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Woensdag 11 t/m vrijdag 13 juni 2014 
 
Urgenda is de nationale actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Onze 
missie is Nederland sneller duurzaam maken. Dat doen we samen met bedrijven, 
overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Aan de hand van een 
concreet actieplan, een strategische lange termijn visie én een aantal Urgenda-
projecten, willen we laten zien dat het kán. Dat duurzaamheid niet alleen hard nodig 
is, maar ook leuk en inspirerend! Voor de Regiotour zoeken we duurzame initiatieven 
en kijken we waar de kansen of belemmeringen liggen voor opschaling. 
 
Van woensdag 11 t/m vrijdag 13 juni is Urgenda te gast in Zeeland. Op tal van plekken laten we -samen 
met een heel aantal Zeeuwse organisaties - zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van 
duurzaamheid, en wat er eventueel nog meer zou kunnen. Van algen tot de opkomende 
energieoplossingen en van biobased boeren tot biobased huizen. Van Tholen tot Zeeuws-Vlaanderen en 
van grote bedrijven tot kleine initiatieven. Ondernemers, gemeenten, bewoners, studenten; ze komen 
allemaal aan bod! 
 
Toergezelschap 
We toeren met diverse elektrische, hybride en groengas auto’s door de regio. Het toergezelschap bestaat 
uit het Urgenda-team, directeur Marjan Minnesma, het bestuur met voorzitter Pier Vellinga, experts zoals 
Professor Jan Rotmans, diverse Zeeuwse bestuurders, wethouders, ondernemers, maar ook overige 
geïnteresseerden. 
 
Programma 
Kijk voor het laatste, volledige programma op www.urgenda.nl. Interesse om een dag mee op stap te 
gaan of ideeën over een initiatief dat we echt niet mogen missen? Stuur een mailtje aan 
annelies.bol@urgenda.nl 
 
Volg de Regiotour 
Volg de Regiotour via Twitter @urgenda #Regiotour  en Facebook.com/urgenda. Van elke tourdag maken 
we korte filmpjes, te bekijken op YouTube.com/urgenda, www.urgenda.nl en de sites van onze partners.  
 
Urgenda werkt voor de organisatie van de regiotour o.a. samen met: 

• Provincie Zeeland    
• Gemeente Terneuzen 
• Gemeente Borsele 
• Gemeente Tholen 
• Gemeente Goes 
• Gemeente Middelburg 

• HZ	  UNIVERSITY	  OF	  APPLIED	  SCIENCES	   

• Smart	  Services	  Boulevard 

• SCALDA 
• Switch 
• Kyoto Lease 
• Biobased Delta 
• Zeeuwse Bibliotheek/ Scoop 
• Impuls 

 
LET OP: de laatste versie van het tourprogramma op www.urgenda.nl/regiotour 



 

Programma woensdag 11 juni  
 
(Sint-Annaland - Tholen - Kamperland -’s-Heer Hendrikskinderen - Middelburg) 
 
 
09.00 uur  Zeeuwse streekproducten veiling  

De aftrap van de Urgenda Regiotour Zeeland zal plaatsvinden in de toeristische veiling 
van Sint-Annaland met oa wethouder Hommel van de gemeente Tholen. Diverse 
producten, zoals ‘nieuwe Thoolse aardappelen’ zullen onder de hamer worden gelegd. Met 
diverse boeren en professor Jan Rotmans zal gesproken worden over biobased 
mogelijkheden voor boeren. Zie ook www.alvantho.nl 
Locatie start en veiling: Langeweg 11, 4697 RE Sint-Annaland (9.00-9.40) 

Locatie discussie: Oostweg 6a, 4697 RC  Sint-Annaland (9.40 10.40)

 
 
11.00 uur  Bedrijfsbezoek Holonite 

Een mooi voorbeeld van biobased bouwmateriaal heeft het bedrijf Holonite met gegoten 
composietsteen. Directeur Paul Konings neemt ons mee en tijdens dit programma-
onderdeel krijgt Holonite van EPEA een C2C Certificaat (brons) uitgereikt. 
Locatie: Ambachtsweg 9, 4691	  SB Tholen 

 
 

13.30 uur Aquacultuur: Seafarm & wieren  
Adri Bout is directeur van tarbotkwekerij Seafarm en vertelt over zijn successen en de 
hobbels die hij tegenkomt om duurzamer te worden. Carola Helmendach (North Seaweed) 
geeft uitleg in de Jacobahaven over zeewieren en legt uit tegen welke issues de 
‘wierenteelt’ aanloopt. Ook gedeputeerde Ben de Reu is hierbij aanwezig! 
Locatie: Jacobahaven 4, Kamperland 

