SPREKERS
Freek Liebrand is adviseur stedelijke vernieuwing bij Início in Rotterdam.
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. Início adviseert,
detacheert en voert uit. Haar opdrachtgevers zijn veelal (deel)gemeenten en corporaties. Início
ambieert zelfredzame en sociaal-duurzame wijken waar bewoners zelf verantwoordelijkheid dragen.
Vanuit Início was Liebrand onder meer werkzaam als projectbegeleider buurtaanpak bij de
gemeente Hellevoetsluis en beleidsmedewerker Strategie & Beleid bij woningcorporatie PWS
Rotterdam. Daarnaast is hij redacteur bij RUIMTEVOLK, een onafhankelijk platform voor het debat
over de ruimtelijke ordening en kwaliteit van de leefomgeving.
Contact: fliebrand@inicio.nl
Vijf studenten van de minor Stedelijke Vernieuwing van Saxion Hogescholen hebben zich op de
redactie van Elba Media gebogen over de HOE-vraag. Een vergelijkend warenonderzoek onder vier
geslaagde pilots van stedelijke ontwikkeling leverde de antwoorden. Tijdens deze pitch diepen zij de
constructie van collectief particulier opdrachtgeverschap uit, die in de voorbeeldprojecten heeft
bijgedragen aan een sociaal duurzame leefomgeving. De vraag is HOE je deze sociale duurzame
situatie op de lange termijn waarborgt. SAS geeft antwoord.
Daan Overeem is art director & strategisch adviseur en werkt voor klanten in verschillende branches
en werkvelden.
Maar hoe verschillend ook, bij elke opdracht gaat Overeem uit van de onzichtbare drijfveren van de
doelgroep en bij alle projecten hanteert hij duurzaamheid als uitgangspunt. Een sprekend voorbeeld
daarvan is het project Duurzame Winkelstraat, waarbij een integrale aanpak gebaseerd op
voornoemde criteria leidt tot zowel concrete resultaten als een attitudeverandering. Naast deze
bezigheden is Overeem ook werkzaam als theatermaker en regisseur.
Contact: info@mkdo.nl
Boogaards drijfveer is ‘het maken van vernieuwende, duurzame, prikkelende architectuur samen
met een team van enthousiaste onderzoekende mensen’. ‘Weiter bauen’, doorgaan met het
ontwikkelen van de ‘eigen’ gebouwde traditie, waarin ruimtes worden gemaakt met goede
verhoudingen, ruimtes die voor meerdere doeleinden geschikt zijn. Dat gebeurt door samen te
werken met de opdrachtgever aan de beste oplossing en door zowel vanuit de context als vanuit het
interieur het plan te ontwerpen.
Contact: h.boogaard@uytenhaak.nl

Henk Hendriks is sinds 5 jaar werkzaam op het landelijk bureau van de Fietsersbond aan het project
Wijken voor de Fiets.
In het project Wijken voor de Fiets wordt vooral aandacht gevraagd om vanuit de ruimtelijke
inrichting meer uit te nodigen tot fietsen en lopen. Schone, gezonde mobiliteit die leefbare wijken
oplevert.
Contact: h.hendriks@fietsersbond.nl

Joost Barendrecht (48) is sinds zijn studie Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit werkzaam
bij Grontmij. Gestart als adviseur bodem heeft Barendrecht diverse bodemonderzoeken uitgevoerd
alsmede projectleiding van bodemsaneringen. Vervolgens heeft hij een aantal leidinggevende
functies in de afdelingen Milieu, Bodem en water en Geogroep bekleed. Sinds 2009 is hij actief als
business development manager en senior adviseur

Duurzaam én praktisch
Een duurzame stad maak je niet in één keer. Dat doe je door telkens te vernieuwen en duurzaam te
investeren in een gebied, samen met andere partijen. Die integrale benaderwijze is flink uitgediept
tijdens onze bijeenkomsten van vorig jaar, met als sluitstuk hét grote seminar in december: de Maand
van de Duurzame Stad. Het is nu 2011 en De Duurzame Stad gaat door. Waar de nadruk vorig jaar nog
erg op ‘groen’ lag, hanteren wij nu een breder duurzaamheidsbegrip. Het gaat ook over duurzame
relaties tussen mensen onderling. Goede menselijke contacten maken steden weerbaarder tegen
verval. Tijdens deze Projectenparade laat Freek Liebrand van Início aan de hand van
praktijkvoorbeelden zien hoe je die duurzame relaties tussen mensen in een wijk legt. De studenten van
het Elba Media Studentenlab stellen de vraag hoe je ze vervolgens onderhoudt, wederom aan de hand
van de praktijk. En dan zijn er nog 4 pitches waarin sprake is van nogmaals die gemene deler: het gaat
om de praktijk.

