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CIRCULARITEIT

Start bouw Green Transformable 
Building Lab in Heerlen

Eerste 100% elektrische 50 tons  
trekker-oplegger combinatie in gebruik

Eerste volledig elektrische betonmixer: 
CO2 en NOx neutraal

Bij circulair bouwen wordt er geen steen, geen schroefje 

weggegooid. In plaats van het lineaire bouwen, beheren 

en uiteindelijk slopen, is circulair bouwen gericht op  trans-

formatie, upgrade en hoogwaardig hergebruik. Dat is ook 

de gedachte achter het Laboratorium voor Green Trans-

formable Buildings (GTB Lab©) in Heerlen. De nieuwbouw 

van dit laboratorium, op het bedrijventerrein In de Cramer 

te Heerlen, is 22 juni begonnen. Op 6 juli vindt een kick-

off event plaats met stakeholders, bij IKEA, naaste buur 

van het Green Transformable Building Lab.

D e nieuwbouw gebeurt 
volgens reversibele bouw-
principes. Het gebouw heeft 

geen vaste vorm, maar transformeert 
elk jaar opnieuw. Naast het testen van 
nieuwe bouwproducten worden ook 
bestaande materialen – de oogst van 
urban mining – geschikt gemaakt voor 
de nieuwbouw van het GTB Lab©. “Voor 
de bouw wordt gebruik gemaakt van 
bouwmaterialen die vrijkomen uit andere 
gebouwen of die met bouwbedrijven 
en bouwindustrie worden ontwikkeld. 
Bouwpartners blijven eigenaar van hun 
bouwmaterialen en ontvangen die  over 
10 jaar weer retour. Uitgangspunt is om 
in een dynamisch proces een circulaire 
bouwmethodiek te ontwikkelen, te 
testen en te demonstreren. Het GTB Lab©  
is een tijdelijk en afvalloos gebouw dat 
moet gaan functioneren als een innova-
tief en tastbaar voorbeeld van circulair 
bouwen, met als credo: ‘sloopafval is 
een fout in het ontwerp’,” aldus Elma 
Durmisevic, grondlegger en directeur van 
GTB Lab©.

Eerste fase
De bouwmethodiek van GTB Lab© staat 
voor een nieuwe manier van bouwen. 
Iedere onderdeel is inzetbaar voor meer-
dere functies of op meerdere posities. 
Uitgangspunt is dat de bouwmethode 
jaarlijkse transformaties zonder sloop 
en waardeverlies ondersteunt. De eerste 
fase bestaat onder meer uit baksteen, 
en staal. Staatsbosbeheer leverde acht 
onbewerkte (11 meter hoge) boom-
stammen (Douglas hout),  inlands hout 
afkomstig uit een bos nabij Apeldoorn. 

De boomstammen en staalconstructie 
worden overkapt door een gelamineerde 
houtconstructie, bekleed met isolerende 
en luchtdoorlatende platen. Deze platen 
zorgen ervoor dat alle ruimtes onder het 
dak profiteren van optimale lichttoevoer. 

De modulair uitgevoerde zuidgevel is 
voorzien van energie producerend tripel 
glas (met PV strips), de noordgevel is 
uitgevoerd met verwarmd tripel glas. 

In Rotterdam is een 50 tons elektrische vrachtwagen in  
gebruik genomen. Dit is de eerste elektrische van dit for-

maat die in Nederland rijdt. Een mijlpaal binnen het Rotterdams 
Klimaatakkoord en een grote stap om de transitie naar schone 
stadslogistiek in dit zware segment op gang te brengen.

De vrachtwagen is een initiatief van transportbedrijf BREYTNER 
en logistiek dienstverlener H.N. Post & Zonen en is mede tot 

stand gekomen door de subsidieregeling DKTI-transport; een 
subsidie van de Rijksoverheid om de ontwikkeling van duur-
zaam vervoer te stimuleren. De vrachtwagen wordt voor diverse 
logistieke stromen ingezet; het vervoer van straatstenen van 
fabrikant Struyk Verwo voor de Gemeente Rotterdam, super-
marktdistributie voor PLUS Retail en containervervoer in de 
Rotterdamse haven.

K ijlstra Betonmortel lanceerde in september 2020 in 
Amsterdam de eerste geheel elektrische betonmixer ter 

wereld. De mixer en de vrachtauto waarmee die wordt vervoerd 
zijn geluidsstil en volledig vrij van de uitstoot van  
CO2 en stikstof.

Kijlstra Betonmortel heeft samen met Bontrup Mortel Circulair 
een betonmortel centrale in de Amsterdamse haven. Samen 
leveren ze met dit initiatief een bijdrage aan zowel het gemeen-
telijke als het havenbeleid dat meer inzet op duurzaamheid.

De vermindering van stikstof, een ander effect van de elektri-
sche aandrijving, is daarnaast gunstig voor de woningbouw-
ambities van de hoofdstad. De stikstofproblemen hebben soms 
een vertragende werking op bouwprojecten.

Technisch directeur van Kijlstra, René Kors, wijst erop dat één 
wagen nog maar het begin is. “Er zijn zo’n 150 betoncentrales 
in Nederland. Vanuit elke fabriek vertrekken dagelijks vracht-
wagens en betonmixers. Als elektriciteit of waterstof in onze 
sector de norm wordt, creëren we een gigantisch milieuvoor-
deel.”

ELMA DURMISEVIC ONTWERPT LAB VOOR CIRCULAIR BOUWEN

Elma Durmisevic

‘’Sloopafval is een 
fout in het ontwerp  

Rotterdamse Klimaatdeal
De elektrificatie van (zware) voertuigen draagt bij aan een 

schone, aantrekkelijke en gezonde stad. Rotterdam werkt aan 

deze doelstelling met meer dan 100 Rotterdamse bedrijven 

en maatschappelijke organisaties; binnen het Rotterdams 

Klimaatakkoord. Met 55 klimaatdeals én andere maatregelen wil 

Rotterdam in 2030 de CO2-uitstoot met 49,6% verminderen ten 

opzichte van 1990.

