
Harvest Bay – Cooperation is Key workshop -  Astrid Heystee & Ron Jacobs 
 



Waar gaan we het over hebben? 

•  De circulaire ontdekkingsreis van Jansen by ODS 
•  De theorie van communiceren in de veranderende keten 
•  Onderzoek Oogstkaart 
•  Case Build like Henry 
•  Afsluiting 



Jansen by ODS 



Wat zie je in deze snijplaat? 



1st cycle 3rd cycle 2nd cycle 

SCULP[IT] 



DOOR Architecten – Tuin van BRET Amsterdam 



Harvest Bay Oogstkaart 



Harvest Bay Oogstkaart 



Gare Maritime Neutelings Riedijk Architects 

Voor dit project in Brussel heeft 
onze klant Lootens een full 
scale mock-up moeten 
maken voor de opdracht 
gever. Wij hebben deze van 
de schroothoop kunnen 
redden. 



Jansen by ods is vroeg opgestaan en naar 
Brussel gereden. Wij hebben de gevel 
gedemonteerd en mee naar huis 
genomen…… 



… en direct op onze „Harvest Map“ geplaatst. 



Reverse Logistics 

In ons netwerk hebben wij gezocht naar een 
nieuwe klant. 



Deze vonden wij in Leiden. Want daar bouwt men aan de „Duurzaamste 
kilometer“. In het paviljoen van de stad past onze vers geoogste gevel na 
wat aanpassingswerk. 



„When buildings become material banks, then building itself will become 
a logistic process“– Thomas Rau 

 

En daarvoor moest een andere „circulaire Jansen klant“ in de regio 
Leiden gezocht worden. 



En dat werd de firma Blonkstaal, die er mee aan de slag ging. 



Data Mining & Data Management: 



Home	•	Harvest	Bay	

Videoverslag	Circulair	paviljoen	@	The	Field	in	Leiden	

De gevel voor de tweede cyclus geplaatst. Hiermee werd nog eens 
18% bespaard op de al laagste LCA kosten voor vliesgevels.  
(info Nibe Milieutabellenboek, uitgave 2015) 



Marketingstrategie 
bepalen = vragen stellen! 

Wat is de strategie? 

Welke R zit er in? 

Wat is de Why, How & 
What? 

 

Wat voor impact heeft de circulaire transitie op communicatie in de keten? 

Marketingstrategie   Businessmodel   Gedrag   Communicatie  
     



Wat wordt het nieuwe businessmodel?  

Marketingstrategie   Businessmodel   Gedrag   Communicatie  
     



Business model canvas 

Zoek	de	
verschillen	
tussen	het	
“oude	
business	
model”	en	
het	nieuwe	
business	
model.	
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De circulaire economie gaat over een perspectiefverandering 
en daardoor veranderen ook relaties binnen de keten. 

Marketingstrategie   Businessmodel   Gedrag   Communicatie  
     



Hoe krijgt men partners in de keten in beweging op het gebied van 
de circulaire bouw?  
 

Marketingstrategie   Businessmodel   Gedrag   Communicatie  
     



Verschillende doelgroepen, verschillende communicatiestrategieën 
 

Marketingstrategie   Businessmodel   Gedrag   Communicatie  
     



Samenwerken met nieuwe en bestaande ketenpartners  

Het project Cooperation is key 
heeft als doel om de 
meerwaarde aan te tonen van 
coöperaties rond circulaire 
bouwmaterialen en systemen.  
 
Resultaatgebieden: 
Urban mining facilitation, 
componenentbeheersplatform 
en circulariteit in bestekteksten.  
 



Case: Boekentoren 



Boekentoren overstock 



Boekentoren overstock: ontwerpfase 



Boekentoren overstock 



Woning Rust – Sculp(It) Architecten Antwerpen  



Resources 

Platform Harvest Bay: www.harvestbay.be/  
Oogstkaart: www.jansenbyods.com/oogstkaart 
 
Circo video Jansen by ODS: https://youtu.be/GSKPSeivtrw  
 
Gare Maritime case: 
https://www.harvestbay.be/bouw-project/duurzaam-stalen-
gevelsysteem-draagt-bij-aan-circulaire-karakter-van-het-gare-
maritime-in-brussel/  
   
Boekentips: 
 
Products that Last: Conny Bakker & Marcel den Hollander 
Material Matters: Thomas Rau 
 
 



Bedankt voor uw aandacht 
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