
SYMPOSIUM ZATERDAGMIDDAG 2 NOVEMBER 2019

programma

Mondige burgers die opkomen voor hun lokale 
natuur rammelen aan de poorten van de gevestigde 
natuurbescherming. Steeds meer is natuurbescherming een 
zaak van overheid en grote ledenorganisaties geworden. 
Maar er is nu een kentering, omdat velen vinden dat onze 
natuur verkwanseld wordt door een gebrek aan stellingname 
en activisme bij de gevestigde natuurbescherming en een 
terugtredende overheid. In de geest van Heimans en Thijsse 
die met de aankoop van het Naardermeer aan de wieg 
stonden van de Nederlandse natuurbescherming, ontstaan 
steeds meer burgerinitiatieven. Met crowd funding wordt 
kapitaal verzameld om gebieden aan te kopen. Lokale groepen 
komen in verzet tegen intensieve landbouw, verarming van het 
landschap, boskap en afschot van dieren. Maar bij sommige 
dilemma’s staan groepen van burgers ook fel tegenover elkaar.

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert dit jaar 
- in samenwerking met IVN en KNNV - haar jaarlijkse 
symposium over het verschuivende zwaartepunt van de 
natuurbescherming in Nederland. Moeten burgers weer het 
voortouw nemen in de natuurbescherming? En wat blijft de 
rol van de overheid? En hoe gaan we om met tegenstellingen 
binnen die nieuwe burgerbeweging? 

LOCATIE
De zalen van zeven, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Bekijk de routebeschrijving op zalen van zeven.

OPGAVE
U kunt zich opgeven via een link op de website van de Heimans en 
Thijsse Stichting (heimansenthijssestichting.nl) of via dit digitale 
formulier. Uw opgave wordt definitief nadat u € 15,- hebt overge-
maakt op bankrekening NL52 INGB 0003 8310 69 ten name van 
Heimans en Thijsse Stichting onder vermelding van 
‘Symposium 2019’. Voor studenten geldt een bijdrage van € 5,-. 

INFORMATIE
 burgersofoverheid@gmail.com
 /heimansenthijssestichting
 @heimans_thijsse

WWW.HEIMANSENTHIJSSESTICHTING.NL
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13.00  Inloop

13.30 Inleiding – Frank Berendse

13.50  Burgerinitiatieven: kracht en zwakte – Noëlle Aarts (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.30  Burgerinitiatieven aan bod – interviews door Natasja van den Berg

 Burgers kopen grond voor natuur – Rob Janmaat (Mooi Binnenveld)

 Burgers verzetten zich tegen de PAS – Valentijn Wösten 

  (Raadsheer Mobilisation for the Environment)

 Burgers beschermen de kust tegen onnodige bebouwing – Jan Kollaart 

  (Bescherm de Delta) 

15.00  Pauze

15.30  Burgerinitiatieven aan bod – interviews door Natasja van den Berg

 Grond voor weidevogels – Ariane van Notten (De Waterlandse Weiden)

 Europees verbod op bestrijdingsmiddelen – Sonne Copijn (Bee Foundation)

 Verzet tegen boskap – Maria Quist

16.00  Column door Jelle Reumer

16.15  Overheid of burger? Het perspectief van een politicus  

 – Gerben-Jan Gerbrandy  (Europarlementariër D66)

16.40  Slotwoord en uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2019

17.00  Napraten bij een hapje en een drankje

Burgers 
    of overheid?

https://dezalenvanzeven.nl/route-boothstraat/
http://heimansenthijssestichting.nl
https://bit.ly/2MLlzpG
https://bit.ly/2MLlzpG
mailto:burgersofoverheid%40gmail.com?subject=Inschrijven%20Burgers%20of%20Overheid%202019
https://www.facebook.com/heimansenthijssestichting/
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