Van:                                Locatie Valkenburg [info@locatievalkenburg.nl]
Verzonden:                     donderdag 11 september 2014 13:43
Aan:                                Linda Berg
Onderwerp:                    Uitnodiging: debat duurzame gebiedsontwikkeling

Datum: 24 september 2014
Tijd: 15.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Bedrijfskantine, Locatie Valkenburg, adres: Wassenaarseweg 75, gebouw 356, 2223 LA Katwijk (klik hier voor
routebeschrijving)

Excellent duurzaam
Locatie Valkenburg ontvangt op maandag 22 september aanstaande als eerste woningbouwlocatie in Nederland het
BREEAM gebiedslabel Excellent. Het BREEAM-certificaat is een mijlpaal in de ontwikkeling van Locatie Valkenburg. Een
garantiebewijs dat laat zien dat Locatie Valkenburg nu al goed bezig is met duurzaamheid; in denken en doen.
Professionals uit de wereld van duurzame gebiedsontwikkeling gaan met elkaar – en het publiek- in gesprek. Over de rol
van markt, overheid, burgers en wetenschap en kansen en uitdagingen in duurzame gebiedsontwikkeling. Praat met ons
mee en laat weten wat er nodig is om Locatie Valkenburg écht duurzaam te maken; van energie tot water, ruimtelijke
ontwikkeling en mobiliteit, welzijn, welvaart, klimaat en cultuurhistorie.

Sprekers
Thérèse van Gijn , projectleider duurzaamheid Locatie Valkenburg,
adviesbureau Van Gijn, expert BREEAM

Pieter Hameetman , expert in energieneutraal bouwen

Gert Jan Hagen , voorheen marktonderzoeksbureau SmartAgent
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Provincie Zuid-Holland, Realisatie & Ontwikkeling

Edward van Dongen , conceptontwikkelaar Era Contour

Programma
14.45 uur

Inloop en bezoek tentoonstelling Locatie Valkenburg

15.15 uur

Welkom door Nico Smiet, projectdirecteur Rijksvastgoedbedrijf

15.25 uur

Introductie BREEAM door Thérèse van Gijn

15.35 uur

Debat over kansen en uitdagingen duurzame gebiedsontwikkeling

16.45 uur

Conclusies en afronden

17.00 uur

Borrel met mogelijkheid tot proefrit in E-one , 100% elektrisch
rijden. Ontwikkeld en geproduceerd op Locatie Valkenburg

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 22 september 2014 via e-mail: info@locatievalkenburg.nl

Van vliegen naar wonen
Het voormalig Marinekamp Valkenburg in de gemeente Katwijk krijgt een nieuwe
bestemming. Na ruim zeventig jaar afgesloten te zijn geweest van de buitenwereld,
gaat de poort open. De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen
aan het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied met ruimte
voor maximaal 5.000 woningen. In 15 tot 20 jaar zal de wijk vanuit markante plekken
geleidelijk aan groeien. De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf streven naar
een energieneutrale gebiedsontwikkeling met duurzaam opgewekte energie en een
all-electric-systeem.

Project Locatie Valkenburg – Postbus 589 – 2220 AN Katwijk
www.locatievalkenburg.nl
Projectbureau:
Linda Smit -van den Berg – T 06-51333662 – E info@locatievalkenburg.nl
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