Wat Agrodome te bieden heeft

Advies en begeleiding
Stichting Agrodome is een advies en informatie centrum voor biobased bouwmaterialen , bouwproducten en
bouwconcepten. Het gebruik en de toepassing van materialen, producten en concepten met een lagere milieuimpact is onze missie. Onze klanten zijn zowel professionals als particulieren.

Exposities en deelname in netwerken
Stichting Agrodome heeft op dit moment een aantal exposities over biobased bouwmaterialen ingericht. In het
voorbeeldhuis Agrodome in Wageningen, bij het ICDubo in Rotterdam, in de vorm van een biobased paviljoen
en een kleine expositie bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Stichting Agrodome heeft verder een virtuele
expositie opgezet: de Bouwboulevard waaraan ruim 250 bedrijven op het gebied van duurzaam, ecologisch en
biobased bouwen deelnemen. (www.bouwboulevard.com)
Stichting Agrodome is internationaal actief via haar CAPEM netwerk. Dit is een vervolg op twee Europese
projecten (CAP’EM (Cycle Assesment Procedure for Eco-impacts of Materials) en het Strategische Cluster
project ENVIREO (www.capem.eu en www.envireo.eu)
Stichting Agrodome is penvoerder van de Green Deal Biobased Bouwen, waarin zich ruim 30 bedrijven en
instellingen zich hebben verenigd om samen met drie ministeries te werken aan een gelijk speelveld voor
biobased materialen, producten en bouwconcepten. Hoofdonderdelen hierbij zijn: wet- en regelgeving,
kennisoverdracht en marketing.
Concreet kan stichting Agrodome aan toeleveranciers voor de bouw het volgende
bieden:
Advisering op LCA gebied
§
§
§
§

Uitvoeren LCA, rapportage in Europese EPD
Opname in Nationale Milieudatabase (NMD)
Opname in de Europese tool CAPEM COMPASS
Advisering bedrijfsprocessen n.a.v. LCA

o

Kosten voor de LCA zijn afhankelijk van de complexiteit van het product, en aanwezige data, vanaf €
5.000,- ex BTW
Kosten voor Europese EPD, te gebruiken in ieder geval in UK,B,F vanaf € 1000,-/land ex BTW
Opname in het CAPEM COMPASS is inbegrepen
Kosten voor opname NMD, afhankelijk tarief SBK
Advisering tarief vanaf € 95,- uur, ex BTW

o
o
o
o

Exposure en netwerk
•
•
•
•

Deelname aan de bouwboulevard, virtuele 24 uurs expositie, € 200/jaar ex BTW en € 50,- tot € 100,voor de stand opbouw als wij dit verzorgen. www.bouwboulevard.com
Deelname aan het biobased paviljoen bij ICDuBo, kosten conform pakketreeks van ICDuBo,
vanaf € 295,- ex BTW
Deelname aan het Biobased Innovation Centre Achterhoek, in ontwikkeling prijs in overleg
Deelname aan de Green deal biobased bouwen, gratis na goedkeuring van de groep

