Uitnodiging bijeenkomst “De Waarde van Maaisel: van praktijk tot beleid”
Maandag 16 april vindt de bijeenkomst “De Waarde van Maaisel: van praktijk tot beleid” van de Biomassa
Alliantie plaats. Dit keer zijn we te gast bij onze partner Provincie Overijssel te Zwolle. Hieronder tref je het
programma en praktische informatie over de bijeenkomst.
Lees de routebeschrijving voor informatie over de route naar het Provinciehuis en het eventueel parkeren op de
Turfmarkt.

Wat gaan we doen?
·
·
·
·
·

·

Luisteren naar de laatste stand van zaken rond Circulair Terreinbeheer en de “Ketenkaart”.
Meedenken over de kennisontwikkeling: wat zijn de meest urgente kennisvragen?
Meedenken over monitoring: wat wordt er in de pilots gemeten?
Zelf aan de slag in Podium voor de praktijk, waar je vragen, successen, belemmeringen, ideeën met
elkaar kan delen.
Luisteren naar een gesprek over de Transitieagenda Biomassa en Voedsel: wat betekent dit voor ons en
onze partners? En waar staan wij met Circulair Terreinbeheer over 10 jaar? Een gesprek tussen lokaal
bestuur, landelijk beleid en regionale praktijk;
Een kijkje in de praktijk.

Programma:
09:00 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:00

Inloop & koffie/thee
Welkom door de dagvoorzitter
Laatste nieuws uit het programma Circulair Terreinbeheer en gesprek over de
“Ketenkaart”
Uitleg Open Space: Podium voor de praktijk
Podium voor de praktijk - werksessies

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:00
14:00 - 14:30

Kennisvragen en monitoring: plenaire toelichting en werksessies in groepjes
Gesprek met bestuurder, beleidsmaker en regionale pilot over de betekenis van de
Transitieagenda Biomassa en Voedsel voor Circulair Terreinbeheer

14:30 - 17:00

Veldbezoek Bij de Oorsprong in Zwolle of Dalfsen (facultatief)

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? Geef je dan op via info@circulairterreinbeheer.nl.
Denk je dat deze bijeenkomst ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld een pilotproject of iemand anders
die nog niet eerder betrokken is geweest bij Circulair Terreinbeheer? Stuur dit programma gerust door!
Voor vragen kun je ons uiteraard gerust benaderen.
Hartelijke groet,
Namens het Kernteam Circulair Terreinbeheer
Amar en Astrid

