
Brainport Avenue café
Dé ontmoetingsplaats voor alle ondernemers  

in Brainport Avenue

Uitnodiging 
Woensdag 28 september 2011



Brainport Avenue café 

Met genoegen nodigen we u uit voor de eerste in een reeks Brainport Avenue  

cafés op woensdag 28 september 2011. Het thema van het eerste café is  

“Cradle to Cradle”. Deze informele netwerkbijeenkomsten, die wisselende  

thema’s hebben, worden een aantal malen per jaar georganiseerd voor alle  

ondernemers in het Brainport Avenue-gebied. De deelname voor bedrijven in  

Brainport Avenue is gratis.

Het thema “Cradle to Cradle” 

Cradle to Cradle (C2C). Mooie woorden maar wat kun je er als ondernemer mee?   

En wat voor technologische en economische kansen biedt een gezamenlijke aanpak?

Deze inspirerende middag start met een korte introductie over Brainport Avenue,  

de C2C ambitie en de belangrijke rol van het bedrijfsleven daarin. Daarna volgt een 

interactieve sessie over wat C2C voor u kan betekenen. Het laatste programma-

onderdeel is een presentatie/rondleiding door het gastbedrijf Ecoson waarbij gekeken 

wordt naar de voorbeelden van C2C maatregelen. Samen napratend onder het genot 

van een hapje en drankje sluiten we de middag af.

Over Brainport Avenue 

Brainport Avenue omvat grofweg het gebied vanaf knooppunt Leenderheide tot en 

met Ekkersrijt. Dit gebied is door het Rijk aangewezen als een belangrijke internati-

onale toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie in Nederland. Brainport 

Avenue streeft naar een kwalitatieve hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling in héél 

het gebied. Het thema Cradle to Cradle sluit hier naadloos op aan.

Cradle to Cradle 

Het C2C principe gaat verder dan ‘traditionele duurzaamheid’. C2C zet in op het 100% 

goed doen voor zowel milieu, maatschappij en economie. Het wordt al regelmatig 

toegepast in producten en gebouwen, maar de toepassing in gebiedsontwikkeling, 

zoals in Brainport Avenue, is nog relatief nieuw.

 

We hopen u te mogen ontmoeten op woensdag 28 september aanstaande.



Aanmelden Brainport Avenue café op 28 september aanstaande
Het aantal plaatsen is beperkt. Bent u benieuwd naar hoe u samen met  
uw collega-bedrijven in Brainport Avenue voordeel kunt behalen met  
C2C toepassingen, meldt u zich dan vóór vrijdag 23 september bij  Joni Braas  
aan per e-mail: j.braas@sre.nl. Komt u niet naar de bijeenkomst maar wilt u wel  
op de hoogte blijven, stuur dan ook een e-mail naar Joni Braas.

Vragen?
Brainport Avenue heeft een eigen projectbureau dat te bereiken is via  
info@brainportavenue.nl of telefoon: Jean van Zeeland, 040 259 45 58.

Programma 

Datum: Woensdag 28 september 2011
Locatie: Gastbedrijf: Ecoson
 Kanaaldijk Noord 20-21 
 5691 NM Son

15.30 uur Inloop

15.45 uur  Brainport Avenue, de C2C ambitie en de belangrijke rol van het  
bedrijfsleven door Nicole Ramaekers, wethouder milieu en 
verkeer van de gemeente Veldhoven

16.15 uur  Korte film over C2C met interactieve sessie over wat C2C voor 
u kan betekenen o.l.v. 2S&P!, een samenwerkingsverband van  
5 adviesbureaus op het gebied van C2C

16.45 uur  Presentatie gastbedrijf Ecoson. Toepasbare ideeën voor  
ondernemers op het gebied van C2C door Koert Ackerman, 
Business Unit Manager Vion Ingredients Nederland

17.00 uur  Rondleiding door Ecoson waarbij gekeken wordt naar de  
voorbeelden van C2C maatregelen

17.45 uur Napraten onder het genot van een hapje en drankje



Brainport Avenue is een project van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,  de Provincie  

Noord-Brabant en de gemeenten Best, Son & Breugel, Eindhoven, Veldhoven en Waalre.

 

 

Het Brainport Avenue café op 28 september 2011 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze productie is vervaardigd op FSC-gecertificeerd papier.


