
WATERgraafsmeer 
staat voor een 

vernieuwende aanpak  
in de transitie naar een duurzame 

stad. Een breed maatschappelijk 
netwerk zet zich in voor een leefbare 
en toekomstbestendige stadswijk,  
met water als vliegwiel voor 

innovatie. Kijk op 
www.watergraafsmeer.org

Samen kennis en kunde delen 
om te komen tot een duurzame  
en robuuste stedelijke inrichting

Heeft u vernieuwende ideeën voor de transitie naar een duurzame stad, of kennis en 
ervaring die u met anderen wilt delen?  Of bent u juist op zoek naar een duurzame 
oplossing voor een vraagstuk? Kom dan op woensdag 28 september naar de

Inspiratie- en contactdag WATERgraafsmeer
Netwerken voor een duurzame stad
Locatie: gebouw Leeuwenburg van de Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190

  Een innovatieve markt waar vragen worden 
verbonden aan ideeën, kennis en kunde 

  Boeiende presentaties en lezingen, waarin 
topsprekers hun inspirerende visie met u delen

  Korte excursies in de omgeving, zoals een  
wandeling naar balgstuw De Omval en een  
fietstocht langs het Ecolint

  Symposium Bouwen in een diepe polder 
  Als afsluiting van de dag: een netwerkborrel

Tussen 9.30 en 19.00 uur is er een gevarieerd 
programma:

Stadsdeelwethouder Nevin Özütok en 
bestuurder Manfred van der Heijde 
van Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht nodigen u van harte uit deel te 
nemen aan deze boeiende dag.

We hopen dat de ontmoetingen 
op 28 september leiden tot veel 
inspiratie, nieuwe verbindingen 
en creatieve oplossingen. Ook uw 
bijdrage is daarbij van harte welkom! 
Kijk voor het volledige programma op 
www.watergraafsmeer.org

Aanmelding
De toegang voor alle onderdelen is 
gratis. Wilt u zich wel aanmelden via 
www.watergraafsmeer org, zodat we 
weten dat we op u mogen rekenen? 
U kunt zich daar ook aanmelden 
als deelnemer aan de innovatieve 
markt.

Er zijn hier geen regels,
we proberen iets te bereiken
Thomas Edison

Kent u anderen die mogelijk ook 
interesse hebben in de inspiratie- en 
contactdag? Stuur deze uitnodiging 
dan aan hen door!


