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Duurzaamheid II
Andy van den Dobbelsteen

Frans Deeleman

Verduurzaming van bestaande gebouwen

In de reeks van verduurzaming van onze (gebouwde)
omgeving en in het bijzonder van monumenten richten we
dit keer de blik op een groter schaalniveau én nemen we
kennis van de nieuwste inzichten en visies uit de
wetenschap. Deze editie van Kennisindoor richt zich
daarom op het thema duurzaamheid en bestaand vastgoed,
toegespitst op de RVB portefeuille in Den Haag.
Als eerste zal projectdirecteur Frans Deeleman een
bijzonder en baanbrekend fenomeen toelichten: Trias
Territoria: de essentie van het project EnergieRijk Den Haag
dat een ontwikkelingsgerichte innovatieve en duurzame
samenwerking gericht op de verduurzaming van
overheidsgebouwen in het Haagse centrumgebied beoogt.
Enthousiast zijn we dat Andy van den Dobbelsteen lid van
het Q-team Renovatie Binnenhof onze uitnodiging heeft
geaccepteerd en ons zal meenemen in zijn scherpe en
wellicht relativerende visie betreffende duurzaamheid en
bestaand vastgoed (monumenten). Het Binnenhofcomplex
komt daarbij vast ook even langs als casuïstiek.

Prof. Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate
Design & Sustainability en afdelingsvoorzitter Architectural
Engineering + Technology aan de faculteit Bouwkunde in
Delft. Zijn focus ligt op het duurzaam bouwen, duurzame
energiesystemen en klimaatadaptatie: ‘het aanpassen aan
klimaatveranderingen die verwacht worden’.
Als vanouds is er aansluitend er gelegenheid tot
gedachtewisselingen en het stellen van vragen, waar tijdens
de traditionele netwerkborrel natuurlijk ook voldoende
gelegenheid voor is.

Marc van Roosmalen en Bram Hulshof

Wanneer
Maandag 10 september 2018
Waar
Hoofdzetel Rijksvastgoedbedrijf, Korte Voorhout 7, Den Haag
Rembrandtzaal (in binnentuin op -1)
Programma
15.10u

Inloop met koffie en thee

15.30u

Welkom en introductie
Marc van Roosmalen
(senior-architect Rijksvastgoedbedrijf)

15.40 u

EnergieRijk Den Haag
Frans Deeleman
(projectdirecteur EnergieRijk Den Haag)

16:00u

Duurzaamheid en bestaand vastgoed
Andy van den Dobbelsteen
(hoogleraar, Technische Universiteit Delft)

16.45u

Vragen en discussie

16.58u

Afsluiting en vervolgprogramma

17.00u

Netwerkborrel

18.00u

Einde

Aanmelden
Via de link in de begeleidende e-mail tot uiterlijk en met vrijdag
7 september 20.00 uur.
Wees op tijd, want er zijn slechts 70 plaatsen te vergeven!
https://goo.gl/forms/LsppNwXSBEkq6ud52

Kennisindoor Monumenten Rijksvastgoedbedrijf heeft als
doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De
focus ligt -naast algemene inhoudelijke thema’s op het
vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van
monumenten- op actuele onderwerpen en thema's van
het Rijksvastgoedbedrijf.
Naast de objectgerichte benadering en specifieke
restauratietechnische kennis en kunde besteden wij
bijzondere aandacht aan een brede benadering van de
gehele portefeuille. Een enkele keer organiseren wij een
Kennis Indoor Special over verwante, relevante actuele
thema’s die iets verder van de primaire focus af liggen.
In voorkomende gevallen maken wij ruimte voor onze
klanten om zich te presenteren, onder het mom van:
"Maak kennis met klant en pand".
Wij bieden hiermee een platform aan onze rijksvastgoed
partners en professionele relaties.
Inmiddels blijkt de formule (anderhalf uur inhoudelijke
presentaties door deskundigen uit eigen huis en van
buiten, een korte vragenronde met aansluitend de
netwerkborrel) gezien de grote opkomst en brede kring
van deelnemers in een kennisuitwisseling te voorzien.
Gaandeweg is zo een uitgebreid netwerk ontstaan
rondom de thematiek van monumenten als onderdeel van
de vastgoedportefeuille van het Rijk. Sinds de start in
2008 is dit nr. 84 van de Kennis Indoor Monumenten
reeks.

geplande Kennisindoor vervolg 2018:
- 10 september
- 29 oktober
- 17 december

