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Rijkskantoor De Knoop (Mineurslaan 500) Moderator: Tracy Metz
10:00 - 10:30

Welkomsttoespraken van/interviews met:
•
•
•
•

10:30 - 11:15

Karmenu Vella (Eurocommissaris voor Milieu, Maritieme zaken en Visserij)
Stientje van Veldhoven (Staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat)
Jan van Zanen (Burgemeester van Utrecht)
Erik Solheim (Hoofd United Nations Environment Programme)

Ronde tafel met burgemeesters: Samen vergroenen van steden
Door: ICLEI Lokale Overheden voor Duurzaamheid
Workshop, geïnspireerd op de bestseller Als burgemeesters de wereld zouden regeren
(Benjamin R. Barber, 2013). Deelnemers discussiëren over hoe Europese steden samen
kunnen bijdragen aan een groener stedelijk Europa.  
Deelnemers:
• Erion Veliaj (Burgemeester van Tirana)
• Rafal Dutkiewicz (Burgemeester van Wroclaw)
• Jan van Zanen (Burgemeester van Utrecht)
• Holger Robrecht (ICLEI – moderator)

11:30 - 12:45

Hoe verdien je geld met op de natuur gebaseerde oplossingen?
Door: Universiteit Utrecht Instituut van Duurzame Ontwikkeling Copernicus, Utrecht University 		
School of Economics, Sustainable Finance Lab
Natuur in steden creëert waarden op meerdere terreinen. Denk aan het opslaan van CO2, het
vergroten van de biodiversiteit, het vasthouden van regenwater en het bieden van verkoeling
tijdens hete dagen. Veel burgers maar ook ondernemers zijn ermee bezig en vaak op bijzonder
creatieve manieren. In deze workshop bekijken we hoe met de inzet van natuur niet alleen
waarde kan worden gecreëerd maar ook geld kan worden verdiend. Hoe zit het bijvoorbeeld
met groene daken en wat is er nodig om dit de standaard te laten worden?

11:30 - 12:45

Natuur & steden van de toekomst
Door: Planbureau voor de Leefomgeving, Staatsbosbeheer, Internationale Unie voor Natuurbeheer
Dit seminar neemt je mee in innovatieve manieren om natuur te integreren in de ‘Europese
stad van de toekomst’. We laten de nieuwe visie op het Noorderpark in Utrecht zien en
bespreken met jou welke inspirerende ideeën toegevoegd kunnen worden aan deze visie. De
discussie wordt ingeleid met enkele korte filmpjes over de toekomst van natuur in Europa.  
www.pbl.nl/natureoutlook

11:30 - 12:45

Serious gaming voor een groene stedelijke omgeving
Door: Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, Provincie Utrecht, Tygron, Climate KIC
De Green Benefit Planner is een innovatieve tool die beleidsmakers, stedenbouwkundigen
en planologen helpt om de voordelen van bomen, parken en waterwegen mee te nemen in
plannen en en deze voordelen financieel te beoordelen. Deze workshop neemt de deelnemers
mee in het 3D ontwerp van stedelijke buurten en de slimme integratie van natuur hierin.
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11:30 - 12:45

1000 kansen: Europese stedelijke natuurgebaseerde oplossingen voor stedelijke uitdagingen
Door: Central European University, Universiteit Utrecht, Planbureau voor de Leefomgeving, 		
Universiteit van Durham
Welk probleem wil je oplossen in je stad en wat kan de natuur voor je doen? Gebaseerd op het
Europese project NATURVATION presenteert deze workshop op een creatieve en interactieve
manier 1000 kansen om oplossingen, gebaseerd op de natuur toe te passen in stedelijke
uitdagingen. Als deelnemer wordt je uitgedaagd om het meest aansprekend voorbeeld te
kiezen en met mede-deelnemers te bedenken hoe het nog beter kan.
www.naturvation.eu

12:45 - 14:00	Lunch
Biologisch eten en drinken op verschillende locaties in de stad
(Knoopgebouw, The Green House, Food for Good)
14:00 - 14:45

De kunst van het stadmaken: Stedelijke pioniers op het podium
Door: AORTA Centrum voor Architectuur
In deze pitchwedstrijd vertellen 5 pionierende stedelijk ontwikkelaars en ontwerpers hoe
zij werken aan de stad van de toekomst. Bekende en minder bekende projecten in en om
Utrecht worden op onconventionele gepresenteerd.  

15:00 - 16:00

Het Jonge Raadsleden Debat
Door: ICLEI Lokale Overheden voor Duurzaamheid, het Planbureau voor de Leefomgeving
en het Utrechts Stedelijk Gymnasium
Dit interactieve debat geeft het woord aan de jeugd. De lokale jeugd van Utrecht komt met
hun ideeen over hoe zij in de toekomst zouden willen leven. Een aantal jonge, ambitieuze
raadsleden uit diverse Europese steden reageert. Samen gaan ze het debat aan over hoe wat
het betekent om in de toekomst gezond en groen te kunnen leven.
UNEP Hoofd Erik Solheim en EU Commissaris Karrmenu Vella spelen een verrassende rol in het debat.

16:00 - 16:25

Ontwerp van de groene en gezonde stad: De resultaten van de creathon
EU commissaris Karmenu Vella en de gemeente geven hun kijk op de uitkomsten van de creathon  

16:25 - 16:30

Dankwoord en afscheid
• Karmenu Vella (Europese ENV commissaris)
• Hans Mommaas (directeur PBL)

HELE DAG

Ontwerp van de groene en gezonde stad: Een creathon
Door: Hogeschool van Utrecht, de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, AORTA Centrum voor 		
Architectuur, Fundamentals Academy en Planbureau voor de Leefomgeving
Jonge ontwerpers en studenten van verschillende disciplines worden uitgedaagd om hun
creativiteit te combineren. Ze hebben zich vooraf verdiept in de wijk Overvecht. Op 21
mei ontwerpen en visualiseren zij hun toekomstbeeld voor Overvecht in het jaar 2050.

Gat in de markt (plein tussen Rijkskantoor De Knoop en The Green House)
12:00 - 17:00

Duurzame markt met verschillende Utrechtse duurzame en sociale ondernemers.
Er zijn ook kinderactiviteiten:
• Maak een ritje met een paard en wagen
• Workshop: klein insectenhotel maken
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