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Woensdag 3 september 2014: Dag   1

Conferentie

9:30 – 10:00
Aankomst van genodigden,  
registratie, koffie/thee en  
versnaperingen

10:00 – 10:30
Start van het cluster event, 
opening en welkomstwoord

De rol van dagvoorzitter wordt vervuld door Peter Schuiten, 
communicatie en marketing consultant en gastheer voor vele 
events. Peter Schuiten is enthousiast over duurzaamheid 
en innovatie en verwelkomt u daarom graag bij deze  
conferentie, om u professioneel door het event te begeleiden. 
De conferentie wordt geopend door Peter Hofman,  
wethouder van de gemeente Hellevoetsluis. Emmanuel  
Nadaud, financieel medewerker van het Gemeenschappelijk 
Technisch Secretariaat van het INTERREG IVA 2 Zeeën  
programma, zal een korte presentatie geven over het  
2 Zeeën programma.
 

10:30 – 11:00
Een terugblik Europese 
samenwerkingsprojecten: 
Merific, Transcoast en Yacht Valley 

Een terugblik op het 2 Zeeën project: Transcoast en Yacht 
Valley en op het Channel Project: Merific zal verzorgd worden 
door Alain Menge, milieuambtenaar van Blankenberge (BE).

11:00 – 11:30
Duurzaamheid in kleine havens 

Harry Geerlings is professor Duurzame Mobiliteit van de 
Universiteit Rotterdam. Als ‘haven hoogleraar’ aan de  
Universiteit is Harry Geerlings geïnteresseerd in duurzame 
ontwikkeling van havens en zal hij u een inzicht geven in 
zijn ervaring met duurzaamheid in kleine havens.

11:30 – 11:45
Koffie en thee pauze

11:45 – 12:15
Resultaten van het cluster project 
Su-Ports en interactieve sessie

De resultaten van het cluster project Su-Ports zullen  
gepresenteerd worden door Bertrand Reydellet van het  
centrum d’Etudeset d’Expertise sur les Risques, l’Environment 
(CEREMA, FR).

12:15 – 12:45 
Interactieve sessie 

De interactieve sessie betreffende de resultaten van het project  
en duurzame havens zal verzorgd worden door Betty de 
Keizer, directeur van De Groene Keizer te Amsterdam.  
Met kennis van duurzame ontwikkeling en een oog voor 
mens en natuur in duurzaam ondernemerschap focust  
Betty de Keizer zich op de benodigde transformatie processen  
voor havens om een volgende stap te kunnen zetten. Betty 
de Keizer zal een interactieve sessie leiden over de resultaten 
van het cluster project Su-Ports, gericht op wat u kunt doen 
om een koers uit te zetten naar een duurzame haven in een 
goede match met uw visie, passie en mogelijkheden.

De INTERREG 2 Zeeën Programma-autoriteiten en de  

Su-Ports cluster partners hebben het genoegen u uit te 

nodigenvoor de conferentie en het studiebezoek: Duur-

zaamheid in kleine havens. De conferentie is gefinancierd 

door het ERDF deel van het INTERREG 2 Zeeën programma. 

Het clusterproject Su-Ports brengt de projecten Transcoast, 

Merific en Yacht Valley samen. Betrokken Franse, Belgische, 

Engelse en Nederlandse partners zijn: de gemeente  

Hellevoetsluis (NL), de gemeente Veere (NL), de stad 

Blankenberge (Be), het Cornwall Marine Network (UK), 

Colchester Borough Council (UK) en CEREMA (Fr).

Locatie

Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5, 3221 AE Hellevoetsluis, 

The Netherlands.

De drietalige conferentie is kosteloos. Simultane vertalingen 

naar Nederlands, Engels en Frans zijn beschikbaar. 

U kunt zich via de website www.sustainable–ports.eu  

aanmelden voor alleen de conferentie of de conferentie en 

het studiebezoek. Aanmelden is mogelijk tot 18 Augustus.



12:45 – 13:45
Duurzame lunch in restaurant 
Fortezza (bij de droogdok)

13:45 – 14:15
Tentoonstelling van duurzame 
oplossingen

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo)  
faciliteert de tentoonstelling van duurzame oplossingen 
voor kleine havens, met onder andere:
• De Archimedes 
 Een kleine wind turbine voor kleinschalige elektriciteit  
 opwekking voor direct gebruik. Een eventueel over- 
 schot aan opgewekte energie kan worden geleverd  
 aan het openbare elektriciteitsnet.
• MH Waterzaken
 MH Waterzaken biedt verschillende actieve en passieve  
 oplossingen en maatregelen voor problemen met water 
 kwaliteit, zoals blauwgroene algen, gebrek aan zuur- 
 stof en de verwerking van afvalwater van industriële  
 en gemeentelijke toepassingen.

14:15 – 14:45
Workshop ronde 1

1a Energie transitie: Wat is de rol van de havenindustrie 
in de hoognodige energietransitie? Samen met Jan 
Schreuder van E-Harbours wordt gezocht naar een  
antwoord. E-harbours is een Europees samenwerkings- 
project dat onderzoek doet op het gebied van slimme energie- 
netwerken in van Zaanstad, Malmo en Hamburg. Meer  
informatie kunt u vinden op www.e-harbours.eu.
 
1b Duurzame technologieën: Arjan van Timmeren
Arjan van Timmeren heeft een rijke, academische carrière 
als professor van ‘Environmental Technology and Design’ aan 
de Technische Universiteit in Delft en is gespecialiseerd in 
het integreren van vernieuwde technologieën in gebouwen 
en gebiedsontwikkeling. Met zijn kennis en ervaring in duurzame 
ontwikkeling zal Arjan van Timmeren een inspirerende  
sessie leiden die zich focust op vernieuwde technologieën. 

