UITNODIGING
Bouwmaterialen

19 mei 2016

Geachte genodigde,
Delphy en Proefboerderij Rusthoeve zijn al drie jaar samen aan het werk met het project ‘Biobased Innovations
Garden Rusthoeve 2020’ en we zitten ondertussen in het derde jaar van de uitvoering.
Naast het telen van vele biobased gewassen zijn er vele inspiratiesessies geweest over diverse onderwerpen
welke weer geleid hebben tot nieuwe activiteiten. Van hieruit wordt er tevens aan verschillende businesscases
gewerkt.
Gebleken is dat biobased producten voor de bouwsector veel potentie biedt, maar het gebruik van deze
producten is zeker nog niet gangbaar.
Tijdens een eerdere sessie over bouwmateriaal is vooral de bewustwording van de bouwsector over alle
mogelijkheden die biobased materialen bieden nog verbeterd kan worden. Dat was in juni vorig in samenwerking
met het project ‘Grow2Build’. (het verslag van deze meeting vindt u als bijlage).
Daarom willen zij u graag uitnodigingen voor een inspirerende bijeenkomst op 19 mei op de Proefboerderij
Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat samen met CoE BEE.
Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan om de ontwikkelingen die we in het kader van het project hebben
doorgemaakt.
Daarnaast nodigen we u graag uit om uw inbreng te leveren om het gebruik van biobased materialen in de
bouwsector verder te ontwikkelen. Tevens is er de mogelijkheid om ook een aantal materialen te zien te voelen.
Mensen uit de praktijk zullen hun ervaringen delen

Namens de samenwerkende partijen,
Cor van Oers,
Delphy
06-53427246

Locatie:
Proefboerderij Rusthoeve
Noordlangeweg 42
Colijnsplaat

Binnen dit thema werken wij ook samen met het project Bio Infrastructuur en Kennis (BIK).
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PROGRAMMA: start 14.00 uur
 ontvangst door Charlotte van Sluijs, secretaris-directeur Rusthoeve
 inkadering activiteit en project door Cor van Oers, projectleider BIGR,
Delphy
 presentatie ‘Biobased Bouwen’ door Willem Botger, lector biobased
materialen Avans Hogeschool
 Presentatie voorbeeldprojecten door Esther Stapper, coördinator
Biobased Delta cluster Groen (ver)bouwen
 Ervaringen van materiaal door Johan Roozen, eigenaar Dubomat,
biobased materialen.
 Discussie o.l.v. Esther Stapper.
 Afsluiting met een drankje

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt u opgeven via mail naar
info@proefboerderij-rusthoeve.nl

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Zeeland.

