
WEBINAR UITNODIGING 26 NOVEMBER

‘Naar een Agenda Natuurinclusief’
Zet 26 november 
van 9.00 tot 12.00 uur 
in de agenda

 

Een natuurlijke en biodiverse omgeving is onmisbaar voor alles wat 

leeft op aarde. Maar het gaat slecht met de natuur en de biodiversiteit 

in ons land. Om dat  te herstellen en voor de toekomst te behouden is 

een fundamentele verandering in onze samenleving nodig: Nederland 

Natuurinclusief.  Waarbij behoud van natuur en biodiversiteit 

samengaat met wonen, leven en werken. Daarom willen we een 

Agenda Natuurinclusief gaan opstellen én uitvoeren. 

Grijp de kans om de Agenda Natuurinclusief mee te ontwikkelen!!

Opening

Waarom een Agenda Natuurinclusief door Donné Slangen
directeur Natuur, Ministerie van LNV

Urgentie voor een natuurinclusieve samenleving door Ingrid Visseren-Hamakers
leerstoelhouder vakgroep Milieubeleid en Politiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Wat kunnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Agenda Natuurinclusief 
voor elkaar betekenen? Interview met Louise Vet, voorzitter Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel

De betekenis van natuurinclusieve transitie voor samenwerking en organisatie 
Door Koos Biesmeijer, ecoloog en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity 
Center, en Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische 
transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een Agenda Natuurinclusief: wat hebben wíj daar straks aan? Door Evi Vet 
VN-jongerenvertegenwoordiger Voedsel en Biodiversiteit

Een natuurinclusieve kijk op de samenleving door Matthijs Schouten, ecoloog en 
filosoof, in dienst van Staatsbosbeheer en buitengewoon hoogleraar ecologie en 
filosofie van het natuurherstel bij de Universiteit Wageningen

Met het oog op morgen: ‘wat gaan we doen?’ door Wim Brenkman
Voorzitter Ambtelijke Adviescommissie, Interprovinciaal Overleg (IPO)
Met zes workshops. Met onder meer: Hoe moet zo’n Agenda eruit zien? Waar moet 
de Agenda aandacht aan besteden? En welke rol kan jouw organisatie daarbij v
ervullen?

Zet 26 november van 9.00 tot 12.00 uur in de agenda. En meld je aan
We hebben je nodig en heten je graag welkom.

Samen werken aan een Agenda Natuurinclusief

Nederland in transitie

VOORLOPIG PROGRAMMA

En meld je hier aan

☛

https://forms.gle/C897vYwAJtE64LWYA
https://forms.gle/C897vYwAJtE64LWYA
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