Uitnodiging

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2019
Energielandschappen met ruimtelijke kwaliteit

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert de provincie
Utrecht wederom de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit.
Het thema van de dag is energielandschappen. De nadruk
ligt hierbij op de kansen die de energietransitie biedt om
de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te versterken.
Graag nodig ik u uit hierbij aanwezig te zijn.
Raak bevlogen
Het belooft een inspirerende dag te worden. Het ochtendprogramma start met een keynote van Sven Stremke en Dirk
Oudes (Academie van Bouwkunst Amsterdam en Universiteit
Wageningen). Daarna kunt u ideeën opdoen tijdens het inspiratiefestival. Hierbij heeft u zelf de vrijheid om te kiezen uit een brede
selectie aan lezingen en workshops met bijdragen van onder
andere, landschapsarchitect en jurylid Rudy Brons over de
uitkomsten van ontwerpwedstrijd AgroZon, beleidsmedewerker
duurzaamheid/milieu van de gemeente Bronckhorst Erik Mol over
Solarpark de Kwekerij en Michiel van Dongen, ontwerper provincie
Utrecht en Boris Hocks, partner van Generation.Energy, over de
kracht van ruimtelijk ontwerp en het nieuwe Provinciaal Ontwerp
Platform Utrecht (POPU).
In gesprek
Om alle geestdrift en gedachten de vrije loop te laten, kunt u in de
middag deelnemen aan een van de parallelsessies. U kunt onder
meer met Paul Roncken (onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit
voor de provincie Utrecht) in gesprek over grootschalige energieopwekking. Hoe gaan we de enorme hoeveelheid op te wekken
petajoule bewerkstelligen? Goed verstoppen, meervoudige
meerwaarde, of technologische revolutie? Daarnaast kunt u met de
Provinciale Commissie Leefomgeving in gesprek over een boost
aan omgevingskwaliteit in relatie tot de energietransitie: hoe gaan
we om met de dubbeldoelstelling van omgevingskwaliteit bij het
ontwerpen van energielandschappen? Of neem een kijkje in de
(energie)toekomst met futuroloog Peter van der Wel.

Verbeelding van energielandschappen
We sluiten de dag af met de prijsuitreiking van de ontwerpcompetitie ‘Grote Vriendelijke Reus’. Hoe grootschalige energielandschappen er ruimtelijk uit gaan zien, is geen raadsel maar een ontwerpuitdaging. Naar idee van Paul Roncken zijn daarom studenten van
de Academie van Bouwkunst Amsterdam met de ontwerpopgave
aan de slag gegaan. Dit heeft tot heel interessante verbeeldingen
van energielandschappen van de toekomst geleid. De jury laat
weten wie het winnende ontwerp maakte en waarom. De ontwerpstudies zijn de hele dag te bezichtigen.
Kijk voor het uitgebreide programma en meer informatie op
de evenementenpagina van de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit.
Aanmelden voor de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit
Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 februari a.s via bijgaand link.
Mocht u zich al aangemeld hebben naar aanleiding van de vooraankondiging, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.
U bent van harte welkom in Cultuur- en congrescentrum Antropia,
Hoofdstraat 8, Driebergen/Rijnsbergen. Routebeschrijving Antropia
Er is plek voor maximaal 200 deelnemers. Deelname is gratis.
Het programma start om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur wordt u ontvangen met koffie of thee.
Ik hoop u te ontmoeten op donderdag 14 februari a.s.

Met vriendelijke groet,
Pim van den Berg
Gedeputeerde Economie en Toerisme, Energietransitie,
Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling

Indien u vragen heeft over de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit kunt u een email sturen naar dagruimtelijkekwaliteit@provincie-utrecht.nl.

