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Gebiedsontwikkeling en bouwopgaven van 

nu en de toekomst vragen – gelukkig – steeds 

vaker om een scherpe, circulaire visie. Sterker 

nog; we bewegen van bestemmingsplan naar 

omgevingswet en daarmee naar aandacht 

voor het circulaire samenspel tussen alles wat 

je in een gebied kunt zien. Van bruggen en 

gebouwen tot de straten en het groen. Een 

circulair gebied is dat waar klimaatadaptief 

de norm is en de woning energie en de auto 

worden opgeladen met energie die anders 

‘overblijft’. Er is een relatie tussen alles wat 

in het gebied voorkomt, het werkt samen. We 

praten over hergebruik en producten die op 

termijn simpel aan te passen zijn zonder verlies 

van grondstoffen (afval). Het is een gesloten 

stroom.

Want hoe kom je als gemeente of ontwikkelaar erachter 

wat mogelijk is? Met welke ambitie creëer je ruimte voor 

vernieuwing, voor wat komen gaat? Wat mag je vragen 

aan de makers van de openbare ruimte als het gaat 

om circulariteit, klimaatbescherming en een gezonde 

leefomgeving zonder afval en uitval? Het antwoord op 

al die vragen hebben óf vinden wij. We werken nauw 

samen met de bouw, toeleverende industrie en de 

universiteiten om circulaire toepassingen te ontwikkelen 

voor nu en in de toekomst. Zo creëren wij voor jouw 

gebiedsgerichte ontwikkeling en bouwopgave een 

afwegingskader waarmee je nu en op termijn een goed 

overzicht krijgt in de circulaire mogelijkheden. 

Wij zijn die reisleider. Een vertrouwd advies wanneer 

je je ver van huis of op onbekend terrein begeeft. 

We zijn bereid vandaag gevalideerde technieken in 

twijfel te trekken om ver voorbij eerste toepassingen 

en korte termijn te denken. Vanuit onze kennis en ons 

netwerk adviseren we jou uiteindelijk in de project-  

en gebiedsontwikkeling, altijd passend bij jouw 

voorwaarden en budget. Circulaire gebiedsontwikkeling 

wordt de norm en samen creëren we jouw visie, 

passend bij alle eisen die er worden gesteld. Zo maken 

we samen onze leefomgeving weer toekomstbestendig 

en maken wij het ontwikkelen hiervan makkelijker en 

leuker.

“Dat klinkt simpel, 
maar waar begin je?”

Neem contact op met 

Nico van Hoogdalem

Nico@circl.nl, +31 (0)6 15 22 92 83 

of bekijk onze website: www.icircl.nl

Benieuwd naar wat 
wij voor jou kunnen 
betekenen?


