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What to talk about?

✓Visie van Heijmans op circulair bouwen

✓Opschalen 

✓Vraag & aanbod

✓Nieuwe verdienmodellen
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Visie van Heijmans op circulair bouwen

PRESENTATIE ZEN 



Circulariteit als onderdeel van de 
gezonde leefomgeving

VISIE HEIJMANS
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Doelstellingen 
circulariteit

• 2023 kúnnen we 100% circulair bouwen

• In 2030 doen we dit ook voor alle projecten
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Roadmap circulaire 
woningbouw 2023

1. Verbeteren wat we hebben (laaghangend fruit)

2. Specifieke productgroepen verbeteren 

1. Zoals beton, daar bouwen we veel mee

3. 100% circulair op grote schaal, disruptief 

innoveren

Voetregel invoegen via menu Beeld > Koptekst en voettekst 7
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Uitdagingen van circulair bouwen
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Uitdaging 1: opschalen

Heijmans conceptwoning:

• Gestandaardiseerde woning (plattegrond)

• Gevel aanpasbaar per project

• Heijmans Huismerk = huurvariant

• Heijmans Wenswonen = koopvariant

• Groeien richting 1200 woningen per jaar. 
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Project: Mariënkroon, Berkel-Enschot



Meten is weten

Analyse CPG conceptwoningen -> impact meten

• CirculariteitsPrestatie Gebouwen: geeft mate van uitputting aarde en impact op klimaat 

weer

• Woning scoort nu 7,2

• Optimalisatie: naar 8 -> oa. EPC 0

• Naar 8,5 of hoger -> drastischer

maatregelen als houten constructie
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• Presentatie zen

Uitdaging 2: matchen van vraag en aanbod

• Hoe zorg je ervoor dat gebruikte 

materialen in een nieuw gebouw 

terecht komen?

• Véél initiatieven zoals Madaster. 

Heijmans Matching Materials.

• Renovatie AMC eerste opstal.



Uitdaging 3: nieuwe 
verdienmodellen

• Circulariteit vraagt om nieuwe verdienmodellen 

zoals lease, as a service en sharing.

• Markt missen als je niet mee gaat 

(onderhoudscontract -/- licht…)

• Voorbeelden: Uber, Airbnb, Amber, Netflix…

• Banken: circulaire hypotheek.

PRESENTATIE ZEN
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Uitdaging 3: concrete voorbeelden
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Lift lease Mitsubichi

Philips light as a service 

(lichtminuten)

Ahrend zitminuten

Binnenwanden as a service

Heijmans One as a service:

• Boodschappenservice

• 3x sporten p.wk. Binnen 500 meter

• 300 mobiliteitsminuten per week 

(fiets/ auto)

Heijmans One sharing:

• Deelklusmateriaal (boormachine)

• Sharing mobility (auto, brommer, 

fiets…)
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