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UITNODIGING SLOTEVENT
Na vier boeiende jaren sluiten we de Green Deal 
Circulair Bouwen op 16 februari 2023 af. We doen 
dit op een slotevenement, open voor de meer dan 
360 deelnemende organisaties en het brede publiek. 
Embuild Vlaanderen, OVAM en Vlaanderen Circulair 
nodigen je van harte uit voor deze namiddag in 
Mechelen.

Met dit feestelijke programma brengen we iedereen 
die zich engageert voor circulair bouwen samen. 
We delen de resultaten uit dit unieke netwerk, de 
leerlessen uit de pilootprojecten en de oplossingen uit 
de Communities of Practice. We vieren de geboekte 
voortgang en inspireren je over de toekomstige 
mogelijkheden. Tot slot kijken we naar het vervolg 
binnen de Werkagenda Circulair Bouwen.

PROGRAMMA OVERZICHT

13:30 Ontvangst met koffie

14:00 Start plenair gedeelte (pauze voorzien)

• Welkom

• 4 jaar GDCB: een terugblik

• Geleerde lessen: panelgesprek en 
getuigenissen uit het netwerk

• Doorstart naar de Werkagenda 
Circulair Bouwen

• Keynote ‘New technology, old 
architecture’ door Kristian 
Winther (Arup Copenhagen)

Netwerkreceptie met hapjes17:30



Kristian Winther (Arup Copenhagen)

Kristian Winther is architect en zakelijk leider ‘steden’ bij Arup 
Copenhagen. Om de groene transitie te versnellen, gelooft hij in de 
noodzaak om datagestuurde strategieën voor stadsontwikkeling te 
verbinden met tastbare oplossingen in architectuur. Hij presenteert ons 
inzichten over hergebruik in een digitale gebouwde omgeving, denkt na 
over een nieuwe aanpak om de waarde van bouwmaterialen in de loop 
der tijd te verhogen, en illustreert het potentieel van het gebruik van 
gegevens en prognoses om de drijvende krachten achter verandering in 
kaart te brengen en een circulaire toekomst te creëren.
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KEYNOTE ‘NEW TECHNOLOGY, OLD ARCHITECTURE’

PRAKTISCHE INFO

WAAR EN WANNEER?

Congrescentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8/10
2800 Mechelen

Donderdag 16 februari 2023
13u30 tot 20u00 

Schrijf je hier in voor het event. NU INSCHRIJVEN >

https://www.cognitoforms.com/OVAM1/InschrijvingSlotevenement16Februari2023
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Green Deal Circulair Bouwen

Begin 2019 lanceerden Vlaanderen Circulair, de OVAM en Embuild Vlaanderen de Green Deal Circulair 
Bouwen. Via dit gezamenlijk engagement werkten meer dan 360 organisaties aan het realiseren van 
een circulaire bouweconomie in Vlaanderen.
 
Samen doen en leren stonden centraal. De deelnemers startten pilootprojecten en brachten hun 
kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. We testten tools, methodieken en nieuwe vormen 
van ketensamenwerking uit. Daarnaast werkte een onderzoeksgroep ondersteunend aan de 
‘randvoorwaarden’, juridische, economische en andere drempels die we gaandeweg tegenkwamen. 
Data en ervaringen uit de experimenten voedden dit onderzoek. 
 
Zo’n vier keer per jaar brachten we de deelnemers van de Green Deal samen om hen te inspireren 
met Vlaamse en buitenlandse cases. We gingen tijdens deze dagen ook echt aan de slag met concrete 
vraagstukken die de deelnemers aanbrachten, in de Communities of Practice. In de online leerhub 
vind je informerende artikels, inspirerende cases, links naar tools, … Op het slotevent kijken we 
gezamenlijk terug op de weg die reeds werd afgelegd en reflecteren we graag over de mogelijkheden 
voor de toekomst.
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https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl 


ZIJ BOUWDEN MEE: 
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