Green Deal

‘biobased bouwen’

De Green Deal Biobased Bouwen wordt
gesloten tussen ruim 20 partijen die actief
zijn in de bouwsector en de ministeries van
Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu
en Binnenlandse Zaken (Wonen en Rijksdienst). Het doel van deze Green Deal is het
verbeteren van het concurrentievermogen van
de biobased economie door stimulering van

Deelnemende partijen:

het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de Nederlandse bouw.
De Green Deal beoogt het creëren van een
gelijkwaardig speelveld voor biobased producten. Dit wordt uitgewerkt door teams die zich
gaan richten op de positie van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in

Agrod me

de milieu- en bouwregelgeving, het verbeteren
van de kennisuitwisseling en het ontwikkelen van een gezamenlijke communicatie- en

IFD Products

marketing strategie voor biobased materialen,

Aldus bouwinnovatie

producten en bouwconcepten.
De Green Deal biobased bouwen is een
gevolg van de oproep die Roel Bol (directeur
BBE-EZ) tijdens de opening van het Biobased
Paviljoen in ICDuBo op 29 september 2012
deed. Het paviljoen wordt ondersteund
vanuit het Interreg IVb project CAP’EM, een
Europees project om de productie, verspreiding en het gebruik van ecologische materialen
te bevorderen.

Why Waste Wood
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Stichting Agrodome, RDM Campus en ICDuBo
hebben de handschoen opgepakt om deze
Green Deal verder op te zetten en uit te
werken. Producenten, architecten, onderwijs,
adviseurs en andere marktpartijen hebben zich
aangesloten om kennis met elkaar te delen en
een concreet vervolg te geven aan de oproep.
Tijdens de innovatie estafette op 12 november
2013 wordt deze Green Deal ondertekend.
De uitvoering van de Green Deal zal daarna
meteen starten en in 2015 wordt deze afgerond.
Deelnemers zijn: Aldus Bouwinnovatie, Dutch Green Building Council, ECOboard Europe, Eco-

Voor meer informatie over de Green Deal

Makelaar, Foreco Dalfsen, Gebiedsonderneming Laarberg Biobased Informatie Centrum (BIC)

kunt u contact opnemen met de penvoer-

Achterhoek, Greenhuus, Groenebouwmaterialen, ICDuBo, IFD-products, Ingenieursbureau IOB,

der, Fred van der Burgh, Stichting Agrodome

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische zaken,

(fred@agrodome.nl) of kijk op

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NPSP, ORGA architect, Raab Karcher Greenworks,

www.greendealbouwen.nl

RDM campus Concept House Village, Rolsma Advanced Biobased Paints, SBRCURnet, Stichting
Agrodome (penvoerder),Verduurzaamd Hout Nederland,Villanova architecten, Warmteplan,
Wageningen UR- Food & Biobased Research.

