
ACTIVITEITEN TIJDENS INFRATECH 

Bezoek de stand van Platform CB'23 
Van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 januari vindt de vakbeurs InfraTech plaats in Rotterdam Ahoy. 

Platform CB'23 is vertegenwoordigd in het Rijkswaterstaat Paviljoen, standnummer 6.200. 

Graag ontmoeten wij jou hier om je een update te geven over de actieteams en onze 

activiteiten.  

Programma 

Mini-marktconsultaties 

In een half uur tijd praten we je bij over de voortgang van de actieteams. Graag gaan we 
met elkaar in gesprek en ontvangen we jouw input voor nieuwe activiteiten. Meld je een kwartier 
van tevoren bij Platform CB'23, op de hoek van stand 6.200, om deel te nemen aan een van de 
volgende gesprekken. Er is per consultatie plek voor maximaal 8 personen, dus wees er snel bij!  

• Dinsdag 15 januari, 11:00 - 11:30 uur en 12:00 - 12:30 uur: Actieteam Framework Circulair 
Bouwen - Ellen van Bueren (TU Delft) en Remco Spiering (NEN) 

• Woensdag januari, 11:00 - 11:30 uur en 12:00 – 12:30 uur: Actieteam Meten van 
circulariteit: Mantijn van Leeuwen (NIBE) en Suzanne Dietz (NEN) 

• Donderdag 17 januari, 11:00 - 11:30 uur en 13:00 - 13:30 uur: Wat wil jij van Platform 
CB’23? - Claartje Vorstman (Rijkswaterstaat) en Boukje van Reijn (NEN) 

• Vrijdag 18 januari, 13:30 - 14:00 uur en 14:30 - 15:00 uur: Actieteam Paspoorten voor de 
bouw - Wouter van Twillert (C-creators) en Remco Vroegop (NEN) 

Bijeenkomsten in het inlooptheater van het Rijkswaterstaat Paviljoen 

Op de website van InfraTech vind je het volledige kennisprogramma, check daar ook eventuele 
wijzigingen op onderstaande circulaire programmaonderdelen.  

• Donderdag 17 januari, 14:30 - 15 uur: Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie & 
Platform CB’23 - Sprekers: E. Nelissen, E. ’t Hoen, B. van Reijn 

• Vrijdag 18 januari, 10:00 - 10:30 uur: Ondertekening overeenkomst pilot 'Van Bermgras 
naar Biogas’ - Een combinatie van vijf partijen in de keten van gras naar biogas die samen 
onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid van het vergisten van 100% bermgras.  

• Vrijdag 18 januari, 10:30 - 11:00 uur: Circulaire kansen benutten samen met de 
houtketen - Sprekers: J. Nagel (Rijkswaterstaat), E. de Munck (Centrum Hout), M. van 
Leeuwen (NIBE)  
De resultaten worden gedeeld van bijeenkomsten ter verkenning van circulaire kansen met 
de houtketen in de GWW.  

• Vrijdag 18 januari, 11:00 - 12:00 uur: Vijf circulaire GWW-projecten in vogelvlucht  
In een uur praten we je bij over het circulaire viaduct, circulaire bediengebouw Reevesluis, 
circulaire ontwerpprincipes, circulair wegmeubilair en betonballon.  

Toegang InfraTech 
Om gratis toegang te verkrijgen tot InfraTech, dien je je vooraf te registeren. Klik hier.  
  
Tot ziens bij InfraTech of bij een van de andere circulaire bijeenkomsten in 2019!  

https://platformcb23.us18.list-manage.com/track/click?u=1edfd5b460f914fbecb98715e&id=f0d660649d&e=9d8f22ad94
https://registration.n200.com/survey/25l3afr3dlccw?actioncode=NTWO000461PZH&partner-contact=1j2nqi9u2o8qp

