DE ROUTE UITSTIPPELEN NAAR EEN BELOOFD LAND ANNO 2022
Het aftellen is begonnen: over acht weken komen honderden professionals, actief op het brede
terrein van stedelijke ontwikkeling, naar de negende editie van de Dag van de Projectontwikkeling.
Al ruim 700 aanmeldingen en still counting. De DVDP is een interactief kennisfestival met een
prikkelend programma boordevol ontmoetingen, workshops, debatten, excursies, lezingen en
inspirerende keynote sprekers. Kom ook op 19 mei naar de Fokker Terminal in Den Haag!

Het thema 'Een beloofd land' is actueler dan ooit. De laatste twee jaren zijn uitdagend geweest op
meerdere vlakken. Een beloofd land lijkt verder weg dan ooit. Maar is dat ook echt zo? Wat
verwachten onze medeburgers van een beloofd land? Wat kunnen wij daar aan bijdragen en welke
uitdagingen en kansen wachten op ons? Tijd om daarover met elkaar het gesprek aan te
gaan. Samen stippelen we een nieuwe route uit en gaan we op pad! Ga je mee? Verdiep je in
ons indrukwekkende festivalaanbod met meer dan twintig sessies en laat je overtuigen dat je niet
gemist kan worden op dit festijn. Onderstaand lichten we bij wijze van teaser een tweetal sessies uit.

MELD JE AAN

WONINGBOUW AAN DE RANDEN VAN DE STAD?
Er woeden verhitte discussies over waar 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Kan
dit allemaal in de stad? Mag het ook aan de rand? Lopen daarmee niet de laatste open gebieden
tussen steden vol? De claim op ruimte is groot: woningbouw, logistiek, landbouw, infrastructuur en
energievraagstukken. Op De Dag Van de Projectontwikkeling, komt dit onderwerp aan bod in een
van de vele sessies. Tobias Verhoeven (directeur Synchroon) en Ruben Donselaar (regiomanager
Synchroon) presenteren hun visie “Landschapsparken”. Een concept waarin stadsranden fors
worden verdicht met woningbouw in een meer stedelijke setting. Sprekers zijn Oana Bogdan (CEO
BOGDAN & VAN BROECK), Harriët Tiemens (directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) en
Gerwin de Vries (eigenaar/Landscape Architect FLUX landscape architecture). Ga jij de discussie aan?

BEKIJK ALLE SESSIES

BETAALBAAR WONEN EN BETAALBAAR BOUWEN
Een hogere bouwproductie staat op veel agenda’s. De woningen moeten ook betaalbaar zijn. Dit
terwijl grondstoffen duurder en schaarser worden, regelgeving complexer en er schaarste is aan
personeel. Hoe kom je tot betaalbare woningen die snel te realiseren zijn? Onder leiding van Eric
Polman (directeur SWK) maak je kennis met drie verschillende benaderingen van betaalbaar bouwen
en wonen. Sprekers zijn Menso Oosting (directeur Fijn Wonen), Dick van Ginkel (technisch innovatie
manager TBI WOONlab) en Hans Meurs (CEO Vorm Holding).

BEKIJK ALLE SESSIES

GRAAG TOT DAN!
Inschrijving staat open voor iedereen. Voor medewerkers van NEPROM-lidbedrijven,
partnerorganisaties, overheden, ZZP-ers en studenten gelden gereduceerde tarieven.
(Annuleren is kosteloos mogelijk tot en met 19 april 2022)
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