DUURZAAMHEID
Rapenburg 100, Leiden
aanvang 20.00 uur
dinsdag
31 maart
Hans
Opschoor
hoogleraar milieuecono
mie ontwikkelingsvraag
stukken aan de VU
dinsdag
7 april

Vier dinsdagavonden in gesprek
over duurzaamheid
'Na ons geen zondvloed'
De milieudruk vormt een veelkoppig probleem. In het de
bat erover heerst verwarring en polarisatie; vaak wordt
gefocused op de materiële dimensies ten koste van die
pere wortels. Hoe begrensd is de ruimte voor milieuge
bruik? Wie bepaalt dat? Hoe kunnen we de duurzaam
heid van ons gebruik daarvan proberen te borgen?
Er wordt een denkkader gepresenteerd dat ook de vol
gende twee avonden gebruikt zal worden.

'Hoe groen is de vooruitgang?'

Zorg voor de natuur moet ingebed worden in onze le
vensbeschouwing. Ons gedrag moet, oog in oog met de
onrustbarende aantasting van de biodiversiteit, grondig
veranderen. Zo’n verandering is alleen kansrijk als we
duurzaamheid niet alleen als een technisch/economisch
Jan Boersema
vraagstuk, maar ook als een levensbeschouwelijk vraag
hoogleraar grondslagen
stuk zien. Christendom en Verlichting hebben een bond
milieuwetenschappen
genootschap gesloten als het gaat om een krachtig
aan de Universiteit Leiden vooruitgangsgeloof. Dat vraagt om correctie. Er is een
ander verhaal nodig. Wat dient zich daarvoor aan?
dinsdag 14 april
In gesprek met:
Hans Opschoor
& Jan Boersema

'Wat staat ons te doen?'
Afronding van de eerdere discussies en uitdieping van de
levens en wereldbeschouwelijke wortels van de onduur
zaamheidsproblematiek en de analyse en aanpak daar
van. Nieuwe levensstijlen, een groene en meer circulaire
economie, andere aansturings en beschermingsmecha
nismen: wat kunnen wij in zijn algemeenheid doen?

dinsdag 21 april

'Hoe maak je dromen waar?'

Tjitske Veldkamp
Ckees van Oijen

Hoe krijg je mensen in beweging voor de energietransi
tie? Hoe ga je van idee naar plan? Het Ideecafé neemt
de mondiale duurzaamheidsdoelen als inspiratie voor
lokale initiatieven. Bewonersinitiatief Duurzame Energie
Merenwijk biedt wijkbewoners praktische hulp bij het
nemen van maatregelen en zoekt coöperatieve en duur
zame oplossingen in de wijk. De invoering van de Omge
vingswet en wat dat voor bewoners en burgerinitiatieven
betekent komt ook aan de orde.

