
Sponsor: 

Deelname is voor Lions 40€ en voor niet-

Lions 65€ (incl. koffie/thee/lunch en borrel).  

De Koepelkerk aan het Kattengat 1 is 3 min. 

lopen van Station Amsterdam CS en 2 min. 

van Parking Amsterdam Centrum. 

Voor meer over Lions en Duurzaamheid en 

aanmelden zie: www.duurzaam.lions.nl 

Van harte welkom bij het symposium. 

 
De Lions bestaan in 2017 100 jaar. Al een 
eeuw lang worden mensen in nood over de 
hele wereld geholpen door de grootste 
service club ter wereld. Lions leveren hun 
bijdrage om de aarde leefbaar achter te laten 
voor de toekomst. Om dat te benadrukken 
willen de Lions Nederland hun verjaardag 
vieren met een groots duurzaamheids 
symposium. 
 

Een dag waarop we reflecteren hoe wij in stad 
en platteland duurzaam samen kunnen leven.  
Een dag die perspectief geeft voor de 
toekomst. En Lions laat zien hoe wij kunnen 
bijdragen voor de volgende 100 jaar. 
 

Ik wens u een motiverend evenement! 
 
Anne Cazemier 
Voorzitter Stichting Lions & Duurzame 
Leefomgeving 

Sprekers  

 
Abdelhuheb Choho,  
wethouder Duurzaamheid te 
Amsterdam en bestuurslid 
bij het Klimaatverbond en 
voorzitter van het Eurocities 
Environment Forum. 

 

 
Marc Calon,  
voorzitter Land- en Tuinbouw 
Organisatie Nederland (LTO) 
en akkerbouwer en 
natuurontwikkelaar in 
Groningen. 

 

  
Bertus Buizer,  
voorzitter van de Sustainable 
Food Supply Foundation. En 
vertegenwoordiger van People 4 
Soil, een organisatie die zich inzet 
voor verbetering van de bodem. 

 

 
Chris de Visser,  
Coordinator Sustainable food 
and non-food production, 
Wageningen UR. Business 
developer biobased en 
circulaire economie. 

Sprekers en dagvoorzitter  

 
Jan de Boer,  
directeur Dura Vermeer Bouw 
Midden West.  
Al jaren bezig met duurzaam 
bouwen. Lid van Network 
Council van de Amsterdam 
Economic Board. 

 
 
Jan van Betten,  
oprichter en directeur nudge.  
Wijdt zich aan het dichterbij 
brengen van een duurzame 
samenleving. En het  inspireren 
van mensen! 
 

 
Ria Schutte, Dag-voorzitter, 
voorzitter Stuurgroep 100 
jaar Lions. Lion in hart en 
nieren en ervaren voorzitter.  



“Naar een duurzame verbinding

tussen stad en platteland”

Lions Centennial

Symposium Duurzaamheid

14 oktober 2017

Koepelkerk, Amsterdam

“We Serve” 

 
Lions Nederland is onderdeel van de grootse 
NGO (non Gouvernementele Organisatie) 
binnen de VN en de grootste organisatie van 
serviceclubs ter wereld. Internationaal telt ze 
meer dan 1,4 miljoen leden, verenigd in 
46.000 clubs in 193 landen. Binnen Nederland 
zijn 435 Lionsclubs en 10 Leoclubs met totaal 
11.500 leden actief. Het motto van Lions Clubs 
International (LCI) is “We Serve”- “Wij 
Dienen”. 
 
Al ruim 30 jaar zetten Lions zich in voor het 
behoud van de natuur in de brede zin met als 
thema “Preserving the Environment”. In 2011-
2012 werden o.a. in het kader van het 
internationale boomplanproject wereldwijd 
15 miljoen bomen aangeplant. 
 
De Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving 
is onderdeel van Lions Nederland. De Stichting 
zet zich in voor de bewustwording van alle 
Lions leden van het belang van een duurzame 
leefomgeving. Zij stimuleert en faciliteert de 
Clubs effectieve activiteiten te initiëren en uit 
te voeren die helpen Nederland te 
verduurzamen.  

Programma 

 
10:30 Welkom    Anne Cazemier 

10:35 Introductie programma    Ria Schutte 

10:40 Opening    Abdelhuheb Choho 

11:00 De hedendaagse landbouw    

 Marc Calon 

11:30 Duurzame wereldvoedselvoorziening en 

uitdagingen voor boeren en burgers   

Bertus Buizer 

12:00 Lunch  

13:00 Gebruik van akkerbouw gewassen en 

reststromen voor de circulaire economie   

Chris de Visser 

13:30 Duurzame ontwikkelingen in de bouw 

Jan de Boer 

14:00 De burger aan zet voor een duurzame 

toekomst    Jan van Betten 

14:30 Thee 

15:00 Lions en Duurzame Leefomgeving:  

hoe verder?  Panel 

15:45 Afsluiting    Ria Schutte en Anne Cazemier 

16:15 Lions doen: LC Nijmegen en LC Den Haag-

Scheveningen. 

16:45 Borrel 


