Kids College

Roosevelt
junior

Woensdag 4 april 15:00 - 16:30 ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Zit je in groep 6, 7 of 8? Ben je nieuwsgierig? Dat komt goed uit! Roosevelt Junior
organiseert in samenwerking met ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, ZMf
en University College Roosevelt weer een supertof Kids College. Wordt een echte
Roosevelt Junior student en volg college net als op de universiteit!

KLAAR VOOR (KLIMAAT)VERANDERING?
Prof. Joost Schrijnen, expert ruimtelijke ordening en Robbert Trompetter,
ZMf, beleidsmedewerker landschap

We verwarmen onze huizen met energie. We maken spullen
met energie. We laten onze auto’s rijden met energie. Maar waar
komt al die energie vandaan? Vaak is die energie afkomstig van
aardolie en aardgas, of dat nu in de vorm van benzine, gas of
elektriciteit is. Het gebruik van deze fossiele brandstoffen leidt
tot teveel CO2 uitstoot die weer zorgt voor klimaatverandering
met smeltende ijskappen en extremer weer (hitte, hoosbuien).
Gelukkig stappen we steeds vaker over op duurzame energie. Maar
voor die omschakeling hebben we ruimte nodig, voor windmolens,
zonnepanelen en getijde-energie. En door de klimaatverandering
hebben we ook ruimte nodig voor bijvoorbeeld de afvoer van al
dat extra regenwater. Maar waar moeten we dit allemaal laten?
Hoe moeten we dat regelen? Willen we die ruimte wel opgeven?
Willen we bijvoorbeeld wel een windmolen in onze achtertuin?
Dit Kids College is een afgeleide van de Thijs Kramerlezing 2018
met hetzelfde onderwerp op 19 april.

Meer informatie
Deelname is gratis. Inschrijving is wel verplicht. Het college duurt van 15:00 tot ongeveer
16:30 uur met een korte pauze tussendoor. De middag zal plaatsvinden in de ZB in Middelburg,
Kousteensedijk 7. Meer informatie volgt bij inschrijving.
Wil je meedoen?
Geef je voor 3 april op door een mailtje te sturen met je voor- en achternaam, je groep
en je school naar n.zande@ucr.nl.

