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Rotterdam Cirkelstad 

Cirkelstad is een totaal concept. De partners staan sterk in hun individuele dienstverlening en zijn 

koploper in hun branche. In gezamenlijkheid staan zij garant voor het sluiten van de materialen 

kringloop binnen de stad en bieden perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Alle projecten beginnen met een omschrijving rond ‘wat er gaat gebeuren’. Welke materiaalstromen 

te verwachten zijn, de omvang ervan en welke toepassing het later in de keten krijgt. Ook het aantal 

mensen dat een werkleer-perspectief zal worden geboden, wordt aangegeven en hoe zij begeleid 

worden. In de transparante boekhouding van de partners valt elke stap te herleiden. 

 

Op 2 oktober 2014 is een Green Deal getekend door verschillende partijen, om na Rotterdam, nog 

vijf nieuwe circulaire steden te ontwikkelen in Nederland in de komende twee jaar. Deze Green Deal 

is ondertekend door Rotterdam Cirkelstad (zeven private en publieke koplopers), drie ministeries 

(Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken) en het Rijksvastgoedbedrijf. 

 

Initiatiefnemers 

Rotterdam Cirkelstad is een samenwerkingsverband tussen Search, Holcim, Oranje, Robedrijf, 

Woonbron, Van Der Tol, Doepel Strijkers Architects en Kenniscentrum Sustainable Solutions (RDM).  

 

Doelstellingen 

 

100% sluiten van kringlopen 

Traditioneel bouwen is een lineair proces van ontwerp tot en met de sloop. Dit proces is eindig en 

levert afval op. Cirkelstad gaat voor een circulair proces. Wij brengen de materialen die vrijkomen bij 

de sloop terug in de kringloop. Doordat we amoveren in plaats van slopen behouden materialen hun 

waarde. Van deze materialen maken we de producten die we bij de nieuwbouw weer hard nodig 

hebben. 

 

5 tot 50% werkplekken voor integratie 

Om allerlei redenen vallen mensen uit het arbeidsproces. Zij kunnen niet meer voldoen aan de 

traditionele normen en verwachtingen op de werkvloer. Cirkelstad stelt 5 tot 50% van haar 

werkplekken open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doordat wij kijken naar hun 

talenten en niet naar wat ze niet kunnen, werken wij aan toegewijde collega's die we hard nodig 

hebben in de bouw. 

 

CO2-reductie 

De bouwsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot. Door in te zetten op hergebruik van 

bouwmaterialen door het Cirkelstadprincipe wordt een bijdrage geleverd aan CO2-reductie. Voor de 



verschillende projecten die onder Cirkelstad vallen, worden CO2-reductiedoelstellingen 

geformuleerd.  

 

Meer informatie 

Website Rotterdam Cirkelstad: http://www.rotterdamcirkelstad.nl/ 

 

Websites Search over Cirkelstad: 

http://www.gebouwen-search.nl/ 

http://www.duurzaamslopen-search.nl/ 

 

Greendeal Cirkelstad: http://duurzaamslopen-search.nl/green-deal-cirkelstad-een-feit.html 
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