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CONFERENTIE
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De conferentie is een
gezamenlijk initiatief van:

BLAUWDRUK UIT DE PRAKTIJK

VAN DUURZAAM PLAN
NAAR SUCCESVOL PROJECT

Blauwdruk uit de praktijk

Van duurzaam plan naar succesvol project
Op woensdag 31 mei 2017 organiseert WarmCO2 in samenwerking met de TU-Delft een conferentie waarbij we
ingaan op de uitdagingen van het realiseren van industriële symbiose projecten.
De conferentie zit vol met meer dan tien jaar kennis van duurzame projecten krachtig samengebundeld in 1 dag.
U bent van harte uitgenodigd in het Bio Base Training Center Terneuzen aan de Zeelandlaan 2 - www.bbetc.org.
Reserveer zo snel mogelijk, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Reserveer direct uw plaats
voor € 125 ex.btw p.p. via:

warmco.nl

Over de volgende onderwerpen krijgt u een boost
aan kennis:
• Waarom een Industrieel Symbiose Project ook als een
sociaal proces gezien moet worden.
• Het krachtenveld binnen een Industrieel Symbiose
Project als WarmCO2.
• Hoe het Industrial Symbiosis
onderzoek en onderwijs aan de
TU Delft solide handvatten geeft.
• Hoe Yara en de tuinder het
project ervaren.
• Hoe je de werkgelegenheid
met zo’n project verhoogt.

Het programma voorziet ook in een rondleiding bij Yara
en de tuinders zodat u goed kunt zien hoe de theorie van
het WarmCO2 project naar de praktijk vertaald is én hoe
het optimaal draaiende gehouden wordt.
U gaat naar huis met:
• Beter zicht op de grootste struikelblokken van
industriële symbiose projecten.
• Inspiratie-boost met nieuwe ideeën.
• Nieuwe contacten met mensen en bedrijven die
betrokken zijn bij het realiseren van industriële
symbiose projecten.
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KENNIS DELEN
Een Industrieel Symbiose Project van de grond
krijgen vraagt om specifieke kennis en kunde
Bedrijven en organisaties worstelen met het opstarten
van een project en het blijkt vervolgens een uitdaging
om het draaiend te houden. Ze willen het wel, maar zo’n
project is voor de bedrijven geen core business, ze doen
het er vaak bij.

Veel voorkomende struikelblokken zijn:
• Hoe krijgen we met alle partijen consensus over wat
er moet komen?
• Hoe krijgen we de business case rond?
• Hoe gaat de samenwerking eruit zien en hoe gaan we
om met de zeggenschap, het risico en de eventuele
opbrengsten of het verlies?
• De techniek is voor handen, maar hoe krijg én houd je
alle stakeholders betrokken?

De conferentie is een
gezamenlijk initiatief van:
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Waarom het interessant is om uw plaats juist
bij deze conferentie over Industrieel Symbiose
Projecten te reserveren
Het onderscheidende van de conferentie in Terneuzen
is het overbruggen van de kloof tussen theorie en de
praktijk. We delen wetenschappelijke kennis die u als
bagage meeneemt én we geven een inkijkje in een
gerealiseerd project.
Het zijn geen vage betogen die in de conceptfase zijn
blijven hangen maar juist heel concrete cases over het
WarmCO2 project; wat viel mee, wat viel tegen, hoe zijn
we daarmee omgegaan en hoe lossen we dat nu op.
Haal meer uit de conferentie, kom de avond tevoren al
naar het Hampshire Hotel Churchill Terneuzen:
• Er is gelegenheid om alvast met andere deelnemers
kennis te maken
• U neemt uitgerust deel aan de dag en kunt zo maximaal
van de dag opsteken
• Geen last van onvoorspelbare files in de ochtendspits
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PROGRAMMA
09.00 – 09.30

Ontvangst met koffie

13.00 – 13.30

Technische uitdagingen
Meindert Jongenengel, CroonWolter&Dros

Bio Base Training Center Terneuzen
09.30 – 09.45

Opening
Ben de Reu, gedeputeerde provincie
Zeeland en Jenny Crone, WarmCO2

13.30 – 14.00

De ervaring van de Verenigde Groentetuinders
Westdorpe
Koen Neyens, VGT Zeeuws-Vlaanderen

