UITNODIGING

Programma
Inloop

13.30

Welkom door voorzitter Joost Wentink, introductie van de
dagvoorzitter Astrid Feiter.

13.45

Hans Alders, oud minister VROM spreekt over de waarde van
biodiversiteit, het waarderen van ecosysteemdiensten en de
uitkomsten van het project ‘Meerwaarde van Biodiversiteit’.

14.10

Olav-Jan van Gerwen, werkzaam bij het Planbureau voor
de Leefomgeving, spreekt over de inzet van de energieke
samenleving als motor voor kwalitatieve en duurzame
ontwikkelingen.

14.30

Pauze

15.00

Ambassadeurs van het Blauwe Hart geven in een
paneldiscussie hun visie op de toekomst van het Blauwe Hart,
ieder vanuit zijn/haar specifieke kennis en ervaring. Het
publiek in de zaal wordt uitgenodigd deel te nemen aan de
discussie.

16.35

Afsluiting door de voorzitter

16.45

Borrel

18.00

Einde symposium
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Stichting Het Blauwe Hart is een samenwerkingsverband van
Landschap Noord-Holland, de Waddenvereniging, It Fryske Gea,
de IJsselmeervereniging en het Flevo-landschap.
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ontwerp: buro Klaas Huizenga

13.00

NEDERLAND

Een gebied van waarde!
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het
symposium Het Blauwe Hart van Nederland, een
gebied van waarde, dat Stichting Het Blauwe
Hart op dinsdagmiddag 23 april organiseert.
Graag nodigen wij u uit voor deze bijzondere
bijeenkomst, waarin we stil staan bij de waarde
van het IJsselmeergebied als Het Blauwe Hart van
Nederland, nu en in de toekomst.
Ik verwelkom u graag op 23 april!
Met vriendelijke groet,
Joost Wentink
Voorzitter Stichting Het Blauwe Hart

Waarom dit symposium?
In 2050 woont naar schatting 70% van de wereldbevolking in delta- en
kustgebieden. Nu al zijn er wereldsteden met een inwoneraantal groter
dan Nederland. In 2050 zullen dat er nog veel meer zijn.
Tijd om niet langer te kijken naar ons land als het dichtst bevolkte land
ter wereld, maar als de dunst bevolkte stadsstaat: de toegangspoort
tot Europa. Een stadsstaat met een triple A leefkwaliteit, waarin iedere
inwoner binnen een kwartier op de fiets of vaak zelfs wandelend een
natuurbeleving kan ervaren. Kom daar maar eens om in steden als
Sjanghai, Tokio, Mexico City en al die andere steden die de 17 miljoen
inwoners inmiddels al zijn gepasseerd.
Het Blauwe Hart is hierbij van onschatbare waarde. Tijd om na te denken
over hoe we dit unieke gebied vitaal en robuust kunnen houden. Ook in de
toekomst. Bijvoorbeeld door stil te staan bij de waarden van Het Blauwe
Hart.
Zijn deze werkelijk onschatbaar? Of moeten we die waarden benoemen
en meenemen in besluiten over de toekomst?
Op dit symposium willen we samen met u beoordelen wat er nodig is om
Het Blauwe Hart voor de toekomst te behouden en te versterken.

Wanneer en waar?

Het symposium vindt plaats op
dinsdagmiddag 23 april van 13.00 – 18.00 uur in
De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.
Via www.rodehoed.nl (onder ‘contact’) vindt u een routebeschrijving.

Voor wie?

Een korte introductie van de sprekers
Joost Wentink
voorzitter Stichting Het Blauwe Hart, oud directeur GeoDelft
Astrid Feiter
dagvoorzitter en debatleider
Hans Alders
oud minister VROM en voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit
Olav-Jan van Gerwen
plaatsvervangend hoofd sector Ruimtelijke Ordening en
Leefomgevingskwaliteit (PBL)
Hank Bartelink
directeur De12Landschappen
Fred Bloot
adjunct-directeur Sportvisserij Nederland, bestuurslid Stichting
Recreatie toervaart Nederland
Jacqueline Cramer
oud minister VROM, hoogleraar duurzaam innoveren aan de
Universiteit van Utrecht
Jos Dekker
beleidsadviseur drinkwater bij PWN

Het symposium richt zich op politiek, rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, deskundigen,
belangengroepen en marktpartijen.

Alex Koelewijn
bestuursvoorzitter DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector)

Aanmelden

Hendrik Postma
directeur Boskalis Nederland

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kunt u dat tot uiterlijk
16 april doen door een mail met uw contactgegevens te sturen naar:
info@hetblauwehart.org.
Voor nadere informatie kunt u bellen met:
Anne Copier, 088 0064497.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

