
 

 

 
 

 

 

 

Concept-programma handelsmissie België  

Duurzame en circulaire woning- en utiliteitsbouw 
 

 

Datum  Donderdag 19 mei 2022 

Locatie  De Handelsbeurs - Antwerpen 
 

09:30 – 10:00 Registratie & Inloop 

 

10:00 – 10:30  Openingsceremonie 

Plenaire hal 

 

Opening door H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een Belgische 

bewindspersoon (tbc) en de Nederlandse ambassadeur van het Koninkrijk 

der Nederlanden in België, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan.   

 

Moderatie: Indra Dewitte 

 

10:30 – 11:15  Eerste break-out sessie 

Grensoverschrijdende uitdagingen in de bouwketen  

Grote Schilderskamer 

 

In partnerschap met: OVAM en het ministerie van IenW 

Moderatie: Freek van Eijk, Holland Circular Hotspot 

 

Samenwerking tussen de buurlanden kan de transitie naar een circulaire 

bouweconomie versnellen. Maar grensoverschrijdende samenwerking 

brengt ook uitdagingen met zich mee. Tijdens deze sessie worden de 

uitdagingen toegelicht en oplossingen geformuleerd.  

 

11:15 – 12:30 Tweede break-out sessie 

Duurzaam en circulair bouwen in de Lage Landen; het nieuwe 

normaal 

Grote Schilderskamer 

 

In partnerschap met: Cirkelstad, Volantis, Stad Leuven en Vlaanderen 

Circulair. 

Moderatie: Rutger Büch, Cirkelstad 

 

Wat verstaan we onder circulair bouwen?. Hoe komen we aan een 

standaard voor circulair bouwen die je periodiek, op basis van 

praktijkreferenties kunt bijstellen? Wat betekent dit voor de bouwpraktijk? 

 

Een interactieve spiegeloefening over dit urgente vraagstuk dat speelt in 

de buurlanden. Denk aan het stellen van circulaire beoordelingscriteria, 

zoals een graad van omkeerbaarheid, een percentage aan hergebruik en 

het gebruik van een aantal circulaire materialen. Daarmee verlegt men de 
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focus van minimale bouwkost en vernietiging van grondstoffen naar 

minimale life-cycle cost en behoud van waarde. Aan tafel zitten 

bouwheren, uitvoerders, toeleveranciers, vertegenwoordigers van steden 

en bevoegde ministeries (o.a. de Gezant Duurzaam Bouwen van het 

ministerie van BZK) en intermediaire initiatieven als Cirkelstad en 

Vlaanderen Circulair.   

 

12:30 – 14:00   Netwerklunch in aanwezigheid van minister Liesje Schreinemacher 

   Plenaire hal 

 

14:00 – 16:30 Matchmaking 

   Plenaire hal 

 

Individuele matchmaking, coördinatie door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) en Transfer.  

  

16:30 – 17:30 Collectief vervoer naar de residentie van de Nederlandse 

ambassadeur in Brussel 

 

17:30 – 21:00 Cocktail dînatoire op de residentie van de Nederlandse 

ambassadeur 

 Residentie van de Nederlandse ambassadeur in Brussel 

 

Voor dit diner is het bredere economische netwerk van de Nederlandse 

Ambassade in Brussel en het Consulaat-Generaal in Antwerpen 

uitgenodigd. Bij deze bijeenkomst zijn circa 200 personen aanwezig. De 

avond biedt een platform aan Nederlandse en Belgische ondernemers om 

enerzijds de bestaande contacten binnen de bouwsector te bestendigen en 

anderzijds nieuwe samenwerkingen aan te gaan.  

 

Tijdens deze avond wordt de brochure Duurzame en circulaire bouw van 

Holland Circular Hotspot uitgereikt aan H.E. mevrouw Liesje 

Schreinemacher en aan een bewindspersoon uit België (tbc). 

 

21:00    Collectief vervoer terug naar hotels. 
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Datum  Vrijdag 20 mei 2022 

Locatie  Divers, zie programma 
 

08:30 – 10:30  Bezoek aan het Facilitair bedrijf Vlaamse Overheid 

    Havenlaan 88, 1000 Brussel 

 

De delegatie duurzame & circulaire bouw brengt een bezoek aan het Facilitair 

bedrijf van de Vlaamse Overheid. Het Facilitair Bedrijf coördineert diverse 

bouwprojecten van de Vlaamse overheid. Dit kan gaan over zowel nieuwbouw- 

en renovatieprojecten als het inrichten of optimaliseren van gebouwen. Als 

belangrijkste opdrachtgever zorgt het Facilitair bedrijf voor toekomstbestendige 

overheidsgebouwen. Zij engageren zich als voortrekker voor de milieu & 

energiedoelstellingen om tegen 2045 klimaat neutraal te zijn. Hiervoor is een 

strategisch plan vastgesteld en zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld om 

deze doelstellingen te concretiseren. Al bij verschillende projecten zijn hoge 

percentages bereikt (95% en 68%) van herwonnen en gerecyclede materialen. 

