(Concept) Programma Voedsel Anders Netwerkdag:
Zaterdag 13 juni 2015, Kraaybeekerhof, Driebergen
Plek

Overkapping

Tijd
09:30

Grote tent

Oranjerie

Buxus

Linde

Wilg

Walnoot

Plenair (P) + Presentaties (Pr)

Workshop: (W)

Open Space (OS)

Open Space (OS)

Open Space (OS)

Film programma (F)

W: Workshop debatteren
Hoe zorg je ervoor dat argumenten overtuigend
worden gepresenteerd? Hoe ontzenuw je in een
discussie breed ingeslepen mythes zoals dat
Nederland de wereld moet voeden of dat
biologisch voedsel een niche is voor de rijken? In
deze debatworkshop krijg je inzicht in bruikbare
overtuigingstechnieken en oefen je in het
toepassen hiervan. In een inspirerend en
afwisselend programma geeft workshopleider Frits
Bloemberg van Het Debatbureau je inzicht in
technieken die in je werk van grote waarde kunnen
zijn.

Open Space aangevraagd door:
Tosca Peschier van Permacultuur
centrum Haarlem over:
Stadslandbouw.

Open Space aangevraagd door: Kim
Bunt van relevant food BV over: De
definitie van voedselkwaliteit in relatie
met gezondheid, gezond voedsel en
gezonde bodems.

Open Space aangevraagd door: Wytze Nauta
over: Natuur en landbouw. Hoe winnen we
de combinatie terug van extensieve
landbouw en veel natuur? Hoe ziet een noinput boerderij eruit?

Dirt:
When humans arrived 2 million
years ago, everything changed for
dirt. And from that moment on, the
fate of dirt and humans has been
intimately linked.
How can you affect that
relationship for the better?

Inloop met Koffie en thee

10:00

P: Opening en welkom.

10:20

P: keynote Speech by Prof. dr.ir. Pablo Tittonell, Chair Holder of the Farming
Systems Ecology Group at the Wageningen University.
About the importance of a strong movement for Agro-Ecology in the
Netherlands.
Taal: Engels

10:40

P: Uitleg en verzamelen Open Space onderwerpen

11:15

P r: Borgen van bodemkwaliteit.
De jonge bodems in Flevoland zijn de meest vruchtbare van Nederland. Toch
neemt de kwaliteit structureel af. Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut vertelt
hierover, aan de hand van het recente rapport dat hij schreef voor de RIDLV. Hoe
is het met de bodem in de rest van Nederland? Wat is de rol van de
voedselketen? Hoe kan het anders?

12:30

Hoe zorgen we ervoor dat er
voldoende grond in en rondom
steden beschikbaar komt voor
stadslandbouw?

Bekijk de trailer

Lunch

13:15

Pr: Wereldhandel en TTIP
In Nederland zijn we voor onze voedselproductie in steeds grotere mate
afhankelijk van de grillen van de wereldvoedselmarkt, met alle gevolgen van dien.
Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board zal hierbij stil
staan met een focus op het Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP). Wat zijn de recente ontwikkelingen van de onderhandelingen en de
eventuele gevolgen voor boeren in Nederland?

W: Omgaan met de pers.
Wil je beter of vaker in de (lokale) media komen om
het werk dat je doet als organisatie of initiatief?
Tijdens deze workshop zal Jasperine Schubb een
ervaren persvoorlichter van Milieudefensie je tips
geven over het effectief benaderen van de pers.

Open Space aangevraagd door:
Wouter van Eck over:
Agro-forestry. Hoe kan bereikt
worden dat er meer voedselbossen
(en andere projecten met
agroforestry) komen, zodat landbouw
en natuur beiden profiteren?

Open Space aangevraagd door: Anke
Kampschreur van de Questionmark
over: Transparantie in verduurzaming.
Hoe kunnen wij onze rol in
verduurzaming zo goed mogelijk
spelen?

Open Space aangevraagd door :Henk
Renting over : Voedsel Ontketend! In het
kader van Voedsel Anders komt er een dag
over korte ketens. Van VOKO en CSA tot
collectieve boerenwinkels, webshops, en
regionale foodhubs. Wie wil er meedenken
over / helpen met organisatie? Wat voor
vragen en initiatieven moeten er volgens jou
zonder meer aan de orde komen?

