
15 NOVEMBER 2009 IN DE AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe 
Markt: 
Paul Bos , boer, lid en regiospinner van Urgenda over 
“MOGEN WE U EEN MOOIE STREEK LEVEREN ? - DUURZAAM 
ONDERNEMEN EN DUURZAME VOEDSELVOORZIENING” 
 

 
Mogen wij u een mooie streek leveren? Over eigentijdse behoeften van burgers 
gecombineerd met de traditie van boeren, over nieuwe verbindingen tussen stad 
en platteland en de kansen die dat oplevert voor duurzame gebiedsontwikkeling 
en duurzaam voedsel.  
Dat is het onderwerp van de lezing op zondag 15 november. 
 
Paul Bos (1960) groeide op in de Haarlemmermeerpolder, zijn ouders hadden daar een 
gemengd bedrijf, en na een snelle marketingcarrière besloot hij in 1999 alsnog de boer-
derij van zijn ouders over te nemen. Hij heeft nu onder de rook van Schiphol een 
schaapskudde die hij aanbiedt als aaibare en eetbare maaimachine, hij organiseert in-
spiratiebijeenkomsten voor overheden en bedrijven over natuurlijke groei en ontwikke-
ling, en werkt in een nieuwe coöperatie met collega-boeren aan intelligente verbindin-
gen tussen stad en land. Ook is Paul lid en regiospinner voor de stichting Urgenda. 
 
Dit is de tweede lezing in een drieluik over ‘Een duurzaam Nederland, een uitdaging ‘ 
dat het Agnietenconvent organiseert samen met onze streekgenoot prof. ir. Jan Stuip. 
Jan Stuip heeft met collega-wetenschappers de Urgenda gelanceerd, een actieplan om 
Nederland duurzaam te maken (zie daarvoor www.urgenda.nl). Duurzaamheid staat 
o.m. voor energiebesparing, vermindering CO2 uitstoot, tegen gaan van vervuiling van 
grond water en lucht, voedsel uit eigen streek en eerlijke verdeling van grondstoffen. 
Na  de lezing gaat prof. ir. Jan Stuip in debat met wethouders van de gemeente 
Gouda, met leden van de Raad van Kerken, met vertegenwoordigers van Duurzame 
wijkontwikkeling, van ‘Wijland’ (een nieuw netwerk dat zich inzet voor radicale maat-
schappelijke verandering),van de Stichting Het Groene Hart en van De Windvogel over 
de vraag ‘ wat in Gouda en omgeving onze bijdrage kan zijn ?’  
 
De bijeenkomst op 15 november start om 11.15 uur (Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 
in Gouda) en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De toegang is vrij. 
Zie voor de gehele lezingenserie (in 2009) en het programma in  2010 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111, 

Jan Stuip, tel. 0182-396394 

Zie ook www.agnietenconvent.nl  
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