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Laarberg: De locatie

Presentatie seminar Duurzaam Bouwen,
een kwestie van doen!
C. Kats, Gebiedsonderneming Laarberg
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Laarberg: De Visie
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Laarberg: Het Concept
Verbinden!

Duurzame energie






Maakindustrie

Agrofood

Regio na Eindhoven meest innovatieve regio!
Regio sterk in Agrofood [wellicht minder bekend]
Sterke agrarische sector [80% agrarisch landschap]
Sterke wens voor duurzaamheid [in aansluiting Provinciaal beleid]
Cross sectoraal: Biobased business
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Voorwaarden voor succes

Laarberg: Het Masterplan

Expertise meerdere gebieden tijdelijk samenbrengen
 Fase 1 ca. 25 hectare uitgeefbare grond

Ondernemende netwerkleiders

[ca. 20 hectare uitgegeven]

Van kavelverkoop naar nieuwe werkmilieus

 Fase 2 ca. 40 hectare uitgeefbare grond
 Biobased Transitiepark ca. 20 hectare

Koppeling met landelijke netwerken zoals TKI Biobased Economy, TKI
AgriFood, etc.

 Verbindingszone met toegevoegde functies
zoals het BIC Achterhoek

Koppeling van onderwijs en ondernemers voor nieuwe innovatie
Creëren toegevoegde waarde
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Kennis naar de regio Achterhoek
Landelijk
netwerk

Verschillende

Een
kwestie
van doen!

Tegengaan van de ontgroening van zeer
groot belang voor [nieuwe] ondernemers!
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Bio raffinage fabriek

Solarpark

25 miljoen m3
biogas

2 MW
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Regionale hubs
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Waarom groene hubs nodig?

Vier programmalijnen
BIC Achterhoek

Fossiele infrastructuur :
- Ruwe aardolie via schepen en leidingen;
- Grootschalige raffinaderijen [bijv. Botlek];
- Energie slurpende bewerking met chemie;
- Verwerking tot brandstoffen en
platformchemicaliën;
- Grondstoffen kunststoffen,
geneesmiddelen, etc.
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Groene infrastructuur:
- Decentrale productie biomassa;
- Transport kostbaar [waterrijk];
- Grondstof stroom niet constant;
- Noodzaak tot regionale bio hubs;
- Vanaf bio hubs constante stroom
hanteerbare commodity's [cellulose,
eiwitten, organische zuren, oliën,
koolhydraten, etc.

www.bic-achterhoek.nl
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Innovatie Centrum Biobased Bouwen [ICBB]
Circulaire economie
- Van lineair naar circulair denken en doen;
- De circulaire economie is een economisch
systeem dat gericht is op maximaal hergebruik;
- Van producten en grondstoffen waarbij waarde
vernietiging wordt geminimaliseerd;
- De kringloop van materialen.

Waarom een ICBB?
- Regio Achterhoek van oudsher belangrijke
bouw regio [veel werkgelegenheid];
- Innovaties noodzakelijk om het tij te keren!
- Biobased bouwen [duurzaam bouwen, C2C]
belangrijke drivers;
- Laarberg wil hèt biobased centrum voor de
regio worden;
- Een koppeling aan een landelijk en wellicht
internationaal netwerk is noodzakelijk;
- Een onafhankelijke hub waar onderwijs,
onderzoek, ondernemers, overheid en
burgers elkaar treffen;
- Een koppeling met alle biobased initiatieven
in de regio
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Een inspiratiebron!
- BIC Achterhoek moet een toonbeeld van
biobased bouwen worden volgens de principes
van het circulaire denken en doen!
- Een inspiratiebron voor burgers, overheden,
ondernemers en eigenaren van gebouwen.
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Green Deal Biobased Bouwen
- Gebiedsonderneming Laarberg is één van de
ondertekenaars van de Green Deal Biobased
Bouwen;
- Samen met de ministeries van Economische
Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en
Milieu willen vele partijen laten zien dat groen
en groei hand in hand gaan.
- Een publiek-private samenwerking om
verduurzaming te versnellen en hier economisch
van te profiteren.
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Samenwerking HAN , Graafschap College en Agrodome

- Fysiek gebouw als demonstratieproject;
- Multidisciplinair team van studenten die starten
september 2014 met ontwerpen, in februari
2015 met engineering en bouw;
- Opzetten paviljoen, principes grondstoffenbank,
onderzoek naar nieuwe materialen, vormen,
technieken, etc.

Samenwerking partners Green Deal
- Met name kennisdeling en marketing
- Overleg voor opzetten landelijk netwerk met
Duurzaam Gebouwd
- Als dit lukt dan koppeling initiatieven regio
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Koppeling landelijk netwerk
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Koppeling internationaal netwerk
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www.envireo.eu
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Deelnemerspakketten
Succesfactoren
- Krachten bundelen in de regio Achterhoek;
- Ondersteuning door Provincie;
- Koppeling met overige initiatieven
[versplintering tegen gaan];
- Aansluiting met landelijke [en wellicht
Europese] netwerken;
- Juridische scheiding exploitatie fysiek
gebouw en per programmalijn een eigen
verantwoordelijkheid en juridische entiteit;
- Overkoepelende Stichting waar zowel
overheid, onderwijs en ondernemers in
vertegenwoordigd zijn;
- Geen ‘one size fits all’ concept;
- Alle belangenorganisaties worden founder!

[in ontwikkeling]

Landelijke deelnemers [leveranciers materialen/producten]
- Koppeling landelijk/internationaal netwerk;
- Materialen/producten ten toonstellen in alle hubs;
- Testen en monitoring;
- Promotie en marketing;
- Kennisdeling;
Regionale- en lokale deelnemers [adviseurs en uitvoerende partijen]
- Koppeling netwerk met onderwijsinstellingen;
- Kennisontwikkeling over materialen, producten en concepten;
- Kennisuitwisseling/-deling om te komen tot nieuwe business;
- Promotie en marketing;
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Eind 2015 willen we de fysieke hub gerealiseerd hebben!
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