09.45 – 10.15

Een Industrieel Symbiose Project als
sociaal proces
Wouter Spekkink, TU-Delft

14.00 – 14.30

Organisatie van werkgelegenheid:
De opleidingskas (VOC)
Edwin van den Berghen, Dethon

10.15 – 10.45

Het krachtenveld binnen een Industrieel Symbiose Project
Jenny Crone, WarmCO2

14.30 – 15.00

Ervaring van Yara als leverancier van restwarmte
en rest CO2
Gijsbrecht Gunter, Yara Sluiskil

10:45 – 11.15

Koffiepauze

15.00 – 15.15

Conclusies
Jenny Crone

11.15 – 11.45

Het ontwerp van een Industriële
Symbiose
Gijsbert Korevaar, TU-Delft

15.15 – 15.30

Koffiepauze

15.30 – 17.00

Excursie Yara Sluiskil en glastuinbouwbedrijf
VGT (Verenigde Groentetuinders) in het gebied
van Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen

Vanaf 17.00

Afsluitende borrel

11:45 – 12.15

Hoe kom je tot een business case
Marlon Pijpelink, WarmCO2

12.15 – 13.00

Lunch
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SPREKERS
Dr. ir. Gijsbert Korevaar

Universitair Docent Faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de
Technische Universiteit Delft
Is Expert Team Member to Sustainable Production
System theme Climate KIC, Admission Officer Industrial Ecology MSc programme, Member Education
Management Team Faculty TPM en Gastdocent bij
Institute of Environmental Sciences Leiden University.
Korevaar vertelt over hoe je uiteindelijk tot clustering komt.

Dr. Wouter Spekkink

Sustainable Consumption Institute,
University of Manchester
Hij is als Research Associate verbonden
aan het Sustainable Consumption Institute van the University of Manchester. Wouter schreef zijn proefschrift
over ‘Industriële Symbiose als Sociaal Proces’ aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, en bestudeerde de
opbouw van samenwerking rond Biopark Terneuzen.
Voor zijn bijdrage aan het symposium zal Wouter inzichten
uit zijn promotie-onderzoek delen met het publiek.
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Jenny Crone

Directeur WarmCO2
Sinds 2012 betrokken bij Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen en
sinds december 2013 werkzaam als directeur van
WarmCO2. Ervaringsdeskundige in het bruggen
slaan tussen de diverse partijen om uiteindelijk tot
goede samenwerking te komen.
Crone zoomt in op de organisatie van WarmCO2. Hoe
verhouden partijen zich tot elkaar en wat voor gevolgen
heeft dit voor de aansturing?

Ir. Marlon Pijpelink

Operating Manager WarmCO2
Heeft veel ervaringen opgedaan
met uit- en inkoppeling van
(rest)-warmte en distributienetten, glastuinbouw
en andere groene energieprojecten en hij was
betrokken bij projecten over circulaire economie
voor Economische Impuls Zeeland.
Hij gaat in op de aanpak voor het opstellen van een
business case.

Meindert Jongenengel

Regiodirecteur Industrie Zuid-West
Croonwolter&dros
Heeft ruim 32 jaar ervaring in de
techniek. Met deze ervaring realiseert hij met zijn
medewerkers in de regio Zuid-West uiteenlopende
industriële projecten.
Jongenengel gaat in op de technische uitdagingen die
van toepassing zijn bij een restwarmteproject.

Ir. Koen Neyens

Directeur VGT Zeeuws-Vlaanderen
Heeft als paprikateler bij Verenigde
Groentetuinders in 2014 een
nevenvestiging geopend en heeft ondertussen 30 ha
glas op het terrein.
Neyens spreekt als ervaringsdeskundige hoe het is om
onderdeel te zijn van een restwarmtenet.

Ing. Edwin van den Berghen
MBA
Directeur Dethon

Geeft leiding aan Dethon, het sociaal
werkbedrijf van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Ook het Voorlichtings- en Opleiding-Centrum glastuinbouw (VOC) is hier onderdeel van.
Hij spreekt over de economische en sociaal - maatschappelijke meerwaarde van het VOC als leerwerkomgeving en als
visitekaartje voor het glastuinbouwgebied.