Dansen met de Gehoornde dames:
Een film over twee boeren die het
over een andere boeg te gooien en
op inspirerende
wijze laten zien wat er allemaal
nodig is om het verschil te maken.
Met nabespreking
Bekijk de trailer:

14:45

Pr: Scaling Up Agro-Ecology Approaches. (Taal: Engels)
An extensive body of evidence demonstrates how efficient scaling-up of
agroecological approaches can contribute to ensuring sustainable and resilient
agricultural and food systems today and in the future: assuring, among other
elements, food security and the realization of the Right to Adequate Food,
environmental preservation, resilience to climate change and mitigation of
human GHG emissions (in the whole food system), women’s empowerment, and
increased peasants’ control over agrifood systems. Leonardo van den Berg from
ELEIA and Kirtana Chandrasekaran from Friends of the Earth will tell about the
ideas to Scale up Agro-Ecology across the globe.

W: Zelf aan de slag.
Rinie Pen van Samen rooien en Judith Vos van de
Voko Amersfoort vertellen over hun ervaring bij
het opzetten van hun lokale voedsel initiatieven.

Open Space aangevraagd door: Guus
Geurts van platform ABC over: Hoe
de TTIP- en de klimaatcampagne aan
elkaar kunt koppelen? Beide
natuurlijk met de focus op voedsel en
landbouw.

Open Space aangevraagd door: Phyllis
den Brok over: Eten en kwaliteit van
leven. Eten en drinken als middel om
mensen langer zelfstandiger te houden,
kwaliteit van leven te verbeteren,
betere gezondheid, stimulering van
lokale economie, duurzaamheid en
lagere zorgkosten. Waarom wordt het
belang van eten en drinken voor de
individuele burger niet onderkent en
ondersteunt?

Open Space aangevraagd door Herman-Jan
van de film “Dansen met de gehoornde
dames” over: Filmbespreking.

Cowspiracy:
Toont op een confronterende maar
humorleuze manier de desastreuze
effecten van ons voedselsysteem
en biedt een pad naar een
duurzaam voedselsysteem
wereldwijd.

Pr: Eating from the Farm (Taal: Engels)
Stanka Becheva from Friends of the Earth Europe (FoEE) will tell about a study
done by FoEE about the economic benefits of short food supply chains like
farmers markets, CSA projects, innovative online based ways to connect farmers
and consumers with examples from France, Italy, the Czech Republic, Hungary
and Spain about their functioning, what motivate them, how they manage
challenges.

W: Lobby training.
Om een voedselinitiatief of campagne te kunnen
laten slagen kan het belangrijk zijn om bij de juiste
mensen je vraag of standpunt onder de aandacht
te brengen. Tijdens deze workshop leer je van
Mariken Gaanderse meer over de kunst van het
lobbyen. Met wie heb je te maken, wat hebben ze
nodig en benader je ze op een effectieve manier?

Open Space aangevraagd door :Flip
van A-seed: over:
Landbouw en activisme. We kunnen
verantwoord consumeren en een
moestuin bewerken, maar wat
kunnen we nog meer doen om de
negatieve impact van landbouw op
milieu en maatschappij terug te
dringen?

Open Space aangevraagd door: Robert
Orzanne over: Voedselverspilling.

Open Space aangevraagd door: Jacomijn
Pluimers van milieudefensie over: Anders
eten.

16:15

17:45

Bar open + Muziek + een aantal afsluitende woorden.

18:15

Vegetarische Barbecue

20:15

Na een korte presentatie van deze inspirerende
initiatieven mag je de initiatiefnemers de hemd van
het lijf vragen.

Einde dag

Hoe kunnen we voedselverspilling in
huishoudens tegengaan?

Wat als we het helemaal anders doen? Wat
als onze verschillen het verschil maken? Wat
als we met elkaar in zee gaan?

Bekijk de trailer:

Hoe versnellen we de voedseltransitie van
dierlijk naar een plantaardig consumptie?

The worm is turning
Aan de hand van
praktijkvoorbeelden wordt
getoond hoe we voedsel kunnen
produceren en tegelijkertijd het
sociale en ecologische milieu
kunnen herstellen.
Bekijk de trailer:

