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Dinsdag 8 november 2016

Emergis, Kloetinge 
8.30-10.00 uur 
OdyZee is het eerste passieve gebouw in Nederland. 
In die locatie is een presentatie van plannen van 
Emergis die op braak terrein naast de school gaat 
bouwen.

Delmeco, Goes 
10.15-11.30 uur 
Een kijkje achter de schermen bij Delmeco, een 
ingenieursbedrijf dat onderzoek heeft gedaan naar 
hergebruik van bewegende onderdelen van de 
Zeelandbrug.

Lunch DOK41 
12.00-13.30 uur
Lunchbijeenkomst voor jonge Zeeuwse ondernemers 
in DOK41 op de Kennisboulevard in Vlissingen, 
verzorgd door ZIGZAG, Economische Impuls Zeeland 
en DOK41.

ZB| CollegeTour
15.00-17.00 uur
College van Thomas Rau voor studenten HZ, UCR, 
Scalda en VO met aansluitend CollegeTour onder 
leiding van Pascal Elegeert (Switch). Iedereen 
is van harte welkom. In verband met het aantal 
beschikbare plaatsen, graag opgeven via het 
e-mailadres secretariaat@dezb.nl

Contacta 
19.00 uur 
Opening Contacta: lezing door Thomas Rau voor 
ondernemend Zeeland.

Een initiatief van:

7 & 8 november
Standplaats Zeeland 
met Thomas Rau

Mede mogelijk gemaakt 

 



Standplaats Zeeland 
Thomas Rau

Thomas Rau 
te gast bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

7 en 8 november 2016

Standplaats Zeeland
In deze activiteitenreeks komen voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s 
aan de orde. Dit gebeurt door (inter)nationaal deskundigen van naam in Zeeland uit te 
nodigen.

Op 7 en 8 november is Thomas Rau te gast in Zeeland: visionair, het gezicht van 
circulaire economie, van energieneutraal en circulair bouwen en de man die in 
Nederland vooral ook bekend is geworden met zijn bijdragen in de Tegenlicht-
uitzendingen van de VPRO.

Thomas Rau’s motto is: ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden 
door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. 
Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie 
over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur 
en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. 
Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij 
diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, 
energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire 
architectuur.

Standplaats Zeeland is, naar een idee van voormalig directeur Ton Brandenbarg, 
een initiatief van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Zij wil hiermee haar 
belangrijke maatschappelijke functie van ontmoetingsplaats op sociaal, cultureel en 
wetenschappelijk gebied op een nieuwe manier vormgeven.

Eerder te gast waren Wubbo Ockels, Paul Schnabel, Louise Fresco, Alexander Rinnooy 
Kan, Jeroen van der Veer en Nout Wellink. 

Programma

Maandag 7 november 2016

RDH Silo + Werkplaats R 
13.00-16.00 uur
Werksessie in samenwerking met RDH.
Studenten HZ Bouwkunde, ICT, UCR Art & Design Practice, Finding Roots, Scalda 
Bouwkunde en Technasiumleerlingen HAVO/VWO buigen zich over vraagstukken van 
bedrijven in Zeeland die zich bezighouden met circulaire economie. Samen gaan zij op 
zoek naar duurzame, innovatieve oplossingen en presenteren dit aan Thomas Rau.

Diner Puur 
16.30-18.30 uur
Duurzaam Zeeuws diner voor genodigden, aangeboden door de Zeeuwse Commodores 
en verzorgd door studenten van Scalda.

VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland 
19.30–21.30 uur
Meet Up in de Foyer van ZB o.l.v. Myrthe Jansen en Ron Lubbersen naar aanleiding 
van de uitzending met/over Thomas Rau. Aan de hand van fragmenten en 
Standplaatsprogramma gaan we in gesprek met Thomas Rau over de nieuwe economie 
en bezit.

Sophie Krier (UCR) en burgemeester Rob van der Zwaag overhandigen de publicatie 
How to think like a Mountain, over gastvrijheid en kwaliteit van leven op Walcheren aan 
Thomas Rau.

Het dossier Energie en afval van Etalage Energie (Delta, ZMF, ZB en Provincie Zeeland) 
wordt gepresenteerd aan Thomas Rau.

Graag opgeven via het e-mailadres secretariaat@dezb.nl o.v.v. Tegenlicht Meet Up 
Zeeland/Thomas Rau.

Zie programma dinsdag 8 november achterzijde.
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