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Wonen in Nederland focust op de professionele residentiële markt
ONLINE INSPIRATIESESSIE - WOENSDAG 19 MEI 2021 om 13u00

-

2030istoday - Een blik op de toekomst
Woningbouw en Stadsontwikkeling

We nodigen u graag uit voor 2030istoday, een unieke online beleving met inhoudelijke
expertise, energieke netwerkmomenten en inspirerende presentaties. Het thema van
2030istoday is ‘Een blik op de toekomst: Woningbouw en Stadsontwikkeling’.
Vier Thought Leaders delen hun specifieke kennis en know-how:
Keynote & Thought Leader 1
Lars van Hoften
Architect-Associate UNStudio
De mens centraal in de stad van
de toekomst
Er komt een radicale verandering
in de steden post-corona. Betere
lucht, gezondere gebouwen, meer
groen en meer sociale interactie. De
stad van de toekomst wordt vooral
een gemeenschap waar de mens
centraal staat en met gezonde en
‘slimme’ gebouwen die staan voor
duurzaam energiegebruik en een
betere leef- en werkomgeving.
Hoe bouwen we 1 miljoen woningen
in de periode tot 2030/2040?
Of liever: waar doen we dat en
welke leefkwaliteit hoort daarbij?
Welke nieuwe woonconcepten
zijn haalbaar en hoe verandert het
stedelijk gebied? Wat kunnen we
leren van het buitenland?

Thought Leader 2
Tom Daamen
Associate Professor Urban
Development Management
TU Delft
(Samen)werken aan duurzame
oplossingen
De
komende
jaren
staan
gebiedsontwikkeling en de inrichting
van Nederland maatschappelijk
volop in de aandacht. Het
woonvraagstuk is verweven met
tal van andere vraagstukken zoals
energietransitie, klimaatadaptatie,
urbanisatie,
economie,
zorgtransitie, mobiliteit, gezondheid
en inclusiviteit.
Hoe creëer je vitale en duurzame
stedelijke gebieden? Wat zijn
de effecten van corona voor de
praktijk
gebiedsontwikkeling?
Hoe kunnen publieke en private
partijen er samen voor zorgen dat
er voldoende betaalbare woningen
worden gebouwd?

Thought Leader 3
Adriaan Vonk
Manager Sectorontwikkeling &
Professionalisering Aedes
Aandacht voor goed wonen

Thought Leader 4
Boy Wesel
Manager Strategic Partnerships
Bouwinvest
Vitale, levendige en gezonde steden

Ontwikkelingen op het gebied
van duurzaamheid, technologie
en
digitalisering
beïnvloeden
de woningcorporaties. Ook de
samenleving wijzigt in een snel
tempo:
kleine
huishoudens,
vergrijzing, langer thuis wonen,…
We moeten meer, sneller en
goedkoper
bouwen
om
de
wooncrisis het hoofd te bieden,
maar de financiële middelen zijn
niet toereikend.

De bouwopgave van bijna een
miljoen woningen in 2035 is breed
bekend. Veel politieke partijen en
overheden voelen de urgentie:
bouwen,
bouwen,
bouwen!
En dat is begrijpelijk, want de
maatschappelijke gevolgen van
het woningtekort zijn duidelijk
zichtbaar.
Deze
bouwopgave
vraagt echter om een grote
kapitaalinjectie én samenwerking.
En daar lijkt minder aandacht voor.

Waar staat de corporatiesector
in 2025 en hoe ziet een
woningcorporatie er dan uit?
Op
welke
manier
realiseer
je
een
toekomstbestendige
woningvoorraad en zorg je ervoor
dat wonen betaalbaar blijft? En hoe
werken we samen aan vitale en
leefbare buurten?

Leefbaarheid,
betaalbaarheid,
ruimtelijke
kwaliteit
en
duurzaamheid moeten centraal
staan binnen de bouw- en
verdichtingsopgave.
Hoe
kan
het kapitaal van Nederlandse
pensioenfondsen voor deze ambitie
ingezet worden? Wat vraagt dit
van het samenwerkingsklimaat in
Nederland? En hoe gaat dit helpen
om meer passende woningen
te realiseren voor bijvoorbeeld
middeninkomens en senioren?
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PERSOONLIJKE UITNODIGING

VAN HARTE WELKOM
Exclusief voorbehouden aan woningcorporaties, investeerders,
overheden, architecten, gemeenten, ontwikkelaars, ingenieurs en
aannemers actief in residentieel vastgoed en urban development.
Deze e-inspiratiesessie is exclusief en eenmalig. Na uw inschrijving
krijgt u een persoonlijke link toegestuurd. Deelname is gratis.

Klik hier om in te schrijven
We kijken ernaar uit u online te mogen verwelkomen
op woensdag 19 mei 2021.
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PROGRAMMA
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13u00

Ontvangst op het digitale WIN platform

13u05

Welkom bij Wonen In Nederland

13u10

Keynote: De mens centraal in de stad van de toekomst

13u40

Digitaal Netwerken

14u10

Q&A met de Thought Leaders

14u55

Samenwerken, zeker nu

door Werner Bullen, Wonen In Nederland

door Lars van Hoften, Architect-Associate UNStudio

Thought Leader 1: Lars van Hoften, Architect-Associate UNStudio
Thought Leader 2: Tom Daamen, Associate Professor
Urban Development Management TU Delft
Thought Leader 3: Adriaan Vonk, Manager Sectorontwikkeling
& Professionalisering Aedes
Thought Leader 4: Boy Wesel, Manager Strategic Partnerships
Bouwinvest

In de online inspiratiesessies van Wonen In Nederland verwelkomen we onze business community
van experts actief in residentieel vastgoed, woningbouw en urban development en bieden
hen dezelfde professionele content en unieke kijk achter de schermen als tijdens onze real life
inspiratiesessies. Want onze missie van sharing knowledge, knowhow and ‘knowwho’ blijft ook
bestaan in deze turbulente tijden. Mogen we u ditmaal online begroeten?

woneninnederland.com

