Samen werken aan circulaire fietsinfrastructuur
- nú is het tijd voor opschaling.
Het congres waar alles samenkomt. 14 januari 2020
Fietsen is schoon, duurzaam en gezond. Fietsen is noodzakelijk voor leefbare steden,
een vitaal platteland en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Helaas worden bij
de aanleg van fietspaden veel grondstoffen gebruikt en komt er veel CO2 vrij.
Dat wringt en dat botst met onze nationale circulaire doelstellingen. Kortom, dat moet
anders.
Binnen de Hotspot Circulaire Weginfrastructuur hebben we laten zien, dat het
ook anders kán! Om samen circulaire stappen te kunnen zetten moet het gehele plaatje
kloppen. Financiën, juridische aspecten, communicatie, organisatie en co-creatie,
circulaire aanbesteding maar ook de stap naar ontwikkeling van innovatieve biobased
producten en het meetbaar maken van circulariteit. We hebben de afgelopen twee jaar
met al deze onderdelen geoefend, ervaringen opgedaan, kennis gebundeld en gedeeld
en alle stappen van het circulaire proces doorlopen. Deze uitkomsten willen we heel
graag met u delen.
En vervolgens gaan we nog een flinke stap verder. We gaan op basis van deze
ervaringen systematisch werken aan opschaling. Dat doen we onder begeleiding van
de Radboud Universiteit in de vorm van een Living Lab. Dit is een zeer praktische en
efficiënte methode bedoeld voor complexe uitdagingen, zoals de transitie naar een
circulaire bouw-economie. We vertellen u graag over deze geïntegreerde co-creatie
aanpak. Vervolgens kunt u zelf ervaren hoe deze methodiek werkt. Tenslotte vertellen
we u, hoe u zich als overheid, opdrachtgever, (bouw)bedrijf, onderwijsinstelling of ngo/
burgerinitiatief bij dit Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur kunt aansluiten.

Praktisch
Locatie: ‘De Fietser’, Akulaan 2, 6717 XN Ede. ‘De Fietser’ bevindt zich op een paar
minuten lopen vanaf station Ede-Wageningen. Er is ruime eigen parkeergelegenheid.
Datum en tijd: 14 januari 2020, 14.00 – 17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Aanmelden en informatie: info@circulairbouwen.org
De toegang is gratis!

Programma
14.00 Welkom en opening.
14.10 5 pitches waarin de consortiumpartners kort en bondig uitleggen wat ze tijdens
het project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur hebben geleerd:
1. biobased bouwen		
4. circulariteit en juridische kaders
2. circulair uitvoeren 		
5. meten van circulariteit
3. circulariteit en financiën
15.00 Het vervolg: Living Lab circulaire fietsinfrastructuur. Uitleg en deelname.
15.15 Interactieve Circulaire Carrousel: Voorproefje van de Living Lab aanpak waarbij de
u via thematafels wordt meegenomen in het realiseren van circulaire fietsinfrastructuur.
16.20 De oogst.
16.40 En nu concreet doorpakken: het Living Lab Circulaire Fietsinfrastructuur.
17.00 Slot en netwerkborrel tot 18.00 uur.

Publicatie: 18 dec. 2019

‘

De tijd van afwachten
en losse pilots is
nu
echt
voorbij.
We dagen u uit en
helpen u op weg. Wilt
u serieus werk gaan
maken van circulaire
weginfrastructuur en
opschaling, komt u dan
naar ons slotcongres
in De Fietser in Ede
op 14 januari 2020!

