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Symposium Groen Licht
Op dinsdag 22 mei organiseert het Knooppunt 
Bouwen met Groen het symposium Groen Licht 
op de Floriade. Het symposium vindt plaats in 
hoofdpaviljoen Villa Flora, toonbeeld van in-
novatie en duurzaamheid. Keynote spreker is 
de Maleisische architect Ken Yeang, grondlegger 
van bioclimatic design waarin groen- en dag-
lich!oepassingen een prominente rol hebben. 
Daarnaast presenteren de architecten Martin 
Haas (partner Behnisch Architektur Duitsland) 
en Torben Thyregod Europese trends in groen- 
en daglichtarchitectuur met aansprekende 
voorbeelden uit hun portfolio. Dagvoorzi!er is 
Arda van Helsdingen, voorzi!er van de Neder-
landse Vereniging van Tuin- en Landschaps-
architecten.

Alle ingrediënten voor een boeiende en inspire-
rende bijeenkomst en een pleidooi voor functi-
oneel groen. 

Energie en vitaliteit
Groen in, op, aan en rondom ge-
bouwen is een bron van energie 
en vitaliteit. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat groen een 
positief e"ect hee# op ons wel-
bevinden en onze gezondheid. 
Groen en daglicht vitaliseren, 
verlagen stress en ziekteverzuim, 
we worden er $!er, creatiever en 
alerter door. De positieve uitstra-
ling, de akoestische kwalitei-
ten en opvang van $jnstof zijn 
belangrijke eigenschappen van 
groen. Om functionele groen- en 
daglicht toepassingen te realise-
ren moeten ontwerpers, bouwers 
en groenprofessionals kijken en 
werken vanuit samenhang.

Daylight Award
Onderdeel van het symposium 
is de uitreiking van de Daylight 
Award 2012, dé kwaliteitsprijs 
voor daglicht gebruik binnen de 
Nederlandse architectuur, geor-
ganiseerd door Stichting Living 
Daylights. Uit tien genomineerde 
projecten wordt tijdens het sym-
posium de winnaar in de catego-
rieën woningbouw en utiliteits-
bouw bekend gemaakt.

Rondleiding Floriade
Exclusief voor deelnemers aan 
het symposium organiseert het 
Knooppunt Bouwen met Groen 
’s ochtends een rondleiding ‘op 
maat’ over de Floriade. Tijdens 
deze Floriadetour bezoeken we 
de meest innovatieve groenpro-
jecten, die door insiders worden 
toegelicht. 
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Programma
SYMPOS!UM 22 ME!

10.00 uur Rondleiding Floriade
 We bezoeken een aantal van de meest innovatieve groenprojecten die 

door insiders worden toegelicht. Start bij de ingang van de Floriade.

13.00 uur Lunch in restaurant Villa Flora

13.45 uur Inloop symposium

14.00 uur Welkom  en inleiding
 Door dagvoorzi!er Arda van Helsdingen, directeur Copijn Tuin- en 

Landschapsarchitectuur en voorzi!er NVTL.

14.15 uur Design for survival: the urgency for ecological design
 Architect en ecoloog Ken Yeang (Maleisië) laat zien hoe je binnen 

een gebouw kunt komen tot een ecosysteem waarin energetische 
processen natuurlijk gereguleerd worden. (English spoken)

15.15 uur Design for sustainability: use of green, daylight and energy
 Martin Haas Partner Behnisch Architektur (Duitsland) laat aan de hand 

van praktijkvoorbeelden van groene ontwerpen de meerwaarde van 
functioneel groen in de architectuur zien. (English spoken)

16.15 uur Pauze 

16.45 uur Design for quality of live: use of daylight, green and fresh air
 Torben Tyregod architect by VELUX (Denmark) gee# een overzicht 

van Europese trends in daglichtarchitectuur en de rol van groen in 
sustainable architecture en het concept Active House. (English spoken)

17.30 uur Pauze 

18.00 uur Uitreiking van de Daylight Award 2012
 A!o Harsta Directeur Stichting Living Daylights en Hans Ruijssenaars 

Directeur Hans Ruijssenaars Architecten reiken de Daylight Award 
2012 uit: de prestigieuze Nederlandse architectuurprijs voor het beste 
gebruik van daglicht in de architectuur. Welke twee van de tien 
genomineerde projecten verdienen deze tweejaarlijkse wissel-award?

