
 

Uitnodiging bijeenkomst

Biobased Materials
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst Biobased Materials op woensdag 12 
november 2014 om 14.00 uur bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen [HAN]. De 
bijeenkomst wordt georganiseerd door Gebiedsonderneming Laarberg en de HAN met 
ondersteuning van de Stichting Pioneering, het Achterhoekse Centrum voor Technologie 
[ACT], het Graafschap College, Saxion  en de Stichting Agrodome.

 BIC Achterhoek

Gebiedsonderneming Laarberg is bezig  om op het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg een 
Biobased Innovation Center [BIC] te ontwikkelen. Een groene hub waar een aantal 
programmalijnen in worden ondergebracht. U kunt de informatie over deze programmalijnen 
vinden op www.bic-achterhoek.nl.

Biobased Materials

Eén van de programmalijnen is het oprichten van een Innovation Center voor Biobased 
Materials [ICBM]. De verschillende programmalijnen worden ondergebracht in een paviljoen 
van circa 800 m2. Het paviljoen zal  zich als een living lab voor biobased materialen, 
producten en concepten moeten gaan ontwikkelen.
 
Green Deal

Met de ondertekening van de Green Deal Biobased Bouwen en het ondertekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Arnhem Nijmegen [HAN], het Graafschap 
College en Agrodome is een eerste stap gezet.
 
Er is in de markt een brede behoefte om onderzoek te doen naar de praktische toepassing 
van combinaties van verschillende biobased materialen en producten. Het paviljoen kan 
gebruikt worden om te testen,  te monitoren en de producten zichtbaar te maken naar alle 
stakeholders in de bouwwereld, maar ook naar belangstellende burgers.
 
Met het ACT en de Stichting Pioneering wordt gesproken over het oprichten van 
werkplaatsen om proces innovaties in de bouw en infrastructuur te stimuleren. Verder wordt 
er aansluiting gezocht bij het lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw van hogeschool 
Saxion en bij het lectoraat Biobased Bouwen (in oprichting) van hogeschool Avans, bij de 
Universiteit Twente, AOC Oost en bij Wageningen Universiteit.
 
Waar heeft u als ondernemer behoefte aan?

Tijdens de bijeenkomst willen wij graag inzicht krijgen in uw behoeften en interesses om 
betrokken te worden bij de realisatie van het paviljoen of deelnemer te worden van het 
ICBM. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook uw belangstelling kenbaar maken voor deelname 
aan een werkplaats.
 
Voor het complete programma klikt u hier.
Klik hier om u aan te melden.

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij stellen uw aanwezigheid zeer 
op prijs.
 

Contact
Regionaal Bedrijvenpark Laarberg                  

Den Sliem 13

7141 JE Groenlo

0544 - 76 00 00

info@laarberg.nl

 

 

  

Inschrijven

 

 


