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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Vision of a circular construction chain 



Economic and environmental benefits if for example 70,000 

new build houses are being developed using circular 

strategies.  





Vision of a circular agri – food chain 



Economic and environmental benefits if for example all 

compostable waste from households is being collected 

separately.  
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The Amsterdam strategy 

Research Market consultation 

Amsterdam 
approach 

Innovation 
program 

Waste management 
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Innovation program circular economy:  
partners accelerate transition  
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          Innovation strategy 

Circular living lab 
• Urban mine 
• Urban factory 
• Circular challenge 
• … 

Circular ecosystem 
• Circular city district 
• Waste to aromatics 
• Scaling up renewables 
• … 

Circular city 
• Monitoring system 
• Startup in Residence 
• Smart City platform 
• … 
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Amsterdam Approach: 
Learning by doing 
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4 elements 

Research 
• Cost – benefits 
• Circular indicators 

buildings 
• … 

To proof 
• Incorporate spatial 

planning 
• Realize circular 

buildings 
• … 

Implement 
• Circular procurement 
• Cooperation building 

sector 
• … 

Going mainstream 
• Circular city district 
• Festivals 
• … 
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