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Voorbeelden: 

Circulaire 
Rotonde 

Wie Hoe Waar Bron 

Best 
Practise 
A 

Gemeente Venlo 
Struyk Verwo 
Infra 
Antea Groep 
 

Referentie ontwerp: Inschrijvers mogen hier van afwijken maar 
ze moeten zo hoog mogelijk scoren op de KPIs aan de hand van 
DuboCalc op basis van de nationale milieudatabase. PLUS een 
grondstoffenpaspoort waarmee de mogelijkheden van 
hergebruik in beeld moeten worden gebracht. Op basis van 
meten is weten wordt gewerkt met een boete of bonus 
gekoppeld aan de afgegeven KPIs. 
 

Venlo Vakblad stedelijke Ingenieur 
 

Best 
Practise 
 B 

Provincie 
Gelderland 
KWS 
Leicon 
RvB Groep 

Gelderland had in september dit jaar een primeur met de eerste 
prefab modulaire rotonde die in een weekend werd gerealiseerd 
op een druk kruispunt in Ermelo. De werkzaamheden startten 
op vrĳdagavond en op maandagochtend vroeg was de rotonde 
klaar. 
Het gebruik van modulaire elementen draagt bij aan de transitie 
naar een circulaire economie. Deze pilot maakt verder 
onderzoek hiernaar mogelijk. Het uiteindelijke doel is dat de 
rotonde volledig opgenomen kan worden en op een andere 
locatie weer kan worden opgebouwd. Op dit moment kunnen 
de betonelementen al opgenomen en gerecycled worden tot 
betongranulaat dat vervolgens weer als grindvervanger in 
nieuwe elementen verwerkt kan worden. 
De rotonde bestaat uit 120 geprefabriceerde betonelementen 
waarmee de rammelstrook, rijloper én de op- en afritten 
opgebouwd zijn. Deze zijn vervolgens aangesloten op het asfalt. 
Omdat de rotonde direct na de oplevering volledig belast wordt, 
is gebruik gemaakt van funderingsmateriaal waarmee in korte 
tijd een hoge druksterkte wordt verkregen. Daarmee worden 
onderlinge zettingen vermeden en kunnen de voegverbindingen 
eveneens direct belast worden. 

Ermelo 
N302 

Cobouw 
Groene zaken 
Youtube Film 
 

https://www.anteagroup.nl/sites/default/files/files/Stedelijk-Interieur_Circulair-aanbesteden.pdf
https://www.kws.nl/
https://www.leicon.nl/
http://www.rvbgroep.nl/
https://www.groenezaken.com/blog-groenezaken/de-eerste-prefab-rotonde-van-nederland-uitgevoerd-door-ketenpartners-kws-leicon-en-rvb-groep
https://www.youtube.com/watch?v=J-BZWfbygkc
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Best 
Practise 
C 

Gemeente Venlo 
Bureau Kragten 
Den Oudengroep 
Hogeschool Zuyd 
Jonkers 

Daar in Venlo hadden ze al een circulair stadskantoor met 
ademende gevels. Bij het plaatsje Steyl krijgen ze er een 
asfaltloze rotonde bij, ‘De Droom’, gebaseerd op de principes 
van cradle to cradle, bedacht door Joris en Joris. 
Met de ‘Rotonde van morgen’ zegt gemeente Venlo de fietser 
centraal te stellen en daarmee een duurzaam vervoersmiddel te 
stimuleren. De rotonde krijgt daarnaast zonnepanelen en 
energiezuinige openbare verlichting, waardoor het project 
energieneutraal kan worden uitgevoerd. 
Het overschot aan opgewekte stroom kan vervolgens gebruikt 
worden voor het opladen van elektrisch vervoer, stelt de 
gemeente. 
“Bij deze rotonde gebruiken we bijvoorbeeld beton zonder 
allerlei toevoegingen. Dat kun je hergebruiken als de rotonde 
aan het einde van zijn levensduur is. Bovendien gaat het veel 
langer mee dan asfalt.”  
Volgens de wethouder krijgt de rotonde ook installaties die 
regenwater bergen en zuiveren. Voldoende beplanting moet 
ertoe leiden dat de rotonde ook bijdraagt aan verbeterde 
luchtkwaliteit. 
De rotonde is volledig aangeplant door Jonkers. De beplanting 
zorgt ervoor dat de rotonde de luchtkwaliteit positief 
beïnvloedt. In het midden van de rotonde is een honingboom 
geplaatst met daar omheen kleurrijke en onderhoudsarme 
GreentoColour®-beplanting. Verder is de rotonde voorzien van 
gazon, Cotoneaster, Elzen en Esdoorns. Langs de weg naar de 
rotonde zijn Taxushagen geplaatst en er is een wadi aangelegd, 
begroeid met gras. Verder kan de rotonde zelf water zuiveren en 
infiltreren, zodat het grondwater op peil blijft. 
GreentoColour®-beplanting bestaat uit robuuste, snel sluitende 
plantensoorten die onkruid weinig kans geven. “Heel veel 
planten in het openbaar groen hebben het moeilijk gehad deze 
zomer, vanwege de hoge temperaturen en de extreme droogte. 

