UITNODIGING
Dialoogdag
15 juni 18.00 - 21.00 uur (met voorprogramma vanaf 14.00 uur)
Dagvoorzitter: Karin van As
De Broekerkerk en het monumentale Broeker Huis in het mooie Broek
in Waterland zijn het decor van deze vijfde Dialoogdag, een inspirerende
dag in het teken van alle natuurvrijwilligers.
Ga tijdens het middagprogramma mee op excursie en ontdek de

Bereikbaarheid en parkeren
Broekerhuis: Leeteinde 16,
Broek in Waterland
Broekerkerk: Leeteinde 1,
Broek in Waterland
Parkeren: op parkeerterrein
aan Het Nieuwland
Tip: Broek in Waterland ligt op
10 minuten met de bus van
Amsterdam Centraal!

omgeving van Waterland of woon een van de workshops bij. Vergeet
ook niet een kijkje te nemen op de informatiemarkt, waar diverse
organisaties en vrijwilligersgroepen zich presenteren.
Vanaf 18.00 uur kunt u rekenen op een avondvullend programma vol
inspirerende debatten, workshops en tafelgesprek met gedeputeerde
Adnan Tekin. De Dialoogdag wordt georganiseerd voor iedereen
die actief is in het groen.
Kom ook naar dé dag voor alle ‘tellers’, ‘herstellers’ en
‘vertellers’ die Noord-Holland rijk is!

AA NME L DE N 
PROGRAMMA 

PROGRAMMA
Tijd

Programmaonderdeel

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 16:30

Excursies en
Workshops

Workshops/excursies

Locatie

Excursies
• Vaarexcursie
• Weidevogelexcursie
• Fietsexcursie Volgermeerpolder
• Historische wandeling in Broek

Waterland
 zie excursieomschrijving

Workshops
• Yoga in de natuur
• Betrekken bij Groen
• Vogels tellen

Het Broekerhuis en
omgeving,
 zie workshopomschrijving

16:30 - 17:00

Ontvangst & buffet

17:00 - 17:45

Eerste Hulp Bij Groen
Vraag & antwoordmogelijkheid voor alle deelnemers.

17:45

Verplaatsen naar Broekerkerk

18:00 - 18:30

Opening door Gedeputeerde Adnan Tekin
Gesprek met de gedeputeerde aan de hand van inspirerende
voorbeelden van vrijwilligers.

Broekerkerk

18:30 - 19:15

Tafelgesprek met gedeputeerde Adnan Tekin, John van Duursen
(Commonland), Ignas van Schaick (De Wilde Stad) en Riena Tienkamp
(Staatsbosbeheer).

Broekerkerk

Workshops

Broekerkerk en
Het Broeker Huis

19:30 - 20:30

20:30 - 21:00

•T
 he making of ‘De Wilde Stad’
• Crowdfunding
• Bomenwandeling

Borrel

 MID D AG-PRO GRA MMA

 over de dialoog

 zie workshopomschrijving
Het Broeker Huis

 AVON D-PROGRA MMA

 UI TG E L IC H T

UITGELICHT

Vaarexcursie Staatsbosbeheer

Bioscoopfilm De Wilde Stad

Gedeputeerde Adnan Tekin

Hoe kunt u Waterland nu beter

De bioscoopfilm De Wilde Stad

We gaan in gesprek over de eerste

verkennen dan vanaf het water?

schetst een beeld van de stad

maanden van zijn werk als gedepu-

Met deze vaarexcursie, georgani-

vanuit een totaal nieuw perspectief,

teerde en de natuurgebieden die hij

seerd door Staatsbosbeheer beleeft

dat van de onopgemerkte inwo-

bezocht heeft. Ook gaan we nader

u Waterland in stijl!

ners; de vele wilde planten en

in op het bezoekersonderzoek in

dieren. De film komt uit in novem-

deze gebieden. Uiteraard horen we

ber, maar vandaag krijgt u alvast

ook graag meer over het belang dat

een uniek voorproefje!

hij hecht aan vrijwilligers.

 MID D AG-PRO GRA MMA

 AVON D-PROGRA MMA
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MIDDAG-PROGRAMMA
E XCURSIES 14:30 - 16:30

UUR

W ORKS HOPS 14:30 - 16:30

UUR

Fietsexcursie Volgermeerpoler
Goof Buijs en Florentijn Vos – Coördinator Burgercomité
Volgermeerpolder en Ecoloog Gemeente Amsterdam
Van vuilnisbelt tot eigentijds cultuurlandschap. Leer tijdens een
fietsexcursie alles over de sanering van de Volgermeerpolder,
het grootste vervuilde gebied van Nederland.

