
Aannemersfederatie Nederland - Themabijeenkomst Circulariteit 

Woensdag 30 juni 2021 van 15.00 – 17.15 uur via MS Teams 

 

Programma 

- 

Opening en inleiding op het thema door Riek Siertsema, voorzitter AFNL 

   

Presentatie Peter Hereijgers – Gemeente Roosendaal 

De (ver)bouw van het HUIS van Roosendaal. 

Over de voorbeeldrol van gemeente Roosendaal in circulair slopen en (ver)bouwen. Bijna 
volledig hergebruik van materialen blijkt mogelijk, met de juiste partners, goede 
randvoorwaarden en een gezonde dosis ambitie. 
 

Presentatie Arno Snellen – Gebroeders Snellen 

Al generaties meer dan slopen. Hergebruik als positief alternatief. 

Over verstandig hergebruik van materialen en een proactieve houding als het gaat om het 

vinden van bruikbare producten en materialen, geschikt voor een tweede leven.  

 

Presentatie Eric Peters – Architecten bureau Superuse Studios 

Architectenbureau Superuse benut het potentieel van materialen maximaal door vindingrijke 

architectuur. Eric Peters, partner van Superuse, neemt u aan de hand van een voorbeeld mee 

in de aanpak die al ruim 22 jaar succesvol tot circulair oogsten en bouwen leidde. 

 

Presentatie Klaas Graveland - HuneBouw 

Over de opgedane ervaringen en de toekomst visie. 

Van pionieren naar professioneel circulair bouwen en ondernemen. Al ruim 8 jaar terug heeft 
HuneBouw haar eerste circulaire project gerealiseerd. Binnenkort wordt het vijfde circulaire 
project ontwikkeld. Circulair bouwen is al veelgevraagd en wordt meetbaar gemaakt. Wees er 
klaar voor! 
 

Presentatie Maurice Beijk, ReintenInfra en Rentmeester2050 

Creatieve verbinder op het gebied van duurzaamheid, innovatie, mens, natuur en beleving. 

Met “GROEN=DOEN, met nadruk op DOEN” neemt Maurice Beijk u aan de hand mee in 
Volhoudbare ontwikkelingen om ons heen. Hij wil u vooral laten zien, dat het allemaal niet 
duur en complex hoeft te zijn. 
Maurice Beijk wordt als ‘Rentmeester2050’ gezien als deskundige op het gebied van MVO, en 
in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid. Een van zijn statements is: “De aarde heeft 
ons niet nodig maar wij de aarde.  
 

Samenvatting programma en afsluiting door Riek Siertsema 

- 

 


