
Deelsessieronde 1 / 11.50 – 13.00 uur 

 

1) NIEUWE ENERGIE – Slimme energieoplossingen 

Zaal 11, deze bevindt zich op dezelfde etage als de plenaire zaal 

Casus 1: Virtueel stroomnet als antwoord op netcongestie – Schiphol Trade Park 

Arnoud van der Wijk, gebiedsontwikkelaar en energy lead, Schiphol Area Development Corporation 

(SADC), Stefan Kop, energy consultancy team lead, Spectral 

 

Casus 2: Energy hubs: op gestandaardiseerde wijze capaciteit op bedrijventerreinen ontsluiten met 

een rol voor het netwerkbedrijf, marktpartijen en bedrijven – Energiehaven Apeldoorn 

(Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord)  

Haike van de Vegte, Business manager Firan 

 

2) (GROENE) VERDIENMODELLEN – Nieuwe organisatiemodellen voor duurzame transities op 

bedrijventerreinen 

Zaal 12, deze bevindt zich op dezelfde etage als de plenaire zaal  

Hoe kan publiek private samenwerking of publiek publieke samenwerking de transities op 

bedrijventerreinen versnellen? Bij transities op bedrijventerreinen gaat het vaak om hoge 

investeringen en langdurige processen. Vanwege de lange looptijd en financiële risico’s is 

samenwerking tussen overheden en bedrijven vaak een vereiste. In deze werksessie worden 

verschillende organisatiemodellen tegen het licht gehouden. Aan de hand van de volgende cases 

worden de succes- en faalfactoren inzichtelijk gemaakt: 

• Green Park Aalsmeer 

• Ontwikkelingsbedrijf, Duin- en Bollenstreek 

• Herontwikkeling chemiefabriek AkzoNobel, Deventer 

• Schiphol Trade Park 

• Polymer Science Campus, Zwolle 

De deelnemers leren de basisprincipes van PPS op bedrijventerreinen, waarbij niet alleen de 

succesvolle voorbeelden worden behandeld, maar ook twee bedrijventerreinen waar het 

organisatiemodel niet goed werkte. 

Gregor Heemskerk, partner TwynstraGudde 

 

3) CIRCULAIRE ECONOMIE – Pionieren met sluiten circulaire ketens op bedrijventerreinen: 

accountmanager als verbinder tussen beleidsambtenaar en bedrijf 

Zaal 21, deze bevindt zich één etage hoger dan de plenaire zaal  

De accountmanager bedrijven is in staat om integraal te schakelen tussen de belangen van de 

gemeente/regio, van de ondernemers/eindgebruikers en de vastgoedeigenaren op de werklocaties. 

Voor hem/haar is circulaire economie steeds meer een thema waaraan hij/zij concrete handen en 

voeten kan geven zodat we de doelen omtrent circulaire economie kunnen halen. 



Herman Timmermans (voorzitter Stichting CLOK), Frank Zitzmann (junior projectleider Stichting 

CLOK).  

 

4) NIEUW RUIMTEBRUIK – Nieuwe mixgebieden 

Zaal 22, deze bevindt zich één etage hoger dan de plenaire zaal 

Hoe borg je een goede mix van wonen en werken? Tijdens deze sessie wordt ingegaan op 

praktijkvoorbeelden van woonwerkgebieden (waaronder Binckhorst en de Schieoevers) en kansen 

binnen de Omgevingswet (meer info volgt). 

Valérie Noordink, Adviseur Ruimtelijke Strategie, Annemarie Hatzman, Projectmanager Stedelijke 

ontwikkeling en Melina Schouten, sr. Jurist Omgevingswet, Antea Group 

 

5) INNOVATIEVE WERKLOCATIES – Excursie Zwinc., Zwolle, ecosysteem voor startende 

ondernemers 

Te voet, verzamelen buiten bij ingang Eventcenter Lumen 

ZWINC. is een startup-ecosysteem in Regio Zwolle en biedt ondersteuning en huisvestring aan 

startende bedrijven in de maakindustrie. Thuisbasis van Zwinc. is een oude fabriekshal van Philips op 

het Vishay-terrein, een locatie met 1300 vierkante meter aan werkplekken, een 3D-Printlab, 

vergader- en brainstormruimte en een state-of-the-art machinepark. Zwinc. is een initiatief van 

hogeschool Windesheim. 

Rondleiding door Bastian Coes, directeur Zwinc. en kwartiermarker, begeleiding door Karel Bolt, 

senior accountmanager nieuwe economie en Auke Oosterhoff, strateeg economie, Gemeente Zwolle 

 

 


