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3. Bio-based business-modellen in de infrastructuur.
Stichting Circulair Bouwen, in samenwerking met
de experts van Stichting Agrodome.

12 juni 2019

Circulair bouwen: de uitdagingen zijn groot en de ambities zijn fors. De bouwsector veroorzaakt veel CO2-uitstoot en verbruikt
veel grondstoffen en energie. Daarnaast is er nauwelijks hoogwaardig hergebruik van materialen. Er wordt veel gesproken en
gestudeerd, maar bedrijven, opdrachtgevers en overheden zijn nog erg afwachtend. Dat moet anders en dat kán ook anders!
Tijdens deze derde bijeenkomst leert u over de laatste ontwikkelingen rondom bio-based bouwmaterialen en producten, zowel
voor de inrichting van de infrastructuur als alles er omheen. Bio-based materialen bieden door hun specifieke technische
eigenschappen een interessante mogelijkheid. Denk daarbij aan eigenschappen zoals licht in gewicht, grote flexibiliteit,
trilabsorptie en taaiheid. Bovendien hebben bio-based producten een positief effect op de CO2-balans van projecten. Er is meer
mogelijk dan u denkt! Maar hoe zit het met de zakelijke kant? Welke business-modellen zijn hierbij haalbaar? Waarom kiezen
fabrikanten en opdrachtgevers voor bio-based producten?
Datum en tijd: 12 juni 2019, van 14.00 - 17.30 uur. Entree: gratis. No show fee: €35,-.
Locatie: Greenworks Academy, Nagelpoelweg 61, 7333 NZ Apeldoorn
Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org
Organisatie: Stichting Circulair Bouwen in samenwerking met Stichting Agrodome.

Programma

13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Welkomstwoord Stichting Agrodome
14.05 uur: Terugblik congres Circulariteit en financiën in de infrasector – Anke Verhagen (Rabo Real Estate Finance)
14.15 uur: Innovaties in houttoepassingen voor de GWW – KlaasJan Swager (Foreco)
14.35 uur: Bermgras toepassingen, koploperproject van GreenWorks met leveranciers en RWS – Gerhard Hospers
15.05 uur: Pauze
15.20 uur: Bio-based asfalt – Rob van Moerkerk (NTP Infra)
15.40 uur: Natural Plastics, Bio-based Boomankers en dergelijke – Bert van Vuuren
16.00 uur: Panel met gasten en opdrachtgevers: bio-based businessmodellen vanuit de markt
16.25 uur: Afronding met lijnen naar de toekomst
16.30 tot 17.30 uur: Borrel

Overige congressen en events

Bovenstaande bijeenkomsten organiseren we vanuit de Hotspot Circulaire
Weginfrastructuur. Het doel is om te komen tot circulaire fietspaden en wegen en
circulaire business. Ook specialisten uit andere domeinen zijn van harte welkom!
Stichting Circulair Bouwen heeft de kennis en ervaring voor het opzetten
van circulaire projecten. Wilt u niet langer blijven praten over circulair bouwen,
maar er concreet mee aan de slag gaan? Sluit u dan aan, bezoek onze events,
vraag informatie aan en bouw mee.

Publicatie: 21 mei 2019

Deze bijeenkomst is de derde uit een serie meetings georganiseerd door de Stichting Circulair Bouwen samen met Agrodome,
Nysingh, Rabobank, de Radboud Universiteit en overige partijen.
Klik hier voor de vervolgbijeenkomsten: www.circulairbouwen.org

