Jaarverslag van de Studiekring Milieu 2008
De studiekring Milieu is opgericht in 1993 en heeft nu ca 200 leden. Doel van de studiekring
is het vormen van een netwerk van mensen die werkzaam zijn in de milieusector en een
band met Wageningen hebben. Jaarlijks organiseert de studiekring twee tot vier activiteiten
voor haar leden en andere geïnteresseerden, veelal in samenwerking met Wageningen
Universiteit en Research Centrum.
Activiteiten in 2008
In 2008 organiseerde de Studiekring Milieu 2 activiteiten. Op 22 mei werd samen met de
leerstoelgroep Milieusysteemanalyse (ESA) van de Wageningen Universiteit (WUR) een
studiemiddag met als thema ‘Succesvolle samenwerking tussen wetenschap, beleid en
maatschappij; Transdisciplinariteit in natuur- en milieubeleid’. Hiervoor waren 4 sprekers
uitgenodigd: Rik Leemans en Arnold van Vliet (WUR-ESA), Eefje Cuppen (Instituut voor
Milieuvraagstukken aan de VU), Jacomijn Pluimers (Stichting Natuur en Milieu). Het
symposium werd door circa 50 deelnemers bezocht.
Vrijdag 20 juni 2008 organiseerde de Studiekring Milieu een excursie naar de
Maeslantkering. Voorafgaand aan het bezoek aan de kering zelf, gaven Ard Wolters
(Rijkswaterstaat – Waterdienst) en Henk de Deugd (Rijkswaterstaat – Dienst Zuid Holland)
een toelichting op het beleid op het gebied van de veiligheid tegen overstromingen en de
veilgheid in de Zuid-Hollandse Delta. Aansluitend op de excursie was er een
ledenvergadering met diner. De excursie en vergadering werden door circa 10 mensen
bezocht.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief, die circa drie keer per jaar verschijnt, is het medium waarin studiedagen en
excursies worden aangekondigd, waarin nadien verslag wordt gedaan, en via welke de leden
met elkaar in discussie kunnen gaan. In 2008 zijn er twee exemplaren uitgekomen van de
nieuwsbrief.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2007 uit: Gerard Blom (voorzitter), Dick Bakker (secretaris;
afgetreden), Marieke de Lange (secretaris,toegetreden), Victor Brettschneider
(penningmeester), Darja Kragić Kok (toegetreden), Sandra Lenders, Titia de Mes
(afgetreden), Grietje Zeeman, en namens de studievereniging Aktief Slip achtereenvolgens
Joep Langeveld en Tanya Huizer.

