
De online circulaire marktplaats voor 
herbruikbare bouwmaterialen, bomen, planten 
en materialen uit de buitenruimte

Peter Kreukniet – Programmamanager Circulair 



Grondstoffen 

raken op !



De aarde 
heeft stress 



De wereld verandert.

En dat moet ook.

Het kan zo niet langer.





Naar een circulair (sloop/renovatie/transformatie)project

• Het begint met een circulaire ambitie!

• Breng materialen in kaart (vrijkomend/toe te passen)

• Begin op tijd

• Maak het concreet

• Hergebruik binnen eigen organisatie

• Zoek samenwerking (keten)

• Circulariteit als onderdeel aanbesteding



Slopers, civiele aannemers en 

groenbedrijven worden 

redders.



De keuze van 

de overheid



√ GRONDSTOFFENAKKOORD MINISTERIE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: CIRCULAIR AANBESTEDEN IN 2023 

√ CIRKELSTEDEN DIE IN 2030 OF 2035 AL 100% CIRCULAIR WERKEN



We moeten anders denken.

En anders werken. 



Niet zo?!, maar zo!!!



Mooie initiatieven, 

maar iets ontbreekt. 

• overzicht

• marktvraag en aanbod 

• schaalgrootte

• durf/vertrouwen 

• Hergebruik bij relaties stimuleren



Circulair opdrachtgeverschap

• Essentieel voor stimuleren circulariteit

• Start met een ambitie!

• Samenwerking belangrijk

• Kan op veel manieren vormgegeven worden

• Tijd is een bepalende factor



Sloopbedrijven, civiele aannemers en groenbedrijven die circulair 

denken bundelen hun krachten met Insert



Dit is de volgende stap.

DE PROFESSIONALISERING VAN 

HERGEBRUIK VAN BOUWMATERIALEN.



De online marktplaats 

om hergebruik van 

(bouw)materialen 

te stimuleren. 

Een collectief van sloop,- groen en 

civiele bedrijven



De digitale marktplaats voor hergebruik van (bouw)materialen, bomen en planten

Voor opdrachtgevers, aannemers, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven, 

overheden 

• bundelt losse marktplaatsen op 1 locatie; 

• Samen faciliteren van de transformatie van sloopmateriaal tot bouwmateriaal

• Samen het hergebruik van materialen bevorderen door partijen in de bouwketen te verbinden en ondersteunen

• Koppelen van herbruikbare materialen op hoofdniveau volgens STABU2 en NL/SfB; dus gemakkelijk door architecten in nieuwe

projecten in te zetten



Insert Diensten

Kennisdelen Insert marktplaats Materialen- en/of stoffeninventarisatie

Advies op maat Specifieke zoekopdrachten Materialenopslag



Sloopproces traditioneel Sloopproces Circulair

Grondstoffeninventarisatie +

materialeninventarisatie

Plan voor afvoer grondstoffen + 

afzet producten hergebruik

Uitvoering (circulaire) sloop



Insert Stakeholders



Afvalverwerker

Bouwhandel

Marktplaats

Nieuwe situatie

Madaster

Sloopaannemers

Civiele aannemers

Groenbedrijven

Productindustrie

Aannemers



EN, WERKEN WE STRAKS SAMEN CIRCULAIR MET U?


