
 
 
Maandag 31 oktober  
10.00 – 11.00 uur  
De klimaatadaptieve tuin – De Groene Coach/Marit Grasman.  
Advies voor het maken van een mooie klimaatadaptieve tuin. Een klimaatadaptieve tuin is goed 
bestand tegen hoosbuien en droogte, iets waar we vandaag de dag steeds vaker mee te maken 
krijgen. Met simpele en goedkope aanpassingen kan er al heel veel bereikt worden om de 
temperatuur in je tuin te verlagen, water te besparen en de biodiversiteit te verbeteren. De uitleg 
met krijt op de stenen is de hele week te bezichtigen. 

Presentatie: Lokaal voedsel 
Een informatietafel met algemene informatie over een voedselbos en specifieke informatie over de 
plek en de mogelijkheden van het Voedselbos Huizen. Vanaf 31 oktober kan je deze tafel tijdens de 
openingstijden van HAVEN 5 bezoeken. 
 
15.00 - 17.00 uur 
Workshop: upcycle your bag – Lisa’s creative dreams/Lisa Brouwer 
Wil je ook graag een unieke, duurzame tas die helemaal past bij jou? Kom dan langs bij de workshop. 
Ik neem je mee in het creatieve maakproces en laat zien hoe je met herbruikbare materialen jouw 
tas kunt samenstellen. Prijs: € 7,50 incl. materiaal kosten. Maximaal 4 mensen. 
 
Dinsdag 1 november 
12.00 – 13.00 uur 
Workshop - Lidl 
De voedselsector staat voor een grote uitdaging: verduurzaming is nodig om de groeiende 
wereldpopulatie te voorzien van gezond eten op een manier die de aarde niet uitput. Lidl wil een 
gezonde en duurzame leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk maken. In deze workshop 
neemt Esmée van Veen, duurzaamheidsmanager bij Lidl Nederland, u mee in de reis naar een 
duurzaam voedselsysteem. De workshop is zowel gericht op particulieren die geïnteresseerd zijn in 
de voedselsector, als op bedrijven die geïnteresseerd zijn in duurzaam ondernemen. 
 
  



19.30 - 21.00 uur 
Kennismaking - Klimaatburgemeesters Huizen 
Sinds kort heeft Huizen vier klimaatburgemeester: Stef Weekers, Gert-Jan van Dommelen, Marit 
Grasman en Esther Baylé. Zij willen samen invulling geven aan dit ambassadeurschap, omdat je 
samen uiteindelijk meer kunt bereiken. Kom dinsdagavond kennismaken met de 
klimaatburgemeesters om te horen wat hun plannen zijn en om jou inspiratie mee te geven!  
 
Woensdag 2 november  
20.00 - 21.00 uur 
Inspiratie sessie: Lucas Mol – De Groene Afslag. 
Lucas heeft een groene afslag in zijn leven genomen. Wat o.a. resulteerde in de creatieve, duurzame 
pleisterplaats van de toekomst langs de A1, De Groene Afslag.  
Het is een gemeenschappelijk speelplein voor mensen die inzien dat we linksom, rechtsom, een 
aantal dingen zullen moeten veranderen in onze levens. Lucas deelt zijn verhaal over het nemen van 
de groene afslag in zijn leven en laat daarmee zien dat verandering niet ingewikkeld, moeilijk, eng of 
vies is, maar juist zinnig en leuk. 
 
Donderdag 3 november  
14.00 – 16.00 uur 
Informatiekraam: Nico Voskamp - Huizen Duurzaam 
Kom kennismaken met de lokale energie coöperatie Huizen Duurzaam. Een burgerinitiatief dat 
mensen informeert over de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. De energiecoaches van 
Huizen Duurzaam geven op basis van een huisbezoek een persoonlijk, vrijblijvend, professioneel en 
gratis advies. Nico vertelt je er graag alles over. Ben je meteen enthousiast, aanmelden voor een 
huisbezoek kan meteen. 
 
20.00 – 21.00 uur 
Presentatie: The Capsule Wardrobe – Esther Baylé 
In de jaren ‘90 studeerde Esther Baylé af op Modeacademie Vogue met een zestal kledingcollecties, 
geïnspireerd op de relatie tussen cultuur en natuur. Jarenlang bleef circulariteit aanwezig bij haar 
kledingkeuzes. Tegenwoordig swapt of shopt ze tweedehands, koopt ze duurzaam of ontwerpt zelf 
haar kleding. Vanavond vertelt ze hoe een capsule wardrobe een praktische en duurzame keuze kan 
zijn voor een kledinggarderobe en hoe je die samenstelt.  
 
Vrijdag 4 november 
20.00 – 21.30 uur  
Tegenlicht Meet Up Huizen - Karin Rienstra 
We gaan samen kijken naar en in gesprek over de Tegenlicht aflevering Boeren, burgers en beren.  
Tegenlicht laat zich in deze aflevering verrassen door de natuur en spreekt met boeren, ecologen en 
ondernemers in natuurherstel. Wat zijn hun dromen voor de natuur? En hoe ziet onze omgang met 
de andere diersoorten er dan uit? Van vlechtheggen tot 'convivial conservation', van ecotoerisme tot 
biologisch boeren.  Wat moet er gebeuren om de natuur nog generaties lang door te kunnen geven? 
 
Zaterdag 5 november 
11.00 – 13.00 uur 
Bezoek locatie Voedselbos Huizen 
Samen met de Gemeente Huizen hebben we een locatie gevonden waarvan we denken dat deze 
geschikt is voor het Voedselbos. Op zaterdag 5 november gaan we de plek verkennen en is er ruimte 
om ideeën en mogelijkheden te delen. We spreken om 11.00 uur af bij de kinderboerderij De 
Warande in het Stadspark en lopen naar de toekomstige locatie van het Voedselbos. 
 


