Duurzaamheid & natuur
Hoe inspireer je mensen voor klimaat & duurzaamheid?
Je leeft zelf bewust en vindt het belangrijk om anderen antwoord te kunnen geven op vragen over
klimaatverandering en duurzaamheid. Maar hoe begin je tijdens het tuinieren, een excursie, of in je
buurt hierover? Hoe houd je het gesprek prikkelend maar positief? En heb je het dan over afval,
CO2, kringlopen of waterberging of allemaal?
De natuur biedt heel veel aanleidingen om met mensen in gesprek te gaan over duurzaamheid.
Deze dag is interessant voor alle (aspirant) natuurgidsen die voorbeelden zoeken hoe je dit verwerkt
in een excursie. Maar zeker ook voor wie in de buurttuin goed beslagen het gesprek aan wil gaan.
Adres:
De Ceuvel
Korte Papaverweg 2 t/m 6
1032 KB Amsterdam
Aanmelden: ja
Kosten: geen

Programma:
13.00-14.00: lezing Arnold van Vliet
- Klimaatverandering: wetenschappelijke inzichten
en waarnemingen in de natuur.
14.00-15.00: Workshop Manu Busschots
- Gesprek over klimaat
15.00-16.00: koffie/theepauze en wandeling over De Ceuvel
16.00-17.00: Workshop Arthur Hilgersom
- Duurzaamheid in je natuurexcursie of buurttuin
17.00: afsluiting met drankje

Lezing: Gevolgen van klimaatverandering voor natuur,
luchtkwaliteit, hittestress en wateroverlast bij jou in de buurt
Trends en inzichten in klimaatverandering
Sinds het IPCC rapport in 2007 is er consensus onder wetenschappers: de aarde warmt op en de
mens heeft hier de hand in. De smeltende ijskap is het bekendste gevolg. De afgelopen 10 jaar zijn
trends nog duidelijker en de gevolgen van klimaatverandering ook hier zichtbaar: we krijgen vaker te
maken met hoosbuien, maar ook hittestress. Ook heeft dit gevolgen voor onze luchtkwaliteit en
biodiversiteit. Planten en dieren die van oorsprong in zuidelijkere klimaten voorkwamen gedijen nu
ook in Nederland.
Arnold van Vliet neemt ons mee in de laatste wetenschappelijke inzichten.

Voor deelnemers die de duurzaamheidslezing van Arnold van Vliet al volgden zal deze lezing een
korte herhaling bevatten, maar zeker ook nieuwe onderwerpen behandelen.
Arnold van Vliet is klimaatwetenschapper, de motor achter Natuurkalender en initiator van websites
als tekenradar.nl, muggenradar.nl etc. Hij is dan ook gespecialiseerd in citizens sciense en
wetenschapscommunicatie.

Workshop: gesprekken over klimaat
(Hoe) houd je het gezellig?
Wonen, reizen, eten, het zijn allemaal onderwerpen die naar aanleiding van een gesprek over een
duurzame leefstijl aan bod kunnen komen. Hoe betrek je anderen? Hoe inspireer, verbind en
motiveer je mensen en hoe voorkom je dat je in vervelende discussies belandt? In deze workshop
wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de klimaatpsychologie die mensen hoop, humor en
handelingsperspectief biedt.
Workshopleider: Manu Busschots
Manu Busschots is klimaatpsycholoog en oprichter van Klimaatgesprekken.
www.klimaatgesprekken.nl

Workshop: duurzaamheid in je natuurexcursie of buurttuin
De natuur als inspiratie
Welke inspiratie biedt de natuur om duurzame onderwerpen aan te kaarten tijdens een excursie.
Tijdens deze workshop krijg je voorbeelden en doe je ideeën op hoe je duurzaamheid op een
vanzelfsprekende of juist verrassende manier aan bod te laat komen tijdens een natuurexcursie of
activiteit. Deze workshop wordt gegeven door een IVN natuurgids, maar is ook interessant voor wie
in de buurttuin een gesprek over bijvoorbeeld duurzaam tuinieren aan wil gaan.
Workshopleider: Arthur Hilgersom
Arthur is architect, en IVN natuurgids.

De locatie: broedplaats voor duurzaamheid
Op De Ceuvel wordt door een bruisende gemeenschap van ondernemers en kunstenaars volop
geëxperimenteerd met duurzaamheid. Zij hebben eigenhandig meegebouwd aan hun werkplek in
Amsterdam’s eerste circulaire kantoorpark, op de voormalig werf. De Ceuvel is dan ook ‘een
speeltuin voor innovatie en creativiteit’. En won onlangs de Duurzame Dinsdag prijs. Tijdens deze
middag is er gelegenheid om dit terrein te bekijken.
www.deceuvel.nl

