
Uitgangspunten 
voor circulair bouwen 
op Ambachtsezoom 
Hendrik-Ido-Ambacht



Bedrijvenpark Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is 

het eerste circulaire bedrijvenpark in Nederland. Voor veel 

ondernemers die overwegen om zich hier te vestigen, is dit 

een eerste kennismaking met circulaire gebiedsontwikkeling. 

In deze flyer kunt u lezen wat de belangrijkste 

uitgangspunten zijn voor bouwen op Ambachtsezoom. U 

krijgt een eerste indruk waaraan uw bedrijfspand en kavel 

zoal moet voldoen en wat wij van u verwachten als u kiest 

voor deze locatie om uw bedrijf te vestigen.

Wat verwachten wij van u?

Het bedrijvenpark bestaat uit bedrijfskavels en openbare ruimte. 
De gemeente heeft veel geïnvesteerd in het circulair, biodivers en 
klimaatadaptief inrichten van het openbaar gebied. Ook van ondernemers 
die willen bouwen op Ambachtsezoom verwacht de gemeente dat zij 
achter de duurzame ambities staan. 

Wie wil bouwen op Ambachtsezoom, moet daarom voldoen aan een 
aantal uitgangspunten en maatregelen. Acht maatregelen zijn verplicht 
en gelden voor iedereen. Andere maatregelen zijn aanvullend en bieden 
mogelijkheden om met maatwerk uw pand extra duurzaam te maken. De 
gemeente stimuleert aanvullende duurzame keuzes: u kunt daarmee tot 
maximaal 10% korting op de grondprijs verdienen.

Alle maatregelen staan gedetailleerd beschreven in het handboek 
Circulariteit van Ambachtsezoom. De aanvullende maatregelen die daarin 
staan genoemd, zijn slechts voorbeelden. In overleg is er volop ruimte voor 
innovatie. De technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
gaan immers heel snel.

Kavels en verkoopinformatie

Ambachtsezoom in het kort

De gemeente ontwikkelt Ambachtsezoom geïnspireerd door 
de Cradle to Cradle-principes. Dit betekent dat de materialen 
van gebouwen en buitenruimtes van goede kwaliteit zijn, een 
lange levensduur hebben en telkens opnieuw gebruikt kunnen 
worden. Het bedrijvenpark is energieneutraal en aardgasvrij. 

Met acht circulaire doelen zorgen we voor meer biodiversiteit, 
verbeteren we water- en luchtkwaliteit en dragen we bij aan de 
vermindering van co2 uitstoot. Circulaire gebiedsontwikkeling 
levert winst op voor het milieu én biedt economische kansen 
voor het bedrijfsleven.



1. Gebouw

 ຈ Voorziet volledig in de eigen (schone) energiebehoefte, 
met bijvoorbeeld zonnepanelen en/of warmtepomp.

 ຈ Constructies en materialen zijn volledig demonteerbaar. 
Ze worden daarom geschroefd, geklikt of gekoppeld 
(niet lijmen, lassen of metselen en geen pur).

 ຈ Elektrische installaties zijn stekerbaar.

 ຈ Per locatie zijn verschillende eisen voor het percentage 
glas/groen/overige materialen aan de gevels.

2. Dak

 ຈ Groene daken, naar keus afgewisseld met zonnepanelen 
en/of parkeren op het dak.

3. Terrein

 ຈ Groenstrook van 3 meter breed  
als groene aansluiting op de openbare weg.

 ຈ Verharding is toegestaan, mits waterdoorlatend. 

 ຈ Norm voor de terreinverlichting.

 ຈ Parkeren mag alleen op eigen terrein.

4. Materialen

 ຈ Alle materialen zijn herbruikbaar  
en passen bij circulair bouwen.

 ຈ Alles moeten worden vastgelegd in een 
materialenpaspoort, dat minimaal 41 jaar bewaard wordt 
(bijvoorbeeld van PRP of Madaster).

Bouwkundige eisen 
OKAY
Voorbeelden van 
circulaire materialen

NEE
Deze materialen passen niet 
bij Ambachtsezoom

Goed om te weten

Onze adviseur circulariteit en 
stedenbouwkundige adviseren u, 

uw architect en (bouw)team tijdens 
het ontwerpproces.
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 ຌ Metal stud wanden 

 ຌ Metselwerk 

 ຌ PVC

 ຌ Traditionele installaties

 ຌ Traditioneel stucwerk  
(binnen en buiten)

 ຌ Gipsplafonds

 ຌ PVC, bitumen en EPDM 
dakbedekking zonder  
C2C certificaat

 ຈ Systeem wanden

 ຈ Click brick

 ຈ PP of PE

 ຈ Stekerbare installaties

 ຈ Leemstucwerk  
(alleen binnen)

 ຈ Systeemplafonds met gips, 
hout, metaal, etcetera

 ຈ EPDM met aantoonbaar  
C2C certificaat

In deze flyer willen wij u 
alvast een indruk geven van 
de uitgangspunten

Bouwkundige eisen

1. Gebouw

2. Dak

3. Terrein

4. Materialen

Overige voorwaarden

Aanvullende maatregelen:  
verdien maximaal 10% korting  
op de grondprijs 

Verplichte deelname 
parkmanagement 
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Handboek
Circulariteit
Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Ondernemers op Ambachtsezoom zijn verplicht lid van Coöperatieve 
Vereniging Parkmanagement Ambachtsezoom. ParkTrust is aangesteld 
als parkmanager. De jaarlijkse contributie bestaat uit een bedrag per 
kavel (€ 200,- of € 500,-) en € 1,77 per m2 per jaar (prijspeil 2022).

