
Persuitnodiging: Activeren ‘Verlichting van de Toekomst’ door Gemeente De Bilt, Sweco
en Utrechts Landschap

Primeur voor slimme en veilige verlichting voor woon- , werk- en natuuromgeving
Monumentale omgevingen worden steeds vaker multifunctioneel ingezet. Zo ook landgoed Houdringe in De Bilt. Het ingenieurs- en
adviesbureau Sweco is hier gehuisvest. Daarnaast bevindt het landgoed zich in een uniek natuurlandschap dat beheerd wordt door Utrechts
Landschap. Deze locatie moet zowel functioneel en veilig zijn voor de mens, als een optimale leefomgeving bieden voor de grootoorvleermuis,
watervleermuis, diverse nachtvogels, insecten en amfibieën. Met dat gezamenlijk uitgangspunt is Eco-Dynamische Verlichting ontwikkeld.

Het verlichtingsconcept op dit landgoed, dat middenin een ecologisch waardevolle omgeving ligt, is uniek, innovatief en een primeur. Daarom
vinden wij het belangrijk om deze mijlpaal met u te delen. Op 18 december bent u van harte welkom om de Eco-Dynamische Verlichting te
ervaren. Samen met burgemeester Sjoerd Potters, Saskia van Dockum (directeur-rentmeester Utrechts Landschap) en Eugene Grüter
(directeur Sweco Nederland) staan we hierbij stil. Het programma is als volgt:

16:15 uur: Ontvangst
16:45 uur: Presentatie over Eco-Dynamische Verlichting door Rudi van Hedel (Sweco).
17:00 uur: Toelichting verlichting door Peter Matlung (Sweco) met officiële handeling.

Aansluitend is er gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. De locatie is uiteraard op het kantoor op
landgoed Houdringe in De Bilt (adres: De Holle Bilt 22).

Wij horen graag of u komt. Zou u uw komst willen aangeven door op deze e-mail te reageren of telefonisch contact op te nemen?

Graag tot ziens!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Michèle Buis, +31 88 8115502, michele.buis@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks
projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7
miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.


