Symposium “Verduurzamen van monumentale
gebouwen door gebruik van duurzame energiebronnen”
Verleden, heden en toekomst verbinden…

UITNODIGING 27 september 2017

Opening: mevrouw dr. J. Bussemaker,
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *
Een nieuw leven geven aan een monumentaal complex is op zich al duurzaam, maar er kan en moet nog
veel meer. Het is een uitdaging om met respect voor het monumentale karakter en de binnenstedelijke
omgeving de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren. Dat vraagt om innovatie en
gezamenlijk ondernemerschap en samenwerking, vooral met betrekking tot duurzame energieopwekking.
Er is veel kennis voorhanden en ervaring opgebouwd rondom mogelijke oplossingen, maar die kennis en
ervaring is met betrekking tot monumenten nog versnipperd. Dit symposium heeft dan ook als doel om
kennis en ervaring te delen, samenwerking te bevorderen en voort te bouwen.
Dit symposium heeft een uniek en integraal karakter. In het eerste deel van het symposium buigen
mulidisciplinaire expertteams zich over drie interessante casus. Met als doel kennisuitwisseling en het
markeren van relevante bestuurlijke vraagstukken die tijdens het tweede deel van het symposium worden
voorgelegd aan een panel van bestuurders uit de private en publieke sector.
* Afhankelijk van de kabinetsformatie

Locatie: Meelfabriek, Oosterkerkstraat 18 te Leiden
Datum: 27 september 2017
Tijd:
van 12.00 uur tot 20.00 uur
Schrijf u snel in: er zal namelijk een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn!

PROGRAMMA OVERZICHT
Deel I: BOUWEN IN TEAMS
Teams bouwen via een ‘opgaven gestuurde werkwijze’ aan drie verschillende casus. Dat is een innovatieve en inspirerende werkwijze
die uitermate geschikt is om integrale complexe (maatschappelijke) opgaven via constructief samenspel te realiseren.
De teams verkennen per casus drie kernvragen:
1. Wat zijn de mogelijkheden en kansen om te verduurzamen, en wat zijn daarbij barrières?
2. Welke partijen kunnen samenwerken om de kansen te verzilveren en barrieres op te heffen?
3. Wat zijn daarbij cruciale bestuurlijke, organisatorische of andere voorwaarden die moeten worden ingevuld?
De drie casus zijn:
•
Johannes de Doperkerk in Hoofddorp – wekt energie op door een combinatie van zonnepanelen op het dak en een
bodemenergiesysteem
•
De Meelfabriek in Leiden – transformatie van dit industrieel erfgoed met als doel een energieneutraal monument
•
Hof van Egmond in Haarlem – realiseren van aardgasloze wijk door renovatie van 162 monumentale woningen
13.00 - 13.30 uur Inloop met lunch
13.30 - 13.45 uur Opening
13.45 - 15.30 uur Bouwen aan de drie casus onder begeleiding van ervaren bouwmeesters
Deel II: KRACHTENBUNDELING VIA SAMENWERKING
Het tweede deel staat in het teken van krachtenbundeling. Gevoed met resultaten uit deel I en inspirirende voorbeelden gaat een
panel van bestuurders/experts en de zaal aan de slag met drie kernvragen:
•
•
•

Waar is krachtenbundeling via samenwerking nodig?
Hoe kun je dat op een effectieve wijze doen?
Wat kan nu al en wat vraagt nog om bestuurlijke innovatie?

16.00 - 16.30 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
16.30 - 16.45 uur Welkomstwoord door dr. J. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16.45 - 17.00 uur Presentatie drs. Roel van de Bilt, directeur Rabobank Real Estate Finance
17.00 - 17.15 uur Presentatie Sebastiaan Lagendaal BA (Hoofd Facilitaire Zaken Hermitage Amsterdam, inz. energieuitwisseling
met Hortus Botanicus)
17.15 - 17.30 uur Resultaten bouwteams van drie aansprekende casus
17.30 - 18.15 uur Pauze
18.15 - 19.15 uur Dialoog: krachtenbundeling met het oog op realisatie van duurzame monumentale panden.
Dialoogpanel:
•
ir. Suze Gehem (Oprichter/directeur De Groene Grachten en voorzitter Rooftop Revolution)
•
Drs. Roel van de Bilt, directeur Rabobank Real Estate Finance
•
Sebastiaan Lagendaal BA (Hoofd Facilitaire Zaken Hermitage Amsterdam)
•
Drs. Igno Propper (oprichter/directeur van bestuurlijk onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper)
•
Ing. Ab van der Wiel (eigenaar en ontwikkelaar De Meelfabriek)
•
Ir. Saskia de Geus (Programmamanager Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
•
Paul Laudy (Wethouder Bouw en Openbare Ruimte, Gemeente Leiden)
19.15 - 19.30 uur Afsluiting
19.30 - 20.15 uur Hapje en drankje
Dagvoorzitter: Ruud Koornstra (ondernemer, sinds 2001 actief met de oprichting van duurzame ondernemingen)

INSCHRIJVEN EXPERTTEAMS

Hiermee schrijf ik mij in voor deel I, en neem daarmee ook automatisch deel aan deel II

INSCHRIJVEN BESTUURLIJK FORUM

Hiermee schrijf ik mij in voor deel II van het symposium

www.demeelfabriek.nl