Yoga in de natuur 14:45-16:00 uur
Iva Gration – Daily Nature
Yogadocent en Natuurcoach Iva Gration van Daily Nature, geeft
een ontspannende en verkwikkende yogales (voor alle niveaus)
in de prachtige omgeving van Broek in Waterland. Ervaar de
natuur eens op geheel nieuwe wijze.

Wandelexcursie Broek in Waterland
Vereniging Oud Broek
Vereniging Oud Broek neemt u mee op een ontdekkingstocht
door Broek in Waterland. Ontdek de boeiende historie en
architectuur van deze parel van Waterland.

Blik vooruit ‘Betrekken Bij Groen’ 15:30-16:30 uur
Masja Gielstra – IVN en Tetje Falentijn – Landschap NoordHolland
Ga met elkaar in gesprek over de toekomst en ondersteuning
van vrijwilligers. Waar heeft u in het veld behoefte aan?
Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden? Welke suggesties
heeft u voor de toekomst?

Vaarexcursie Waterland
Staatsbosbeheer
Hoe kunt u Waterland beter verkennen dan vanaf het water?
Met deze vaarexcursie, georganiseerd door Staatsbosbeheer
beleeft u Waterland in stijl!
Weidevogelexcursie
Landschap Noord-Holland
We gaan in dit topgebied voor weidevogels op zoek naar
grutto-families en kievitskuikens. De jonge vogels staan op
het punt van uitvliegen en de ouders houden hun kroost
nauwlettend in de gaten.

Vogels tellen
Roy Slaterus – Sovon
Hoor alles over telprojecten van Sovon en het project Meetbare
Urbane Soorten (MUS). Tijdens deze workshop oefent u zelf met
vijf-minutentellingen.
De opleidingshoek (doorlopend)
Annika Langeveld – Landschap Noord-Holland en
Masja Gielstra-IVN
Natuur gaat nooit vervelen. Altijd is er wat te zien en te leren.
In de opleidingshoek ontdekt u welke cursussen aangeboden
worden via De Groene Academie. Ook kunt u uw ideeën voor
nieuwe cursussen delen.

A ANME L D E N 

AVOND-PROGRAMMA
DIAL OO G 18:30 - 19:15 UUR

W ORKS HOPS 19:30 - 20:30

Dagvoorzitter Karin van As gaat in gesprek met de zaal en
tafelgasten:

The making of ‘De Wilde Stad’
Ignas van Schaick
Hoe maak je een natuurfilm? EMS FILMS Producent Ignas van
Schaick vertelt aan de hand van een aantal scènes uit de film
hoe de makers te werk gaan. Tijdens deze workshop krijgt u
alvast een voorproefje en een kijkje achter de schermen.

Adnan Tekin, gedeputeerde voor natuur & milieu
We gaan in gesprek over de eerste maanden van zijn werk
als gedeputeerde en gaan nader in op het bezoekers- en
natuurwaardenonderzoek. Uiteraard horen we ook graag meer
over het belang dat Adnan Tekin hecht aan vrijwilligers én of
hij zelf ervaring heeft met tellen, herstellen of vertellen in de
natuur!
John van Duursen, Commonland
John Duursen is projectleider van het veenweide project in
Nederland. Commonland streeft naar herstel van natuur en
landschap middels ‘businesscases’. Over de gehele wereld
wordt samengewerkt met boeren, investeerders en andere
‘stakeholders’.
Ignas van Schaick, De Wilde Stad
Met producent Ignas van Schaick kijken we naar een aantal
scènes uit de film ‘De Wilde Stad’. Laat u verrassen door de
stedelijke biodiversiteit en leer over de relatie tussen de
menselijke en natuurlijke stadsbewoners.

UUR

Crowdfunding
Aster van Tilburg – Voor je Buurt en Corine Ilić – IVN
Zoekt u financiering én vrijwilligers voor uw groene idee en
overweegt u om dit te realiseren middels ‘crowdfunding’?
Tijdens deze workshop leert u aan de hand van voorbeelden
welke ideeën kansrijk zijn, hoe crowdfunding in zijn werk gaat
én welke hulp u kunt krijgen.
Bomenwandeling
Werner Voorn – IVN Waterland
Ga op pad met een gids van IVN Waterland en bewonder de
prachtige monumentale bomen in Broek in Waterland.

Riena Tienkamp, Staatsbosbeheer
Waterland is een belangrijk weidevogelgebied, maar ook
een populair recreatiegebied. Welke vraagstukken brengt
dat met zich mee? We vragen het Riena Tienkamp, hoofd
Staatsbosbeheer Noord-Holland.
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