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Bouwstoffenmakelaar

Bouwstoffenmakelaar 
koppelt vraag en aanbod

D uSpot is een digitaal plat-

form dat afgelopen najaar 

als startup het levenslicht 

zag. Mart Mensink is het gezicht achter 

DuSpot. Tot een paar maanden geleden 

was hij nog werkvoorbereider bij een 

aannemer. Vanuit z’n eigen praktijker-

varing zag hij dat de grondstofstromen 

anders en beter ingericht kunnen 

worden. “In mijn ogen vinden er binnen 

de grond-, weg- en waterbouw nog 

teveel onnodige transportbewegingen 

en afvalverwerking plaats. Dat is zonde, 

zowel voor het milieu als in bedrijfs-

economisch opzicht. Vaak kan er binnen 

de regio veel hergebruikt worden, 

waardoor er minder nieuwe materialen 

geproduceerd hoeven te worden en de 

CO
2
-uitstoot aanzienlijk gereduceerd 

wordt.”

Infra Futurelabs 
In eerste instantie richt DuSpot zich op 

de regio Overijssel. “Vanuit verschillende  

regionale transitieagenda’s werkt de  

provincie Overijssel aan circulariteit. 

Om de doelen te bereiken, heeft 

de provincie, samen met Stichting 

Pioneering en Bouwend Nederland, 

Infra Futurelabs opgezet. Hierin komen 

ondernemers, overheden en onderwijs-

instellingen samen. Het leidt tot concreet 

toepasbare innovaties waarmee de circu-

laire economie steeds meer vorm krijgt. 

DuSpot is één van die innovaties”, aldus 

Mensink. 

Provincie Overijssel is samen met het 

waterschap Vechtstromen launching 

customer van Infra Futurelabs. “Wij 

geven graag een extra impuls aan 

veelbelovende innovaties op het gebied 

van hergebruik van materialen”, zegt 

Marieneke Bijleveld, beleidsmedewerker 

van de afdeling Wegen en Kanalen bij 

provincie Overijssel. “Het maakt aan-

bestedende overheden bewuster dat zij 

een rol hebben in de circulaire economie 

en helpt ze om bruikbaar materiaal 

zoveel mogelijk hoogwaardig her te 

gebruiken.”

Onafhankelijk
Mensink benadrukt het onafhankelijke 

karakter van DuSpot. “Het is een auto-

noom systeem dat op een eenvoudige 

manier vraag en aanbod inzichtelijk 

maakt. Met handige zoek- en filteropties 

kun je de passende producten vinden.” 

Inmiddels vindt voorzichtig een lande-

lijke uitrol plaats. “Het zal ons dus niks 

verbazen als ‘DuSpotten’ over een paar 

jaar een veelgebruikt werkwoord is in  

de Nederlandse infrasector!”

De infrasector is grootverbruiker van primaire grondstoffen. Werken vanuit circulariteit zorgt voor 

een aanzienlijke afname van onnodig verbruik. Om dat aan te moedigen is DuSpot opgericht. Een 

‘bouwstoffenmakelaar’ die vraag en aanbod van vrijkomende materialen uit de openbare ruimte bij 

elkaar brengt en hergebruik binnen projecten en aanbestedingen stimuleert.

Mart Mensink, initiator DuSpot.
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