
Voor dit webinar maken we gebruik van
het programma Zoom.

Meld je hier aan

In dit webinar willen we je vragen mee
te denken over de wĳk van de toekomst.
In dit project werken de drie waternet-
werken NAD, Klimaatadaptatie en
Schoon & Gezond water samen om de
wĳk van de toekomst te schetsen.
We kĳken naar de principes waar de wĳk
van de toekomst aan zou moeten voldoen,
niet alleen binnen nieuwbouwprojecten
maar ook in de bestaande omgeving. En
niet alleen voor 2050 maar ook juist in
2100.

Dit doen we aan de hand van drie sporen:
- Spoor 1: Visie van de wĳk van de toe-
- komst aan de hand van leidende principes
- Spoor 2: Vraagbaak voor nieuwbouw, te
- beginnen bĳ de wĳk 'Pasgeld'
- Spoor 3: Het creëren van een overzicht
- van maatregelen in bestaand gebied

De drie sporen dienen als leidraad voor
de wĳk van de toekomst met zowel een
visie als met daadwerkelĳke voorbeelden
en pilots. Uitkomsten van de pilots
vertalen we naar generieke lessen en
concrete handvatten voor de rest van
de regio. In dit webinar willen we graag
met je in gesprek over de leidende
principes.

Meer informatie op de NAD website.

Programma

09:00 Online inloop, welkom en programma
09:10 Introductie over de aanleiding om het
09:10 project op te starten
09:25 Wat we hebben tot nu toe gedaan:
09:10 over de leidende principes
09:45 In groepjes aan het werk om de aanpak
09:10 en leidende principes scherper te krĳgen
10:15 Plenair gesprek over vervolg en wat er
09:10 nodig is om de leidende principes te
09:10 laten landen
10:30 Einde

Daags voor het webinar sturen we iedereen
die zich heeft aangemeld de link om mee te
doen.

13 dec 2022
9.00 - 10.30

online

SAVE THE DATE
Webinar Wijk van de
toekomst

https://www.afvalwaterketendelfland.nl/aanmelden-webinar-wijktoekomst/
https://www.afvalwaterketendelfland.nl/overzicht-projecten/wijk-van-de-toekomst-2/



