
1

DURA VERMEER URBAN MINER
CIRKELSTAD DRECHTSTEDEN & HOEKSCHE WAARD

donderdag 24 maart 2022



2

Circulair bouwen is onderdeel van ‘de circulaire 
economie’. Hiermee wordt een economisch systeem 
bedoeld waar geen afval meer bestaat en 
grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. 

Minimaal gebruiken en maximaal hergebruiken van 
grondstoffen dus. 

URBAN MINING
CIRCULAIR BOUWEN 
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Urban Mining is het proces van het 
oogsten en hergebruik van 
materialen. Bij einde functionele 
levensduur komen materialen 
beschikbaar. De omvang van de 
klimaatcrisis vereist dat het 
ambitieuzer en proactiever wordt 
toegepast.

Bron afbeelding: Metabolic

IN DOEN VERBINDEN

URBAN MINING
CIRCULAIR BOUWEN
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BOUW- EN VASTGOEDSECTOR

CIRCULAIR BOUWEN 

                    
                     

                   
                     

50% grondstoffenverbruik

40% energieverbruik

35% CO2 uitstoot 

                                     
                     



BARRIÈRES VOOR CIRCULAIR BOUWEN
WAARDEBEPALING
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• Circulaire bouwhub van Dura Vermeer in regio Rotterdam

• Richt zich op het verduurzamen van woningbouw, utiliteitsbouw, 
infrastructuur

• Actief in sloop, transformatie, renovatie en nieuwbouw

• We delen kennis, sluiten partnerships door de keten heen en tonen 
initiatief met het in de markt zetten van nieuwe concepten, 
processen en producten zowel lokaal als regionaal.

DURA VERMEER URBAN MINER
WIE ZIJN WIJ?



DRIETAL ACTIVITEITEN
FOCUS OP CIRCULARITEIT

UM 
logistics

Circulair

loket

Upcycling



ACTIVITEITEN
UPCYCLING

Oogsten
Bewerking

Hoogwaardig
hergebruik

Sociale werkplaats
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UPCYCLING
LICHTMASTEN & ARMATUREN
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UPCYCLING
CIRCULAIRE VIADUCTEN
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UPCYCLING
DONORSTAAL



ACTIVITEITEN
UM LOGISTICS

• White label

• Ontlasting van omliggend wegennet door 
modal shift naar transport per schip

• Efficiënter bouwen door gebundelde 
afbouwpakketten

• Reductie van vervoersbewegingen van 50 –
80% (TNO)

• Reductie van CO2 en stikstof van 40 – 70% 
(TNO)
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Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0
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UM LOGISTICS
ACTIVITEITEN

Werkplek opslagTransport Bouwplaats transportLeveranciers SamenstellenHub Pakket Verwerken

Leveringsproces via het logistiek
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OP EN RONDOM DE BOUWPLAATS
LOGISTIEK PLAN

Bouwplaats inrichting

Waar gebeurt wat?

Oppersteiger

Opstelplaats mobiele kraan

Los- en bevoorradingszone

Rij richting bouwverkeer

Goederenbeweging

Bouwplaats inrichting

Goederenstroom op de bouw
Goederen mogen alleen na toestemming en ontvangst 
van een bouwticket naar de bouwplaats worden 
verstuurd.
Vrachtwagens worden gelost in de los- en 
bevoorradingszone.         Hierna pakt de mobiele kraan de 
goederen op en verplaats deze naar de juiste 
oppersteiger.            Vanaf de oppersteiger worden de 
goederen door runners naar de juiste locatie/ ruimte 
gebracht.           Afval en retour stromen gaan op dezelfde 
weg terug.



ACTIVITEITEN
CIRCULAIR LOKET

Circulair bouwen biedt kansen, maar betekent 
ook een nieuwe manier van werken, waarbij de 
nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het 
voorkomen van afval en verspilling. Om dit goed 
in projecten te implementeren is kennis nodig. 
De kennis vergaren we door de keten heen en 
delen we met de markt.

Onze advisering is gebaseerd op onder andere 
de volgende vraagstukken:

• Hoe kan ik circulariteit borgen in een project?

• Welke hergebruikte materialen zijn toe te 
passen in het project?

• Welke vrijkomende materialen uit het project 
kunnen hergebruikt worden in andere 
projecten?

MATCHMAKING
VRAAG & AANBOD

ADVIES BIJ TENDERS

RAPPORTAGE
MPG, CO2 & GRONDSTOFFEN

                    
                     

                                     
                     

                        
                     



ACTIVITEITEN
CIRCULAIR LOKET

AANSLUITEN OP PROCESSEN | HOE EERDER HOE BETER

Flow u-bouw

Mate van invloed & circulaire kansen



ACTIVITEITEN
CIRCULAIR LOKET

Circulair bouwen biedt kansen, maar betekent ook een 
nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het 
sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en 
verspilling. Om dit goed in projecten te implementeren is 
kennis nodig. De kennis vergaren we door de keten heen 
en delen we met de markt.

• Koppeling materialenpaspoort

• Digital twin

• CO2 calculator

• Marktplaats

• Beheer & onderhoud



WAAROM DEZE LOCATIE?
URBAN MINER
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LANCERING MAART
DURA VERMEER URBAN MINER


