
 

 

 

  



 

 

1. Inleiding 
De biobased bouwcommunity bestaat uit veel verschillende stakeholders uit verschillende sectoren die 

werkzaam zijn binnen de biobased bouwcommunity. De sectoren waarin de stakeholders in kunnen 

worden opgedeeld zijn: 

• Opdrachtgevers 

• Kennis 

• Bedrijfsleven 

De stakeholders met de kennis van biobased bouwen willen dit delen om de transitie naar biobased te 

versnellen. Daarnaast zijn er stakeholders uit het bedrijfsleven die deze kennis moeten implementeren 

om de transitie binnen de bouwsector ook echt te maken.  

In het smoelenboek zullen de stakeholders worden onderverdeeld onder opdrachtgevers, kennis en 

bedrijfsleven. Deze onderverdeling is heel duidelijk gemaakt, zodat er een duidelijke splitsing is tussen de 

verschillende sectoren binnen de community. 

Per stakeholders zal in een link staan naar de LinkedIn pagina van de desbetreffende persoon. In het 

smoelenboek zal ook direct duidelijk worden wat diegene aanbied voor de community en wat de 

desbetreffende persoon nodig heeft van de community.  



 

 

2. Smoelenboek 
3.1 Opdrachtgevers 

Nico van Hoogdalem (iCircl) 

Wat bied je aan? Kennis rondom circulair en biobased bouwen. 

Wat heb je nodig? Partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nicovanhoogdalem/  

 

Sandra Nap (Holland Houtland) 

Wat bied je aan? Kennis rondom bouwen met biobased, plantaardige grondstoffen. 

Wat heb je nodig? Partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sandra-nap-795a864/  

 
Gert-Willem van Mourik (Provincie Zuid-Holland) 

Wat bied je aan? Kennis rondom transitie circulaire economie in Zuid-Holland. 

Wat heb je nodig? Uitvoerders. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gertwillemvanmourik/  

 

Pascal van Dam (Provincie Zuid-Holland) 

Wat bied je aan? Kennis programma Circulair Zuid-Holland 

Wat heb je nodig? Uitvoerders. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pascal-van-dam-12312a83/  

 

Annemiek Luimes (Gemeente Den Haag) 

Wat bied je aan? Kennis over de transitie naar duurzaam- en natuurinclusief bouwen. 

Wat heb je nodig? Uitvoerders. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annemiek-luimes-13b7716a/  

 

Ger Kwakkel (Gemeente Den Haag) 

Wat bied je aan? ??? 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ger-kwakkel-a35118b6/  
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Carolien Hoogland (NEN) 

Wat bied je aan? ??? 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carolien-tjitske-hoogland-2880402b/  

 

Koen de Kruif (DCMR Milieudienst Rijnmond) 

Wat bied je aan? Kennis, bezig met verschillende projecten zoals bouwen circulaire 

wijk in Nijmegen. 

Wat heb je nodig? Samen verder aan de circulaire economie met het netwerk. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/koenk/  

 

Mart Kooy (Gemeente Alphen aan de Rijn) 

Wat bied je aan? Civiel Technisch ontwerp / tekenaar  

Wat heb je nodig? Projecten 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mart-kooy-zakelijk-438a9a133/  

 

Taco Noordenbos (Gemeente Alphen aan de Rijn) 

Wat bied je aan? ??? 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/taco-noordenbos-937299175/  

 

Ad Klaveren (Gemeente Alphen aan de Rijn) 

Wat bied je aan? ??? 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: ??? 

 

Joost Berkhout (Berkhout Advies BV) 

Wat bied je aan? Berkhout Advies, Projectmanagement 

Wat heb je nodig? Kennis en kunde vergroten door het bouwen van een ecosysteem. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/berkhoutjoost/ 
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3.2 Kennis 
 

Willem Kemmers (Greenport Westland) 

Wat bied je aan? Kennis rondom producten. 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kemmers/  

 

Gertjan de Werk (Cirkelstad) 

Wat bied je aan? Kennis van duurzame ontwikkeling, circulaire economie, innovatie 

management en ruimtelijke ontwikkeling. 

Wat heb je nodig? Partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gertjan-de-werk-b3305a2/  

 

Yael Ben Basat (iCircl) 

Wat bied je aan? Kennis rondom circulair en biobased bouwen. 

Wat heb je nodig? Partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yaelbenbasat/  

 

Hans Slootweg (Bureau Verder) 

Wat bied je aan? Mijn kennis en netwerk delen. 

Wat heb je nodig? Vinden biobased en circulaire partners, netwerk , leuke opdracht- of 

werkgever. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-slootweg/  

 

Atto Harsta (de Bouwcampus) 

Wat bied je aan? Productontwikkeling, productstrategie, marketing en communicatie 

voor de bouwindustrie. 

