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HERFSTAVONDLEZINGEN 2012: “Duurzaamheid” 
 
Het is nu alweer de negende keer dat we een cyclus Herfstavondlezingen organiseren. Dit 
jaar over duurzaamheid in al zijn facetten. Net als vorige jaren een onderwerp waarover je 
bijna dagelijks in de krant leest en waarbij eenieder dan zo zijn eigen oordeel en/of 
vooroordeel vormt. Ook dit jaar hebben we weer sprekers die ieder het thema vanuit hun 
eigen belevingswereld en invalshoek belichten.  
 
Wat is duurzaamheid? 
De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development 
van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future” (rapport is hier online te lezen): 
 

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen” 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
5 november: Innoveren door duurzaam te ondernemen 
Andrea Teeuwisse, Innovatieadviseur Syntens (LinkedIn) 
 
Duurzaam ondernemen heeft  de toekomst. Maar het is een enorme uitdaging voor ondernemers om 
goed in te spelen op de kansen die dat biedt. Andrea maakt duidelijk waar in het bedrijf het grootste 
voordeel te behalen is. Met 49 praktijkvoorbeelden om uit te putten en er wordt stilgestaan bij de 
Duurzaamheids Quick Scan, de energiescan en de milieubarometer.  
 
 
12 november: Nulenergiehuis 
Harry Knoors, Bouwplanplus (LinkedIn) 
  
Ervaringsdeskundige op het gebied van het passiefhuis, nulenergiehuis en ecologisch bouwen. 
 
Waarom zou je voor energie betalen als het gratis en in overvloed beschikbaar is? Het is niet alleen 
goed voor je beurs maar ook nog voor het milieu dus waarom zou je het niet doen.  
 
De website www.mijnecowoning.nl geeft informatie inzake laagenergie woningen en het ecologische 
bouwen te bevorderen. 
 
Harry Knoors: “Je kunt ons in ziens zakelijk niet iets roepen als je persoonlijk niet hebt ondervonden 
hoe iets werkt of wordt beleefd. Daarom hebben we om te beginnen voor ons zelf al vast een 
nulenergie-eco woning gebouwd. En het moet gezegd worden: het overtreft alle verwachtingen. Als 
iedereen al aan het stoken is zijn wij aan het koelen in onze woning. Zoveel gratis zonne-energie wekt 
onze woning op.” 
 
19 november: Growth Center Heerlen 
Gerben van Straaten, WalasConcepts (LinkedIn) en/of 
Dirk v.d. Ven, WalasConcepts  
 
Walas Concepts houdt zich bezig met Creative City Concepts, het hergebruik en de revitalisering van 
industrieel en stedelijk erfgoed en stedelijke gebieden. Uitgangspunt vormt daarbij de duurzame en 
effectieve exploitatiefase van het project. Walas verzorgt daarin ontwerpen advies en programmering, 
realisatie en 'branding' van activiteiten en concepten. Walas is actief in Noord Amerika en Nederland. 

nl.linkedin.com/pub/andrea-teeuwisse/4/742/b3b
nl.linkedin.com/pub/harry-knoors/b/899/78
nl.linkedin.com/pub/gerben-van-straaten/13/845/61b
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Gerben van Straaten vormt de kern van Walas Concepts en brengt een uitgebreide expertise en 
internationale praktijkervaring mee die het hele proces van complexe multifunctionele revitalisering en 
de business development ervan bestrijkt. Walas werkt doelgericht en resultaatgericht aan 
meervoudige waardeontwikkeling rondom de projecten, waarbij de aandacht voor de 
waardeontwikkeling door het optimaliseren van de economische, sociale en/of culturele activiteiten 
tevens tot optimale waardeontwikkeling voor het desbetreffende vastgoed leidt. Naar Angelsaksisch 
model kan de aanpak van Walas Concepts de doorloopsnelheid van de projecten aanzienlijk 
versnellen, alsmede het rendement doen toenemen. Walas is gewend te werken met complexe 
heterogene projecten, met een grote verscheidenheid aan stakeholders en interessen en weet op 
basis van haar concepten deze belangen tot sterke, dynamische en vermarktbare eenheden te 
bundelen. 
 
 
26 november: Duurzaamheid in een maatschappelijke context 
Drs. D.G.F.M. (Dave) Rensman MeBA 
 
Dave Rensman een microbioloog en heeft zijn opleiding aan een viertal universiteiten mogen 
ontvangen. Ook zijn werkleven is nogal breed te noemen. Hij is begonnen bij de afdeling 
geslachtsziekten van de GGD in Amsterdam.  Vervolgens heeft hij bij een aantal ingenieursbureaus 
gewerkt waarbij micro-organismen waterzuivering, bodemsanering, mestverwerking {een door hem 
ontwikkeld systeem heeft de DSM milieuprijs in 1996 ontvangen} en duurzaamheid {eerste warmte-
terugwinsysteem bij een crematorium} altijd belangrijke thema’s waren. Momenteel is hij werkzaam bij 
de milieudienst van het samenwerkingsverband regio Eindhoven en geeft hij leiding aan mensen die 
zich bezig houden met vraagstukken op het gebied van  Ruimtelijke Ontwikkeling , geur en fijnstof, 
verkeer, natuur en landschap, bodem en water. 
 
 
Algemeen 
Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en eventuele andere belangstellenden van harte 
uitgenodigd en we rekenen dan ook op een grote opkomst. Alle avonden beginnen zoals gebruikelijk 
om 18:00 uur in onze vaste locatie Ophovener Molen te Sittard. Om 18:15 uur is er een korte maaltijd. 
De lezingen starten om 18:45 uur en duren inclusief discussie tot ca 20:00 uur. Daarna informeel 
samenzijn.  
 
In verband met de catering verzoeken wij de leden van Rotaryclub Sittard om ruim van tevoren bij 
Wim Kobben aan te melden of uw partner meekomt. Daartoe zal er op de komende clubavonden een 
intekenlijst circuleren en u kunt zich natuurlijk ook per mail aanmelden 
(mailto:wim.kobben@rotaryclub-sittard.nl). Leden van andere Rotaryclubs, en andere 
belangstellenden, kunnen zich uiteraard rechtstreeks bij Wim aanmelden. Svp niet later dan op de 
woensdag voorafgaand aan de betreffende lezing. 
 
Voor toehoorders die zelf geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten van de maaltijd  
€ 15,00 exclusief eventuele drankjes, op de avond zelf te voldoen aan de bar van Ophovener Molen. 
 
Tijdens de avond gaat een schaal rond voor de wekelijkse bijdrage, deze komt ten goede aan 
projecten in de regio. Het staat de bezoekers vrij hier ook hun bijdrage aan te leveren. 
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit om een zo groot 
mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers wensen we uiteraard de nodige 
inspiratie toe bij de voorbereidingen en een vruchtbare wisselwerking met de toehoorders. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Ton van der Bruggen, LinkedIn)  
Vragen: ton.van.der.bruggen@rotaryclub-sittard.nl 

http://www.ophovenermolen.nl/
nl.linkedin.com/in/tvdbruggen



