Programma gastcolleges Alterra bij VHL Leeuwarden
BOGO-project
Initiatieven in Natuur en Beheer,
tussen overheid, actieve burgers en natuurbeheerders
Locatie: VHL Leeuwarden, Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden.
Aanmelden voor de gastcolleges op 22 0ktober en 19 november kan bij Christa van der Weyde
(Christa.vanderweyde@wur.nl), graag vóór 13 oktober. Wacht niet te lang met opgeven want
met name op 22 oktober is er beperkt plek.
Het programma gaat in op de maatschappelijke ontwikkeling van burgers en bedrijven die
initiatieven ontplooien in openbaar groen en natuurbeheer. De colleges gaan onder meer over
de dilemma’s voor (donker)groene
natuurbeheerders, ambtenaren en hoveniers,
democratische aspecten, hoe men initiatieven kan ondersteunen, sociale en juridische
dimensies. Daarbij komen zowel landelijke als stedelijke voorbeelden aan bod.
BOGO wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en richt zich op
kennisoverdracht vanuit het onderzoek op het groen onderwijs.

Gastcolleges 22 oktober 2014
13.15 – 13.25 Welkom door VHL Leeuwarden; korte toelichting op de collegeserie door
Wim Timmermans
13.25 – 14.15 Complexiteit rond burgerinitiatieven en voorbeelden uit stedelijk en
landelijk gebied (Wim Timmermans)
14.20 – 15.10 Sociale effecten van groene burgerinitiatieven (Joke Luttik)
15.10 – 15.30 pauze (koffie/thee)
15.30 – 16.20 Juridische aspecten bij samenlevingsinitiatieven in natuur en beheer
(Marcel Pleijte)
16.25 – 17.15 Burgerkracht en dilemma’s voor groene vakmensen en ambtenaren
(voorlopige titel) (Rosalie van Dam)
Gastcolleges 19 november 2014
13.15 – 13.25 Welkom door VHL Leeuwarden; korte toelichting op de collegeserie door
Carmen Aalbers
13.25 – 14.15 Participatieve planning in gebiedsprocessen (Eveliene Steingröver)
14.20 – 15.10 Wat maakt burgerprojecten anders, hoe kun je initiatieven faciliteren
(Carmen Aalbers)
15.10 – 15.30 pauze (koffie/thee)
15.30 – 16.20 Casus Eva Lanxmeer , een ecologische wijk in Culemborg (Jeroen Kruit)
16.25 – 17.15 Reflectie op de cases Eva Lanxmeer, Boermarke Esse en Aa’s en
Hellevoetsluis vanuit het perspectief van de meervoudige democratie
(Marcel Pleijte)