Wat heb je nodig? Partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/attoharsta/  

 

Ruben Zonnevijle (DGBC) 

Wat bied je aan? ??? 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/rubenzonnevijlle/  
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Nico Persoon (de Haagse Hogeschool) 

Wat bied je aan? Uitvoeren van netwerken en ontwikkelingen van nieuwe 

samenwerkingsprojecten zijn de uitdaging. 

Wat heb je nodig? Projecten. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nico-persoon-5876068/  

 

Leon Joore (Millvision) 

Wat bied je aan? ??? 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leon-joore-90275812/  

 

Esther Stapper (Stapper Duurzaam Advies) 

Wat bied je aan? Expert rol circulair biobased bouwen, versneld meer duurzame 

materialen in de bouw en infra toe passen. 

Wat heb je nodig? Partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/estherstapper/  

 

Jamaica Den Heijer 

Wat bied je aan? Helpen van organisaties om van binnenuit te verduurzamen. 

Wat heb je nodig? Organisaties die willen verduurzamen. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jamaicadenheijer/  
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3.3 Bedrijfsleven 
 

Willy Spanjer (The Green Village) 

Wat bied je aan? Fieldlab The Green Village 

Wat heb je nodig? Netwerk en partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/willy-spanjer-1aa4695a/  

 

Nienke Binnendijk (BlueCity) 

Wat bied je aan? Fieldlab BlueCity 

Wat heb je nodig? Netwerk en partners. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nienkebinnendijk/  

 

Ernst de Nobel (Ecocoating) 

Wat bied je aan? Aanbieder van een volledig biobased assortiment op het gebied van 

verf en coatings. 

Wat heb je nodig? Afnemers. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ernstdenobel/  

 

Alexander Hooijmakers (Martens keramiek) 

Wat bied je aan? Aanbieder keramische producten (Kerloc), 100% circulaire 

ventilerende gevelbekleding. 

Wat heb je nodig? Afnemers. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexanderhooijmaaijers/  

 

Duzan Doepel (Woodstock Real Estate) 

Wat bied je aan? Ontwikkelaar en bouwer van modulaire houten woningen. 

Wat heb je nodig? Afnemers, opschaling. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/duzandoepel/  

 

Jeroen Zandboer (Manager Duurzaamheid, BAM Bouw en Techniek) 

Wat bied je aan? 

Wat heb je nodig? Samenwerking. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jeroenzandboer/  
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Glenn Pennings (Projectleider afdeling Vastgoed bij Woonstichting de Kernen) 

Wat bied je aan? Werkzaamheden van renovaties/verbeteringen/transformaties van 

residentiële en utilitaire projecten. Bezighoudend met het verder 

ontwikkelen/implementeren/waarborgen van circulariteit. 

Wat heb je nodig? ???  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/glenn-pennings/  

 

Walter de Groot (CircuWall) 

Wat bied je aan? Vloeibare watergedragen losmaakbare lijm en circulaire 

binnenwandafwerkingen als glasvlies, glasweefsel en papier, zie www.circuwall.nl 

Wat heb je nodig? Afnemers van producten. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/walter-de-groot-970071142/  

 

Robert Koning (Fien Wonen) 

Wat bied je aan? ??? 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/robertkoningmre/  

 

Dirk van Impe (Isohemp) 

Wat bied je aan? Grondstoffen uit reststroom. 

Wat heb je nodig? Betrouwbare aanvoer grondstoffen en structurele marktvraag. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirk-van-impe-10448522/  

 

Shai van Vlijmen (Narrativa Architects) 

Wat bied je aan? Architect. 

Wat heb je nodig? Opdrachtgevers die biobased willen bouwen. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/shainarrativarchitecten/  

 

 

Mark Groeneveld (Royal Haskoning) 

Wat bied je aan? Architectonisch ontwerper Stations en omgeving. 

Wat heb je nodig? ??? 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mark-groeneveld/  
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Nurgül Lim-Isik (Studio Mooie Zooi) 

Wat bied je aan? Meedenken en meewerken als industrieel ontwerper. Ontwikkelaar 

producten van resthout. 

Wat heb je nodig? Informatie ontvangen over verschillende houtsoorten en 

beschikbaarheid van hout uit restroom.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nurgulisik/  

 

Waldo Chotkoe (Ecoboard International) 

Wat bied je aan? ECOboars nieuwe generatie fibreboards. 

Wat heb je nodig? Opschalen productie. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/waldo-chotkoe-36ba9623/  

 

Alexander Hooijmaaijers 

Wat bied je aan? Leverancier. 

Wat heb je nodig? In contact komen met vragen partijen en deelname aan testcasus. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexanderhooijmaaijers/  
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