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K&I netwerk Circulair bouwen
Het K&I netwerk Circulair Bouwen wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en
opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen in Zeeland stimuleren en organiseren.
Kennis en ervaring van reeds gerealiseerde projecten wordt overgedragen en dient te worden
uitgebouwd om op termijn circulair bouwen te implementeren in de dagelijkse uitvoering.
“Is de circulaire economie al rond?”
Het ontwikkelteam (Impuls Zeeland; Hans Geerse, HZ University of Applied Science; Ingrid Weegels,
Rothuizen; Taco Tuinhof en Marsaki advies; Nescio Midavaine) gaat hierover graag in gesprek!
Hiervoor organiseren we 4 kennissessies
(aansluitend op bestaande initiatieven):
- Woningbouw (september);
- Recreatie (november);
- Utiliteitsbouw (februari):
- Integraal (april/mei);
- Excursie (juni/juli).
Tussen deze sessies organiseren we telkens 4
verdiepende (werk)sessies voor de werkgroepen:
- Kennisdeling;
- Bouw;
- Marktplaats;
- Architecten / adviseurs.

Figuur 1: Planning werk- & kennissessies.

Bouwstenen verdiepende (werk)sessies per werkgroep
Overeenkomstig met de kleuren van de sessies in figuur 1 is in tabel 1 een overallplanning
opgenomen. Sessie 4 (geel) geeft de uitkomsten van 4 (werk)sessies.

Kennisdeling
Inventarisatie
kennisdelingsplatforms

Bouw
Marktplaats
Kennissessie woningbouw, september, ZLND 2050
Circulair bouwen, lean of legoliseren?

Architecten/adviseurs
Circulariteit in de
praktijk

Kennissessie Recreatie, november, locatie n.t.b.
Lean bouwen
Materialenbanken
Circulariteit in relatie tot
(landelijk) versus
gebouwtypologie
Zeeland
Kennissessie utiliteitsbouw, februari, locatie n.t.b.
Welke informatie is
Legoliseren
Wat op te nemen in de
Circulariteit meenemen
nodig voor het platform?
materialenbank?
in ontwerpen
Kennissessie integraal, april / mei, locatie n.t.b.
Hoe ziet het platform
Toe te passen circulaire
Materialenbank fysiek
Inhoud van de circulaire
eruit?
principes
of digitaal?
gereedschapskist
Excursie juni / juli, locaties n.t.b.
Tabel 1: Overallplanning te behandelen onderwerpen in verdiepende (werk)sessies per werkgroep
Overeenkomsten en
overkoepelbaarheid

Meedraaien in het programma?
Als (bouw)professional een actieve rol binnen één van de (werk)groepen of deelnemen aan de
kennissessies. U kunt zich hiervoor aanmelden via Nescio Midavaine (midavaine@marsaki.nl).

