
 
 

 
 

Programma 9 oktober 2019 

 17:00 uur Touch of Taste | Ontvangst met een hapje en een drankje op Brightlands Campus Greenport Venlo  
  
 17:30 uur Opening en welkom  
 Startschot door onze dagvoorzitter Frans Beckers | Ondernemer in de circulaire economie, met een toespraak van 
 Saskia Goetgeluk | CEO Brightlands Campus Greenport Venlo  
  
 17:40 uur Openingswoord BTC & SIGN       
 Ton Voncken  | Directeur Bio Treat Center 
 Dewi Hartkamp  | Programmamanager SIGN  
  
 18:00 uur Perspectief voor toepassing van biomassa in de bouw en de uitdaging voor de tuinbouw 
 Jan Willem van de Groep | Duurzaam entrepreneur in de bouwsector 
 Sjraar Hoeijmakers | Bestuurslid TOP-Zuid 
  
 18:30 uur Praktijkvoorbeelden en uitdagingen   
 Door middel van krachtige pitches presenteren bedrijven hun innovaties die biomassa met bouw verbinden. Welke 
 knelpunten komen de ondernemers tegen en hoe kunnen we gezamenlijk tot oplossingen komen?  
  
 Pitchers: 
 New Day Design (ism. Ecomakelaar en Ekkehart BV) 
 ‘Van land- en tuinbouw naar standbouw’| Jeroen Zark   
  
 NewFoss BV 
 ‘Productie van o.a. isolatie-materiaal uit biomassa’ | Edwin Hamoen 
  
 NPSP BV 
 ‘Biocomposieten voor duurzame gevelbouw’ | Willem Bottger 
  
 Fungalogic 
 ‘Myceliumcomposieten in de gebouwde omgeving’ | Marc Postel  
  
 Strukton Prefab Beton 
 ‘Biobased Beton (Miscanthus)’ | Klaas de Vries 
  
 TUD & Green Basilisk 
 ‘Zelfhelend beton’ | Henk Jonkers 
  
 Circulair Design Group 
 ‘Biobased productontwikkeling voor de bouw, meer dan alleen alternatief materiaalgebruik’| Joris Ketelaars 
 
 ECOR 
 ‘Duurzaam bouwen met unieke grondstoffen – van R&D naar commerciële productie’ | Navied Tavakolly 
 
 PAUZE met circulaire hapjes 

20:00 uur Discussie / thema-tafels  
De knelpunten voortkomend uit de pitches staan een grootschalige transitie (en daarmee samenwerking) op het gebied 
van biomassa in de weg. In een paar sessies worden de belangrijkste knelpunten bediscussieerd en is het mogelijk om 
pilotprojecten aan te dragen.  
1. Techniek en Logistiek | Hoe komen we tot schaalbare verdienmodellen en welke technologie is hiervoor noodzakelijk 
2. Markt | Hoe bereiken we de eindconsument (met welke prikkels) en hoe realiseren we grootschalige markttoegang 
3. Wetgeving & Samenwerking | Wat mag (nog) niet en hoe komen we tot nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden  

20:45 uur Wrap up: Vertaling naar onderdelen in het Programma Circulaire Tuinbouw  
Reflectie door dagvoorzitter en organisatie op de “oogst van vandaag” en vertaling naar actie! 
 
21:00 uur Borrel en afsluiting 


