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COMMUNITY
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AANWEZIG
•
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•
•
•

Noor Gerritsen, BAM Infraconsult
Stan Kerkhofs, adviseur CE RWS (verslaglegging)
Nienke Venema, RWS adviseur bruggen en viaducten,
Jean Paul Close, initiatiefnemer van de stad van morgen
Esther van Eijk, van Hattum en Blankevoort
Rob van Hout, innovatiemanager InnovA58
Machiel Crielaard, CE RWS
Stefan van Alphen, in2waste
Mantijn van Leeuwen, NIBE
Maarten Schäffner, Witteveen & Bos
Erik Meijer, Witteveen & Bos
Simone Houtman, Rijkswaterstaat (verslaglegging)
Erik de Munck, Centrum Hout
Kees Quartel, Span Beton

AFWEZIG
•

Robby van de Broek, Roelofsen (griep)

AGENDA
Mantijn licht de opbouw van de vergadering toe:
1)

Korte voorstelronde

2)
Presentatie van het gedachtegoed van Peter van Assche (Bureau SLA in samenwerking met
Overtreders-W) gepresenteerd door Stan
3)

Discussie verdere formulering doel van deze community voor de komende 5 maanden

WELKOM
Mantijn verwelkomt de nieuwe leden: Erik Meijer stagaire van Witteveen en Bosch en Erik de Munck van Centrum
Hout.
Mantijn legt kort de context uit van deze groep.
Uit de Circulaire Infra Community, die opereert onder de vlag van de Bouwcampus zijn 3 groepen geformeerd:
•
Visie op de circulair snelweg
•
Meekoppelkansen
•
Samenwerken en contractvorming
PRESENTATIE GEDACHTEGOED PETER VAN ASSCHE
Stan presenteert de 6 concepten ontwikkeld door Peter van Assche in opdracht van Innova58. De presentatie is
gegeven tijdens de Week van de Circulaire Economie. Zie hiervoor de PDF die ter voorbereiding is toegestuurd.
Hij staat ook op de site van de Bouwcampus. Stan heeft een open opdracht gegeven. Wat is een circulaire
snelweg, zonder al te veel invulling te geven. Inspiratie bron was het Peoples Pavillion , een paviljoen in opdracht
van de Dutch Design Week gebouwd met geleende materialen, die daarna weer terug gaan naar de rechtmatige
eigenaar.
Voor meer informatie over Peter van Assche http://www.bureausla.nl/tag/dutch-design-week-2017/
DISCUSSIE VERDERE FORMULERING
Een groot aantal partijen hebben hun doelstellingen voor deze community op papier gezet. Mantiin ligt de
doelstellingen toe. Als voorbereiding op de overkoepelende doelstelling van deze groep.
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De volgende thema’s zijn benoemd:
Omgaan met obstakels: Maarten van Witteveen en Bosch geeft aan dat de functieboom voor het project
Inova58 al is vastgesteld. Dit kan beperkingen opleggen aan het uitwerken van circulaire opties voor Innova.
Verbinding met de weg --> lokale snelweg. Het is een andere manier van denken, bijvoorbeeld werkplek
onderweg van Peter Assche
Toekomst creëren en uitproberen. Dit is analoog aan Peter Assche. Het gaat hierbij om het uittesten in
een living lab, in de omgeving van Innova58 of in een later project
Maarten maakt een aantal opmerkingen:
Het is belangrijk om in de schoenen van de ander te staan; ontwerpers hebben een andere insteek. Hij
heeft er veel tijd in geinvesteerd. Als voorbeeld bij de technische snelweg probeer je negatieve functies van de
snelweg zo te ontwerpen, dat het positief wordt (omdenken)
Maarten vindt het belangrijk dat we het over een circulaire snelweg hebben. Vel opties passen ook op
een duurzame snelweg
Er ontstaat een hele discussie, onder andere met betrekking tot duurzaam en circulair. Uiteindelijk wordt gekozen
om de volgende keer de doelstelling nader te bepalen middels de insteek van:
De circulaire biologische kringloop
De circulaire sociale kringloop
De circulaire technische kringloop
Door de kennis van deze 3 kringlopen toe te passen op een lokale situatie wordt, dit vertaald in een lokale
circulaire oplossing ter plaatse.
Stephan en Maarten hadden hier een duidelijk beeld bij. Ze worden uitgenodigd om samen met Stan en Mantijn
dit verder uit te werken, zodat we in de volgende vergadering het doel verder kunnen uitwerken.
Naar aanleiding van deze vergadering wordt iedereen gevraagd hun schriftelijke reactie te geven op het verhaal
van Stan en Peter van Assche, ter inspiratie en ondersteuning van de gekozen doelstelling.

ACTIEPUNT
Stan : toevoegen van nieuwkomers op de lijst en deze voorzien van de notulen van de vorige keer en andere
relevante documenten.
Stephan, Maarten, Stan en Mantijn: doelstelling nader bepalen.
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 16 maart om 14.00 uur.
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