Uitnodiging studiereis
10-15 juni 2019

Van stenen
stapelen naar een
compleet digitale
wereld!

Nergens verandert de bouwwereld zo
snel als in technologie-hub

TORONTO
BEZOEK GOOGLE’S WATERFRONT ONTWIKKELING
KENNISMAKEN MET DE TECHNOLOGIEËN VAN MORGEN
INTERACTIEVE SESSIES MET SMART CITY DESKUNDIGEN

D

e wereld van het vastgoed is tot nu toe niet wezenlijk geraakt door disruptieve
technologieën. Hier regeren nog geen onlineplatforms als Booking.com, Uber
of Amazon die de regels van het spel compleet veranderen.
Maar met de ontwikkeling van het Waterfront in Toronto eist Google zijn plek aan
tafel van de stedelijke ontwikkeling op.
Is dit het begin van de disruptie van de bouwwereld?
Wat betekenen nieuwe, datagedreven technologieën
voor uw bedrijfsmodel? Hoeveel ict-ers heeft u al in
dienst? Wat doen uw ketenpartners? Kortom: welke
strategie volgt uw bedrijf in deze veranderende
wereld? Reis met NVB mee naar deze Canadese
metropool om samen met vakgenoten te ervaren
hoe planning, proces, communities en technology
samenwerken aan de totstandkoming van de stad
van de 21e eeuw.

Bezoek spraakmakende locaties zoals het Waterfront van Google Sidewalk Labs, het Cisco Toronto Innovation Center en MaRS Discovery District.
Spreek met betrokken bedrijven en overheden en
met inspirerende voorlopers uit de technologiewereld over hun kijk op uw vakgebied. Beleef ‘s avonds
de bruisende culturele smeltkroes die Toronto is.

Waterfront Toronto: “We are bringing
together the most innovative
approaches to sustainable development,
urban design, real estate development,
and leading technology infrastructure!”

Algemene info
Toronto (1)
Bij aanmelding tot 31 januari 2019:
€ 4.400,- excl. BTW
NVB-leden: € 4.000,- excl. BTW.

Toronto-Detroit (2)
Bij aanmelding tot 31 januari 2019:
€ 5.600,- excl. BTW
NVB-leden: € 5.200,- excl. BTW.

Bij aanmelding na 31 januari 2019 is de reissom afhankelijk van de dan geldende vluchttarieven. Kosteloze annulering is
mogelijk tot en met 22 februari 2019 en bij annulering van de kant van de organisatie, ontvangt u natuurlijk uw geld terug.
•
•
•

Annuleringskosten van 23 feb tot 15 april: 50% van de reissom
Annuleringskosten van 15 april tot 15 mei: 80% van de reissom
Annuleringskosten na 15 mei: 100% van de reissom

Met vragen over het programma of de logistiek, graag contact opnemen met:
•
•

Anneloes van der Woude, NVB (anneloes@nvb-bouw.nl / 06 53 22 87 77)
Erik van der Wal, BPD Ontwikkeling (e.wal@bpd.nl / 06 10 36 59 17)

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN, HET ‘SNELLE BESLISSERS VOORDEEL’ EN ANDERE TIPS
OP: WWW.NVB-BOUW.NL/TORONTO

5-daagse
studiereis naar
Toronto en
Detroit
MAANDAG 10 JUNI TOT
ZATERDAG 15 JUNI 2019

We verblijven in het Westin Harbour Castle middenin het
Waterfront gebied. Het 5-daagse programma biedt volop
inspiratie en aanknopingspunten om de ervaringen en
inzichten te vertalen naar de eigen praktijk.
Wilt u de reis graag uitbreiden met een bezoek aan de stad
Detroit? Kies dan voor optie 2. U gaat dan donderdagavond
naar Detroit en vliegt op zaterdagavond vanuit Detroit naar
Amsterdam. Zie het programma.

Programma
Toronto
Groep (1)

Toronto-Detroit
Groep (2)

Ma 10 juni 2019

09.45 vertrek naar Toronto (KLM)
11.55 aankomst Toronto
Naar Westin Harbour Castle Hotel

Dag 1

15.00 vertrek vlucht naar
Toronto (Air Transat)
17.20 aankomst Toronto
Naar Westin Harbour Castle
Hotel

Middagprogramma in Toronto

Borrel en kennismakingsdiner
vervolg op de volgende pagina

Toronto Groep (1)
Di 11 juni 2019

Dag 2

•
•
•

•

Woe 12 juni 2019

Dag 3

Toronto-Detroit Groep (2)

Waterfront by bike - rondleiding en kennismaking Waterfront Toronto
www.waterfronttoronto.ca
Visie gemeente op gebiedsontwikkeling Waterfront
Bezoek Sidewalk Labs – visie en plannen Alphabet (Google)
bij de ontwikkeling van ‘Quayside’ te Waterfront met eigen kijk
op functiemenging, waste, shared living, OV, bouwproductie en
materialen www.sidewalklabs.com + www.sidewalktoronto.ca
Debat aan de bar – met o.a. de keerzijde van het gebruik van big data
bij gebiedsontwikkeling en Alphabet’s filosofie over productieprocessen en duurzame materialen

Bezoek MaRS Discovery District, een not-for-profit organisatie die
(startende) ondernemers (zoals Autodesk, Airbnb), overheid, technologie
en innovators verbindt. Dé plek waar creativiteit, sociale innovatie en
ondernemerschap samenkomen met het doel van baanbrekende ideeën
succesvolle bedrijven te maken.
•
Workshop Smart City development
•
Kennismaking met UPPlift Toronto – Urban Pilot Platform for a
smarter built environment (www.marsdd.com)
Bezoek Cisco Toronto Innovation Center
•
Workshop IoT /versnellen van digitale transformatie

Do 13 juni 2019

Dag 4

Optioneel Architectentour
Highlights Toronto
o.l.v. Hans Ibelings*

Optioneel Architectentour
Highlights Toronto
o.l.v. Hans Ibelings*

Gezamenlijke lunch – wrap-up Toronto
* Architectuur historicus en
hoogleraar Universiteit van
Toronto

15.30 vertrek naar vliegveld
17.45 vertrek vlucht naar Detroit (KLM)
19.12 in Detroit
20.00 in hotel Detroit
20.30 diner

Vrijdag 14 juni 2019

Ochtendprogramma in Toronto
Tassen pakken en naar vliegveld
voor terugvlucht.
15.30 op vliegveld
vertrek Air Transat – TS370

Detroit
Over sociaal maatschappelijke
innovaties, urbanisatie, wijkaanpak en
herontwikkeling
Rebuilding Detroit
Kennismaking met The Motown
Movement; een beweging gestart
door studenten van de TU Delft die
duurzame huisvesting voor iedereen
toegankelijk willen maken. En als dat in
Detroit kan, kan het overal!
www.themotownmovement.com

Zaterdag 15 juni 2019

07.45 terug in Amsterdam

Bezoek Detroit Center for Design &
Technology

Dag 5

Dag 6

Lunch en vrije middag
18.00 vertrek naar vliegveld
20.29 vertrek KLM vlucht Detroit –
Schiphol
Zondag 16 juni 2019

10.25 aankomst Schiphol

Aanmelden en meer info via:
nvb-bouw.nl/toronto

