
From: Hannie Korthof Sent: Monday, June 15, 2009 5:35 PM To: Hannie Korthof Subject: 
Uitnodiging conferentie biodiversiteit 3 juli Naturalis 

 
Graag nodigen wij u, misschien nogmaals, uit voor de conferentie Lekker Groen, biodiversiteit in de 
regio, op 3 juli in museum Naturalis in Leiden. Tijdens een aantal bijeenkomsten in de regio, onder de 
naam Lekker Groen, hebben inwoners en maatschappelijke groeperingen nagedacht over wat zij in de 
toekomst met groen in de regio willen. Al deze Groene Visioenen samen vormen de basis voor de 
breed gedragen maatschappelijke visie Biodiversiteit die wij op 3 juli tijdens de conferentie zullen 
presenteren. Naturalis ondersteunt de conferentie ruimhartig en biedt de deelnemers op 3 juli 
bovendien gratis toegang tot het museum aan (van 10 - 17 uur). U kunt hier gebruik van maken door 
uw deelnamebevestiging te tonen. 
 
 
Bijgevoegd vindt u een uitnodigingsbrief en het programma. Wij hopen dat u komt! Aanmelden kan via 
lekkergroen@mdwh.nl, o.v.v. naam, organisatie en functie (indien van toepassing) en 
telefoonnummer. 
 
Met dank en vriendelijke groet, mede namens de andere initiatiefnemers van het project, Mirte van 
Daalen (gemeente Leiden) en Menko Wiersema (Provincie Zuid-Holland), 
 
 
Hannie Korthof, Adviseur Milieucommunicatie 
 
 
Van: Wim ter Keurs [mailto:riaenwimterkeurs@freeler.nl] Verzonden: dinsdag 16 juni 2009 15:48 
Aan: Hannie Korthof Onderwerp: Re: Uitnodiging conferentie biodiversiteit 3 juli Naturalis 
 
Ha Hannie! 
 
Misschien moet de gemeente Leiden en vooral John Steegh (GroenLinks?!) dit initiatief (over "groen" 
en "biodiversiteit" in en om Leiden) eens in verband brengen met hun gedram voor de RijnlandRoute 
dwars door de weidevogelgebieden van de Zuidwijkse, de Papenwegse en de Oostvlietpolder en pal 
langs het landgoed Berbice. Als je dat niet met elkaar in verband brengt, wordt/is "Lekker Groen, 
biodiversiteit in de regio" een volstrekt vrijblijvend en krachteloos initiatief zonder enige 
verbintelijkheid. Daar zullen wij niet aan meedoen. 
 
Zo lang John Steeegh zo'n voorstander blijft van het voorkeurstracé van de provincie dwars door 
genoemde polders, zo lang hij de stad Leiden met een ringweg-oost toegankelijker wil maken voor het 
autoverkeer en zo lang hij zich anderzijds niet sterk maakt voor een spoorverdubbeling Leiden - 
Alphen - Woerden, misstaat zijn naam onder de uitnodiging voor "de Conferentie Lekker Groen in en 
om Leiden, biodiversiteit in de regio" totaal. Zo belazer je mensen alleen maar. Daar zullen wij geen 
steun aan geven. 
 
Groet! Wim ter Keurs (www.behoudrijnland.nl) 
 
PS Trek je dit mailtje niet persoonlijk aan ;-)! 
 
 
From: Hannie Korthof Sent: Tuesday, June 23, 2009 10:12 AM To: Wim ter Keurs Subject: RE: 
Uitnodiging conferentie biodiversiteit 3 juli Naturalis 
 
Dag Wim, dank voor je reactie. Ik zal het meenemen naar John Steegh. 
Met vriendelijke groet, 
Hannie Korthof 
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