
  

Uitnodiging online symposium Circulair op straat – 11 februari 
De Rijksoverheid stuurt de laatste jaren steeds meer aan op circulariteit. Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken.  
Vanuit Economische zaken is men gestart met Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie 2019 – 2023, en diverse 
lokale overheden hebben vergaande ambities om de verduurzamen. Als VNVF en Vereniging Straatmeubilair staan we 
gesteld om als leveranciers antwoord te geven op deze ambities. Beide verenigingen hebben de laatste jaren al aardig aan 
de weg getimmerd en veel geleerd.  
Op 11 februari organiseren we voor de twee de keer een gezamenlijk symposium over dit onderwerp. Dit keer is het een 
online bijeenkomst waarin we ingaan op twee actuele vraagstukken. 
 

12.50 u Sessie open voor deelnemers 

________________________________________ 
Microsoft Teams-vergadering  
Neem deel via uw computer of mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

________________________________________ 

 

13.00 u Opening en welkom 
 

Jacques Goddijn – HR Groep 

13:10 u Circulair Aluminium: gerecycled aluminium en de 
mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan. 
 
Veel van de fabrikanten werken met aluminium. De vraag is of ze 
deze grondstof kunnen blijven gebruiken? Is er 100% gerecycled 
Aluminium? Wat zijn de mogelijkheden? Deze vragen en meer 
relevante ontwikkelingen komen aan bod in deze bijdrage van de 
DAA (Dutch Aluminium Association) 
Na afloop van de presentatie is gelegenheid tot vragen stellen en 
discussie. 

Albert Hogewoning van HighRise en  
Leopold Moormann van Hydro 

 

 

14:00 u Pauze  

14:10 u  Circulaire producten voor de overheid, hoe werkt dat (niet)? 
 
Welke kansen zijn er voor straatmeubilair en verkeersborden? En 
hoe pak je deze kansen op?  En hoe gaan we om met onze 
opdrachtgevers?  
Cirkellab specialiseert zich in de kansen die een circulaire 
economie biedt. Vanuit economische, duurzame, en 
maatschappelijke ontwikkelingen zien we inmiddels breed 
draagvlak en urgentie om slimmer om te gaan met grondstoffen, 
materialen, producten en afval – een circulaire aanpak brengt al 
deze doelstellingen bij elkaar tot versterkende oplossingen. Met 
uitgebreide ervaring op elk van de benodigde deelgebieden, richt 
Cirkellab zich op deze synergie om te komen tot concrete aanpak 
en businesscases die overheden en bedrijven in staat stellen om 
bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in 
kansen, oplossingen en businesscases.  

Jan-Willem Kanters van CirkelLab 
 

 

14:40 u En hoe verder? Wat zien we vanuit de branche als kansen, 
bedreigingen en mogelijkheden? 
 
Samen met de laatste spreker praten we nog even door.  
 

 

15:00 u Afsluiting  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwN2RkMTItZTIxOC00NTFlLTk2ZTUtMzcxYmJkNTNjN2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223556ffec-5022-42d8-b56c-276a02f004f8%22%2c%22Oid%22%3a%22a4a08365-79f3-40a6-8566-9806d07378e7%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=a4a08365-79f3-40a6-8566-9806d07378e7&tenantId=3556ffec-5022-42d8-b56c-276a02f004f8&threadId=19_meeting_MmIwN2RkMTItZTIxOC00NTFlLTk2ZTUtMzcxYmJkNTNjN2Zj@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL
http://www.cirkellab.nl/

