
Aan de griffies van de deelnemers van de RUD Utrecht, 
 
Hierbij sturen wij u een uitnodiging voor verspreiding onder de raads-, commissie- en 
statenleden voor de RUD kennis-estafette 
‘Specialistische kennis vertaald naar de omgeving’. 
 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
 
P.J. (Paul) Verkerk 
 
Secretaris bestuur en directie 
RUD Utrecht                                                                 
 
 

 
 
 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de RUD kennis-estafette ‘Specialistische 
kennis vertaald naar de omgeving’ 
 
De RUD Utrecht werkt aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Als 
uitvoeringsdienst voeren wij deze taken uit op afstand. 
Gemeenten en provincie geven de RUD daarbij kaders mee voor de gewenste uitvoering. Tijdens de 
kennis-estafette laten wij graag zien wat we voor u als opdrachtgever doen, 
en u kunt ons en ons werk beter leren kennen. Het thema ‘Specialistische kennis vertaald naar de 
omgeving’ staat centraal.  
 
Datum: woensdag 12 
juni                                                                                                                                                                               
       
Tijd: 15.30-18.30 uur 
Locatie: Anafora parkrestaurant, Uilenboslaan 1, 3451 GB 
Vleuten                                                                                              
 
Programma: 
15.30 uur Inloop met koffie/thee 
16.00 uur Welkom door de vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur  
16.15 uur Introductie ‘Specialistische kennis vertaald naar de omgeving’ 
16.45 uur Excursie langs diverse specialisten in het werkveld  

https://www.google.nl/maps/dir/anafora/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x47c67016fbb51d83:0x854c6d24662d8966?ved=2ahUKEwiEsa33huDeAhXDzaQKHfuxBroQ9RcwDnoECAEQDg
https://www.google.nl/maps/dir/anafora/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x47c67016fbb51d83:0x854c6d24662d8966?ved=2ahUKEwiEsa33huDeAhXDzaQKHfuxBroQ9RcwDnoECAEQDg
https://www.google.nl/maps/dir/anafora/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x47c67016fbb51d83:0x854c6d24662d8966?ved=2ahUKEwiEsa33huDeAhXDzaQKHfuxBroQ9RcwDnoECAEQDg


18.00 uur Wat neemt u mee, wat neemt de RUD mee? 
18.30 uur Slotwoord directeur Hugo Jungen en afsluitende Borrel 
 
Toelichting excursie 
Elke omgeving is anders en vraagt om een goede beoordeling wat hier de basisbehoefte is. Elke 
activiteit die in een omgeving plaatsvindt heeft zijn effect en elke nieuwe activiteit 
moet hier ook goed inpasbaar zijn. Welke grenzen zijn gewenst en welke grenzen zijn haalbaar? Wat 
kan er met maatregelen bereikt worden en zijn deze maatregelen wel voor de 
omgeving acceptabel? Welk belang is groter, de mens, de natuur, economie? Onze specialisten 
worden regelmatig gevraagd om een situatie te beoordelen en aan te geven wat wel 
en niet kan, of wat op welke manier inpasbaar is.  
 
Specialisten van o.a. Geluid, Lucht, Bodem, Water, Natuurbescherming en Bedrijven geven tijdens de 
excursie een demonstratie over wat zij tegen komen in hun werk. 
Welke afwegingen kunnen zij maken en hoe kijkt u naar de diverse factoren die zij tijdens hun werk 
in hun beoordeling meenemen. 
Spits de oren, gebruik uw neus en kijk naar de omgeving. Welke waarde is voor u belangrijk? 

 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via het secretariaat van de RUD: secretariaat@rudutrecht.nl 
of telnr: 030-7023300. 
 
Wilt u een collega of andere vertegenwoordiger van uw organisatie meenemen? 
Hij of zij is van harte welkom!  
 
Meer informatie 
www.rudutrecht.nl 
www.linkedin.nl/rudutrecht  

 
 
We zien u graag op 12 juni 2019! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens directeur Hugo Jungen 
 
 
P.J. (Paul) Verkerk 
 
Secretaris bestuur en directie 
RUD Utrecht                                                                 
Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht | Postbus 85242 | 3508 AE Utrecht 
Telefoon (030) 702 3300 of 06 554 980 79 
p.verkerk@rudutrecht.nl - www.rudutrecht.nl 
 
Ik werk van maandag tot en met vrijdag. 
 
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu. 
__________________________________________________________ 
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