Uitnodiging Bijeenkomst
Biobased / C2C Bouwen; help mee de ambities van
Kazerneterrein Venlo te realiseren
Inleiding
De regio Venlo heeft als eerste regio ter wereld C2C volledig omarmd. Duurzaamheid, innovatie en
efficiënt materialengebruik staan dan ook zeer hoog in het vaandel.
Volgend op een verkennende bijeenkomst in 2013 zal deze ontwikkeling centraal staan in een
bijeenkomst rond Biobased Bouwen, echter nu gericht op
Daadwerkelijk Realiseren en Demonstreren.
Gemeente Venlo organiseert dan ook in samenwerking met diverse partners op 16 december een
werkatelier rond dit thema.
Belangrijk onderdeel gedurende de bijeenkomst is de link tussen teelt / toepassing van vezelhoudende
gewassen (o.a. vlas en hennep) met het daadwerkelijk produceren en gebruiken van bouwmaterialen in
de praktijk.
Uitdaging
Het toepassen van duurzame en innovatieve bouwmaterialen vindt meer en meer haar weg in de
bouwsector.
Met de ontwikkelingen op het Kazerneterrein als concrete casus gebouwen I en R – volgend op
innovatieve projecten als de nieuwbouw van het Stadskantoor - willen we dan ook een nieuwe impuls
geven aan concrete business- en productontwikkeling op het gebied van biobased (bouw-)materialen. Er
kan al heel veel, maar we moeten het ook gebruiken!
Een gezamenlijke aanpak – van teelt tot toepassing – kan hier de sleutel zijn!
Heeft u reeds biobased bouwmaterialen toegepast in projecten, heeft u een duidelijke visie hoe we deze
materialen meer en beter kunnen toepassen of bent u anderszins geïnteresseerd dan hopen we op uw
komst.
Wat gaan we doen en voor wie?
Middels een aantrekkelijke combinatie van inspiratie, informatie en innovatie brengen we de primaire
sector, concept-ontwikkelaars, overheid en bouwbedrijven bij elkaar om de echte kansen met elkaar te
delen. Toekomstige marktpartijen willen zich daarbij laten overtuigen van de mogelijkheden!
Wanneer en waar ?
16 december, 13.30 – 17.00 uur, Innovatoren te Venlo
LET OP: De bijeenkomst zal (in tegenstelling tot eerdere communicatie) plaatsvinden in de innovatoren
(www.innovatoren.nl , St. Jansweg 15, 10e verdieping) te Venlo.

Aanmeldformulier
U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en discussiëren over de toepassingen van biobased bouwmaterialen!

 Ik meld me aan als deelnemer.
Meldt u zich voor 12 december aan bij Geert van Kempen, 06-13606716 of gvkempen@arvalis.nl
Bedrijfsnaam:………………………………………………………..
Contactpersoon: …………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………
Postcode: ……………………………………………. ………………
Plaats: …………………………………………………………………
gsm: …………………………………………………….email: ……………………………………………………………………………

Inhoudelijk Programma

Biobased / C2C Bouwen;
Help mee de ambities van Kazerneterrein Venlo te realiseren
16 december, 13.30 – 17.00 uur
Innovatoren Venlo


13.30 uur:

Ontvangst



14.00 uur: Welkom en toelichting programma door de dagvoorzitter
Dhr. H. Schoorlemmer (Wageningen UR)



14.15 uur: Ter Inspiratie
- Dhr. R. Rovers (lector duurzaam bouwen HS Zuyd, Wijk van Morgen) houdt
een verhaal over Biobased bouwen en de kansen voor het Kazerneterrein
- Dhr. L. Bal, (Projectleider planmatig onderhoud R&B Wonen) over de
ervaringen rondom toepassing biobased bouwmaterialen bij renovatie van
een woning.



14.45 uur: Ter Informatie
Interreg project Grow 2 Build, wat is onderzocht, wat zijn de resultaten en wat
kunnen ondernemers ermee, zowel in teelt als ook de toepassing?



15.00 uur: De Casus
Dhr. M. Weijers (Gemeente Venlo) zet kort de ambities neer van het
Kazerneterrein in Venlo. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de
ontwikkeling van gebouwen I en R als concrete casus.



15.30 uur: Ondernemerspodium, interactie en reflectie
Gedurende 7 pitches presenteren enkele innovatieve ondernemers hun product,
concept of uitdaging die kan bijdragen aan het realiseren van de ambities van
gebouwen I en R. Gedurende een interactieve sessie worden vervolgens de
bezoekers geprikkeld om actief bij te dragen aan het gezamenlijke
realisatieproces.



16.30 uur: Sluiting en netwerkborrel
Dagvoorzitter dhr. H. Schoorlemmer geeft een korte terugblik op de
bijeenkomst. Aansluitend is er onder het genot van een borrel gelegenheid tot
netwerken.