 
 

15.00 uur Bezoek aan het duurzame dorp ’s-Heer Hendrikskinderen 
Wat gebeurt er in dit duurzame dorp? Ook Professor Jan Rotmans komt met een lange 
termijn visie en tevens zal de uitreiking van de ACE Awards duurzame dorpen 
plaatsvinden met de jury bestaande uit oa Pieter Vollaard en Marten Wiersma. Ook 
aanwezig zijn gedeputeerde Ben de Reu en wethouder de Bat van de gemeente Goes. 
Locatie: 15.00 uur Nieuwe Rijksweg 15, 4472 AA ‘s Heerhendrikskinderen (dan lopen in 4 minuten) 
Locatie: 15.20 uur Heer Hendrikhuis, Te Werfstraat 18, 4472 AN ’s Heer Hendrikskinderen  

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
(zie volgende pagina voor meer programma-onderdelen woensdag) 
 



 

(vervolg) Programma woensdag 11 juni 
 
 
17.00 uur MKB Inspiratie-avond  

Met inspiratie-pitches over de biobased economy zullen diverse MKB-bedrijven laten zien 
waar duurzame versnelling kan worden gecreëerd. De avond heeft als doelgroep MKB-
ondernemers, maar ook gemeenten, duurzame dorpen, studenten en overig 
geïnteresseerden zijn van harte welkom.  
 
17.00 uur  Inloop 
17.15 uur  Korte opening door de Commissaris van de Koning Han Polman, Ben 

Westenburger (Rothuizen architecten) en Marjan Minnesma (Urgenda)  
17.30 uur 3 Biobased Pitches voor MKB-ers (3 x 3 minuten) incl tips van oa 

professor Jan Rotmans, Pier Vellinga en George Brouwer.  
 

• Biobased Mosselbank met Thijs Rodenburg (Rodenburg 
Biopolymers) 
 

• Zeekraal met Hubregt Janse (de heerlijkheid van Wolphaarsdijk) 
 

• Lijnolieverf uit vlas (ism vd Bilt) met Stefan de Schrijver (De 
Schrijver Vastgoedonderhoud)  

 
 
18.00 uur  Netwerken, Biobased Markt en gelegenheid voor een lekkere Meatless 

burger en drankje  
19.00 uur  3 Biobased Pitches voor MKB-ers (zelfde opzet) 

 
 

• Olifantsgras spaanplaten (ism Linex) & papier met Floris van Tilburg 
(www.cradlecrops.nl) 
 

• Zeewier met Berth-Jan Deelman (Arkema) 
 

• Biozorgdisposibles met Eduardo vd Berg (Pharmafilter) & Huib 
Hubregtse (Zorgsaam)  

 
 
19.30 uur  Korte Biobase samenvatting door Marjan Minnesma 
19.35 uur Uitreiking Gouden Lepel, Tasty 10, Good in Food door de Commissaris van 

de Koning Han Polman. Zie ook www.maakdeswitch.nl/stem-nu 
19.45 uur Netwerken, markt en borrel  
 

Locatie: Rothuizen Architecten, Kleverskerkseweg 49 4338 PB  Middelburg

 
 
20.30 uur  Einde tourdag 

 
 Rijden naar slaaplocatie Elzenoord (natuurrecreatie) 

Locatie: Koningin Emmaweg 2a, Vrouwenpolder 

 

 

 



 

Programma donderdag 12 juni  

(Vrouwenpolder, Kruiningen, Middelburg, Terneuzen)  

 

09.00 uur  ‘Building with Nature’ - gesprek over water en dijken  
Van oa Mindert de Vries (HZ University of Applied Science), Tjeerd Bouwma (NIOZ) en 
spreker (Imaris) horen we meer over de hoogte van dijken, land en water. Wat is ieders 
visie hierop? 
 Locatie: Imaris / NIOZ, Korringaweg 5/7 Yerseke 

 
 
10.30 uur Bezoek aan biobased huis in Kruiningen 

Aan het eerste gerenoveerde biobased huis in Nederland is vanaf november begonnen 
waarbij vooral werd gekeken naar welke materialen mogelijk  en betaalbaar zijn. Daarom 
zijn diverse biobased bouwmaterialen met leveranciers en kosten hier inzichtelijk 
gemaakt. R&B Wonen heeft deze woning gekozen omdat deze vergelijkbaar is met veel 
huurwoningen in Nederland. Zie ook www.renbduurzaamwonen.nl 
Locatie: Henridunantstraat 38, Kruiningen 

