Uitnodiging tot het indienen van Abstracts

2nd INDUSTRIAL LIFE
Utrecht, 16 en 17 Juni 2003

Internationale
Conferentie over
“Management van
Duurzame Revitalisatie
van Stedelijke
Bedrijfsterreinen en parken”

De organisatie hecht grote waarde aan
kwalitatief hoogwaardige sessies en nodigt
belangstellenden uit die willen bijdragen aan de
conferentie om een abstract in te sturen. Een
aantal abstracts zal worden geselecteerd voor een
mondelinge presentatie in lezingen sessies en
workshops.

Deadline indienen abstracts:
Instructies voor geselecteerden:
Verzenden registratie formulieren:
Verzenden definitief programma:
Deadline vroege registratie:
Deadline late registratie:
Conferentie:

De organisatie is op zoek naar innovatieve
aspecten en is vooral geïnteresseerd in abstracts
van vernieuwende onderwerpen. Eventueel zullen
aparte workshops worden georganiseerd voor zeer
specifieke en interessante onderwerpen.

Organiserend Comité
R. Korenromp (TNO-MEP)
P. van den Breemer (Utrecht)
R. Puff (INERIS)

Alle
geselecteerde
abstracts
worden
gepubliceerd in de Conferentie Proceedings. De
meest wetenschappelijke en verzorgde poster
ontvangt een prijs.
Het sjabloon voor de samenvatting kan
worden gedownload van http://www.masurin.net.
Het ingevulde sjabloon moet per e-mail verstuurd
worden naar: masurin@mep.tno.nl.
Meer informatie over de conferentie:
TNO-MEP, Apeldoorn
M.M.J. van Loon
Telefoon: +31 (0)55 549 36 93
Fax: +31 (0)55 549 32 52
of:
masurin@mep.tno.nl

De deadline voor het indienen van de
abstracts is:

1 april 2003
Per e-mail kunt u uw interesse uiten voor:
– Hou mij op de hoogte
– Ik wil een poster insturen
– Ik wil een abstract insturen
– Ik wil mijn organisatie presenteren in een stand

MASURIN is a framework within the
5th framework program of the EU

Belangrijke Data

Voor meer informatie over MASURIN en de
Conferentie, bezoek onze web site

www.masurin.net

1 april 2003
15 april 2003
15 april 2003
15 april 2003
1 mei 2003
1 juni 2003
16 & 17 juni 2003

Secretariaat
M.M.J. van Loon (TNO-MEP)
mw. I. Huiskes (TNO-MEP)
MASURIN doelstelling
Het bevoegd gezag voorzien van kennis
en middelen om een nieuwe samenwerking te
creëren met het bedrijfsleven en het publiek,
dat is gebaseerd op bewustwording,
transparantie en een open dialoog. Dit moet
leiden tot het verbeteren en handhaven van
een duurzame milieu en sociaal-economische
situatie. Het lange termijn doel is een
verbetering van de lokale besluitvorming ten
aanzien van bedrijfsactiviteiten binnen de
stedelijke leefomgeving.
Het MASURIN Project
MASURIN is een onderzoeksproject dat
financieel ondersteund wordt door de
Europese Commissie binnen het 5e Kader
Programma en dat bijdraagt aan de
implementatie van “Key Action 4: City of
Tomorrow”; Sustainable City Planning and
Rational Recourse Management: Improving
urban governance and decision making &
Improving
economic
development,
competitiveness and job creation in city
centres and neighbourhoods.
Contract no: EVK4-CT-2001-00054
Voor meer informatie, bezoek onze website

www.masurin.net

Uitnodiging voor 2nd Industrial Life

Stadsinformatie

Conferentie Thema’s en Trefwoorden

De ‘2nd Industrial Life’ Conferentie wordt
georganiseerd door de Gemeente Utrecht
(Utrecht),
TNO
Milieu,
Energie
en
Procesinnovatie (TNO-MEP) en het Institut
National de l’Environnement Industriel et des
Risques (INERIS) en vindt plaats in het kader
van het MASURIN project.

