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Wie ontmoet u?

12.00 Netwerklunch
Moderator Hilde Carens,
Projectleider Energie-efficiëntie Bouwschil - Circulaire Economie,
Vlaams EnergieBedrijf heet u welkom.

Op dit event ontmoet u ruim 100 publieke
en private bouw- en vastgoedprofessionals,
zoals beleidsmedewerkers en projectmanagers van lokale en provinciale
overheden, promotoren, investeerders,
financiers, eigenaars, ontwikkelaars,
beheerders, architecten, aannemers,
makelaars, juristen, ingenieurs en adviseurs.

13.25 Opening

Word partner van dit congres!

13.15 Welkom

Koen Van den Heuvel, Vlaams
Minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw, Vlaamse Regering, opent
de 2e editie van Circulair Real Estate
in Brussel.

13.45 Urgentie transitie
bouwsector
Nieuwe regelgeving dwingt de
bouwsector om CO2 uitstoot en
afvalproductie te reduceren.
Wat moet dringend veranderen
richting een toekomstbestendige sector?
Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester, deelt zijn
visie op de urgentie en noodzaak tot handelen en
anders denken.

14.05 De circulaire economie
Duurzaamheid is niet meer weg te
denken in de economie van morgen.
Welke trends en veranderingen
kunnen we verwachten? Welke rol
heeft duurzaam bouwen in de
circulaire economie? U hoort architect, innovator,
inspirator en visionair Thomas Rau, Founder, RAU.

14.35 Circulair bouwen; dé
aanjager van ‘De nieuwe stad’
Elke gemeente streeft naar een duurzame en
toekomstbestendige stad. Welke projecten staan
er op stapel? Welke samenwerkingen zijn nodig in
de realisatie van ‘De nieuwe stad’?
Tafelgesprek met:
Tine Heyse, Schepen Milieu, Klimaat, Wonen en
Noord-Zuid, Stad Gent 		
Bram Peters, Schepen, Mobiliteit, Publieke Ruimte
& Stedenbouw, Gemeente Tervuren
Kurt Claeys, Schepen Ruimte en Wonen,
Stad Oostende

15.45 Innovatieve oplossingen
Kwaliteit, functionaliteit, zekerheid
& rentabiliteit zijn essentieel voor
het verhogen van de waarde van
alle bouwmaterialen. Echter staat
hiermee de betaalbaarheid onder
druk? Welke samenwerkingen zijn nodig in de
integratie van innovatieve materialen?
U hoort Frank Vanhove, Voorzitter, BMP-PMC
en Managing Director Benelux, FOAMGLAS.

16.05 A circular state of mind
Eerste stappen richting circulair
bouwen. Van start tot…
Hoe de circulaire uitdaging
vormgeven? Wat zijn cruciale
ontwerpvragen? Wie zijn de
belangrijkste stakeholders?
Tim Ost, Project Engineer Sustainable Design,
VK Architects & Engineers deelt zijn ervaringen.

16.25 Toekomst circulair bouwen
Het klimaatplan en de energietransitie dwingen
de vastgoedsector te investeren in duurzaam en
fossielvrij vastgoed. Voor welke uitdagingen staat
de sector? Welke samenwerkingen zijn nodig voor
een succesvol resultaat? Welke investeringen zijn
noodzakelijk?
Tafelgesprek met:
Kim Creten, CEO, KBC Real Estate
Luc Binst, CEO, Binst Architects
Michel De Paepe, Professor Technisch
Thermodynamica & Warmteoverdracht,
Universiteit Gent en Voorzitter Pixii - Kennisplatform
Energieneutraal Bouwen

17.00 Netwerkdrink

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor de mogelijkheden
contact op met Wilfred Heijblom:
wh@managementproducties.com

De kosten

De deelnamekosten van deze bijeenkomst
zijn € 599,- (excl. BTW) per persoon. Dit is
inclusief uw lunch, consumpties, parkeren
en documentatie.

Recupereer uw opleidingskosten

Wij zijn dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Registratienummer: DV.O100166.
U kunt een beroep op de KMO-portefeuille
doen en een deel van uw kosten terug
vragen. Zie onze website voor meer info.

Congres op niveau
• Netwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis annuleren

Organisatie
Wij zijn een toonaangevend congresbureau
met inspirerende en strategische netwerkbijeenkomsten op het gebied van havens,
logistiek, offshore, maritiem, energie,
industrie, mobiliteit, bouw en infra.
www.managementproducties.com
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