Kijk voor 
uitgebreidere 
toelichting over de 
maatregelen en 
uitgangspunten 
in het handboek 
Circulariteit 
Ambachtsezoom.

Download

Maak uw bedrijf extra duurzaam
Kies bijvoorbeeld ook duurzame materialen voor uw vloeren en 
kantoormeubilair. Of een groene wand met planten voor een gezond 
binnenklimaat, elektrische bedrijfsauto’s en biologische fairtrade koffie en 
catering. Er zijn zoveel mogelijkheden!

Overige voorwaarden 

Verplichte deelname 
parkmanagement 

Aanvullende maatregelen: 
verdien maximaal 10% korting op de grondprijs,  
door bijvoorbeeld een:
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 ຈ Parkmanagement

 ຈ Glasvezel en internet 
verbinding

 ຈ Bewegwijzering

 ຈ Beveiliging Surveillance  
en camera’s

 ຈ Grijs water voorziening (toilet 
doorspoelen met regenwater)

 ຈ Minimaal 5% extra 
energieopwekking bovenop 
wat u zelf verbruikt

 ຈ Voorkomen van giftige  
stoffen bij hergebruik

 ຈ Vogelhuisjes aan de gevel

 ຈ En meer... in overleg  
is veel mogelijk

 ຈ Team van architecten en 
aannemers/ontwikkelaars  
die ervaring hebben met 
circulair bouwen

 ຈ Toets op maatschappelijk 
en sociaal verantwoord 
ondernemen met de Global 
Compact vragenlijst

Stekerbare installaties, volledig demonteerbare constructies, groene daken en wanden.

https://www.ambachtsezoom.nl/downloads/


Adviseur circulair bouwen

Ondernemers die gaan bouwen op 
Ambachtsezoom krijgen gedurende het hele 
proces begeleiding van onze adviseur circulair 
bouwen. De diensten van deze specialist zijn 
bij de grondprijs inbegrepen. 

U kunt bij hem terecht met vragen over 
materialen, verwarmen (en koelen) zonder 
aardgas, waterbesparende installaties, groene 
gevels en nog veel meer. En hij controleert of 
aan alle voorwaarden is voldaan.

Meer nuttige informatie 

www.ambachtsezoom.nl

Subsidies en fiscaal voordeel

De Rijksoverheid stimuleert duurzaam 
bouwen en duurzaam ondernemen met 
aantrekkelijke subsidies en fiscaal voordeel. 
Informatie hierover kunt u vinden op onder 
andere de volgende websites:

Online

Op onze website vindt u bij de downloads 
het handboek Circulariteit en nog veel 
meer informatie over bedrijvenpark 
Ambachtsezoom. Kijk bijvoorbeeld ook eens 
naar het stappenplan Kopen en Bouwen en de 
inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit.

Bedrijventerrein Ambachtsezoom in aanbouw

RVO (Subsidies en regelingen)

De circulaire bouweconomie

Klimaatplein

https://www.ambachtsezoom.nl/
http://www.ambachtsezoom.nl
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
https://circulairebouweconomie.nl/achtergrond/subsidiemogelijkheden-voor-circulair-bouwen/?utm_source=Circulaire+Bouw+Economie&utm_campaign=b09972549b-Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_911e7d31bc-b09972549b-558105252
https://www.klimaatplein.com/subsidiewijzer-energiebesparing-en-duurzame-opwekking-voor-ondernemers/?gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKf4jbRTjSvCwDyG3oX7vuiiGyuu93YyST76pK_vTmK3L4-hDyemLaoaAiUeEALw_wcB


Meer informatie?

Ondernemers die overwegen om zich te vestigen 
op Ambachtsezoom hebben vaak veel vragen. Dat 
is begrijpelijk. Een nieuw en duurzaam bedrijfspand 
bouwen is een unieke ervaring. Niets iets dat u elke 
dag doet! Wilt u meer weten? Of twijfelt u of het 
iets voor u is? Tijdens een kennismakingsgesprek 
beantwoorden wij graag uw vragen.

Neem vrijblijvend contact op met projectmanager 
Riny Verhoef van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

Stedenbouwkundig en planologisch adviesbureau, 
project Ambachtsezoom

Projectmanager 
Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Riny Verhoef - gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
E-mail: mj.verhoef@h-i-ambacht.nl 
Telefoon: 078 - 770 2666 / 06 - 4000 3534

Deze folder geeft een checklist op hoofdlijnen van circulair bouwen op Ambachtsezoom. 
De informatie is met zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Meer 
informatie vindt u in het handboek Circulariteit. September 2022.

mailto:mj.verhoef%40h-i-ambacht.nl?subject=Bedrijvenpark%20Ambachtsezoom