De gemeente Utrecht heeft een lange en
kleurrijke geschiedenis. Zelfs de naam is
afgeleid van de Latijnse spreuk Ultra Trajectum
(doorwaadbare plaats). Naast vele historische
gebouwen biedt de stad u een groot scala
aan interessante plaatsen. Voor meer
informatie: http://www.utrecht.nl.

A: Beleid & Strategieën
– Communicatie
– Het betrekken van bedrijven en bestuurders
– Samenwerking
– Samenwerkingsverbanden en
belanghebbenden
– Lokaal-, nationaal- en internationaal beleid

MASURIN is een Europees 5e Kader
Programma (5KP) project en is een acroniem
voor:
Management
of
Sustainable
Revitalisation of Urban Industrial Sites.

Programma Overzicht

Het belangrijkste product van het project
is een Management Guide voor succesvolle
duurzame
revitalisatie
van
stedelijke
bedrijfsterreinen en parken.
‘2nd Industrial Life’ geeft voorbeelden van
duurzame
revitalisatie
van
stedelijke
bedrijfsterreinen in de verschillende EUlidstaten. De conferentie stelt wetenschappers, consultants, terreinbeheerders /
eigenaren, producenten, beleidsmedewerkers
/ -makers en op andere wijze betrokken
personen / partijen in de gelegenheid om
kennis, nieuws en ontwikkelelingen op het
gebied van duurzame revitalisatie uit te
wisselen. U zult (inter)nationale collega’s
ontmoeten die – net als u – dezelfde
uitdagingen tegenkomen bij het combineren
van ambitie met economische realiteit. De
voertaal is Engels, maar sessies in het
Nederlands zijn voorzien.

Het programma van de Conferentie bevat:
– Een plenaire opening op 16 Juni met gast
sprekers;
– Lezingen
en
discussie
sessies
met
mondelinge
presentaties,
inleidende
lezingen en themadiscussies;
– Workshop sessies met themadiscussies over
de voorgestelde thema’s A t/m F, alsmede
eventueel speciale thema’s;
– Een bedrijfsexpositie / info markt wordt
georganiseerd als een ontmoetingsplaats.
Een lijst van bedrijven en organisaties welke
aanwezig zullen zijn wordt opgenomen in
het definitieve programma van de
conferentie;
– Plenaire sluiting op 17 Juni wederom met
gast sprekers.
Toegangsprijs van de conferentie

Reis en verblijf informatie

De toegangsprijs bedraagt bij vroege
inschrijving circa € 150,- (een dag) en € 250,(twee dagen) en bij late inschrijving circa
€ 175,- resp. € 300,-. Voor sprekers en poster
presentatoren geldt een reductie van 25%,
voor studenten geldt een reductie van 50%.

Deze informatie wordt u toegezonden
samen met de definitieve aankondiging en
een hotel reserveringsformulier.

Voor informatie over expositieruimte
(stands) kunt u contact opnemen met het
organisatiesecretariaat.

B: Middelen & Instrumenten
– Inzet van beleid en strategieën
– Doel en toepassing van kwantitatieve
middelen
– Wetgeving, voorschriften en overeenkomsten
– Doel en toepassing van master plannen
– Milieumanagement
– Onderhoud en monitoren
C: Economie en Beheer
– Infrastructuren
– Logistiek
– Innovatief landgebruik
– Park management
– Soorten bedrijven/industrie
D: Energie management
– Reductie methoden
– (Her)gebruik van energie
– “Verborgen” energie
– Secondaire brandstoffen
E: Milieu
– Emissies naar lucht (atmosferische emissies)
– Emissies naar water (aquatische emissies)
– Bodemverontreiniging
– Afval
– Secondaire grondstoffen
– Keten beheer
F: Case studies
– Masurin case studies
– Overige case studies