Wat zijn de lessons learned en verschillende rollen die zij hebben in deze 

processen? Tijdens een bezoek aan Het Facilitair bedrijf op vrijdag 20 mei 2022 

gaan we in gesprek met Frank Geets, administratief-generaal Facilitair bedrijf 

bij de Vlaamse Overheid. 

 

Tijdens dit bezoek krijgt de delegatie inzicht in de rol van het Facilitair Bedrijf als 

belangrijke opdrachtgever in het Vlaamse speelveld alsook informatie over  

relevante aanbestedingen in het gewest waarvoor het Facilitair Bedrijf een 

coördinerende rol vervult. 

  

10:45 – 12:00  Bezoek Gare Maritime 

    Picardstraat 5/7, 1000 Brussel 

 

Het historische Gare Maritime op de site van Tour & Taxis in Brussel is in 

opdracht van Nextensa door het Nederlandse Neutelings Riedijk Architecten 

i.s.m. Bureau Bouwtechniek omgevormd tot een nieuw stuk stad. Neutelings 

Riedijk Architecten ontwierp deze overdekte ‘stad waar het nooit regent’ volledig 

in hout. Daarmee is Gare Maritime een mooi voorbeeld van een duurzame 

ontwikkeling én momenteel het grootste CLT-project in Europa. 

 

Tijdens de handelsmissie wordt de Nederlandse delegatie ontvangen door Peter 

De Durpel, COO Nextensa. 

 

12:00 – 13:30  Lunchgesprek Europese context duurzame en circulaire bouw 

Picardstraat 5/7, 100 Brussel  

 

In partnerschap met: European Stakeholder Platform, Permanente 

vertegenwoordiging van Nederland in de EU, Cirkelstad en Bouwend Nederland.  

 

Deze handelsmissie biedt de uitgelezen kans om de stimuli en drempels in het 

kader van de circulaire bouwtransitie op Europees niveau te bespreken.  

Tijdens een lunchgesprek zitten vertegenwoordigers van Europese instellingen 

aan tafel. We gaan met hen in gesprek over de visie van de Europese commissie 

op circulair en duurzaam bouwen, Europese normeringen en speerpunten en 

punten voor een (nieuwe) lobby richting Europa.  
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14:00 – 15:30 Bezoeken aan concrete businesscases en opdrachtgevers in Vlaanderen. 

Deelnemende bedrijven hebben de mogelijkheid om te kiezen uit een bezoek 

aan:  

   

    a. Colruyt Group 

De Nederlandse delegatie brengt een bezoek aan retailer Colruyt Group. Colruyt 

Group staat voor de uitdaging om het bouwpatrimonium - dat ruim 860.000 m2 

aan gebouwde omgeving omvat - te verduurzamen. Om deze grootschalige 

opgave te realiseren, kijkt Colruyt Group naar potentiële toeleveranciers uit 

Nederland. Er is onder meer vraag naar toeleveranciers van circulaire en 

duurzame bouwmaterialen, groendaken en meer.  

 

De delegatie wordt verwelkomd door Hilde Carens-Van Gils, projectleider 

Duurzame Bouwmaterialen bij Colruyt Group Technics. Een rondgang op de 

locatie maakt onderdeel uit van dit bezoek. 

 

b. Molens & Silo’s van Orshoven, Leuven 

Aan de Leuvense Vaartkom wordt binnenkort gestart met de definitieve 

restauratie en herbestemming van het waardevolle erfgoedproject de Molens & 

Silo’s van Orshoven. Het duurzaam (her)gebruik van materialen, 

multifunctioneel ruimtegebruik en toepassen van circulaire businessmodellen 

staan in dit project voorop.  

 

Tijdens dit bezoek brengt de delegatie onder leiding van Lien Neyns, architect 

studiedienst gebouwen bij de Stad Leuven een bezoek aan deze site. Ook wordt 

de delegatie geïnformeerd over de blauwdruk van de definitieve invulling 

inclusief aanbestedingsprocedure en projectdefinitie van deze industriële locatie. 

 

 

16:00 – 18:00 Afsluitende borrelbijeenkomst 

Hotel Sapphire, Antwerpen 

  De handelsmissie wordt afgesloten met een vrijdagmiddag borrel in hotel 

Sapphire in het centrum van Antwerpen in aanwezigheid van de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Vivianne 

Heijnen. 

 

 


