Programma 'Kampeer in de Lutkemeer' 14-16 september 2018
Voor behoud van de polder en Boerderij de Boterbloem
thv lutkemeerweg 276 Amsterdam
Er is een kampeerplaats met toiletten. Bezoekers moeten zelf zorgen voor slaapgelegenheid (tent,
caravan of camper), slaapzak en matje. Natuurlijk zijn dagjesmensen ook van harte welkom! Vanaf
zaterdag is er ontbijt, lunch en avondeten. Er zijn grote tenten waar workshops en lezingen plaats
vinden en waar bij slecht weer in gegeten kan worden. Wij zorgen voor muziek, een bar en heel
veel leuke activiteiten!

Vrijdag 14 september
tenten opbouwen en openluchtfilm

Om 21 uur gaat het terrein open voor publiek: buren, boeren en buitenlui. De tenten kunnen
opgezet worden en het kampvuur aangestoken. Vanaf 21.30 draait de film Milagro Beanfield War.

Zaterdag 15 september
lezingen, workshops, kinderactiviteiten, theater en muziek
Een heel divers programma in drie tenten en daarbuiten. In de tent ' Landbouw & Klimaat' zijn
lezingen en discussies over klimaatverandering, voedselbossen, rafelranden en stadsontwikkeling,
nieuwe boereninitiatieven en de problematiek rondom de toegang tot land. In de tent ' Grond en
Geld' meer over de geschiedenis van de polder: de ontstaansgeschiedenis maar ook de recente
geschiedenis over grondtransacties. Verder lezingen over solidaire economie, 'The Commons',
circulariteit en greenwashing.
In de activiteiten tent is van alles te doen voor kinderen: knutselen, circusworkshop, sport en spel.
Maar ook volwassenen kunnen er een workhop 'bouw je eigen rocket stove' volgen. Op pagina
twee staan de details en tijden van het zaterdagprogramma.
Daarnaast zijn er wandel,- en fietsroutes verkrijgbaar (om vanuit het kamp de polder te
ontdekken), is er kindertheater, yoga, kunnen er hutten en wachttorens gebouwd worden en
reuzenbellen geblazen. ’s Avonds is er een kampvuur met verhalen, een nachtvlinderlezing en
muziek van o.a. De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht en de Beatzers.

Zondag 16 september
zaaien voor de toekomst en optreden De Kift
In de ochtend is er de mogelijkheid om onder leiding van een bioloog de polder te verkennen.
Uitslapen kan natuurlijk ook.
Vanaf 11 uur is er een training voor het aspirant Lutkemeer Leger. Op ludieke wijze besteden we
serieuze aandacht aan de reële dreiging die er is: het oprukkende bedrijventerrein in de
Lutkemeerpolder! Onder leiding van 'Stroomversnellers' oefenen we diverse technieken om ideëen
kracht bij te zetten: Hoe verdedigen we de polder en op welke manier blokkeer je een zandwagen?
Tegelijkertijd is er een workshop ' Growing a better future': een workshop over de beweging van
activisme naar landbouw en waarom dit eigenlijk hetzelfde is.
Vanaf 14.00 treedt De Kift op, een veelkoppige, poëtische fanfare-punkbandvol tomeloze energie,
intimiteit, weemoed en euforie. Aansluitend nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan
“Zaaien voor de Toekomst”. Een kleine daad van verzet, want wie zaait, zal oogsten!
Uiterlijk 16.30 willen we starten met het afbreken van het kamp. Alle hulp daarbij is natuurlijk
welkom!

Details programma zaterdag & zondag
versie 13 september

Tent 'Landbouw en Klimaat'
11.15 – 12.45 ASEED
Landbouw en klimaatverandering
De productie van ons voedsel kan anders; op een
duurzame wijze, 'fossiel vrij', met een gezonde
bodem die koolstof opslaat in plaats van uitstoot.
Dicht bij de consumenten zodat het transport
minimaal is en de betrokkenheid maximaal. Een
workshop over landbouw zoals wij die willen
vormgeven en hoe we dat willen bereiken.
13.00 – 14.15 BoerenVuur
toegang tot land en boerencollectieven
Discussie over de moeilijkheden en veranderingen
die nodig zijn om de toegang tot en zekerheid op
land te verbeteren. We praten over de rol die
collectieven van (toekomst)boeren kunnen spelen,
zowel in het verkrijgen van land als door samen te
werken op het land. Op die manier kunnen we
elkaar versterken en een landbouw creëren die
waarde geeft aan natuur en landschap.
14.30 – 15.45 Wouter van Eck
Voedselbos: kansen en succes
In een succesvol voedselbos worden landbouw en
natuur gecombineerd, door een eetbaar systeem
van meerjarige gewassen aan te leggen.
Ecologische principes van een natuurlijk bos zijn
hierbij leidend. Wat zijn de kansen van
voedselbossen voor duurzame voedselproductie?

