
 

 

Jaarverslag 2012 

 

Inleiding 

In 2012 is de rol van het biobased kennis en innovatiecentrum nader ingevuld. Hiervoor zijn 

ook een aantal producten ontwikkeld om de gebruikers te ondersteunen bij hun keuzes. 

 

Activiteiten 

Er zijn acties geweest op de volgende hoofdpunten; 

 

 Bezoekerscentra en exposities 

 Advisering 

 Lezingen, excursies, workshops 

 Virtuele expositie 

 Interregprojecten CAP’EM en ENVIREO 

 

Activiteiten zoveel mogelijk in samenhang uitgevoerd 

Uit efficiëntie overwegingen zijn veel van de bovenstaande acties in samenhang uitgevoerd. 

Hierdoor zijn er mooie netwerken aan het ontstaan, met volop kennisuitwisseling en 

kennisopbouw. Centraal staat steeds communicatie over de resultaten. 

 

Activiteiten in Gelderland 

In de provincie Gelderland is met organisaties en bedrijven uit Gelderland hard gewerkt aan 

het vergroten van het draagvlak voor biobased bouwmaterialen. Door het houden van 

conferenties en exposities in Apeldoorn (Natuurhuis/de St@art), Arnhem (HAN) en 

Wageningen (Agrodome). Waarbij steeds de bouwproducten en partijen die hier echt 

invulling aan kunnen geven betrokken zijn.  Verder zijn er in de Provincie regelmatig 

lezingen gegeven en sleutelorganisaties bezocht uit de bouwsector en innovatiehoek. 

Waaronder VCT, RCT de Vallei, ACT, Achterhoek Verbouwd Duurzaam, Bouwend 

Nederland Oost, Nederlands Verbond Toelevering Bouw, Atrivé, Syntens, MVO 

Nederland. De belangstelling was steeds groot ondanks de crisis in de bouw.  Misschien 

omdat juist in deze moeilijke tijd voor de bouwwereld gezocht wordt naar nieuwe 

manieren om comfortabele, gezonde en betaalbare woningen te kunnen bouwen. Goede 

materialen en weinig energiekosten. Dit geeft veel voordelen omdat zo een 

toekomstbestendig betaalbaar woningbestand zal ontstaan, dat minder afhankelijk is van 

fossiele grondstoffen. 

 

Activiteiten Landelijk 

Er is niet alleen regionaal gekeken maar ook nationaal, via het inzetten van de kanalen van 

het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (waar ruim 250 bedrijven zijn 

vertegenwoordigd) en de RDM campus (bouwkunde en architectuur). Concreet is daar het 

biobased paviljoen ontwikkeld, een paviljoen met verschillende bedrijven uit Nederland en 

Noord West Europa (ca. 80). Het paviljoen is in opdracht van stichting Agrodome 

ontwikkeld door ORGA- architecten, koploper in biobased architectuur. En mede 

uitgevoerd door ICDuBo met studenten van de HRO/Albeda College Rotterdam. 



 

 

 

Het biobased paviljoen is in september 2012 geopend door de wethouder van Rotterdam 

en de directeur van het havenbedrijf.   

 

Activiteiten Internationaal 

Agrodome is de Nederlandse partner in het Interreg IVb project CAP’EM (Cycle 

Assesment Procedure for Eco Materials. Binnen dit project is Agrodome leider van het 

werkpakket communicatie. (www.capem.eu) 

Via CAP’EM is Agrodome ook projectlid van ENVIREO, een Strategisch cluster project van 

het Interreg IVb programma over duurzaam bouwen. (www.envireo.eu) 

Binnen deze programma’s wordt kennis uitgewisseld tussen de deelnemers en worden 

gezamenlijke activiteiten opgezet om duurzaam bouwen, en dan met name de ecologische 

bouwmaterialen, een betere bekendheid op de markt te geven. 

 

Green deal biobased bouwen gestart 

Verder zijn knelpunten die door  de huidige bouwregelgeving kunnen ontstaan aangepakt in 

samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Dit is in de vorm van een Green 

Deal opgepakt met verschillende bedrijven en organisaties. 

 

Ontwikkelen Tools 

Verder is er gewerkt aan diverse producten die de biobased en ecologische 

bouwmaterialen- en bouwconcepten beter toegankelijk maken voor een groter publiek. 

 

 Een online Tool om materialen te vergelijken op hun milieu-impact het CAPEM 

COMPASS  

 De Virtuele expositie: Bouwboulevard.com 

 Boekje marketing voor biobased en ecologische bouwbedrijven 

 

Informatievoorziening 

De website www.agrodome.nl is gebruikt als informatiekanaal. 

Elke tweede zaterdag is er open huis bij Agrodome. 

Agrodome werd ook opengesteld tijdens de manifestatie Europa om de Hoek en de Dag 

van de Duurzaamheid. 

 

Advisering 

LCA Houtindustrie 

In opdracht van de Houtindustrie zijn LCA’s gemaakt of in ontwikkeling van een aantal 

standaard producten van de houtindustrie. Project loopt nog. 

Bestek verduurzamen  

In opdracht van een woningstichting is gekeken hoe een standaardbestek is te 

verduurzamen. 

 

Organisatie 

In 2012 is gewerkt met inhuur van externen voor zover het betaalde odrachten betrof. Met 

het CAP’EM project als meest omvangrijke. Verder zijn met vrijwillige inzet activiteiten 

uitgevoerd die (niet direct) geld op zullen gaan leveren. 

 

http://www.capem.eu/
http://www.envireo.eu/


 

 

 

Marketingplan 

In 2012 is een marketingplan opgesteld voor de Stichting Agrodome om te bepalen welke 

kant er opgegaan kan worden. Welke koers zal leiden tot de beste invulling van de 

doelstelling: De transitie in de bouwwereld bewerkstelligen. En welk businessmodel dit het 

beste tot stand kan brengen. Dit plan is door het bestuur, aangevuld met de Raad van 

advies in oprichting opgepakt om nader uit te werken. 

 

Vooruitblik 

De werkzaamheden zijn alle in volle ontplooiing en zullen ook in 2013 doorgaan. Op basis 

van het marketingplan en de plannen van het bestuur wordt de toekomst volgend jaar 

nader ingevuld. 

 

 

Dit jaarverslag is opgesteld door de secretaris en besproken in het bestuur. Nadere 

informatie uiteraard verkrijgbaar bij het bestuur. 

 

 

 
 

 

 

 


