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17:15 uur
Dr. ir. Robbert Snep
SENIOR ONDERZOEKER GROENE
STEDEN BIJ WAGENINGEN UNIVERSITY
& RESEARCH
16:00 uur
Opening Klimaatfestival
Rik Thijs
WETHOUDER GEMEENTE EINDHOVEN

16:30 uur
Marianne Aarnoudse
DUTCH DESIGN FOUNDATION
Dutch Design Week 2021: ‘The Greater
Number’ in relatie tot klimaatverandering en gedragsverandering.

Hoe komen we tot natuurinclusieve
& klimaatadaptieve steden?
De leefbaarheid van steden staat
onder druk door forse woningbouw
in (binnen)steden, de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en
toenemende gezondheidsproblemen.
Hoe kunnen we met een nature-based
aanpak de steden leefbaar houden en
wat vraagt dat qua inhoud & proces
in het ontwerp, inrichting en beheer
van de stad? Wageningen University &
Research (WUR) werkt samen met grote steden (incl. Eindhoven, Amsterdam
en Utrecht), projectontwikkelaars en
ontwerpers aan deze vraagstukken.
Vandaag worden de laatste inzichten
gepresenteerd.
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18:00 uur
Anouk van der Poll
CURATOR EMBASSY OF WATER DDW21
In het dagelijks leven hebben we
continue contact met water. Dat is
vaak vanzelfsprekend, maar na een
bezoek aan de Embassy of Water
neem je water nooit meer voor lief.
Laat je verwonderen door een nieuw
perspectief op water.
18:30 uur
Shaakira Jassat
DESIGNER STUDIO SWAY (EN)
TALK over Aquatecture, a panel designed
to harvest water. Shaakira has been
fascinated by water as a material in
her projects. Since the recent drought
in her native country South Africa, she
has shifted focus towards using her
design work as a response to what she
observed in Cape Town last year. During
that time, people’s behavior towards
water changed very quickly.
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19:15 uur
PITCH
Eva Broekhuijse
LADY PENELOPE
Pitch over het creëren van een
schaduwgevel in een handomdraai.
Een gevel die helpt om je huis koel te
houden in de zomer en daarnaast
een fraai beeld geeft. Alle materialen
van de schaduwgevels zijn herbruikbaar.
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19:30 uur
Ruud Koornstra
SDG7-COÖRDINATOR & NATIONALE
ENERGIECOMMISSARIS
Na een carrière als televisieproducent
stond Ruud Koornstra als activistisch
ondernemer de afgelopen 15 jaar met
zijn onderneming Tendris aan de wieg
van tal van disruptieve duurzame
innovaties en bedrijven. Hij richtte
Oxxio, Lemnis Lighting, The New Motion,
XXImo en Tendris Solutions op.
Stuk voor stuk bedrijven die zich richten
op duurzaamheid en duurzame toepassingen.
Ruud zet zich als SDG7-coördinator in
voor betaalbare en duurzame energie
voor iedereen. Ruud is daarnaast
Nationale Energiecommissaris,
voorzitter Raad van Partners van
MVO Nederland en voorzitter raad
van bestuur van Smart Climate
Opportunities.
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20:30 uur
Ingeborg Brouwer
ADVISEUR DUURZAAMHEID GEMEENTE
EINDHOVEN
Presentatie Klimaatplan 2021-2025
van de gemeente Eindhoven.

21:00-22:00 uur

Netwerkborrel
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16:15 uur
PITCH EN RONDETAFEL
Jean-Paul Close (e.a.)
AIREAS
We willen samen gezond leven, in een
gezonde leefomgeving. Door samen
met inwoners en instellingen kennis
op te bouwen over gezondheid en
gezonde lucht, draagt AiREAS bij aan
een gezonde leefomgeving. Na de
pitch vinden 3 rondetafel gesprekken
plaats over Ondernemende innovaties (zoals deelautos, fietsroutes, samen eten), Wijk van Morgen (groen,
voedsel, schone mobiliteit, zorg voor
elkaar) en Gedragsverandering (fietsen, koken, tuinieren, recreatie, sport).

17:00 uur
WORKSHOP BOTANIC BITES
Doreen Westphal
Tijdens deze workshop neemt Doreen
je mee in haar zoektocht naar nieuwe kansen voor lekkere plantaardige
producten waaruit Botanic Bites is
ontstaan. Met plantaardige producten kun je lekker eten en tegelijkertijd
bijdragen aan je gezondheid, de planeet en het dierenwelzijn. Doreen zet
je aan het werk en laat je proeven dat
plantaardig eten de meest aanlokkelijke keuze zou moeten zijn.
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18:15 uur
Manifesto The New Block
Kirsti Pol
KWARTIERMAKER THE NEW BLOCK
‘De negen handvatten om van
The New Block samen een succes
te maken.’
19:00 uur
PITCH
Steffie Emmerson
EXTINCTION REBELLION EINDHOVEN
Extinction Rebellion bestaat uit gewone
mensen, uit alle hoeken van het land
en van alle leeftijden die zich ernstig
zorgen maken over de klimaat- en
ecologische crisis. Ouders, kinderen,
studenten en grootouders die allemaal
strijden voor een leefbare toekomst.

18:45 uur
PITCH
Linda van Driel
TREFPUNT GROEN EINDHOVEN
Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) werkt
samen met groepen en individuen
om te komen tot een integraal, op
duurzaamheid gericht beleid op het
gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in en om Eindhoven. TGE zit
al in de ontwerpfase van ruimtelijke
plannen met de gemeente Eindhoven
en plannenmakers om de tafel. TGE
bundelt en coördineert de inspraak
als de plannen nog op de tekentafel
liggen en heeft een rol als bemiddelaar
in conflicten tussen de gemeente en
belanghebbenden zoals omwonenden,
instellingen en bedrijven.

FILMZAAL

Duurzaam filmprogramma met
diverse relevante korte films,
documentaires en animaties.
Met o.a. ‘Het paradijs op aarde
begint in Nederland’, ‘Oxygen’,
‘True Cost Movie Sustainable Junkies’
en ‘Wij zijn Eindhoven’.

Het paradijs op aarde
begint in Nederland
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The True Cost

KLIMAAT EXPO

Schaduwgevels DESIGN STUDIO LADY PENELOPE
Extinction Rebellion Eindhoven
Trefpunt Groen Eindhoven
Milieudefensie / Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
Aireas
Earthbeat
People for Planet
FRIDAYS FOR FUTURE EINDHOVEN
Duurzaamheidspact GROENE WIJK WEEK
Gemeente Eindhoven

klimaat
netwerk

040

10

Expo Circular Design BYGG + THE NEW BLOCK

FOOD+DRINKS
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Frietje Precies
Friet eten en tegelijk de bodem
verbeteren? Natuurinclusief en
grootschalig, goed voor bodem én
boer? Dat kan! Precisielandbouwer
Jacob van den Borne i.s.m. FoodUp!
Brabant hebben met strokenteelt
Frietje Precies gelanceerd. Een heerlijk
frietje gemaakt van aardappel, bataat
(zoete aardappel) en pastinaak.
The New Block Bar is geopend!
En jullie zijn de eersten, dus we
verwachten veel van jullie!

THENEWBLOCK.nl/programme
Kastanjelaan 300
5616LZ | Eindhoven (Strijp-S)

