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Dinsdag 20 juni 2023 
Aankomst Brussel, check-in hotel & welkomstreceptie 

 

17u00 – 19u00   Welkomstreceptie o.l.v. private trackleiders 

Tijdens de welkomstreceptie maken deelnemende bedrijven kennis met elkaar, de private missieleider en het 

programma. 

 

Woensdag 21 juni 2023 
Dutch Belgian Climate Tech Forum – Global Challenges, Smart Solutions 

 

Programma 

08u15 – 08u45 Registratie & Inloop 

 

09u00 – 10u45 Openingsceremonie 

 

Openingsceremonie onder leiding van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking. Na de opening van het evenement hebben we een boeiende keynote gepland. Onze 

spreker zal vanuit een uniek perspectief vertellen over de rol van wetenschap en technologie bij het verminderen van 

onze klimaatimpact. De naam van deze spreker wordt op een later moment bekend gemaakt. Na deze inspirerende 

lezing sluiten we de ceremonie af met een groepsfoto. 

 

Moderatie: Indra Dewitte 

 

11u00 – 12u00 Eerste break-out sessie i.a.v. vakminister: Grensoverschrijdende voorwaarden voor het versnellen 

van klimaatneutraal bouwen 

In partnerschap met: Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair, Cluster Eco-Construction, TKI Bouw en Techniek, 

Cirkelstad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. 

Tijdens deze sessie spreken we met privaat en publieke stakeholders over de voorwaarden die moeten worden gesteld 

om te komen tot een versnelling van klimaatneutraal bouwen. Uitgangspunten van dit inhoudelijk programma is het 

komen tot een erkenning van nationale normering en certificering over de grens, duurzame organisatie 

overheidsopdrachten en aanbestedingskaders en het organiseren van financiering van duurzame investeringen en de 

rol van banken en investeringsmaatschappijen in deze transitie.  

 

12u00 – 13u15 Netwerklunch 

 

13u30 – 14u30 Tweede break-out sessie: Naar fossielvrije bouwmaterialen en bouwplaatsen 
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In partnerschap met: Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair, Cluster Eco-Construction, TKI Bouw en Techniek, 

Cirkelstad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. 

Hoe komen we tot een klimaatneutrale bouweconomie in 2025? Wat is een realistisch MPG in 2030? En wat zijn de 

innovatie uitdagingen die bij deze doelstelling komen kijken? Centraal tijdens deze sessie staan vraagstukken die raken 

aan het thema ‘komen tot fossielvrije bouwmaterialen en bouwplaatsen’.  

14u45 – 15u45 Derde break-out sessie: De rol van digitalisering in verduurzaming klimaatneutrale bouwketen 

In partnerschap met: Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair, Cluster Eco-Construction, TKI Bouw en Techniek, 

Cirkelstad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. 

Tijdens deze sessie zoomen we in op de rol van digitalisering in de verduurzaming van onze bouwketen. Hoe maken we 

duurzame bouwmaterialen gemakkelijk uitwisselbaar en toegankelijk? Zowel op nationaal als internationaal niveau? 

Welke rol speelt de EU-taxonomie hierbij? En wat is de rol van GEO-data in de ontwikkeling van slimme en 

klimaatneutrale gebouwen?  

15u45 – 16u15 Coffeebreak 

 

16u15 – 18u15 Matchmaking 

 

De individuele matchmaking biedt de mogelijkheid aan organisaties uit Nederland en België om tijdens een één-op-één 

gesprek nader kennis met elkaar te maken. Dit programmaonderdeel wordt gefaciliteerd door externe matchmaker 

Transfer.  

 

18u30 – 21u00 Handelsdiner 

 

Voor dit diner is het bredere economische netwerk van de Nederlandse Ambassade in Brussel en het Consulaat-

Generaal in Antwerpen uitgenodigd. 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. 

 

21u00  Collectief vervoer richting hotels 

 

Donderdag 22 juni 2023 
 

08u15  Verzamen bij hotel  

 

08u30 – 09u30 Vervoer per bus naar bedrijfsbezoek Kamp C, Westerloo 

 

09u30 – 11u30 Re-use, reduce, recycle in retail: komen tot klimaatneutraal (winkel)vastgoed 

In partnerschap met: Retail Bouw Management (RBM) 

Retailers investeren massaal in de verduurzaming van hun winkels, distributiecentra en hoofdkantoren. Daarmee zijn zij 

een belangrijke opdrachtgever voor vele bouwpartners. Wat betekent duurzaam vastgoed voor grote retailers? En hoe 

zorgen zij ervoor dat zij met hun bouwpartners komen tot klimaatneutraal vastgoed? In gesprek met 

vertegenwoordigers van grote retailers spreken we met elkaar over verduurzamen van (winkel)vastgoed. Om deze 

grootschalige opgave te realiseren, kijken zij naar potentiële toeleveranciers uit Nederland en België.  
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Er is onder meer vraag naar circulaire en duurzame bouwmaterialen, groendaken en meer. Kom in contact met 

potentiële opdrachtgevers en deel ervaringen met partners uit de waardenketen.  

11u30 – 12u30 Netwerklunch 

 

12u45 – 14u00 Bezoek Kamp C en The Exploded View Beyond Building 

 

The Exploded View Beyond Building werd bedacht en gemaakt door Biobased Creations. Het werd gebouwd uit een 

samenwerking van en onderzoek door bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, designers, overheden, 

kennisinstituten, storytellers en kunstenaars die zijn verenigd in The Embassy of Circular & Biobased Building. 

  

14u00  Einde programma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een publicatie van: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag 

Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag 

T +31 (0) 88 042 42 42 

Contact 

www.rvo.nl 

https://www.kampc.be/explodedview
https://www.rvo.nl/over-ons/contact
http://www.rvo.nl/

