
 

 
 
 
 

UITNODIGING 11 APRIL 
 
Slotbijeenkomst Green Deal Biobased Producten voor de Openbare Ruimte 
 
Op 31 maart 2019 loopt de Green Deal Stimuleren van biobased producten voor de openbare 
ruimte af. Deze Green Deal heeft in 3 jaar direct en indirect enkele tientallen biobased projecten 
voortgebracht.  Wij willen deze prachtige opbrengsten graag met u delen.    
Op 11 april 2019 organiseren we daarom een inspirerende Slotbijeenkomst van deze Green Deal.  
 
U bent van harte uitgenodigd en reageer snel, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 
 
 Dagvoorzitter Talitha Muusse  

 
Talitha is een van de oprichters van de Duurzame Jonge 
100: een platform voor jonge duurzame ondernemers en 
professionals. Ze is aan MVO Nederland verbonden als 
toezichthouder. Daarnaast is Talitha spreker en 
dagvoorzitter over Duurzaam Leiderschap.   

 
PROGRAMMA  
12.00 - 12.30 uur  Inloop met lunch 
12.30 - 13.10 uur Welkom en opening door Talitha Muusse 

Terugblik op 3 jaren Green Deal, wat heeft het gebracht, wat hebben we geleerd en   
wat doen we nu anders dan 3 jaar gelden?  
 

13.10 - 13.50 uur 1e Workshopronde, keuze uit: 
Biobased renovatie van de Korneel Slootmanslaan in Bergen op Zoom  
o.a. over geschikte selectie- en gunningscriteria en de marktconsultatie. 
Organisatie: Dietmar Lemmens, Bergen op Zoom 
Óf  
Biobased en circulaire herinrichting van het Mgr. Bekkersplein in Haaren  
Hoe kunnen biobased en circulaire materialen en maatregelen ingepast worden in een 
‘regulier’ GWW-werk? 
Organisatie: Dolmans Landscaping 
 

13.50 - 14.05 uur Pauze 
 

14.05 - 14.45 uur 2e Workshopronde, keuze uit: 
Ontmoetingsplekken: ook deze kunnen biobased en circulair  
De route van een lineair idee naar een circulaire en biobased uitwerking. 
Organisatie: Regio Waterpoort/ Provincie Noord-Brabant.  
Óf  
Biobased en circulaire innovaties tijdens het ontwerp en de aanleg van de nieuwe N69  
Boskalis past vijf biobased en/of circulaire innovaties toe in de nieuwe N69.  
Organisatie: Boskalis 
 

14.45 - 15.30 uur Blik op de Toekomst (Plenair)  
Vooruitblik met de Green Chemistry Campus, het GreenTech Park Brabant (Eward 
Heijmans) en Frank Petter, Burgemeester Bergen op Zoom en boegbeeld Biobased 
Economy & Agrofood van de Regio West-Brabant. 
 

15.30 - 16.15 uur Borrel  

https://www.greendeals.nl/green-deals/biobased-producten-voor-openbare-ruimte
https://www.greendeals.nl/green-deals/biobased-producten-voor-openbare-ruimte


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie: 
Green Deal partners, betrokkenen en geïnteresseerden in biobased inkopen en biobased 
producten.  
 
Waar: 
Poppodium Gebouw T, Wilhelminaveld 96, Bergen op Zoom. Zie: https://gebouw-t.nl/route/. 
 
Meer info over de Green Deal: 
https://www.greendeals.nl/green-deals/biobased-producten-voor-openbare-ruimte 
 
Aanmelden: 
Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 april! De toegang is gratis en de plaatsen zijn beperkt.  
Graag aanmelden tot uiterlijk 25 maart per mail doorgeven aan esther.veenendaal@rvo.nl 
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