19.00 uur Borrel & aansluitend diner
 Ontmoet bekende en nieuwe vakgenoten en laat u inspireren door de 

sprekers van het symposium. Het diner wordt u aangeboden door het 
Knooppunt Bouwen met Groen.

Nord LB, Behnisch Architektur, 
Hannover

Bibliotheek Singapore, Ken Yeang

DIGI Centre, Maleisie, Ken Yeang
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Aanmelden
Voor wie
Het symposium is bedoeld voor pro-
fessionals uit de ontwerp-, bouw- en 
groensector, en voor beleidsmakers 
en adviseurs op het gebied van bouw 
en groen. Het symposium inspireert 
professionals door een boeiend over-
zicht te geven van uitgekiende groen- 
en daglich!oepassingen. Maar we 
willen sectoren ook verbinden. Want 
goede groen- en daglich!oepassingen 
zijn alleen te realiseren door ze inte-
graal mee te nemen in het ontwerp 
van een gebouw. 

Synergie, samenwerking en kennisde-
ling tussen de bouw- en de agrosector 
is een voorwaarde voor succesvol 
groen. Alleen als architecten, groen- 
en bouwprofessionals vanaf het 
allereerste begin echt samenwerken 
ontstaan toepassingen die een meer-
waarde bieden voor het energetisch 
systeem van het gebouw, het bin-
nenklimaat én de gezondheid en het 
welbevinden van de gebruikers. 

Prijs & Aanmelden
Toegangskaarten voor het volledige 
dagprogramma kosten % 295,- (excl. 
19% BTW). Het dagprogramma be-
staat uit de rondleiding ‘op maat’ over 
de Floriade (start 10.00 uur), lunch, 
symposium Groen Licht (start 14.00 
uur) en een afsluitend diner. Deel-
name aan het symposium zonder 
ochtendprogramma kost % 255,- (excl. 
19% BTW). Hierbij is het diner inbe-
grepen. 

Geregistreerde kennis- en business 
partners van het Knooppunt Bouwen 
met Groen krijgen % 70,- korting op 
het volledig dagprogramma, en 
% 60,- korting op alleen het middag-
programma. Bent u geabonneerd op 
het magazine Bouwwereld of het ma-
gazine ArchitectuurNL  dan ontvangt 
u % 50,- korting op de toegangsprij-
zen. 

Aanmelden kan bij Lo!e de Jong van 
Knooppunt Bouwen met Groen via:
lo!e@knooppuntbouwenmetgroen.nl. 
Gee# u in uw mail duidelijk aan of u 
voor het hele dagprogramma reser-
veert of alleen voor het symposium. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar voor 
vragen op 020 - 462 78 55. 

De bevestiging van uw inschrijving 
ontvangt u binnen twee weken na 
aanmelding.

Het Knooppunt Innovatief Groen bevordert een gezonde en dynamische leefomgeving, door de innovatieve 
inzet van groen. Dit doel realiseert het door te fungeren als spin in het web van deskundigen, door bestaande 
groenkennis toepasbaar te maken, door nieuwe groendeskundigheid over te dragen aan (aanstaande) profes-
sionals en bewustzijn te creeren bij bestuurders en beleidsmakers. We nodigen u graag uit om deel te nemen 
aan dit collectief.

Knooppunt Bouwen met Groen 
De Groene Campus Scheepsboulevard 1 - Helmond 
T: 040 - 263 1244 E: info@knooppuntbouwenmetgroen.nl 
www.knooppuntbouwenmetgroen.nl

Solaris, Singapore Ken Yeang

Marco Polo Tower, Hamburg, 
Behnisch Architektur

Handelskammer, Hamburg, 
Behnisch Architektur


