
Congres ter ere van 100-jarig bestaan 
NLingenieurs i.s.m. Gemeente Rotterdam

UITNODIGING

13:00 - 14:00 TOEKOMST | Bij de toekomst denken we vaak aan ‘De klimaat   

 adaptieve stad’, maar de ‘Resilient City’ gaat hierin veel verder.   

 Wat is dat eigenlijk en wat betekent dit voor de stad? 

 Lezing met aansluitend gesprek met de zaal: Piet Dircke, 

 Global leader Water Management bij Arcadis & JongNLingenieurs:  

 winnaar wedstrijd: ‘Doe & Durf’.

14:00 - 14:45 Wrap up door de sprekers en aanzet tot een praktisch 

 stappenplan.

14:45 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:00 Reflectie van Emile Klep

16:00 - 16:15 Frisse afsluiting

16:15 - 17:30 Netwerkborrel 

al 100 jaar 
ontwerpers 
van de 
toekomst



09:00 - 09:30 Ontvangst

09:30 - 10:00 Welkom en opening: directeur Stedelijke Vernieuwing van 

 Rotterdam Emile Klep over de opgaven van zijn stad.

10:00 - 11:00 VROEGER | Keuzes die we destijds gemaakt hebben zie je nu  

 nog. Wat is ‘het grid’ van de stad? 

 Lezing met aansluitend gesprek met de zaal: Hans Leeflang,  

 Adviseur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en  

 ‘vader van de Vinex-wijken’ samen met Gijs van den Boomen,  

 directeur bij KuiperCompagnons.

11:00 - 12:00 NU | Sprekende voorbeelden laten zien hoe door bewust 

 veranderen van de functie van gebouwen, de sociale kloof in de  

 samenleving gedicht wordt. Lezing met aansluitend gesprek  

 met de zaal: Arie Voorburg, Business Development Arcadis  

 samen met Enrico Moens Business Development Sweco.

12:00 - 13:00 Lunch

Duurzame Stedelijke Samenleving 
“De vitale stad”
Dinsdag 21 maart 2017

Programma

De stad voegt zich continu naar zijn tijd terwijl het tegelijk belast of gelouterd 
is met haar cultureel erfgoed. Leegstand, werkeloosheid, arbeidsmigratie, 
internet of things, vergroening. Het zijn uitdagingen van deze tijd. Het is de 
kunst deze uitdagingen op te pakken, nieuwe kansen te benutten en dit in te 
passen in de huidige stad met respect voor het verleden. 

Door te kijken naar verleden, heden en toekomst geven topingenieurs en 
experts uit de ingenieursbranche hun visie op de vitale stad. Ze gaan doen waar 
ingenieurs goed in zijn: vanuit een sprekend beeld van de vitale stad van de 
toekomst, concreet handelingsperspectief bieden voor het heden. 

Datum: Dinsdag 21 maart 2017

Tijd: Van 09:00 uur - 16:15 uur met aansluitend een borrel

Locatie: LantarenVenster, Rotterdam

Kosten: € 295, excl. BTW

Voor wie? Beslissers met een belang in de vormgeving van de stad. 

 Politici, bestuurders, ambtenaren, beleidsmakers van 

 publieke en private partijen. 

Dagvoorzitters: Johan van den Elzen en Jacolien Eijer (NLingenieurs)

We leiden je als deelnemer gedurende de dag door het 
drieluik vroeger-nu-toekomst. De toon wordt steeds 
gezet door onze gastsprekers, klinkende namen met 
jaren van gerijpte ervaring, opgedaan in zeer succesvolle 
en minder geslaagde projecten. Daarna volgt een 
interactieve sessie met deze zaal. Is er een gezamenlijk 
beeld van deze dilemma’s en hoe vertalen we deze naar 
een langetermijnvisie èn acties voor morgen? 

Aanmelden kan via www.nlingenieurs.nl/

congres-nlingenieurs-de-vitale-stad

→


