
 

 

Tussen Droom en Werkelijkheid – Utrecht over 40 jaar 

Wat: Toekomstsymposium ter ere van het 40-jarig jubileum van de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Waar: Aula Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht 

Wanneer: Woensdag 28 november 2012, 13:00 – 19:00 uur 

Wie: Iedereen die zich verbonden voelt met natuur, milieu en landschap in de provincie Utrecht 

VOORUITKIJKEN NAAR UTRECHT 2052 

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) bestaat dit jaar 40 jaar en dat is reden voor een feestje. Graag nodigen wij u uit voor onze 

jubileumviering op woensdagmiddag 28 november. Op ons symposium gaan visionaire Utrechters met elkaar en met u het debat aan 

over de toekomst van onze eigen omgeving. Hoe willen we wonen, waar komt onze energie vandaan en hoe ziet de omgeving eruit? 

Samen met u formuleren we welke toekomst we wensen voor de provincie Utrecht, en bespreken we hoe we die kunnen verwezenlij-

ken. Wij hopen dat u komt! Graag aanmelden voor het symposium op de website van de NMU: bit.ly/jubileumnmu 

 

PROGRAMMA        Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hooge 

12:30  Ontvangst met koffie en thee 
13:00 Opening 
 Joris Hogenboom, directeur NMU 

13:05 Keynote speech: de toekomst van midden-Nederland   

13:30 ‘Worlds divide, green unite’ 
Presentatie toekomstvisie studenten Hogeschool voor de Kunsten  

13.40 De toekomst begint vandaag! Toekomstverkenning als vehikel naar denkbare èn mogelijke toekomsten voor Utrecht 2052 
 Susan van ’t Klooster, adviseur bij SAVIA, onderzoeker en gepromoveerd op methodologie van toekomstverkenningen 
 
14.00 Natuur en landschap in de toekomst 
 Bram van de Klundert (Wereld Natuur Fonds) en Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) 
 
14:30 Pauze met koffie, thee en iets lekkers  
 
15.00 Wonen, werken en verplaatsen in de toekomst  

Allard Jolles (Bureau Rijksbouwmeester) en Cor Geluk (Juurlink [+] Geluk) 

15:30 Intermezzo Vincent Bijlo  

15.40 Economie en energie in de toekomst 
 Saskia Kluit (voorzitter Energie U) en Joop Oude Lohuis (Ecofys) 

16:10 Panel: wat is er nodig voor de gedroomde toekomst? 

met onder meer Ralph De Vries (gedeputeerde), Marleen Maarleveld (Passie van Utrecht), Michaël Kortbeek (KvK Midden-
Nederland) en Marjolein Demmers (Royal HaskoningDHV) 

16.40 Presentatie Utrecht2052 – Glossy NMU, samen met gedeputeerde De Vries 

16:50 Slotwoord 

17:00 Borrel  

P.S. Cadeausuggestie voor de jarige:  op rekeningnr. 21.21.79.500 t.n.v. Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht. Alvast bedankt! 


