Tekst: Maarten Loeffen, Vereniging Stadswerk Nederland

Future Green
City 2016
Van 29 november tot en met 1 december vindt in de Brabanthallen
's-Hertogenbosch Future Green City 2016 plaats. Vereniging
Stadswerk Nederland is samen met VHG en VVM, netwerk van
milieuprofessionals initiatiefnemer van dit vakevent.
Maarten Loeffen, directeur Stadswerk, blikt alvast vooruit.

D

e klimaattop in Parijs maakte duidelijk dat we ernst
moeten maken met maatregelen om ook de generaties na ons een toekomst te bieden. De slotmanifestatie van het Jaar van de Ruimte 2015 formuleerde wat mij
betreft de Nederlandse doelstelling krachtig: 'Nederland in
2040, de gaafste metropool ter wereld; groen, veilig,
welvarend en circulair. Een metropool als een netwerk van
steden en dorpen die zich snel kunnen aanpassen aan
veranderende omstandigheden, aan wisselingen van krimp
en groei.' Met het vizier gericht op die Nederlandse groene
metropool groeit het besef dat groen 'doel en middel'
tegelijk is.
De realisatie van deze doelstelling vraagt naast een lange
adem ook samenwerking. Future Green City wil dat stimuleren. Vorig jaar hebben we samen met brancheorganisatie
VHG goede ervaring opgedaan met het verbinden van verschillende vakdisciplines. Het is verheugend dat VVM, netwerk van milieuprofessionals is toegetreden als organiserend partner. Belangrijk, zeker omdat Circulaire economie
in 2016 een van de speerpunten is. Andere netwerkorganisaties zoals RIONED, NVRD, de Nederlandse Vereniging
van Riviergemeenten en BNSP dragen met lezingen of eigen netwerkbijkomsten ook bij aan Future Green City.

Alleen voor de stad?
Is Future Green City alleen voor de stad? Nee, stad en om-
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meland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker op
de Nederlandse schaal. Wie ons land door de ogen van een
buitenlander bekijkt, ziet één verstedelijkt gebied. Een samenhangend cultuurlandschap dat vraagt om vernieuwing
en een bestendig beheer waarbij overheid, bedrijfsleven en
actieve ondernemende burgers samenwerken. Op zoek
naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de
openbare ruimte van (over)morgen.

Woensdag 30 november Stadswerk-avond
De eerste beursdag staat in het teken van landschap, groen
en stad. Op woensdag, dé Stadswerkdag, ligt de nadruk op
innovatie en stedelijke ontwikkeling. Martijn Aslander,
stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en
ideeën, verdiept zich in de mogelijkheden die de verbinding
van kunst, technologie en wetenschap biedt. De derde dag
staat circulaire economie centraal. Louise Vet, hoogleraar
Ecologie aan de Wageningen Universiteit belicht de groene,
duurzame en leefbare stad waar ecologie de basis is.
Voor de leden van Vereniging Stadswerk en genodigden
organiseren we op woensdagavond 30 november een diner
pensant. 'Food for thought' terwijl u de inwendige mens
versterkt: Stadswerk, ontmoet en verbindt!

•

Future Geen City vindt van 29 november t/m 1 december plaats
in de Brabanthallen 's-Hertogenbosch. Zie voor de meest recente
informatie www.futuregreencity.nl

