
PERSBERICHT 
Utrecht, dinsdag 14 februari 2017 

 

KENNISPARTNERS LATEN KENNIS STROMEN OP TVVL-KENNISBOULEVARD TIJDENS 

BUILDING HOLLAND 2017 

 

TVVL-kennispartners: Carrier, Nieman Groep, Orange Climate en Systemair hebben besloten in 

samenwerking met TVVL en Duurzaam Gebouwd hun sterke relatie zichtbaar te maken tijdens 

Building Holland door hun stand op de TVVL-kennisboulevard te plaatsen. 

De TVVL-partners gaan niet uit van eigen oplossingen maar hebben een open oog voor de vraag 

van de klant, de onuitgesproken behoeften van de eindgebruikers en de noodzaak van 

maatschappelijke verandering en verduurzaming. Dit doen zij door in concrete projecten bij elkaar 

te gaan zitten en met een leeg vel te beginnen. Door elkaars kennis te benutten komen zij 

gezamenlijk tot nieuwe oplossingen. 

De hoofdthema’s tijdens Building Holland zijn circulair bouwen en energieneutraliteit. 

Ontwikkelingen die ook in de installatiesector steeds meer prioriteit krijgen. De kennispartners 

van TVVL onderzochten het afgelopen jaar mogelijkheden en pasten deze kennis toe in 

projecten. Zij delen een stevige ambitie naar concrete duurzame & circulaire innovatieprojecten 

in de installatietechniek. 

De TVVL-kennispartners willen bezoekers op de TVVL-kennisboulevard tijdens Building 

Holland inspireren en activeren met hun resultaten en ambities. 

Praktische informatie Building Holland 2017 

Van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 april wordt Building Holland gehouden in de RAI in 

Amsterdam. De beurs is op dinsdag geopend van 12.00 tot 18.00 uur en op woensdag en 

donderdag van 10.00 tot 18.00 uur. De TVVL-kennisboulevard is te vinden op stand 11.072. 

Meer informatie: www.buildingholland.nl  

 

Wij ontmoeten u graag op de TVVL-kennisbouvelard. Meld u hiervoor gratis aan. 

 

Over Nieman Groep 

 

De Nieman Groep creëert duurzame gebouwen waar mensen veilig, gezond en comfortabel kunnen 

wonen, werken en recreëren. Onze klanten bevinden zich in de gehele bouwkolom: van corporaties 

en projectontwikkelaars tot zelf ontwikkelende bouwers, bouwbedrijven, architecten en overheden. 

 

Wij willen actueel zijn, betrokken bij ontwikkelingen, meedoen in ontwerp- en uitvoeringsteams, 

bouwinformatiemodellen beheren, vraagbaak zijn, kennis verzamelen en overdragen; kortom wij 

willen meedoen ‘In ’t Hart van de Bouw’! 

 

Noot voor de redactie 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natinja Kuilder, PR &  Marketing Nieman Groep, 

telefoonnummer 06 -54900551, email: n.kuilder@nieman.nl 
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