LOPENDE OPGAVEN BIJ DE BOUWCAMPUS
Opgave

Inhoud/rol De Bouwcampus

Circulaire Infra Community

Programma voor het verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid op
innovatieve wijze in Zuid-Nederland. De Bouwcampus begeleidt een
co-creatietraject voor de concretisering van bouwstenen naar een
circulaire weg. Dit traject is inmiddels zo goed als afgerond.

Dutch Coastline Challenge

De verwachte effecten van klimaatverandering en onzekerheden
nodigen uit tot herijking van de scope, uitgangspunten en
randvoorwaarden voor de kustlijnzorg. De Bouwcampus heeft het cocreatietraject begeleid om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe
oplossingen om op de ontwikkelingen in te spelen. Op 4 oktober is
een aantal resultaten gepresenteerd op de Innovatie Expo 2018.

Grootschalige
huisvestingsopgave politie

De politie staat na de reorganisatie voor een complexe
huisvestingsopgave. De Bouwcampus begeleidt het co-creatietraject
waarin de politie samen met de markt nagaat hoe de marktstrategie
eruit zou moeten zien en heeft samen met andere partijen een
innovatie challenge georganiseerd.

Platform CB’23

Op verzoek/initiatief van Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf
werkt De Bouwcampus samen met NEN aan de oprichting en
inrichting van een platform dat zorg draagt voor zowel een
conceptuele en strategische ontwikkeling als het realiseren van
concrete activiteiten en middelen zodat binnen de complete
bouwsector (GWW, woning- en utiliteitsbouw) het mogelijk wordt om
in 2030 100% circulair in te kopen en te werken.

Omgevingswet

Samen met De Bouwcampus wordt er op initiatief van
Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam een traject
georganiseerd in de zoektocht naar het meest inspirerende
praktijkvoorbeeld van het werken met de nieuwe omgevingswet.

Nieuwe vormen van wonen
en werken

Op verzoek van de gemeente Delft wordt samen met de
Verstedelijkingsalliantie gewerkt naar een co-creatietraject waarin de
mogelijkheden worden onderzocht om wonen en werken te
combineren in bestaande industriegebieden.

Roadmap 1: Bruggen &
Sluizen

Op verzoek van De Bouwagenda richt De Bouwcampus een cocreatietraject in waarin gezocht wordt naar mogelijkheden om de
grote hoeveelheid bruggen en sluizen in Nederland
toekomstbestendig en duurzaam te maken.

Toekomst Noordersluis

Rijkswaterstaat vraagt De Bouwcampus via een co-creatietraject te
komen tot goede ideeën over mogelijke kansen om de Noordersluis
een nieuwe bestemming te geven en zo waarde te creëren.