Kruising 
Roermondseweg-
Terracottalaan in 
Steyl 

duurzaambedrijfsleven 
youtube droom 
youtube groen 
 
 

https://www.jonkershoveniers.nl/onderhoudsarme-tuinen
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/22149/venlo-zet-cradle-to-cradle-voort-met-nieuwe-rotonde
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=a0DJIRELN5I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=QNo2_o1igRo
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Zo ook deze GreentoColour®-beplanting”, vertelt Wiek. “Planten 
schoten in de overlevingsmodus en groeiden minder hard dan 
normaal. We hebben regelmatig water gegeven om uitval tegen 
te gaan, al hebben we de uitval hiermee niet volledig kunnen 
voorkomen. Ook zijn er wat planten verbrand door de extreme 
hitte en zonneschijn. Vanaf augustus zakte de temperatuur weer 
en zag je dat de beplanting hierop heeft zitten wachten. Een 
groeispurt volgde en de beplanting bloeide weer helemaal op. 
Zelfs op dit moment staat er nog veel in bloei.” 
 

Best  
Practise 
D 

EU pilots Ook de Europese overheid deed onderzoek naar de effecten van 
SSL-verlichting (Solid State Lighting) via verschillende projecten 
en wil het gebruik ervan binnen en buiten promoten via 
lightingforpeople.eu. 
Uit data van een Europees project met proeflocaties in 
Bordeaux, de campus van de technische universiteit van Riga 
(Letland) en de Universidade de Aveiro (Portugal) blijkt dat 
intelligente SSL-systemen energiebesparingen kunnen 
waarmaken van 65 tot 73 procent. Het licht dat ze produceren is 
bovendien helderder en witter dan dat van de gele 
natriumlampen, wat de zichtbaarheid en het kleurcontrast ten 
goede komt voor weggebruikers. 
Dat SSL-systemen ook gebruikt kunnen worden om de 
zichtbaarheid van openbare gebouwen en ruimtes te verhogen, 
leerde een testopstelling aan de Belfast City Hall in Noord-
Ierland voor het ILLUMINATE-project: de kleuren en 
configuraties van de verlichting worden er aangepast voor 
speciale gelegenheden, terwijl er nog altijd een 
energiebesparing van 67 procent wordt verwezenlijkt. 
Ten slotte blijkt dat, hoewel slimme ledverlichtingssystemen 
duurder zijn in aankoop en installatie dan de klassieke 
natriumverlichting, het lagere energieverbruik en ook de 
levensduur van de leds (10-15 jaar tegenover 3-5 jaar voor 

  

http://ssl-erate.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=297227
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natriumlampen) resulteren in een korte terugverdientijd van 2-3 
jaar. 
 

Best  
Practise  
E 

Gemeente Texel 
en 10 andere 
gemeenten 
waaronder 
gemeente Renkum 

Sapa Pole Products haalt oude lantaarnpalen op, smelt ze om en 
maakt er weer nieuwe van. Al tien Nederlandse gemeenten 
maken gebruik van dit Take Back systeem en dat aantal groeit 
snel. Een van de voorlopers is Texel, de eerste gemeente in 
Nederland waarbij de openbare verlichting volledig 
energieneutraal is.  
Deze Cradle to Cradle-aanpak heeft grote voordelen voor milieu 
en klimaat. Aluminium mag dan in grote hoeveelheden 
aanwezig zijn op aarde – ruim 8 procent van de aardkorst 
bestaat uit aluminium -, er is grootschalige mijnbouw nodig om 
bauxiet te winnen. Uit dat erts kan vervolgens alleen onder hoge 
temperaturen aluminium gehaald worden. Dat kost veel energie 
en zorgt voor CO2-uitstoot. Aluminium recyclen kan onder veel 
lagere temperaturen en dat scheelt 95 procent aan energie. 
Het Take Back systeem kreeg ook een sociale component. De 
afgedankte lantaarnpalen worden gestript en doormidden 
geknipt door werknemers van Baanbrekers, de sociale 
werkvoorziening in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk. 

 Lokaal nieuws 
video 

Best 
Practise 
F 

Biobased 
producten 

BIORESTOR® Infrared Rejuvenator (verjongingsspray voor asfalt) 
 
Biobased asfalt H4A. Het bitumen in het asfalt is voor de helft 
vervangen door de hernieuwbare grondstof lignine. Lignine is 
een zogenaamde ‘houtstof’, die zorgt voor stevigheid bij een 
plant. Het komt vrij bij verschillende industriële processen, zoals 
bij de productie van cellulose voor papier. Lignine is dan ook in 
overvloed beschikbaar en is daarmee een interessante bron om 
te gebruiken als bindmiddel voor verschillende toepassingen. In 
anderhalf jaar tijd slaagden de Wageningse onderzoekers, 

 GoBiobased 
 
Youtube bioasfalt 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://renkum.nieuws.nl/nieuws/6481/lantaarnpalen-kun-je-eindeloos-recyclen/
https://youtu.be/OpwCMxwtpCs
http://www.gobiobased.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=m9M8d1a-AJQ
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samen met het Asfalt Kennis Centrum (AKC), erin om lignine in 
te zetten als bitumenvervanger. 
 
Biobased schrikhekken, boomankers, geotextiel, gravel pro 
plates bio toegepast in Tractaatweg Provincie Zeeland 
 

 
 
 
MVI platform 

Best  
Practise 
G 

RWS Veluvine biobased markering op basis van natuurlijke harsen op 
de A2. 

A2 Veluvine 

https://mviplatform.nl/schrikhekken/
https://www.veluvine.nl/nl/paginas/18-biobased-markering.html
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