 
 
12.30 uur Zeeuwse bruine bonen workshop met horeca studenten (MBO Scalda) 

Van oudsher komen de meeste bonenboeren uit Zeeland. In lijn met de eiwittransitie 
zullen wij meer bonen moeten gaan eten. Een Zeeuwse bonenboer vertelt over zijn 
bonenambities en studenten gaan aan de slag met een heerlijk bonen-lunchgerecht. De 
Regiotour deelnemers steken ook hun handjes uit de mouwen en ondertussen zijn we ook 
te gast in het bijzondere Hof Welgelegen. Zie ook www.thofwelgelegen.nl 
 Locatie: t Hof Welgelegen Noordweg 402, Middelburg  

 
 
15.30 uur Bezoek aan Bio Base Europe Training Center in Terneuzen 
 Biobase Europe is het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde 

economie in Europa. We concentreren ons op de badbruisbal! Natriumbicarbonaat, 
maïszetmeel, citroenzuur en plantaardige olie zijn de bestanddelen om dit ontspannende 
fenomeen te kunnen maken. In een labjas gaan we aan de slag in het laboratorium om 
zelf hands-on de bal te maken. Deze is niet alleen biogebaseerd, maar bijna elk 
huishouden heeft de benodigdheden om een bruisbal te maken in huis. Zei ook 
www.bbeu.org/nl 
Locatie:	  Bio Base Europe Training Center, Zeelandlaan 2, Terneuzen (houdt rekening met 20 min 
vertraging ivm brug) 

 
 

16.30 uur  Einde tourdag 
 
  Diverse grote Zeeuwse bedrijven praten met Urgenda (besloten) 

Locatie:	  Bio Base Europe Training Center, Zeelandlaan 2, Terneuzen 

 
18.30 uur  Rijden naar eet- en overnachtingsplek Bottels  

Locatie: Gentseweg 10-12, Sas van Gent 

 

 
 
 
 



 

Programma vrijdag 13 juni  
 
(Sluiskil, Goes)  
  

09.00 uur Bezoek aan Van de Bilt Zaden en Vlas  
Van de Bilt kan vlasklodden leveren, geschikt voor levering aan de diverse verwerkende 
industrieën zoals papier, textiel en automobiel. We mogen een kijkje nemen en zoemen 
oa in op vlasvezelcomposiet als gevelrenovatie.  
Locatie: Langeweg 26, Sluiskil  

 
 
11.00 uur  Bezoek aan Warmco & Yara (let op: identiteitsbewijs meenemen!) 

 WarmCO2 is een project waarbij restwarmte en CO2 worden ingezet voor 
milieuvriendelijke en duurzame glastuinbouw. In WarmCO2 werkt een aantal 
vooraanstaande partijen samen: Zeeland Seaports en Yara. Samen hebben zij veel 
ervaring in huis op het gebied van glastuinbouw, industrie en het realiseren van grote 
projecten. Zie ook www.warmco.nl/warmco2 
Locatie:	  Smitsschorreweg	  9,	  4554	  LK	  Westdorpe	  (houdt	  rekening	  met	  20	  min	  vertraging	  ivm	  brug)	  
 
 

14.00 uur Meest duurzame idee van zeeuwse scholier & ‘greenpop’ 
 14.00 uur Samen met scholieren van oa het Calvijn college, Scalda, HZ University of 

applied science en de Zeeuwse bibliotheek/Scoop organiseren we een ideeënwedstrijd 
met jury. Dit is tevens de voorronde van de EnergyBattle.  
15.00 uur Aansluitend maken we er een duurzaam slotfeest van! Deelnemers van 
POPAANZEE treden op. 
15.30 uur Prijsuitreiking ideeënwedstrijd 
Locatie: Zwembadweg 3, 4463 AB, Goes  

  
 

16.00 uur Einde tour 
 

 

 
 
Meer informatie & aanmelding Tijden en activiteiten van dit programma kunnen nog wijzigen. 
Kijk voor de meest recente versie van het programma op www.urgenda.nl/regiotour en Twitter 
@urgenda 
Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met Annelies Bol, annelies.bol@urgenda.nl of 
06-41252087.  
 