Op deze pagina twee recente voorbeelden van Zero emissie materieel. In de 

komende edities van BouwCirculair besteden we opnieuw aandacht aan Zero 

emissie materieel.  Met daarbij aandacht voor ZE voorbeelden. Hebt u met uw 

materieel ook stappen gezet op weg naar Zero emissie, laat het ons weten.  

Mail naar wijnand@acquirepublishing.nl 

ZERO EMISSIE

mailto:wijnand@acquirepublishing.nl


12    13   •  nr. 2  •  juni 2021

Virtuele kennisbank 
Het GTB Lab© krijgt verschillende 
functies. Via een virtuele kennisbank, 
die voor de zomer in gebruik wordt 
genomen, wordt kennis gedeeld over 
circulair bouwen. Het gaat met name 
om informatie voor gemeenten, corpo-
raties, aannemers en andere partijen 
die betrokken zijn bij herstructurerings-
opgaven. Met als basis slim en toekomst-
bestendig bouwen. In de kennisbank 
zijn onder andere ontwerpvoorbeelden 
te vinden, informatie over materialen 
en hergebruikspotentieel, financiële- 
en businessmodellen, en ervaringen 
van andere projecten op het gebied 
van circulair bouwen, zoals het lande-
lijk bekende project SUPERLOCAL in 
Kerkrade.

Uitvoeringsprogramma 
Circulair Bouwen in Parkstad 
Het GTB Lab© verbindt partijen die 
actief zijn in het regionale Uitvoerings-
programma Circulair Bouwen in Parkstad. 
In dit programma zijn centrale speer-
punten benoemd binnen de regionale 
bouwopgaves, zoals grote herstructu-
reringsopgaven (sloop), ambities op het 
gebied van digitalisering (Smart Service 
Campus), energietransitie (PALET) en het 
creëren van extra werkgelegenheid. 
Ook vervult het GTB Lab© een rol als 
regionale hub. “Het lab moet een infor-

matie- en ontmoetingsplek worden over 
circulair bouwen: een etalage voor ‘inno-
vatie in de bouw’, waar wetenschappe-
lijke inzichten en maatschappelijke eisen 
en wensen samenkomen.”
 
Inzet van markt en overheid
Elma Durmisevic, naast directeur van het 
GTB Lab© ook verantwoordelijk  voor het 
ontwerp van het gebouw, is blij dat na 
alle energie en tijd die in het opzetten 
van het GTB Lab©  is gestoken, het 
eindelijk is gelukt om dit unieke initia-
tief in Parkstad te realiseren. Het Green 
Transformable Building Lab© – kosten: 
! 1.525.700, –, wordt gerealiseerd en 
co-gefinancierd door verschillende  
partners uit de bouw en industrie zoals  

De Groot Vroomshoop, Kloeckner 
Metals, ODS NL/Jansen, Pilkington 
Nederland, Ammanu LED-Intelligence, 
Jongen Bouwpartners, Rodeca BV, 
4D architects, Advies Bureau Brekelmans, 
MJb groep - Bouwregisseurs, ABT  
Ingenieurs, Staatsbosbeheer, 
TheNewMakers, Bluedeck, en Moooz. 

Daarnaast hebben Stadsregio Parkstad 
Limburg, IBA Parkstad, Provincie 
Limburg, gemeente Heerlen en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een subsidiebijdrage 
geleverd. Rabobank vestigng Parkstad 
Limburg heeft het project in de voor-
bereidingsfase ondersteund.”

GTB Lab© deelt ook kennis over modellen om circulariteit te meten. Dit 
gebeurt met de Reversible BIM (RBIM) tool van Elma Durmisevic, een follow 
up van een eerder ontwikkelde tool,  gevalideerd tijdens het EU BAMB2020 
project. RBIM wordt op dit moment geïntegreerd met drie andere circulair 
modulen (3D scanning, material database, en blockchain) op het Digital 
Deconstruction Platform. De ontwikkeling van dit platform vindt plaats 
onder leiding van GTB Lab© en maakt deel van een EU Interreg project.  
Het platform zal in de loop van 2021 getest worden op in totaal zes  real 
life projecten in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. 

Meer informatie staat op: 
www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/

Betonketen Parkstad Limburg van start

Met overheden en marktpartijen uit alle geledingen van de betonkolom is 
een samenwerkingsinitiatief gestart in de regio Parkstad Limburg. Barrières 
worden weggehaald, duurzame kwaliteit wordt daadwerkelijk geborgd om 
invulling te geven aan de ambities en uitdagingen waarvoor de maatschap-
pij staat.

Duurzaamheid bereik je niet alleen. Het is een thema dat vooral door een 
intensieve samenwerking tussen ketenpartners echte resultaten oplevert.  
Dit beleid wordt praktisch ingevuld samen met sloopbedrijven, recycle-
bedrijven, aannemers, beton(mortel)producenten en overheden. 

Stapsgewijs sluiten samenwerkende partijen met elkaar op lokaal niveau  
de ketens en vindt er extrapolatie plaats op regionaal niveau. Geleidelijk  
aan ontwikkelt zich dit naar een circulaire economie op landelijk niveau.                                                                                                   

Kijk op de website van BouwCirculair welke organisaties zich hebben aan-
gesloten. www.bouwcirculair.nl/betonketen-parkstad/
 

Overzicht van reversible principes  en verbindingen zoals toegepast in GTBLab Module.

CIRCULARITEIT
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