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Inhoud



Waterschap Vallei en Veluwe in 2050 volledig circulair (filmpje)

- In 2021 hebben we vier circulaire voorbeeldprojecten gerealiseerd

- Vanaf 2025 zijn al onze lange termijnkeuzes 100% circulair

Vallei en Veluwe en circulaire economie

https://www.youtube.com/watch?v=71CrVQv5gwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=71CrVQv5gwk&feature=youtu.be


Aanleiding project Veluwezaal

De Veluwezaal was 20 jaar oud en voldeed niet meer:

➢ Luchtbehandeling was onvoldoende te regelen.

➢ Presentatiemiddelen vielen regelmatig uit.

➢ Behoefte om Veluwezaal breder te gebruiken dan alleen 

vergaderzaal.

➢ Zaal sloot niet aan bij identiteit waterschap.

➢ Veel beheer.



Aanleiding project Veluwezaal



1. Verhogen functionaliteit van de zaal.

2. Efficiënter en flexibel gebruik van de zaal.

4. Ondersteunen van waterpartnerschap

5. Identiteit waterschap.

6. Zoveel mogelijk hergebruik van materialen

7. Circulair voorbeeldproject.

8. Inzet op partnerschap met grotendeels bestaande partijen.

Uitgangspunten verbouwing



Ontwerpfase en circulaire ecocomie

CIRCO werd ingeschakeld bij ontwerpfase. 

Bouwpartners hebben gezamenlijk in een track verschillende 
circulaire oplossingen en businessmodellen voor hun organisatie 
en de circulaire verbouwing van de Veluwezaal verkend.



Ontwerpfase en circulaire ecocomie

Voor de AV oplossingen bleek een service model niet haalbaar, 
omdat het volume aan AV oplossingen voor deze ruimte niet groot 
genoeg was. 

Circulariteit was een sturende factor in zowel het ontwerp als de 
praktische uitvoering van de verbouwing.



Projectresultaat

- De Veluwezaalzaal is in augustus 2019 opgeleverd en in  
gebruik genomen.

- De bouwpartijen waren allen erg enthousiast over de 
circulaire benadering. 

- Ze hebben verdere opties verkend om dit in hun bedrijf te 
implementeren. 



Projectresultaat

- Hergebruik van materialen in nieuwe zaal en voor circulair 
project in Utrecht.

- De oude houten aftimmering van het plafond is hergebruikt als 
wandbekleding in de nieuwe zaal.

- Tapijt gemaakt van hergebruikte vezels.
- De onderstellen van de tafels en banken zijn standaard en 

kunnen bij end of life eenvoudig worden hergebruikt. 



Projectresultaat



‘Als je blijft doen wat je 

altijd gedaan hebt, blijf je 

krijgen wat je altijd gekregen 

hebt.’ 

Albert Einstein



Alles helder…