Jan Jager
Vakredacteur Elba Media
Dagvoorzitter De Duurzame Stad

PROGRAMMA
JURYLEDEN
13.30 uur – Ontvangst met koffie/ thee
Bas Vendrig is stedebouwkundige bij HKB stedenbouwkundigen en werkt aan projecten
op het grensvlak van stad en land.
Recente projecten waaraan hij werkt zijn een regionaal bedrijventerrein in Apeldoorn,
een ontwikkelingsvisie voor kantorenlocatie Rijnsweerd en een onderzoek naar de
mogelijkheden voor versterking van de landschappelijke diversiteit door vergisting van
biomassa. Bij elke opgave staat het vormgeven aan locatiespecifieke eigenschappen
centraal, omdat dit de basis is voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Naast zijn
werkzaamheden als adviseur is Vendrig ook gastdocent bij de Academie van Bouwkunst
in Amsterdam.
Contact: vendrig@hkbs.nl

14.00 uur – Welkom door dagvoorzitter Jan jager
14.15 uur – Introductie Jury
De jury bestaat dit maal uit:
- Bas Vendrig, HKB Stedenbouwkundigen
- Bauke de Vries, Saxion Hogeschool
- Rinco Bakker, Joulz GreenTec
14.30 uur – ProjectenParade

Drs. Bauke de Vries is als hoofddocent/onderzoeker duurzame ontwikkeling verbonden
aan Saxion in Deventer. Hij verzorgt vanuit deze hogeschool onderwijs en begeleidt
projecten binnen de Nederlandstalige en Internationale Bachelor- en Masteropleidingen
op het gebied van Milieukunde en Ruimtelijke Ordening. Binnen het Kenniscentrum
Leefomgeving van Saxion houdt hij zich bezig met onderzoek en adviesprojecten op het
gebied van duurzaam wonen, duurzame gebiedsontwikkeling en Cradle to Cradle. Hij is
vanuit Saxion tevens werkzaam voor het EU Interreg-project ‘Sustainable Urban Fringes’
(SURF), waar hij kennisontwikkeling en
-uitwisseling ondersteunt.
Contact: b.j.devries@saxion.nl

Zes bewezen projecten of concrete ideeën worden gepresenteerd aan het publiek én de jury. Elk project wordt
als volgt gepresenteerd:
Pecha Kucha-presentatie (exact 6 minuten 40 seconden), waarbij de focus ligt op de hoe-vraag. Want laten we
eerlijk zijn, dat de stad duurzaam moet worden, dat weten we wel. De vraag is HOE we dat doen:
- HOE we het financieren;
- HOE we het organiseren;
- HOE we de wet- en regelgeving aanpassen en;
- HOE we de fysieke infrastructuur aanpassen
Project 1 | Sociale Duurzaamheid
Door: Freek Liebrand (Inicio)

Rinco Bakker is als ontwikkelaar van Duurzame Energieprojecten werkzaam bij Joulz,
onderdeel van Eneco.
Bakker is ruim twee jaar werkzaam als energiecoach van de gemeente Haarlem. Met zijn
elektrotechnische en ‘duurzame’ achtergrond werkt hij al jarenlang in de energiesector.
De functie van energiecoach is voortgekomen uit een overleg tussen Eneco, de provincie
Noord-Holland, de gemeente en Stichting Parkmanagement Waarderpolder Haarlem.
Bakker initieert als energiecoach duurzame projecten op het
bedrijventerrein De Waarderpolder in Haarlem. Hij brengt als intermediair gemeente,
provincie, ondernemers en Stichting Parkmanagement Waarderpolder bij elkaar om
duurzame projecten te realiseren.
Contact: rinco.bakker@joulz.nl

Project 2 | Elba Media Studentenlab - waarborg duurzame opbrengst CPO
Door: Sustainability at School (SAS)
Project 3 | Duurzame Winkelstraat
Door: Daan Overeem (De Bovenkamers)
Project 4 | Stadskantoor Goes (2001-2005)
Door: Hugo Boogaard (Projectarchitect bij Rudy Uytenhaak)
Project 5 | Duurzame mobiliteit
Door: Henk Hendriks (Projectleider Wijken voor de Fiets, Fietsersbond)
Project 6 | Eco XXI - FEE-Nederland
Door: Joost Barendrecht (Grontmij)
15.45 uur – Informele borrel
17.00 uur – Einde van het evenement

De ProjectenParade van de Duurzame Stad is een initiatief van Elba Media en zal ook in 2011 weer garant staan voor drie
inspirerende evenementen. Ook een keer gastheer zijn van dit evenement? Mail of bel dan met Edgar van Eekelen.
Graag verwijzen wij u nu naar www.deduurzamestad.com voor meer informatie.
Contact organisatie
Ronald Smit
r.smit@elbamedia.nl
Contact programma
Rianne Zandee
r.zandee@elbamedia.nl
Contact commercieel
Edgar van Eekelen
e.vaneekelen@elbamedia.nl

Elba Media
Stadsring 2
Amersfoort
033 462 60 61

