
WIJ MAKEN WERK VAN STEDEN ZONDER AFVAL, ZONDER UITVAL 
www.cirkelstad.nl | info@cirkelstad.nl | Telefoon 085 - 105 1170  

Parade circulaire gebiedsontwikkeling  

RASL en ACCEZ in samenwerking met Cirkelstad – 26 mei 2021 

Als één ding duidelijk is geworden van twee jaar wetenschappelijk onderzoek naar circulaire 

gebiedsontwikkeling, dan is het de diversiteit die het complex en interessant maakt. Hoe ontwikkel je 

het huidige gebied door naar een nieuwe circulaire omgeving? Je komt daarbij veel (historische) 

waarden tegen, met tal van partijen die deze waarden vertegenwoordigen: “Gebiedsontwikkeling heeft 

ook een sociaal/maatschappelijke analyse nodig”. Met die partijen wil je in gesprek, juist hen wil je 

horen of inzetten voor jouw ontwikkeling. 

Dat was ook de uitdaging om vanuit Cirkelstad deze Parade met RASL en ACCEZ op te zetten. Om de 

kennis over circulaire gebiedsontwikkeling te verrijken met de praktijk. Goed dat de kennis er is, maar 

#Hoedan? Hoe doen we dat in de praktijk? Twee inspirerende roergangers lieten horen hoe zij het 

hebben gedaan. Met een groep van 40 vrienden zelf een woongemeenschap ontwikkelen met alle 

vragen die je dan op jezelf afroept: “Het gebouw is van de vereniging, niet van individuele bewoners. 

Leg dat maar eens uit aan financiers”. En de ontwikkelaar die “Happy People” concreet heeft gemaakt 

om er ook daadwerkelijk op te kunnen sturen. 

De Parade ging verder, je werd meegenomen en geprikkeld om een circulair gebied ook anders te 

ervaren. “When thinking about progress and solutions, in visual terms it goes from isolated islands 

towards mixing and matching”. Je zag dat een lineair gebied verkleurt wanneer dat een circulair 

gebied wordt. Geluid versterkt dat: “Noise is often thought of as environmental disturbance, but it’s 

interesting because it portrays human activities and interactions, it embodies movement and the 

creation of spaces that are still being made.”  

Dank voor deelname! Dank voor de samenwerking RASL en ACCEZ en de weergaloze opening! En zoals 

de Parade is… zal hij vast binnenkort weer elders opduiken, met een eigen kleur en eigen inbreng. Voor 

nu een goodie bag voor alle deelnemers. Om ervaringen terug te kunnen lezen. En zoals beloofd: wil je 

een keer de partnerdag van Cirkelstad bijwonen, geef je op via info@cirkelstad.nl. Ook voor Cirkelstad 

was deze sessie het begin van veel meer circulaire én inclusieve ontwikkelingen. Meedoen is nog nooit 

zo makkelijk geweest! 

Ondernemende groet, 

Rutger Buch, Gemeentesecretaris Cirkelstad 
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