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INHOUD VAN DE CHALLENGE 
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons werk. De burger verwacht van ons dat 
we grondstoffen hergebruiken en klimaatneutraal werken tegen zo laag mogelijke kosten. 
En terecht. De transitie naar een circulaire economie is dan ook in volle gang. Om dit te 
bereiken, is voortdurende innovatie noodzakelijk. En dus naar elkaar kijken, van elkaar 
leren, open staan voor verandering en een flinke portie lef. Young professionals spelen in 
deze transitie een cruciale rol. Heb jij de ambitie om hier ook aan bij te dragen? Doe dan 
mee met de circulaire jongeren challenge! 
 
De challenge staat in het teken van de grote opgaven in de infrastructuur waar Nederland 
voor staat. Duizenden bruggen naderen het einde van hun levensduur. Daar moeten we 
iets mee. Maar wat? En hoe past circulariteit in deze complexe opgave? Kan de Van 
Brienenoordbrug bijvoorbeeld een 2e leven krijgen als trainingslocatie voor onze BMX’ers 
en skateboarders die gaan meedoen aan de olympische spelen? 

 
Kan de van Brienenoordbrug een 2e leven krijgen als nieuwe 

trainingslocatie voor BMX en skateboarden richting de Olympische 
Spelen? Of zijn er nog andere mogelijkheden? 

 

 
    v.l.n.r. NL kampioen BMX Levi Weidmann en olympisch skateboarders Douwe  

Marcaré en Roos Zwetsloot op de Van Brienenoordbrug 
 
Voor de Van Brienenoordbrug staat een grote opknapbeurt gepland. De boogbrug richting 
Dordrecht wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Kan de oude boogbrug worden 
hergebruikt bijvoorbeeld in een skatepark of in een gebouw? We vragen je “out of the box” 
te denken voor wat betreft de mogelijkheden! 
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DE CASE: HERGEBRUIK BOOGBRUG VAN BRIENENOORDBRUG 
Wat is het vertrekpunt: de boogbrug staat klaar op een ponton in Zwijndrecht om naar een 
nieuwe bestemming te gaan. Wat ga jij vervolgens met deze brug doen? Hierbij dagen wij 
je uit om met creatieve oplossingen te komen. Die oplossingen moeten innovatief zijn, 
impact hebben en tegelijkertijd ook realistisch zijn. Qua impact denken wij bijvoorbeeld 
aan welke maatschappelijk issue je er mee kunt oplossen: stel je maakt een skatepark van 
de oude brug in een achterstandswijk, dan lever je hiermee ook een bijdrage aan een wijk 
en een sportlocatie voor jongeren. Of doordat je veel van de brug hergebruikt, doe je 
maximaal aan duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat bij de voorgestelde oplossingen 
ingegaan wordt op de meerwaarde van de oude brug op de nieuwe locatie, 
toekomstbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en de integraliteit vanuit 
verschillende disciplines in de keten. In de challenge vragen we om, naast mogelijkheden 
voor hergebruik, een stappenplan te maken over hoe je het hergebruik kunt realiseren. 
 
Meer informatie over de Van Brienenoordbrug tref je door te klikken op dit nieuwsbericht 
en op de site van Rijkswaterstaat. In de loop van de challenge ontvang je meer informatie. 

 
HET PROCES 
Na de kick-off op 30 juni kan je je inschrijven als deelnemer aan de Circulaire Jongeren 
Challenge (uiterste inschrijfdatum is 1 oktober). In vier zoominars op vrijdagen van 
09.00-10.00 uur word je meegenomen door de verschillende projectfasen: 

 
4 september Initiatief- en definitiefase 
18 september Ontwerpfase 
2 oktober Voorbereidings- en realisatiefase 
16 oktober Beheerfase 

 
Tijdens de zoominars ontvang je dus telkens meer informatie die je kunt gebruiken in de 
challenge. Kan je niet deelnemen aan een zoominar, dan kan je deze altijd terugkijken. Op 
bovenstaande vraagstuk zul je samen met een team van mede-studenten en young 
professionals uit de gehele keten (ingenieurs, architecten, installateurs, weg- en 
waterbeheerders, ontwikkelaars, werkvoorbereiders en nog meer jonge vernieuwers) 
invulling gaan geven aan de (on)mogelijkheden voor het hergebruik van een bestaande 
brug. Dit met ondersteuning van de experts op dit gebied. De teams voor de challenge 
delen wij in na de deadline van de aanmelding op 1 oktober. Met dit team ga je op 30 
oktober met de challenge aan de slag. Aan het eind van de dag hou je een pitch die wordt 
opgenomen. Hier kan vervolgens op gestemd worden. Op 12 november is de finale op de 
InfraExperience! Meer informatie over de prijzen die je kunt winnen en wat we met de 
ideeën van de winnaars in de praktijk gaan doen, hoor je in september!   
 
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 
Meer informatie tref je op www.dejongegeneratie.nl.  


