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Ecologie van de Stad
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 3 februari a.s. richten wij ons - naast
de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘Stadseologie’.
Gasten aan tafel zijn o.a.: Rudy van der Kuil stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid
Holland, Georgette Leltz Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen,
Esther Vogelaar Beleidsadviseur ecologie/Stadsecoloog Den Haag en Robin Smit
fractiemedewerker Partij voor de Dieren.

Het blijkt dat we in de directe omgeving van Den Haag, en ook in Den Haag zelf, met veel meer planten
en dieren het leven delen dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen.
Het stadsleven kent een veelal verborgen leven van in het wild levende planten en dieren die in onze
stad zijn gevestigd, terwijl op een steenworp afstand van de stad Den Haag zich een rijk natuurgebied
bevindt waar we mogelijk geen weet van hebben.
Ook een stedelijke omgeving kan dienen als leefomgeving voor planten en dieren die zich daar
spontaan vestigen door omstandigheden te scheppen die vergelijkbaar zijn met een natuurlijke
leefomgeving.
Tijdens de uitzending komt aan de orde hoe de directe omgeving van Den Haag, maar ook de stad zelf,
als ecologisch systeem voor een diversiteit aan planten en dieren kan dienen.
We gaan na op welke wijze in de bebouwde en onbebouwde omgeving een gastvrij onderkomen voor
levende organismen kan worden gecreëerd.
Met een optreden van Gideon.
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een
politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.

ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina
. Televisie: Den Haag TV,
Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

