bekendheid van Up New Bouw groeit gestaag.  
 
Projecten 
Vanuit deze netwerkgesprekken is een aantal vragen gekomen die voldoende aanleiding zijn om verdere 
projecten mee op te zetten.  

 Eén daarvan is de CIRCO track over ‘Verduurzaming van bestaande woningen’. Deze gaat in september 
draaien. Hierbij onderzoeken ketenpartijen gezamenlijk hoe de verduurzaming van 350 woningen van 
een corporatie van een DEF naar een A label in de praktijk georganiseerd is en waar waardeverlies 
optreedt. Vervolgens wordt gekeken hoe dit waardeverlies omgezet kan worden in waardecreatie. 
Kortom, van verlies naar winst. Frank van Duren van Kera-Eco heeft ons bij de organisatie hiervan heel 
waardevol op weg geholpen, dank daarvoor Frank!  
In het najaar wordt een tweede CIRCO track georganiseerd. We denken daarbij aan het thema 
‘circulair slopen en nieuw bouwen’. Jullie input daarvoor is welkom! 
 

 Een ander project dat we op willen zetten, heeft betrekking op ‘Goed circulair opdrachtgeverschap’. 
We onderzoeken de mogelijkheid om een Masterclass op te zetten voor overheden, waarin het 
opstellen van een realistische circulaire uitvraag centraal staat. Hiervoor zijn we in gesprek met 
ondermeer de gemeente Breda en de Provincie Brabant. We boren hiervoor ook ons netwerk binnen 
het (HBO) onderwijs aan. Jullie input daarvoor is welkom! 
 

 Een derde project in de dop is de organisatie van één of meerdere rondetafelgesprekken tussen 
opdrachtgevers voor sloopwerken (overheden) en de Midden Brabantse slopers. In de praktijk blijkt er 
namelijk een behoorlijk gat te zitten tussen de theorie (de uitvraag) en de praktijk (het te slopen 
object en de herbestemming van materialen). In deze rondetafel gesprekken willen we de knelpunten 
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helder boven tafel krijgen, zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kan worden en 
bouwmaterialen een hoogwaardig tweede leven kunnen krijgen. Jullie input daarvoor is welkom! 

 
 Verder zijn er op het gebied van materiaalhubs allerlei ontwikkelingen in de markt, zowel bij 

individuele bedrijven als bij overheden en collectieven. Vanuit Up New Bouw bekijken we hoe we hier 
een verhelderende rol in kunnen spelen. Jullie input daarvoor is welkom! 

 
Inspirerende voorbeelden 
Tijdens onze ontdekkingstocht door het circulaire bouwland stuiten we regelmatig op inspirerende 
voorbeelden van circulaire bouw. Een voorbeeld daarvan is Kamp C in Vlaanderen (www.kampc.be), maar zo 
zijn er meer. Al deze voorbeelden krijgen een plekje op de portal www.up-new.nl die momenteel in 
ontwikkeling is. Deze gaat in het najaar live. 
 
Ontdekstation013 
Samen met Ontdekstation013 ontwikkelt Midpoint Brabant onder andere workshops om kinderen te laten 
ontdekken wat circulaire economie is en waarom het belangrijk is om er zelf mee aan de slag te gaan. Verder 
verkennen we de mogelijkheden om andere lagen van onderwijs te bereiken. Dit doen we door bijvoorbeeld 
het netwerk te delen en door de samenwerking met onder andere Helicon te onderzoeken. Ontdekstation013 
richt zich met name op techniek. Duurzaamheid en Circulaire Economie wordt echter een steeds belangrijker 
onderdeel van de programmering.  

Nieuwe materialen 
Binnen Up New Bouw werken we aan een inspirerende collectie van circulaire, biobased en nieuwe 
bouwmaterialen.  Deze collectie wordt voorzien van de nodige productinformatie als ook een verwijzing naar 
de fabrikant / verkopende partij. Het is de bedoeling dat deze collectie zichtbaar wordt in het Up New 
Experience Center. Jullie input daarvoor is welkom! 
 
Up New Experience Center 
Dit moet hét inspirerende thuishonk worden voor circulair bouwend Brabant (en ver daarbuiten). Samen met 
het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt invulling gegeven aan dit centrum. Ook de Avodubo kan hier 
een vaste plek krijgen. Inmiddels zijn we met een partij in gesprek om eventueel in gezamenlijkheid een ruimte 
te betrekken en daarmee een start voor dit centrum te maken. Mogelijk eerst in een pop-up vorm. De 
gesprekken krijgen na de vakantie en in het najaar een -hopelijk positief- vervolg.  
 
Afsluitend 
De komende periode staat in het teken van het verder ontwikkelen en uitvoeren van genoemde en nieuwe 
projecten en activiteiten. Hoewel corona het ons niet heel makkelijk heeft gemaakt (maar daar hebben we 
allemaal mee te maken), maken we -met een beperkt uitvoerend team- mooie stappen voorwaarts. We kijken 
uit naar het vervolg de komende maanden en hopen jullie dan ook weer eens live te kunnen ontmoeten.  
 
Voor nu allemaal een fijne vakantie, blijf gezond en hopelijk tot snel! 
 
Zonnige groeten van team Up New Bouw, 
Vincent van Rijsewijk (vincentvanrijsewijk@midpointbrabant.nl)  
Casper van der Leun (caspervanderleun@midpointbrabant.nl)  
Sarah Kostense (sarahkostense@midpointbrabant.nl)  