16.00 – 17.15 Arnold van der Valk
Urban agriculture and planning
In planning manuals, The Netherlands are often
portrayed as 'a planner's paradise'. The use of
space is carefully designed and planning follows
strict rules and blueprints. But, even in this alleged
paradise for planners, greenspace and urban
agriculture very often fall victim to excessive
urbanisation and uncontrolled competition for
urban spaces. Why does this happen? (ENGELS)
17.30 – 18.30 Coöperatie Biopolder Lutkemeer
Presentatie toekomstplan en meet & greet
Presentatie van het plan Biopolder Lutkemeer. Deze
toekomstige coöperatie van (agrarische)
ondernemers wil het in het westelijke deel van de
Lutkemeer biologisch voedsel voor de stad
Amsterdam produceren. Meet and greet voor
geïnteresseerden om zich aan te sluiten bij de
coöperatie.

Tent 'Grond & Geld
Erik Swierstra
Historie van de Lutkemeerpolder
Leer meer over de historie van de Lutkemeer. Waarom is deze
polder anders dan de omliggende polders? Wat is de
ontstaansgeschiedenis en hoe hebben de Lutkemeer en
Osdorpse polders zich verhouden tot de stad. Erik Swierstra
van de werkgroep Historie Sloten Oud-Osdorp vertelt aan de
hand van foto's en kaarten het verhaal van de
Lutkemeerpolder.
Natasha Hulst Worth knowing
The Commons: who own's the land?
We want a city focused on long-term climate benefits instead
of private short-term profits. But what does Amsterdam’s goal
of achieving a circular economy in 2050 really mean? And what
role must land play in a truly circular economy? Natasha shows
a perspective on circularity rooted in the Commons. Achieving
an economy that is both just and sustainable, means that
scarce land and natural resources can no longer be merely
bought and sold on the market to the highest bidder.
Eveline Lubbers
SADC en het witwassen van vuile praktijken.
Vrijwel ieder bedrijf besteedt aandacht aan zijn imago. In veel
gevallen is het reclame en wordt de consument een rad voor
de ogen gedraaid. De claim om goed voor het milieu zijn wordt
'greenwashing' genoemd. ‘Circulaire projectontwikkeling’ met
vernietiging van een biologische boerderij en een historische
polder, (Het circulair noemen van projectontwikkeling terwijl
hiervoor een mooie historische polder en biologische boerderij
voor vernietigd moet worden), is een schoolvoorbeeld van
greenwashing. Eveline Lubbers is gespecialiseerd in het
onderzoeken en onthullen van 'corporate strategies'.
Frans van der Steen platform Duurzame en Solidaire Economie
We groeien te pletter
Waarom de huidige economie een doodlopende weg is, en
alternatieven als de Boterbloem juist de enige geloofwaardige
weg voor de toekomst zijn. "Een stabiel klimaat, voldoende
water en voedsel en biodiversiteit vormen de basis van het
menselijk leven. De groeiverslaving en het consumentisme van
de huidige geldeconomie ondergraven al die menselijke
bestaanscondities in snel tempo."
SPOK (speculante onderzoeks kollektief)
Grondtransacties en speculatie in de polder
De wereld van projectontwikkelaars en grote bouwbedrijven is
altijd al een wespennest geweest waar democratische regels
makkelijk genegeerd worden en alles draait om geld verdienen.
Ook de Lutkemeerpolder is een mijnenveld aan duistere
speculaties met grond gebleken.

Zaterdag programma overdag
Activiteitentent
09.30-10.30

Buiten

Doorlopend

wachttoren en huttenbouwen

11.00- 17.00
aardappels rooien

Yoga

11.00 – 12.30 Hooivorken maken en knutselen
12.30 – 14.30 Workshops Circuswerkplaats Boost

sportveld

13.30 – 14.00 Kindertheater Mantaan

slootje springen

14.30 – 16.00 Hooivorken maken en knutselen

wachttoren en huttenbouwen

15.00 – 16.00 Bouw je eigen rocket stove
16.30 – 17.00 Kindertheater Mantaan

Zaterdagavond programma
Buitenpodium

Activiteitentent

Kampvuur

20.00 Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
20.30 Hilde Labadie (singer & songwriter)
21.00

Nachtvlinderlezing door Drs. Woldendorp Verhalen & Vuur door Rik

21.30 Mike Monaghan & company (country)
21.45 Fanfare van de Eerste Liefdesnacht

Va 22.00 filmpjes Wendlandstrategien

22.30 Beatzers

Doorlopend, rondleidingen en wandelingen
Wandelingen

Buiten

Rondleidingen

Eten

Zaterdag-ochtend 10.30
Trage Tocht Osdorp
olv Rutger

Fietstocht Noodzaak

13.30 De Boterbloem

8.00 – 10.00 ontbijt

Wandelen Rondje Lutke

15.00 de Tuinakker

11.00 – 17.00 snacks

Aardappels rooien

19.00 – 20.00 avondeten

Zondagprogramma
Buiten

Activiteitentent

8.00 – 10.00

ontbijt

10.30 – 11.00

Wandelen olv Gert Snoei

11.00 – 13.00

Training Lutkemeer Leger

Bottom up: growing a better future (ENGELS)

Stroomversnellers trainen de aspirant leden
van het Lutkmeerleger om de polder te
verdedigen.

This workshop is about moving from activism to farming and why
they are basically the same thing. About how changing the way
we farm can have a positive impact on society as a whole - from
climate change to moving towards a more equal
society, and about the challenges you face while doing that."

13.00 – 14.00

lunch

14.00 – 15.00

De Kift

15.00 – 16.00

Zaaien voor de Toekomst

Vanaf 16.30

Afbreken

