
13 DECEMBER 2009 in de OPENBARE BIBLIOTHEEK te GOUDA, aan de 
Spieringstraat nr. 1: 
Prof.dr. Hans Opschoor , autoriteit op het gebied van de milieu- en ontwik-
kelingseconomie over 
“WAT IS EEN DUURZAME ECONOMIE?” 
 

 

Wat is een duurzame economie? Hoe kunnen we mondiaal de milieupro-
blemen, de toenemende ongelijkheid, de armoede en de veiligheid aan-
pakken? Hoe kunnen we productie- en consumptiepatronen duurzaam 
maken? 
Dat is het onderwerp van de lezing die prof. dr. Hans Opschoor op zon-
dag 13 december voor het Agnietenconvent houdt in de Openbare Bibli-
otheek in Gouda.  
 
Prof. dr. Hans Opschoor is een autoriteit op het gebied van de milieu – en 
ontwikkelingseconomie. Hij is lid van de VN-Commissie voor Ontwikkelingsbe-
leid, voormalig rector en hoogleraar aan het Institute of Social Studies en 
voormalig hoogleraar aan de VU. 
 
Dit is de laatste lezing in een drieluik over ‘Een duurzaam Nederland, een uit-
daging? ‘ 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, verminde-
ring CO2 uitstoot, tegen gaan van vervuiling van grond water en lucht, voed-
sel uit eigen streek en eerlijke verdeling van grondstoffen. 
Na  de lezing gaat prof. ir. Jan Stuip in debat met wethouders van de ge-
meente Gouda, met leden van de Raad van Kerken, met vertegenwoordigers 
van duurzame wijkontwikkeling, 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 13 december start om 11.15 uur  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 

http://www.urgenda.nl/
http://www.agnietenconvent.nl/
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