Jaarverslag van Kennis Netwerk Milieu 2011
Sinds 1 mei 2011 heet Studie Kring Milieu Kennis Netwerk Milieu (KNM). Deze
naamsverandering is tegelijk geïntroduceerd met het nieuwe logo en het in de lucht gaan van
onze web-site. Het nieuwe logo staat voor de elementen water, lucht en bodem - de drie
pijlers van onze natuurlijke leefomgeving. Tevens geeft het logo het verbindende element
aan tussen deze drie milieucompartimenten
Kennis Netwerk Milieu is opgericht in 1993 en heeft nu ca 200 leden. Doel van het netwerk is
het vormen van een netwerk van mensen die werkzaam zijn in de milieusector en een band
met Wageningen hebben. Jaarlijks organiseert het netwerk twee tot vier activiteiten voor
haar leden en andere geïnteresseerden, veelal in samenwerking met Wageningen
Universiteit en Research Centrum.
Activiteiten in 2011
In 2011 organiseerde Kennis Netwerk Milieu 2 symposia. In maart werd samen met het
Netwerk Land & Water een symposium georganiseerd over de rol van de media in het
klimaatdebat. Er waren lezingen van Bart van den Hurk (KNMI), Rik Leemans (Wageningen
Universiteit), Pavel Kabat (Wageningen Universiteit), Jan Gutteling (UTwente) en Martijn van
Calmthout (Volkskrant). Helaas moest tweede kamerlid Diederik Samsom op het laatste
moment afzeggen. Het symposium werd bezocht door ongeveer 60 personen.
In november is er een symposium georganiseerd over plastics in het milieu. Er waren
lezingen van Arjen Wals (Wageningen Universiteit), Arend Bolt (Van Gansenwinkel Groep),
Jeroen Dagevos (Stichting de Noordzee) en Karin Molenveld (Wageningen UR). Er waren
ongeveer 30 deelnemers.
De ledenvergadering is gehouden in december, en werd door ca. 8 leden bezocht (onder het
genot van een etentje).
Website
In 2011 is er een eigen website gebouwd. Dit is samengegaan met de naamsverandering
naar Kennis Netwerk Milieu. De website is bedoeld als vervanging van de nieuwsbrief.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2011 uit: Gerard Blom (voorzitter), Marieke de Lange (secretaris),
Victor Brettschneider (penningmeester), Darja Kragić Kok (aftredend), Sandra Lenders, Lex
van Dijk, Caroline Moermond en een vertegenwoordiging namens de studievereniging Aktief
Slip.

