Kansen op de weg naar c
De bouw geldt als één van de prioriteiten in het rijksbrede programma Circulaire
Economie. Hier ligt een uitdaging voor bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw.
Wel dient dan eerst de kloof tussen hen en hun opdrachtgevers te worden geslecht:
een circulaire bouweconomie vereist nauwe samenwerking tussen bedrijven en
gemeenten en provincies.
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Aanleg van het
circulair fietspad
van Grasfalt® in de
gemeente Renkum
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circulaire bouweconomie
maken in een aanbestedingsprocedure.
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gedeeld om een hoger doel te bereiken. Dit
begint met een gedeelde visie en een stevig
onderling vertrouwen. Een langdurige
samenwerking tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers kan de transitie naar een
circulaire bouweconomie in een hogere
versnelling brengen.
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