met ‘Catwalk’ Biobased bouwmaterialen
Kom naar het live congres voor architecten, projectleiders, inkopers,

aannemers en beleidsmakers. Door samen kennis en ervaringen te delen

maken we toepassing van biobased bouwmaterialen mogelijk voor iedereen.
Datum 3 november 2021
Tijd
9:30 – 16:30
Locatie Biosintrum
Ecomunitypark 5
8431 SM Oosterwolde (Fryslan)

Programma
9:30
Inloop met koffie & thee en Friese
lekkernij
10:00 	Gezamenlijk welkom
	Petra Boorsma, directeur Biosintrum
	Ineke Lemmen, voorzitter Buyer Group
Biobased Bouwmateialen
	Halbe Vlietstra, adviseur biobased
bouwen bij Oldenboom
10:10	Visie en ambitie op circulair en
biobased bouwen in Nederland
Ineke Lemmen
10:25
Biosintrum DOET
	Petra Boorsma
Halbe Vlietstra
10:40

Koffie en thee moment

11:00
Circulair Groningen
	Rolf Koops, directeur Building in
Groningen
11:20	Circulair Drenthe
Alex van Oost, directeur bestuurder
Noordelijk InnovatieLab Circulaire
Economie (NICE)
11:40	Circulair Fryslan
Evert-Jan van Nijen; directeur Circulair
Fryslan
Nick Boersma; projectmanager Circulair
Fryslan
12:00

‘Catwalk’ met Biobased Bouwmaterialen
Begeleid door Halbe Vlietstra

Bermgras door Gerard Jonker
Cellulose door Ydwar Dijkstra
Glasgranulaat door Eberhard Dijkhuis
	
Hennep door Marthijs Roorda en Dirk van
Impe
Houtvezel door Patrick Looper
Kurk door Arnoud Hanenburg
Mycelium door Arthur Moree
Schapenwol door Thomas Pijnenborgh
Stro door Kristian Maters
Gerecycled textiel door Teun de Vries
Vlas door Gido Lubbers

Uitnodiging

CONGRES IN HET BIOSINTRUM
“ALS IK KAN, KOOP IK BIOBASED!”

12:30	Lunch met tentoonstelling van
biobased bouwmaterialen
14:00

Ondernemers aan het woord:

Vandaag samen voor morgen
	Marthijs Roorda, directeur Greeninclusive
in Drachten
Wij doen het, omdat het kan!
	Siebe Baints, mede-eigenaar bouwbedrijf
ECOHus Fryslan in Tjerkwerd
15:00 It giet oan!
	We gaan op zoek naar de verbinding
tussen mensen die actief zijn met lopende
biobased bouwprojecten en mensen die
beginnen met een biobased bouwproject.
Zo werken we aan onderlinge uitwisseling
van kennis en ervaring door middel van
‘peer-coaching’.
Tijdens dit onderdeel is er volop tijd om te
netwerken en starten we ook de borrel.
16:30

Einde congres

Voor deelname aan het congres is aanmelden
verplicht via: https://biosintrum.nl/evenementen/
biosbased-bouwmaterialen/
Het congres “Als ik kan, koop ik biobased!”
is een initiatief van:

Coronamaatregelen
In verband met Corona hanteren wij een
maximum van 100 deelnemers. Zo is er
voldoende ruimte om op een veilige manier en
afstand aanwezig te zijn en om te netwerken.
De coronacheck is op dit congres niet van
toepassing.