Ir. Gijsbrecht Gunter
Lid Management team
Yara Sluiskil

Is verantwoordelijk voor de PR en
communicatie. Daarnaast is hij politiek actief in Zeeland.
Hij zal namens Yara de ervaringen delen over de
deelname aan een restwarmteproject.

Training Center

Moderne conferentie lokatie

Bio Base Europe Training Center
Zeelandlaan 2
4538 CA Terneuzen
www.bbetc.org

Route naar het Bio Base Europe Training Center
Bio Base Europe TRAINING CENTER is gelegen aan de zuidelijke rand van de stad Terneuzen. Met een
opvallende look van 3 kleuren groen in een barcode-patroon, is het gebouw duidelijk herkenbaar.
Openbaar vervoer

De aanvraag voor een bushalte in de onmiddellijke
nabijheid van het BBE TRAINING CENTER is ingediend.
Tot die tijd bevindt de dichtstbijzijnde bushalte zich
bij ziekenhuis De Honte, deze bushalte ligt op een
kwartiertje wandelen van BBE Training Center.
Auto Let op: Oudere navigatiesystemen kennen de
Zeelandlaan (soms) niet, volg Koegorsstraat!

Vanuit Goes:

Neem de toltunnel onder de Westerschelde. U vervolgt de N62 in Zeeuws-Vlaanderen. U rijdt door de
Sluiskiltunnel. Na de Sluiskiltunnel neemt u de afslag
Terneuzen. Bij de rotonde gaat u links richting Terneuzen. De volgende rotonde gaat u links naar Terneuzen.
Bij het stoplicht gaat u naar links richting Breskens en
u ziet BBE TRAINING CENTER aan uw linkerzijde.
Vervolgens gaat u bij het volgend stoplicht naar links.

Vanuit Gent:

Neem de N62 richting Terneuzen. Neem de afslag
Terneuzen (Tractaatweg). Bij de rotonde neemt u de
eerste afslag richting Terneuzen. Bij het stoplicht gaat
u naar links richting Breskens en u ziet BBE TRAINING
CENTER aan uw linkerzijde. Vervolgens gaat u bij het
volgend stoplicht naar links.

Parkeren
Er is een groot parkeerterrein waar u gratis kunt parkeren. U rijdt hiervoor meteen voorbij het
gebouw links de Koegorsstraat in en u rijdt meteen via de eerste poort linksaf het pareerterrein
op. U parkeert onder de opvallende, met de zon meedraaiende zonnepanelen.
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Hampshire Hotels Terneuzen

Uitgerust, geïnspireerd en
zonder files de conferentie
starten op 31 mei?
Voorafgaand aan de conferentie van WarmCO2 bent u “More
than Welcome” in Hampshire Hotel – Churchill Terneuzen. Dit
hotel is direct gelegen aan de Westerschelde, gelegen op
5 kilometer afstand van het conferentiecentrum Biobase.
In samenwerking met WarmCO2 bieden we u graag het
volgende aan:
Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom voor
een aperitief in Clementine’s Lounge. Om 19.00
uur begeleiden wij u en uw gezelschap naar
het restaurant voor het diner. Wij garanderen u
alvast een uniek uitzicht over de Westerschelde!
Het diner bestaat uit een 3-gangen keuzemenu,
waarbij u de keuze heeft tussen vis, vlees en
vegetarisch.
Adres en reservering:
Churchilllaan 700
4532 JB Terneuzen, Nederland
info.churchill@hampshire-hotels.com
telefoon: +31 (0)115 621 120
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HOTE LS TE RN EUZ E N

Reserveer tijdig een kamer via 0115 621 120

WarmCO2 arrangement à € 166,50* per persoon:
- overnachting in een Comfort Room, inclusief
uitgebreid ontbijtbuffet.
- aperitief, onbeperkt dranken** en hapjes
gedurende 1 uur
- 3-gangen keuzemenu
- dranken* tijdens diner
- kopje koffie of thee ter afsluiting van het diner
*De prijs voor een losse overnachting op basis van logies en ontbijt
bedraagt € 119,00. Tarief is excl. gemeentelijke heffingen à € 1,85
p.p/p nacht.
**Dranken: tapbier, huiswijn, frisdrank, vruchtensap en mineraalwater.
Overige consumpties en dranken na 22.00 uur zijn voor eigen rekening.

