
29 maart 2022

Groene Inspiratiedag

Uitnodiging

"De groene uitdaging"

Wij zijn blij dat we u weer fysiek mogen ontmoeten. Vanuit het
samenwerkingsverband Groene Hotspot Noord-Nederland,
nodigen Aeres en Terra u en uw medewerkers dan ook van harte uit
voor een groene inspiratiedag op 29 maart 2022 vanaf 13.00 uur bij
het Biosintrum, Ecomunitypark 5 in Oosterwolde.
 
Programma:
13.00-13.15 uur:         Ontvangst met koffie of thee 
13.15-13.30 uur:         Welkom  
13.30-14.15 uur:         Inleiding door Kim van der Leest  
14.30-15.15 uur:         Workshopronde 1 
15.15-15.30 uur:         Pauze 
15.30-16.15 uur:         Workshopronde 2 
16.15 uur:                    Afsluiting met hapje en drankje 

 
 

 

Wij ontmoeten u weer graag!

Namens de Groene Hotspot Noord-Nederland,
Eelkje Algra, Edith Zijlstra-Dijkstra, Fonger van Veenen

Hieronder ziet u het overzicht van de inspirerende workshops.
Aanmelden voor deze inspiratiedag en de workshops kan tot 25
maart. Dit doet u via:

https://www.aeresmbo.nl/agenda/leeuwarden/groene-inspiratiedag

https://www.aeresmbo.nl/agenda/leeuwarden/groene-inspiratiedag


29 maart 2022Workshops

"De groene uitdaging"
Inleiding:  
Kim van der Leest – Bioloog en enthousiaste inspirator. Kim is een sterke
interdisciplinaire verbinder door haar meervoudige achtergrond in business,
biologie en creativiteit. In samenwerking met anderen heeft zij concepten
ontwikkeld die betrekking hebben op de Levende Tuin en het Levende Gebouw. 
In deze rol is zij ook nauw betrokken bij de Floriade 2022. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden neemt Kim u mee in de groene wereld van nu en morgen.

Workshop 1:     Het begint met een bloemetje
Beimen Vellinga en Hans van Houten – beide werkzaam bij Vakantiepark Klein
Vaarwater. Zijn nemen u mee langs de vele stations die de medewerker vandaag
de dag passeert tijdens haar/zijn loopbaan. Het beheer van je menselijk kapitaal is
tegenwoordig een niet te onderschatten klus! 

Workshop 2:    Duurzaam beheren van sportparken en golfbanen
Gertjan Hilarius – werkzaam bij SC Heerenveen als Head Groundsman en eigenaar
van een bedrijf in gazonbemesting. Gertjan vertelt u alles over het duurzaam
beheren van sportparken en golfbanen én hoe we daarbij de balans tussen mens
en natuur kunnen bewaken.

Workshop 3:     Vergroenen van schoolpleinen en meer...
Jos van den Akker – eigenaar van Jos van den Akker Ecologisch Hoveniersbedrijf.
Jos neemt u mee in de nieuwste inzichten met betrekking tot duurzame 
 schoolpleinen en tuinen. Maar ook over het European Tree Worker certificaat en
de meerwaarde daarvan voor de professional in het groen.

Workshop 4:     Een gezonde bodem als basis voor “Growing Green Cities”
Johan Schotanus – accountmanager Groensector Zuid bij ECOstyle.  Vergroening
en bewoonbaar maken van groene steden begint met een gezonde en duurzame
bodem. Hij geeft u inzicht waar een gezonde en duurzame bodem aan moet
voldoen en u krijgt daar praktische handvatten voor.

Workshop 5:     "Help ... ik krijg een tuin op mijn dak"
Hans ter Horst – werkt als adviseur bij Carlisle Construction Materials. Een daktuin  
aanleggen doe je niet zomaar. Hans leert u er alles over, zoals de constructie van
het dak, de status van de dakbedekking én de wensen van de opdrachtgever.

 


