
Integreer Waterbeheer Meer, tijdens de  Werksessie 
Waterdag in Provinciehuis Arnhem 24 oktober aanstaande 
aanvang 9.29 u
Aanmelden kan tot donderdagochtend 18 oktober bij 
levenmetwater@outlook.com  geef bij/na aanmelding 3 
voorkeuren
zie ook het ochtendprogramma: www.blauwvuur.nu

Weten van Water, Leven met Water....

 

1. Is waterbeheer en veiligheid politiek? 
    (bij veiligheid wordt ook bescherming tegen zout bedoeld, en het rekening houden met 
onderspoeling en de 
    invloed van de maan)
    - De haakse Zeedijk maakt Nederland weer waterveilig ( Dick Butijn en Rob van den Haak)
    - Rijkswaterstaat kan de geschiedenis niet veranderen (Jan Willem Boehmer)
    - Wanneer is een land failliet? (Hans Plugge en Jan Borm)
    - De oprichting van de AWP. Zuiver Water (Han Middendorp)
 

2.  Bewustwording bij ieder en bij de politiek
     - Het Jan Terlouw  Manifest (Martijn Otten)
     - Kraantje aan 't Stroomt wel (Francine Thielen) 
   
 

3.   Film Running Dry....   er is zo veel...

 

4. Gevoel voor humus, levende bodem   vasthouden, (bergen, 
afvoeren)
    - Hoe de aarde leeft (Marc Siepman) en alles geeft op het juiste moment
    - Meer water terug in de aarde. (Lanny Olie)
 

5. Kinderen helpen met Vergroenen. Natuur dat zijn wij!
    - film met Matthijs Schouten over verschillende natuurvisies
    - Tiny Forest... 
    - Het project van Evans in Kenia (Ina Dijk)
    - Meer Struinen en Ontdekken (Kasper Heineke)
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6. Unesco (Geo) parken  Weten van Water  Leven met Water
    - Uit het leven van een bestuurder. Waar is het water in betere handen, bij 
      de gemeente, het waterschap of bij een bewuste bevolking (in een Unesco park) 
      Is de Stroomgebied benadering al praktijk? (Joke Kersten)
    - Het Unesco Geopark als motor voor sociale vernieuwing.
      De Abiotische, Biotische en Culturele aspecten bijeen (Gepco de Kruijff)
 

7.  In ons element met schoon, vitaal water, Voorkomen 
(Scheiden , Zuiveren)
     Voorkomen is beter dan genezen. 
   - Pesticiden, fungiciden en herbiciden, de gevolgen voor de natuur en onze gezondheid.
     Nu ook onderzoek in Gelderland (Margriet Samwel)
   - Grensoverschrijdend MEDUWA project, wat leren we o.a. over hormoonverstorende stoffen? 
(Alfons Uijtewaal)
   - De Schoonheid van Water (Giovanna Gommersbach)
 

8. Millenium Development Goals 's, de Donut Economie regionaal!
    Geld als Water, Watervrijheid
    Is de beschikbaarheid van geld bepalend voor ons doen en laten? 
   - Hoe financieren we gemeenschappelijkheid?  (Marielle Cornielje)
   - Water, gemeenschappelijk goed, de noodzaak van onafhankelijkheid (Simon Visscher)
   - De millennium ontwikkelingsdoelen en het nieuwe stemmen. Water wacht op onze stem en 
daad (Conny Bergé)
 

 9. Rondleiding provinciehuis 

Met hartelijke groet
Lies Visscher


