
PARK Noord-Holland

PROGRAMMA

Dag van de ruimtelijke kwaliteit

Lunch + open markt

Opening en vraaggesprek

Inloop

Kringlooplandbouw

Klimaat en energie

Stad-land verhouding

Stadsregionale ontwikkeling

Nieuwe samenwerkingen

Conclusies en terugblik

Bedrijventerreinen van de toekomst

Gedeputeerde Cees Loggen, PARK Steven Slabbers

Prof. dr. Joks Janssen

Prof. dr. Jan Rotmans

Henk Jagersma

Marc Hanou en prof. dr. Hans Mommaas

Hilde Blank

Merten Nefs

Een uitdagend vraaggesprek over doel, noodzaak en functie van 
de dag. Onder leiding van moderator Frénk van der Linden.

Joks Janssen zocht in samenwerking met studio Marco 
Vermeulen uit hoe de Noord-Hollandse boer de cirkel van 
kringlooplandbouw rond kan krijgen.

De energietransitie stuit in Noord-Holland op veel weerstand. 
Aan Jan Rotmans de vraag hoe we in 2050 een energietransitie 
kunnen hebben ontwikkeld die ons met trots vervult.

Directeur Ruimte en Economie van Amsterdam, Henk Jagersma, 
over de vraag: Als het aan de stad lag, hoe zag dan dat land er 
uit? Hoe kunnen stad en land elkaar in de toekomst versterken?

We horen steeds vaker over de verstedelijking: ‘de bal ligt bij de 
regio’. Marc Hanou en Hans Mommaas van het PBL nemen ons 
mee naar de praktijk van deze stadsregionale ontwikkeling.

Aan het eind van de dag wordt de oogst van de dag gebundeld en 
aangeboden aan gedeputeerde Loggen, die ook terugblikt.

Merten Nefs promoveert op handelslandschappen. Hij vertelt 
ons hoe de grote transities zullen leiden tot een essentieel 
andere opzet van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen.

Zelf een ruimtelijk onderwerp voor de markt? 
Meld je aan via het aanmeldformulier!
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De dag staat onder leiding van journalist 
Frénk van der Linden. Bij elk onderwerp is de 
helft van de tijd gereserveerd voor opmerkingen, 
meningen en hartekreten uit de zaal.

Netwerkborrel

(klik of scan)
Werkt dit niet? kijk dan op noord-holland.nl/park

Direct naar 
aanmeldformulier:

Locatie:

Datum:

Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11
2011HH 
Haarlem

woensdag 15 september 2021

Hilde Blank laat aan de hand van atelier Oostflank zien hoe in een 
stad/land gemengd gebied de verschillende bestuurslagen met 
elkaar kunnen samenwerken en tot een plan komen dat zich niet 
zo zeer richt op beelden, maar op het scheppen van condities.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Provinciaal_Adviseur_Ruimtelijke_Kwaliteit_PARK
https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/aanmelden_park_dag_ruimtelijke_kwaliteit_2021

