SLIM

CIRCULAIR

ONTWERPWEDSTRIJD

Zijn jullie slim en creatief? Kunnen jullie fantastische ontwerpen
maken, materialen testen en je 3D-model presenteren? Doe dan
mee aan de ontwerpwedstrijd voor studententeams.
We dagen jou en je team uit om een spraakmakend circulair
ontwerp te maken voor een coole opdracht in jouw gemeente.

Laat zien dat jij het kan
Wil je deelnemen of wil je meer weten?
W. BetterWorldSolutions.eu/SlimCirculair
Of neem contact op met Tanja Nolten
06 16342889
Tanja@betterworldsolutions.eu
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SLIM
CIRCULAIR
 Toepasbaar, innovatief
en Slim
 Biobased / Circulair
 Energie Zero en
minimale CO2
 NatuurINCLUSIEF
 Prijstechnisch haalbaar
 Opschaalbaar
SlimCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions en
BouwCirculair om de toepassing van bouwmaterialen duurzaam
beter te maken.

Gezocht: Creatieve technische talenten
MBO’ers, jullie hebben de leiding. Hbo’s
universiteiten en bedrijven helpen jullie. Werk
samen aan het winnend ontwerp.

Jongeren en klimaat
Nationale ontwerpwedstrijd
circulair ontwerpen/bouwen
voor studententeams
schooljaar 2018-2019
Wij geloven dat in elke jongere
iets groots schuilt, dat jullie
beschikken over een grenzeloze
fantasie en dat jullie de aanjager
zijn van alles waar we in
Nederland trots op zijn.
Daarom dagen we jou uit. Ga
experimenteren met materialen
en technieken waar traditionele
bouwbedrijven niet eens aan
durven. Zorg voor een slim,
adembenemend ontwerp en zet
de gevestigde orde op zijn kop!
Aanmelden
BetterWorldSolutions.eu/SlimCirculair
E. tanja@betterworldsolutions.eu
M. 06 16342889

Nationale ontwerpwedstrijd SlimCirculair ontwerpen/ bouwen
voor studententeams schooljaar 2018 - 2019
Studenten ontwerpen in multidisciplinaire teams, nieuwe duurzame,
circulaire, slimme concepten in samenwerking met bedrijven en steden
uit de beweging BouwCirculair.


Aan gemeenten wordt gevraagd om met een woon/werkgebied
opdracht te komen die voor de SlimCirculair in aanmerking komt.



Aan studententeams de uitdaging om een innovatief plan te ontwerpen,
door te rekenen en uiteindelijk in een proefopstelling/ prototype aan de
betrokkenen en de jury te presenteren.



Bedrijven helpen jullie. Zij faciliteren techniek, middelen en kennis om
een nieuw woon-werkgebied te (her)inrichten.

Een opdrachtvoorbeeld zou kunnen zijn: het ontwerp van een circulair
milieustation als grondstoffenbank voor de circulaire economie.
Maar ook het ontwerp van een eco bezoekersinformatiecentrum,
herbestemming van een voormalig fabriekspand of school, de bouw van
een buurtcentrum of een waterplein met faciliteiten horen, tot de
mogelijkheden.

Laat zien wat je kunt en Win!
Aan het einde van het schooljaar – medio mei/juni 2019 - kiest de jury
het beste ontwerp en misschien staan jij en je team dan te pronken met
de beker en een prijs van € 5.000,=.

INFO: TANJA NOLTEN
TANJA@BETTERWORLDSOLUTIONS.EU

