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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.

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 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.

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.
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Meindert Jongenengel
Regiodirecteur Industrie Zuid-West Croonwolter&dros
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