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Programma en opgave BOSK 2022 
Donderdag 12 mei 

 

 
 

 

 

Datum: donderdag 12 mei 2022 

Verzamellocatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 

Ontvangst: 8.30 uur 

Start programma: 9.00 uur 

Station: 11 minuten lopen 

Parkeren: parkeergarage Zaailand, Zaailand 5, 8911 BL Leeuwarden 

Einde: omstreeks 20.00 uur Stadhouderlijk Hof 

 

______________________________________________________________________________________ 
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BOSK 2022 inleiding 

Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen. Bosk is een event, een autonoom 

kunstwerk en aanjager van verandering. Honderd dagen lang kleurt steeds opnieuw een ander deel 

van de binnenstad van Leeuwarden groen. Er lopen namelijk meer dan duizend grote en kleine 

bomen door de stad. Dit ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem: wat 

kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? In het wandelende bos 

gebeurt van alles, het is altijd in beweging. Bewoners, bedrijven en (inter)nationale kunstenaars 

dragen daaraan bij. Het bos speelt zo met je zintuigen en zorgt dankzij de inzet van honderden 

vrijwilligers voor een nieuw wortelnetwerk van verbinding.  

Bosk is onderdeel van Arcadia, de gemeente Leeuwarden is partner. 

Deze dag georganiseerd door de VGG zorgt voor een ontspannen mix van kennis, netwerken en 

cultuur.  

Meer info : www.bosk.frl  

 

Programma 
 

08.30 - 9.00 uur Ontvangst met koffie en thee in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 

8911 KZ Leeuwarden 

Foto Omrop Fryslan    Foto Leeuwarder Courant 

 

09.00 – 10.15 uur Jaarvergadering VGG in de Statenzaal provincie Fryslân 

Onze jaarvergadering vindt plaats op een unieke locatie. We zijn te gast in 

de 300 jaar oude Statenzaal van de provincie Fryslân. Vooraf aan de 

vergadering zal in het kort iets over deze bijzonder locatie worden verteld. 

 

Niet leden mogen eventueel de vergadering bijwonen maar kunnen ook later aansluiten in Pathé 

Leeuwarden. 

Na de jaarvergadering wandelen we met zijn allen naar Pathé Leeuwarden. Hier worden we 

ontvangen met koffie en thee in de foyer. De presentaties vinden plaats in een hypermoderne 

bioscoopzaal met heerlijk comfortabele stoelen en een groot scherm.  

Deelnemers die niet naar de vergadering zijn geweest kunnen hier aansluiten. 
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10.15 - 10.45 uur  Wandeling en ontvangst Pathé 

Ontvangst in Pathé Leeuwarden met koffie en thee voor een groene 

voorstelling. Ruiterskwartier 6a, 8911 BH Leeuwarden.  

Foto’s Omrop Fryslan 

 

10.45 - 12.45 uur  Presentatie BOSK 

 Bedenker en artistiek leider Bruno Doedens neemt ons mee in het verhaal 

van BOSK. Wat is de achtergrond van dit evenement en wat wil hij er mee 

bereiken? Vervolgens vertellen mensen van de gemeente Leeuwarden over 

de achtergronden en hun rol. Van techniek om de bomen goed te houden tot 

hoe BOSK ons als gemeenten kan helpen bij het bereiken van onze doelen. 

 

12.15 – 12.45 uur Lunch in Pathé 

 Informele lunch in de foyer 

 

13.00 – 14.45 uur Bezoek BOSK 

 Bosk “wandelt” in de omgeving van het Stationsplein en Lange Marktplaats. 

Ervaar hoe de bomen de stad hebben overgenomen en een geheel nieuwe 

beleving in de binnenstad heeft gecreëerd. 

 

14:45 – 15:30 uur Tentoonstellingen over BOSK 

 We gaan naar het gemeentehuis, waar onder andere een pleidooi voor meer 

groen in de binnenstad wordt gepresenteerd. Inspirerende beelden laten 

mensen verlangen naar een mooie groene omgeving. Ook bezoeken we de 

voorstelling expositie Bosk in Obe - als bomen kunnen wandelen, in 

bezoekerscentrum OBE. 
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15:30 – 16:15 uur Presentatie Marc Ravesloot, Wageningen University & Research 

 Historisch Centrum Leeuwarden, Eekhof zaal, Groeneweg 1, 8911 EH 

Leeuwarden 

Marc Ravesloot is onderzoeker groen & welbevinden aan de Wageningen 

Plant Research BU Agrosysteemkunde. Hij vertelt ons over de toekomst van 

bomen. Wat voor invloed heeft de verandering van het klimaat op het 

sortiment? Hoe kunnen we bomen dusdanig planten dat ze meetbaar en 

concreet bijdragen aan een betere leefomgeving? Resultaten van de 

nieuwste onderzoeken worden gedeeld en er wordt uitgelegd waar de 

huidige onderzoeken zich op richten. 

 

17.30 - ± 20.00 uur Afsluitend borrel en diner bij Stadhouderlijk Hof 

 Foto HRS 

 

De deelnamekosten voor deze excursie bedragen voor leden van de V.G.G. € 75,- en voor introducés 

€ 95,-. (leden gaan voor niet- leden, leden van andere gemeenten voor leden gemeente Leeuwarden 

en vol = vol).  

 

 

Namens het bestuur van de V.G.G., 

 

Nico Kelderhuis  nico.kelderhuis@leeuwarden.nl  06-31963401 
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OPGAVEFORMULIER 
 

Inzending vóór 1 mei 2022 

 

Dit ingevulde formulier mailen naar nico.kelderhuis@leeuwarden.nl  

 

Excursie: BOSK 2022 
Datum donderdag 12 mei 2022 

Plaats Leeuwarden 

Tijd 8:30 uur - circa 20.00 uur 

 

Ondergetekende 

NAAM :dhr/mevr…………………………….wel/geen lid, e-mail……………………………… 

GEMEENTE  : …………………………………………………….… 

Wel / niet aanwezig bij jaarvergadering 

Dieetwensen: …………………………………………………….. 

Neemt deel aan de excursie op 12 mei 

En neemt wel/geen introducés mee: ……………personen 

1. dhr/mevr………………………………wel/geen lid, e-mail……………………………………………… 

Wel / niet aanwezig bij jaarvergadering 

 Dieetwensen: …………………………………………………….. 

2. dhr/mevr………………………………wel/geen lid, e-mail……………………………………………… 

Wel / niet aanwezig bij jaarvergadering 

 Dieetwensen: …………………………………………………….. 

3. dhr/mevr………………………………wel/geen lid, e-mail……………………………………………… 

Wel / niet aanwezig bij jaarvergadering 

 Dieetwensen: …………………………………………………….. 


