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14:20 Eerste Parallelsessies
Sessie 1: Level Playing Field voor
Houtbouw

Houtbouw is aan een opmars bezig in Nederland. De voordelen van
dit hernieuwbare materiaal zijn legio, maar worden nog niet goed
verwerkt in bestaande instrumenten voor het vaststellen van
milieu-impact. Afgelopen maanden is binnen het Lente-akkoord 2.0
een groep bezig geweest met het verzamelen van informatie over
de stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving en
praktische uitdagingen bij houtbouw. U krijgt een overzicht en gaat
in gesprek over de vraag wat prioriteit heeft om houtbouw op te
schalen.

Vincent Gruis,
Hoogleraar Housing
Management TU Delft
(moderator)

Jurrian Knijtijzer,
directeur Finch
Buildings

Niels Castelein, timber
structural engineer bij
Sweco en lid
Themagroep Houtbouw

Paul van den Heuvel,
directeur Centrum Hout
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14:20 Eerste Parallelsessies
Sessie 2: Positie van ontwerper in
seriematig en industrieel bouwen

De overheid stimuleert standaardisatie in de bouw om de productie
op te schroeven. Ook voor het opschalen en betaalbaar maken van
circulariteit in de bouw is standaardisatie cruciaal. Maar
leefbaarheid en afstemming op de lokale situatie vragen om
ontwerp op maat. Dit vraagt om goede afstemming tussen
architecten en opdrachtgevers. Hoe kunnen ze samen het maximale
halen uit industriële bouwmethodes?

Fred Schoorl directeur
BNA

Martijn van Gameren
architect bij Paul de
Ruiter Architects

Thijs Huijsmans Senior
adviseur Circulair
Bouwen bij Heijmans
Vastgoed
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14:20 Eerste Parallelsessies
Sessie 3: Duurzaamheidswinst door
vroege samenwerking met
toeleveranciers
Fabrikanten van bouwmaterialen omarmen industriali-sering in de
bouw en steken de milieuprestaties van hun producten steeds
scherper in. Hiermee kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren
aan de grootschalige verduurzaming van de woning-bouw, vooral
wanneer ze vroeg in het ontwikkelproces betrokken worden. Tijdens
deze sessie laat een aantal praktijk-cases zien welke winst er zo
behaald kan worden, maar ook waar de grenzen liggen. Hoe kan
vroege fase samenwerking eruitzien? Hoe kan een goede integratie
van materialen en installaties leiden tot een optimaal circulair
woonconcept? En welke ontwikkelingen op het gebied van
industrialisering en circulariteit kunnen we komende jaren
verwachten?

Niels Ruijter
directeur NVTB
(moderator)

Nico Blaauw
teamleider
Duurzaamheid &
Techniek bij Trebbe

Erik van Haasteren
Commercieel Directeur
Dyka

Eduard van der Meer
algemeen directeur VBI

Frank te Poel
CEO Saint Gobain
Solutions

6

14:20 Eerste Parallelsessies
Sessie 4: Circulair Conceptueel Bouwen

Conceptueel Bouwen standaardiseert het bouwproces focust op
afstemming van vraag en aanbod tussen opdrachtgever en
aanbieder. Hierdoor kan de schaalgrootte en snelheid worden
bereikt die nodig is om de wooncrisis het hoofd te bieden én
betaalbaar duurzaam te bouwen. Een tweetal praktijkvoor-beelden
uit de markt laten zien welke doelen gehaald kunnen worden met
een duurzaam woonconcept. U hoort hoe Conceptueel Bouwen het
transactieproces tussen afnemer en aanbieder van conceptuele
nieuwbouw kan stroomlijnen. Daarna gaan we in gesprek welke
uitdagingen er zijn voor conceptueel circulair bouwen.

Lajos Walbeek
directeur Brickton
(moderator)

Marc Nelen
adviseur NCB

Bas Sievers
directeur-bestuurder
Woonpartners

Dinant te Brinke
directievoorzitter BAM

NTB
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14:20 Eerste Parallelsessies
Sessie 5: Het Nieuwe Normaal:
benchmark voor toekomstige wet- en
regelgeving
Het Nieuwe Normaal heeft afgelopen twee jaren zowel de
ondergrens als de bovengrens van circulair bouwen onder-zocht.
Dat is gebeurd door samen met marktpartijen praktijk-projecten te
evalueren. De komende jaren wil BZK Het Nieuwe Normaal verder
adopteren als benchmark voor wet- en regelgeving. Het is dus
cruciaal dat professionele opdracht-gevers aansluiting vinden op dit
programma. Na een uitleg over Het Nieuwe Normaal en de impact
op wet- en regel-geving horen we van Synchroon en BPD hun
ervaringen. Wat is de impact van HNN op de ontwikkelpraktijk? Hoe
verhoudt het zich tot bestaande instrumenten als MPG en BENG?
Daarna gaan we in gesprek: Hoe kan HNN worden ingezet in de
transitie naar snelle grootschalige circulaire woningbouw?

