Woensdag
9 november
SPREKERS

Geert van der Veer
en Bouwe de Boer
Stadslandbouw in transitie

Ondernemen en
werken in de
stadslandbouw
Stadslandbouw is volop in beweging! Steeds meer steden bieden
ruimte aan voedsel gerelateerde bedrijvigheid in de stad. Om
hieraan een stimulans te geven organiseert Ontwikkelcentrum
Stadslandbouw (OSA) met haar partners de dag ´Ondernemen
en werken in de stadslandbouw´. Deze dag is bedoeld voor
ondernemers en ondernemingen in de stadsgerichte landbouw.
Tijdens het plenaire deel zullen Geert van der Veer en Bouwe
de Boer u inspireren met hun visie op stadslandbouw. In het
daarop volgende programma gaat u in een leercarrousel aan
de slag met voor u relevante onderwerpen samen met inhoude
lijke experts en ervaringsdeskundigen. Tijdens de pauzes is er
gelegenheid om de bedrijvenmarkt te bezoeken.
Voor meer informatie kunt u op onze website terecht:
www.os-almere.nl/conferentiestadslandbouw

Datum:

woensdag 9 november 2016

Tijd:

9.30 uur tot 16.00 uur

Locatie:

Warmonderhof,
Wisentweg 10, 8251 PC Dronten

Geert van der Veer is initiatief
nemer van Herenboeren. Het
doel van Herenboeren is het
bereikbaar maken van smaak
vol, gezond, veilig, duurzaam
en betaalbaar voedsel voor
iedereen. Herenboeren
stimuleert en inspireert een
hernieuwde voedselbeleving,
een bewustzijn, vanuit de over
tuiging dat voedsel mensen
bij elkaar brengt en bindt.

Programma:
9.30 uur

Ontvangst met koffie, thee en
biologische lekkernij
10.00 uur
Welkom en introductie programma
door dagvoorzitter Kees Knook,
directeur Ontwikkeling & Innovatie Aeres
10.10 uur
Opening door Aat de Jonge, burgemeester Dronten
10.25 uur
Geert van der Veer – Herenboeren
10.45 uur
Bouwe de Boer – Ús Koöperaasje
11.05 uur
Pauze met bedrijvenmarkt
11.30 uur
Leercarrousel met leersessies
12.30 uur
Lunch met bedrijvenmarkt
13.45 uur
Leercarrousel met leersessies
14.45 uur
Pauze met bedrijvenmarkt
15.00 uur
Moderator Dick Veerman en Isabelle Diks,
wethouder van de gemeente Leeuwarden,
reflecteren op de “oogst van de dag”
16.00 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter
Hapje en drankje
17.00 - 18.30 uur Natafelen (optioneel) op Warmonderhof,
rondleiding en maaltijd verzorgd door studenten

IK MELD MIJ AAN VOOR DE CONFERENTIE STADSLANDBOUW!

Kosten:
Deelname aan het symposium (9.30 uur tot 16.00 uur) kost
€ 25,-. Voor het programma na 17.00 uur op de Warmonderhof
worden extra kosten in rekening gebracht.
Aanmelden: uiterlijk 22 oktober

Bedrijvenmarkt:
Indien u interesse heeft om (kosteloos) deel te nemen aan
de bedrijvenmarkt, dan is dit mogelijk. Neem daarvoor contact
op met Frens Schuring (f.schuring@groenhorst.nl).

MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Bouwe de Boer uit Leeuwarden
is van oorsprong chemisch
proces-technoloog. Inmiddels
zit hij al jaren tot over zijn oren
in de energie. Hij is oprichter
van Ús Koöperaasje, een over
koepelende organisatie die
energie-coöperaties in Fries
land ondersteund. Door dit
initiatief zijn er binnen korte
tijd zo’n 50 coöperaties op
gericht. Doel is dat er over drie
jaar 100 Friese coöperaties zijn,
dorpen die hun eigen energie
voorziening regelen en enkelen
dankzij een windmolen.

l Twitter
Twitter mee met
#stadslandbouw

Vragen?
Mail onze contactpersonen:
Frens Schuring
f.schuring@groenhorst.nl
Arjan Dekking
arjan.dekking@wur.nl

