
 

Kennisbijeenkomst werklocaties 2018 

Provincie Zuid-Holland 

Datum 

20 februari 2018 

Locatie 

Caballero fabriek, Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag 

Tijd 

15.30 uur inloop. 16.00 uur tot 20.00 uur inhoudelijk 

 

Circulaire bedrijventerreinen 

Circulaire economie is een actueel onderwerp. Een circulaire economie is een economie die zo is 

ingericht dat geen grondstoffen en energie worden verspild en geen afval hoeft te worden 

weggegooid. Een utopie of kunnen we dat doel bereiken?  

 

Op deze bijeenkomst gaan we met elkaar na wat de mogelijkheden zijn voor bedrijventerreinen om 

bij te dragen aan een circulaire economie. Nadat we zijn ingegaan op wat we moeten verstaan 

onder circulaire economie en hoe dat zou kunnen uitwerken op bedrijventerreinen en nadat we 

van enkele bedrijventerrein-voorbeelden kennis hebben genomen, gaan we met elkaar in 

discussie om na te gaan wat praktische mogelijkheden zijn voor uw situatie, welke kansen ziet u, 

welke hobbels zullen overwonnen moeten worden?  

 

Programma  

Tijd Wat Wie 

15.30 uur Inloop en aanmelding Gina Blaauw en Rob Poolen 

Provincie Zuid-Holland 

16.00 uur Welkom en introductie 

 

Provincie Zuid-Holland 

16.10uur Circulaire economie op een 

bedrijventerrein, realiteit of utopie? 

En waarom zou je er naar moeten 

streven (of niet)? 

Friso de Zeeuw 

Emeritus hoogleraar verbonden aan de 

praktijkleersstoel Gebiedsontwikkeling van de 

universiteit Delft 

16.40 uur Wat is circulaire economie? En wat 

kan dat betekenen op 

bedrijventerreinen? 

Paul Bleumink 

BCIglobal 

17.20 uur Case Oosteind Papendrecht Thirza Monster 

Cirkellab 

17.50 uur ETEN  

18.50 uur Cases Spaanse Polder en 

Schiebroek 

Joost de Groot 

Pulsup 

19.20 uur Plenaire discussie Provincie Zuid-Holland 

20.00 uur Einde  

 Mogelijkheid voor een afsluitende borrel 

 
De bijeenkomst is kosteloos, u kunt zich aanmelden door u op te geven bij Rob Poolen: 

r.poolen@pzh.nl. Als u dat al gedaan heeft op basis van de vooraankondiging is dit natuurlijk niet 

meer nodig.  

 

Met vriendelijke groet en tot 20 februari 2018 

Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland.  

mailto:r.poolen@pzh.nl

