
 

 

                                Themabijeenkomsten Circulariteit 2023 

Een drietal bijeenkomsten rond het thema Circulair Bouwen: 

 
Circulariteit wordt nadrukkelijk een thema voor woningcorporaties en bouwondernemingen. 

Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben voor we zover zijn dat hergebruik van 

materialen algemene toepassing vindt wordt het steeds duidelijker dat (sloop)afval grote 

milieueffecten met zich mee brengt en dat de voorraden grondstoffen eindig zijn.  

 

Daardoor lopen bouwkosten op en wordt het doel het bieden van duurzame en dus 

toekomstbestendige en betaalbare corporatiewoningen steeds moeilijker te realiseren. 

 

Voor het Kennisnetwerk Woningcorporaties is dit voldoende aanleiding om met enkele 

partners in enkele bijeenkomsten aandacht te besteden aan duurzaamheid/circulariteit. 

 

Hierbij kondigen we voor het eerste halfjaar 2023 een drietal bijeenkomsten van 

uiteenlopende aard aan, met de bedoeling dat u de data in uw agenda reserveert. Aan de 

inhoud van de bijeenkomsten wordt nog volop gewerkt en u ontvangt per activiteit een apart 

programma. Voor de eerste activiteit kunt u binnenkort een uitnodiging verwachten en kunt u 

zich vervolgens via de mail bij ondergetekende aanmelden. 

 
16 maart 2023: Bezoek aan Calduran Kalkzandsteen (15.00 tot 19.00 uur, incl. maaltijd) 

Bedrijfspresentatie, rondleiding en diverse inleidingen o.a. over Coöp. Cirkelstad  

Gastheren: MT Calduran Kalkzandsteen en Ben Kruseman, Spinner voor Cirkelstad 

Noord Nederland. Locatie: Hoogersmilde. (deelnemers: max. 30). 

 
20 april 2023: Bezoek woningcorporatie De Volmacht (15.00 tot 19.00 uur, incl. 

maaltijd)  

Bedrijfspresentatie, excursie en presentatie “Wijk van de Toekomst”. 

Gastheer: Jaap Boekholt, directeur-bestuurder De Volmacht/tevens lid “Drenthe woont 

Circulair” en voorzitter van de Bouwsociëteit Drenthe. 

Locatie:  Gieten (deelnemers: max. 50). 

 
15 juni 2023: Ontvangst gemeente Hardenberg (15.00 tot 18.30 uur, incl. hapje) 

Presentatie van de woonvisie en bouwplannen, excursie langs projecten. 

Gastheer: Martijn Breukelman, wethouder wonen. 

Locatie: Gemeente Hardenberg (deelnemers: max.30) 

 
Zoals gezegd hoeft u zich nu nog niet aan te melden, u ontvangt voor elke bijeenkomst een 

aparte uitnodiging. Het aantal deelnemers is evenwel beperkt. 

Deelname is in alle gevallen gratis en de bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd 

en/of een hapje en een drankje.  

 

Met vriendelijke groet 

Hans Oostmeijer 

secretaris Kennisnetwerk Woningcorporaties 

 

 


