
 

 
Programma Innovatiebijeenkomst CO2-Prestatieladder 

Duurzame Mobiliteit en Logistiek in de bouwsector 

 
Wanneer  8 juni 2012 

Waar   Movares, Gebouw Daalse Kwint, Daalseplein 101, 3511SX Utrecht  

Hoe laat  13.30 - 18.00 uur 

Doel   Samenwerken; netwerken; het opzetten van 1 of meerdere nieuwe initiatieven 

in het kader van de CO2-Prestatieladder 

 

Op 8 juni 2012 organiseert Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen in samenwerking met 

Movares een Innovatiebijeenkomst over duurzame mobiliteit en logistiek in de bouwsector. Ruim 100 

vertegenwoordigers van opdrachtgevers, gecertificeerde bedrijven, overheden en maatschappelijke 

organisaties komen op 8 juni samen om te praten over duurzame mobiliteit en logistiek initiatieven in de 

bouwsector. De Innovatiebijeenkomst is een startbijeenkomst waar nieuwe initiatieven in het kader van de 

CO2-Prestatieladder worden geboren en waar dialoogpartners gevonden kunnen worden. 

 

Programma vrijdag 8 juni 2012 

 

Movares, Daalseplein 101, Utrecht 

13.30u   Inloop deelnemers 

14.15-14.25u  Start en welkom door Lodewijk de Waal (voorzitter Platform Slim Werken Slim Reizen)  

14.25-14.50u  Twee betrokkenen geven hun visie op duurzame mobiliteit en logistiek.  

Interview met Gert Visser (directeur Mobiliteit en Ruimte, Movares) 

 Interview met Age Vermeer (divisiedirecteur Dura Vermeer divisie Infra; ambassadeur 

Platform Logistiek in de bouw) 

14.50-15.30u Speeddaten 

Deelnemers ontmoeten elkaar  

Verschillende organisaties zullen hun initiatief pitchen 

15.30-15.45u  Pauze  

15.45-17.00u Marktplaats 

De nieuwe initiatieven en ideeën worden uitgediept 

Men kan zich aansluiten bij initiatieven en gezamenlijk een actieplan opstellen 

17.00-18.00u Terugkoppeling en afsluiting met aansluitend een borrel 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de Innovatiebijeenkomst kunt u contact 

opnemen met Maud Vastbinder, telefoon 030-2348285,  

e-mail maud.vastbinder@skao.nl  

 

Annulering 

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, graag dit zo snel mogelijk doorgeven aan Maud Vastbinder, 

e-mail maud.vastbinder@skao.nl. Door de vele aanmeldingen staan er personen op de reservelijst. 

 

Routebeschrijving Movares 

Gebouw Daalse Kwint  

Daalseplein 101  

3511 SX Utrecht 

Telefoon +31 30-265 55 55  

  

Met het openbaar vervoer 

Movares is goed bereikbaar met trein, bus en tram. Vanaf het Station Utrecht Centraal is het 5 minuten 

lopen naar het gebouw Daalse Kwint.  

 

Met de auto vanuit de richting 

Vanaf de Daalsetunnel (Utrecht): op de rotonde rechts – direct parallelweg rechts (Daalsesingel) – eerste 

weg rechts (Knipstraat). Klik hier voor een gedetailleerde routebeschrijving.  

 

Parkeren 

Bezoekers die per auto of fiets komen kunnen gebruik maken van de twee aangegeven parkeergarages 

 

 

http://movares.nl/wp-content/uploads/2011/08/sbt_nl2.pdf