Noor Huitema
co-founder Copper8

Maaike Perenboom
projectontwikkelaar bij
Synchroon

Marije Kamphuis
manager circulariteit bij
Van Wijnen
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14:20 Tweede Parallelsessies
Sessie 6: De toekomst van MPG als
instrument voor klimaatneutrale
circulaire bouw
De MPG-eis aan nieuwbouw zal de komende jaren steeds verder
worden aangescherpt, van de huidige 0,8 naar 0,5 in uiterlijk 2030.
Hoe kan de bouw daarop anticiperen? Hoe kunnen we de
rekenregels en methodieken achter de MPG aanscherpen om te
komen tot een methodisch geheel om duurzaamheidsvraagstukken
in al hun complexiteit te kunnen beoordelen? Hoe krijgen we een
‘level playing field’ voor materialen zodat ook de broodnodige
innovatie tot de markt kan doordringen? Tijdens deze sessie hoort u
praktijkverhalen, visies en gaat u in gesprek over de toekomst van
de MPG.

Harm Valk
Senior adviseur en
partner Energie &
duurzaamheid bij
Nieman (moderator)

Geurt Donze
directeur W/E adviseurs

NTB

Jan Willem Groot
directeur NMD
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14:20 Tweede Parallelsessies
Sessie 7: Biobased voor CO2neutraal/negatief bouwen

Onno Dwars
Ballast Nedam

Rosa Bos
Ballast Nedam

Overige sprekers nader
te bepalen

Het toepassen van biobased materialen kan een flinke impact
hebben op de circulaire business case van nieuwbouw. Door lokaal
verbouwen en verwerken ontstaat een gesloten keten die CO2negatief kan zijn. Wat kunnen we doen om biobased initiatieven op
te schalen en een plek te geven naast andere duurzame
oplossingen? Wat is er nu al mogelijk?

11

14:20 Tweede Parallelsessies
Sessie 8: De dubbele winst van
tijdelijke circulaire woningbouw

Tijdelijke woningbouw kan de druk van de huidige woningnood
verlichten doordat procedures sneller worden doorlopen en nieuwe
locaties voor woningbouw worden ontsloten. Modulaire, lichte
woonconcepten maken de keuze voor circulaire bouwmethodes een
stuk eenvoudiger. Waar staan we nu? Wat zijn de
praktijkervaringen? U hoort praktijkverhalen en visies van
voorlopers. Daarna gaan we in gesprek: wat kunnen reguliere
ontwikkelingen leren van hun tijdelijke tegenhangers? En wat zijn de
uitdagingen voor tijdelijke woningbouw qua duurzaamheid, proces
en business case?

José van der Plas
BPD (moderator)

Rianne PaijmansJongenelen
Ketenmanager
Wijkontwikkeling Van
Wijnen Zuid

Stefan Schuwer
eigenaar Takutan
Management en
adviseur bij
Woonbedrijf Eindhoven

Michael van Zanten
ontwikkelmanager
Rabobank SmartBuilds

Stefanie Gijsbers
gemeente Eindhoven
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14:20 Tweede Parallelsessies
Sessie 9: Digitalisering: winst in tijd en
business case

De derde digitaliseringsgolf (na CAD en BIM) kan een grote disruptie
veroorzaken in de bouw. De belofte is groot: met één druk op de
knop automatisch gegenereerde ontwerpvarianten van
stedenbouwkundig tot geveldetail, met onderliggende
berekeningen qua prestatie en kosten. Hoe kan de sector
digitalisering inzetten om te versnellen, faalkosten te verminderen
en efficiënter te bouwen? Kennisdeling is essentieel, maar hoe geef
je die vorm en van wie is de data? Hoe verenig je alla partijen zover
dat ze meedoen in deze digitale ketensamenwerking?

Andrej Andrejevic
oprichter OMRT

Joris Boers
mede-oprichter van
Lister Buildings

Hanneke van der
Heijden
Strategic Advisor
Rotterdam Circulair bij
Gemeente Rotterdam
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14:20 Tweede Parallelsessies
Sessie 10: Brede toepassingen voor
Bouwstromen

Is de bouwstroom essentieel voor de circulaire business case? U
hoort de ervaringen van verschillende bouwpartijen. Daarna gaan
we in gesprek over de voordelen van Bouwstromen voor bouwers,
ontwikkelaars, corporaties en beleggers. Welke beren op de weg
zijn er nog? Is er behoefte aan meer gestandaardiseerde werkwijze,
kennisdeling, afstemming van contracten, aanbestedingsregels,
overheidsbeleid etc?

Atto Harsta
Bouwcampus

Thomas Wellink
Adviseur bij
Transitiebureau
Circulaire
Bouweconomie

Robin Sommers
projectcoördinator
duurzaamheid bij Plavei

Dinant te Brinke
directievoorzitter BAM

Peter Wories
conceptontwikkelaar bij
Woonwaard
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