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Tijdens deze online Brugdialogen komen 
vraagstukken, ideeën, oplossingen en misluk-
kingen t.a.v. brugonderhoud en -renovatie 
aan bod die jou en jouw collega’s door heel 
Nederland helpen. Laten we er met zijn allen 
naar streven om zo veilig, efficiënt en duur-
zaam mogelijk te werken. Want die (ge-
renoveerde) kunstwerken moeten er komen! 
En vaak snel ook. Jouw kennis en ervaring is 
daarbij hard nodig om dit te realiseren.
De online Brugdialogen vonden rond diverse 
thema’s plaats. Er zijn drie sessies geweest 
over o.a. ‘Gebundeld Aanbesteden’ en ‘Her-
gebruik van Bruggen’.

WAAR HEBBEN WE MEE TE 
MAKEN?
Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, 
duikers, etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-
70 van de vorige eeuw en naderen het einde 
van hun technische levensduur, waardoor 
assetbeheerders en -eigenaren 
geconfronteerd worden met een ingrijpende 
en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave 
op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam 
uitvoeren, dan is het van belang dat alle 
betrokken beheerders en marktpartijen met 
elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

OPZET BRUGDIALOGEN
Maandelijks zijn we online met elkaar in 
gesprek geweest, als vervolg op de live 
Bruggenontbijten in 2019. We zijn elke 
Brugdialoog gestart met een korte intro-
ductie tussen enkele ervarings deskundigen. 

Daarna volgde de dialoog, in kleinere 
groepen (4-5 mensen) en is er afgesloten met 
een ‘wrap-up’. Kort, bondig en to the point, 
zodat we er met z’n allen wijzer van worden.
Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog 
worden ingebracht bij de Top Meeting met 
bestuurders en directeuren van assetbeheer-
organisaties die aan het eind van het jaar 
wordt georganiseerd. Lastige en complexe 
vraagstukken kunnen we inbrengen in de 
leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook 
laten inleiden door specialisten uit de sector 
en betrokken kennisinstellingen.

Met deze opzet is tijdens de brugdialogen 
geprobeerd
1 het wiel niet als persoon of organisaties 

opnieuw uit te vinden, maar samen te 
werken aan dezelfde opgaven;

2 ideeën, mislukkingen en successen open 
met elkaar te delen;

3 door het gesprek te voeren een oplossing 
te versnellen;

4 in dialoog samen de stukjes van de 
oplossingspuzzle aan te dragen en neer te 
leggen. 

RESULTATEN
De verslagen zijn te vinden op https://
circulairebouweconomie.nl/events/
brugdialogen-2/.
■

OPZET EN RESULTATEN 

BRUGGENDIALOOG

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus bespeuren 

een behoefte aan een bruggendialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de 

Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen, is iets waar we samen nog 

decennia mee bezig zullen zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen, is het gesprek 

hierover van groot belang. Hiertoe zijn via ZOOM eens per maand tussen 8.00 en 9.00 uur drie 

ontbijtbijeenkomsten belegd waarin de discussie plaats vond.
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