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5 en 6 december 2019

Beste relatie, 

Op donderdag 5 & vrijdag 6 december 2019 vindt WasteBuild 
plaats in RAI Amsterdam.  Graag nodigen wij u uit om op een van 
deze data een bezoek te brengen aan de SUPERLOCAL – Super 
Circular Estate stand. Hier wordt ingezoomd op Europa’s eerste 
circulaire woonwijk uit 100% hergebruik van materialen. Daarnaast 
zullen er enkele presentaties in het kader van circulariteit gegeven 
worden. Parkstad heeft de ambitie om hèt centrum voor circulair 
bouwen te worden

5 december 15.10 uur: Peter Bertholet (Stadsregio Parkstad 
Limburg) en Mathea Severeijns (IBA Parkstad)
Parkstad Limburg: Regional case study, drivers and ambitions 
delivering a circular environment and more.

5 december 15.45 uur: Martijn Segers (HeemWonen) en John van 
Oorschot (Zuyd Hogeschool)
Panel discussie delivering circular solutions going beyond the 
concept and into the real world.

Super Circular Estate
Super Circular Estate draagt bij aan een duurzame, koolstofarme 

economie door efficiënt om te gaan met grondstoffen bij 

het realiseren van betaalbare woningen in een kwalitatief 

hoogwaardige leefomgeving. In dit innovatieve project, waaraan 

de Europese Urban Innovative Actions subsidie is toegekend, 

wordt geëxperimenteerd met nieuwe circulaire processen geënt 

op 100% hergebruik van materialen en sociale waarden. De 

materialen van een ‘oude’ hoogbouwflat worden teruggebracht 

tot grondstof. Hiervan worden ‘nieuwe’ circulaire proefwoningen 

gebouwd. In de circulaire sociale woonwijk bevinden zich ook 

een gesloten waterkringloop (die 35 huishoudens voorziet van 

drinkwater), een wijkcentrum met sociale voorzieningen en een 

mobiliteitsplatform. Voormalige bewoners worden gestimuleerd 

om terug te keren naar hun ‘gerecyclede’ buurt. 

Bezoek de Super Circular Estate stand! 

Hal 2, standnummer A115

Geopend tussen 08.30 en 18.00 uur

www.superlocal.eu/superlocal
www.linkedin.com/company/superlocal
www.facebook.com/superlocalproject

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stadsregio Parkstad Limburg, Paul Consten
+31 (0)45 - 570 01 23 | p.consten@parkstad-limburg.nl

WasteBuild is een internationale conferentie en tentoonstelling 
gericht op architecten, ingenieurs, ontwikkelaars en designers. Het 
doel? Een volledig circulaire bouwomgeving. Dit kan bereikt worden 
door het tentoonstellen van materialen, technieken en oplossingen. 
Daarnaast kunnen de innovatoren zelf hun stem laten horen. 

Benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van een duurzame 
en circulaire economie? Zet 5 & 6 december in uw agenda! 
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