14:45 – 15:00
Koffie en thee pauze

15:00 – 15:30
Workshop ronde 2

2a Klimaatverandering: Het klimaat veranderd en water- 
peilen stijgen. De havenontwikkelingen moeten zich aan- 
passen aan deze veranderingen. Rutger de Graaf, algemeen 
directeur van Deltasync en lector adaptieve stedelijke 
ontwikkeling aan de Hogeschool van Rotterdam, heeft als 

missie om de wereld duurzamer te maken door het ge-
bruik van creatieve, innovatieve en drijvende oplossingen 
voor grote problemen zoals overstromingsrisico’s, klimaat- 
verandering en voedselschaarste. 

2b Duurzame havens: Namens de haven of Dunkerque 
(Duinkerken) zal Christine Dobroniak u informeren over 
hun duurzame ambities. In het kader van de duurzame 
ontwikkeling en een actieplan zet de haven van Dunkerque 
zich in voor het beheer van haar natuurgebieden samen met 
vele partners met als doel de diversiteit van landschappen, 
habitats en soorten te behouden en te beheren. 

15:30 – 16:00
Conclusie en afsluiting van het 
event door Peter Schuiten

16:00 – 16:30
Tijd voor een drankje

16:30 – 17:15
Mogelijkheid tot kort locatie  
bezoek naar keuze uit: 

Droogdok ‘Jan Blanken’ (www.droogdok.nl)
Tussen 1798 en 1822 is het droogdok, inclusief het pomp-
huis, gebouwd in twee fasen naar het ontwerp en onder  
gepassioneerde directie van Jan Blanken Janz (1755 – 1838). 
Het bouwen van het droogdok was deel van een groots 
project voor de modernisering van de marinebasis van  
Hellevoetsluis en was in zijn tijd een werk van zeer  
geavanceerde technologie. Het droogdok is afgesloten van de 
haven door een schipdeur en bestaat uit twee opeenvolgende 
docking kamers die kunnen worden gescheiden door sluis-
deuren. Het aquaduct van 320 meter lang loopt helemaal 
rond het dok en dient als waterreservoir. Het pompgebouw is 
gerestaureerd naar zijn oorspronkelijke staat. Deze dubbele 
stenen droogdok is het oudst bewaard gebleven dok 
in Nederland en een uniek voorbeeld met zijn ken-
merkende bouw. Tot op de dag van vandaag meren 
schepen nog steeds af in het Droogdok. (http://www.
droogdok.nl/)

Museumschip ‘De Buffel’ (www.debuffel.nl)
HNLMS Buffel is een 19e-eeuws Nederlands pantserschip, 
gebouwd in 1868 door de Britse Scheepswerf Napier & Sons 
uit Glasgow in Schotland. HNLMS Buffel was het eerste schip 
van de Koninklijke Nederlandse Marine zonder zeilen, maar 
met een stoommachine en twee propellers dat haar een 
maximale snelheid gaven van bijna 13 knopen (24 km/h). 
Haar voornaamste taak als een gepantserd ram schip was 
het vervullen van een belangrijke rol in de Nederlandse kust-
verdediging, samen met twee zusterschepen en twee monitor 
schepen. (http://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_Buffel)
 



08:30 – 09:00
Vertrek naar ICDuBo (RDM Campus 
Rotterdam) – Vervoer beschikbaar

09:00 – 11:00
Rondleiding door het Innovatie  
Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo)

Het Innovatie Centrum is een onafhankelijk kennis- en congres 
centrum. Het is dé ontmoetingsplek voor alle organisaties 
die duurzaam bouwen en ontwikkelen nastreven. In een 
inspirerend magazijn biedt ICDuBo een ruime keuze aan 
oplossingen voor duurzame ontwikkeling met een show-
room van ruim 2000 m2, aan alle belanghebbenden die  
betrokken zijn bij het proces. (http://www.icdubo.nl)

11:00 – 12:30
Rondleiding door het Innovation
Dock en Concept House Village

Het Innovation Dock is het centrum van de RDM campus waar 
educatie en praktijk elkaar ontmoeten. In de voormalige 
scheepsbouw loodsen zijn divisies van de Hogeschool van 
Rotterdam en het Albeda College te vinden, samen met 
een diversiteit aan bedrijven met een innovatieve aard. 
Concept House Village is een unieke, gebruikersgeoriën-
teerde testomgeving voor duurzaam bouwen, wonen en 
duurzame gebiedsontwikkeling. (http://www.rdmcampus.
nl en http://www.concepthousevillage.nl) 

12:30 – 13:30
Lunch in ICDuBo

13:30
Terugreis naar Hellevoetsluis

Donderdag 4 september 2014: Dag   2
Studie bezoek (Keuzeoptie)



"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

Het Interreg 2 Zeeën programma is een EU-gefundeerd 
programma dat grensoverschrijdende samenwerking 
bevorderttussen partners uit Frankijk, Engeland,  
België (Vlaanderen) en Nederland. Het doel is om het  
concurrentievermogen en de duurzame potentiele groei 
van de maritieme en niet-maritieme aangelegenheden te 
ontwikkelen door middel van de oprichting en ontwikkeling 
van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. 

Voor meer informatie over het 2 Zeeën programma, 
verzoeken wij u onze website te bezoeken:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu


