Workshopbeschrijvingen voor op de landingspagina van de Groene KennisCarrousel
Workshop 1 - FLORIADE LINT 6- BIODIVERSITEIT
Ondertitel: Overijssel biodivers onderweg van Almelo naar de Floriade van 2022 in Almere.
Inleiders: Bas van Swigchem en Krinkels Overijssel. (Alleen 1e workshop ronde)
Informatie over de inleider: Bas van Swigchem is een zelfstandige professional met Grip op Groen.
Voor wie is de workshop? Deze workshop is bijzonder geschikt voor medewerkers van gemeenten,
hoveniersbedrijven, groenvoorzieningsbedrijven en loonwerk.
Kort omschrijving van de workshop:
Biodiversiteit bij Hoveniers en Groenvoorzieners. Hoe gaan de hoveniers en groenvoorzieners om met
biodiversiteit. Zijn het alleen insectenhotels of worden er ook bloemenmengsels gebruikt. Wat kan de
hovenier en groenvoorziener nog meer doen? Hoe gaat de regio biodiversiteit laten zien aan de
particulier richting Floriade 2022?

Workshop 2 - NATUURLIJKE VEGETATIES
Ondertitel: Biodiversiteit in natuurlijke vegetaties
Inleider: Gert-Jan Koopman (Heem)
Informatie over de inleider: Als natuurtechnisch adviseur houdt Gert-Jan Koopman zich dagelijks
bezig met het terugbrengen en ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. De afgelopen
twintig jaar heeft hij zich vooral gespecialiseerd in inheemse, kruidenrijke vegetaties.
Voor wie is de workshop? Voor iedereen die een passie heeft voor de natuur en voor het helpen
ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. Geschikt voor studenten, docenten en
medewerkers in de sectoren loonwerk, grond- weg- en waterbouw, veehouderij, groene ruimte,
natuurterreinen en imkerij.
Korte omschrijving van de workshop: Welke mogelijkheden zijn er om de biodiversiteit te verhogen
met het aanleggen en onderhouden van natuurlijke vegetaties bij natuurterreinen, industrieterreinen,
overhoeken, bermen, akkerranden, kopakkers, natuur inclusieve landbouw.

Workshop 3 - HOUTIGE GEWASSEN EN BIODIVERSITEIT
Ondertitel: Combinatie van houtige gewassen met een hoge biodiversiteit en lange bloeiboog
Inleider: Jaap Smit (Cobra boomadviseurs)
Informatie over de inleider: Jaap Smit mag zijn dendrologische kennis graag delen met 'groene'
mensen. Het liefst buiten in de vorm van een cursus in het veld. In voorstellen vertaal ik uw vraag over
bijvoorbeeld boomveiligheid, flora en fauna.
Voor wie is de workshop? Studenten, Docenten en medewerkers van gemeenten, waterschappen,
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, boomkwekerijen, natuurterreinen en imkerij.
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Korte omschrijving van de workshop: Jaap Smit zal op basis van voorbeelden uit de praktijk de
deelnemers kennis laten maken op welke wijze je eenvoudig en vaak zonder extra kosten op een
goede manier de biodiversiteit kunt verhogen met het aanplanten en onderhouden van houtige
gewassen in particuliere tuinen, bedrijfsterreinen en groen bij de diverse overheden.

Workshop 4 – (WILDE) BESTUIVERS
Ondertitel: Kansen en bedreigingen voor (wilde) bestuivers
Inleider: Arjen de Groot (of collega Fabrice Ottburg) (WUR, project Kennisimpuls bestuivers)
Informatie over de inleider: Arjen de Groot (of collega) is ecologisch onderzoeker. In wezen houdt hij
zich bezig met het bestuderen van de levensvatbaarheid van populaties, onderzoeken van ecologische
processen en het genetische variatie.
Voor wie is de workshop? ? Studenten, Docenten en medewerkers van gemeenten, waterschappen,
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, veehouderij, akkerbouw, loonwerk, natuurterreinen en
imkerij.
Korte omschrijving van de workshop: Na het volgen van deze workshop ben je op de hoogte van
resultaten uit het project Kennisimpuls bestuivers. Aan de hand van een aantal recente voorbeelden
uit de helpdesk laten we met foto’s een paar verschillende terreinen de revue passeren en kijken
telkens: wat zou je daar voor bestuivers kunnen doen en waarom, en wat werkt hier juist niet? Wat
werkt goed, matig of slecht in het belang van bestuivers en bestuiving?

Workshop 5 – ALMELO ZOEMT
Ondertitel: Biodiversiteit en Bestuivers in Almelo
Inleider: Paul Reinink, beleidsmedewerker biodiversiteit van de gemeente Almelo
Informatie over de inleider: Paul Reinink is dagdagelijks bezig om in beleid en in plannen richting te
geven tot het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente Almelo.
Voor wie is de workshop? Studenten, Docenten en medewerkers van gemeenten, waterschappen,
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, loonwerk, natuurterreinen en imkerij.
Korte omschrijving van de workshop: Tijdens deze workshop maakt u kennis met de wijze waarop de
gemeente in het verleden en naar de toekomst werkt aan biodiversiteit. Het gaat dan om openbaar
groen, bermen, natuurterreinen, bomen en overige terreinen van de gemeenten.

Workshop 6 – BIODIVERSITEIT EN VOEDSELPRODUCTIE
Ondertitel: Groene gewasbescherming bij de productie van voedsel voor mens en dier.
Inleider: Bert Lotz
Informatie over de inleider: Vanaf 2017 leidt Bert Lotz het onderzoek Groene gewasbescherming in
opdracht van de Nederlandse Overheid. Dit onderzoek heeft als doel een transitie naar duurzamere
gewasbescherming, leidend tot een sterke vermindering van de afhankelijkheid van chemische
gewasbescherming.
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Voor wie is de workshop? Studenten, docenten en medewerkers van waterschappen,
groenvoorzieningsbedrijven, veehouderij, akkerbouw, loonwerk en imkerij.
Korte omschrijving van de workshop: Middels een herontwerp van teeltsystemen beoogt het
onderzoek Groene gewasbescherming, de marktpositie van de teler te behouden of juist te versterken
(tijdshorizon 2030). Bert gaat graag met groepen het gesprek aan over hoe onderzoek en innovatie
optimaal een bijdrage kunnen leveren aan het verdere verduurzamen van de productie van
voldoende, gezond voedsel, zowel nationaal als internationaal. Na deze workshop weet je waar
onderzoek naar gedaan wordt en op welke wijze voedsel voor mens en dier geteeld kan worden met
minder schadelijke of geen gewasbeschermingsmiddelen.

Workshop 7 – NATUURLIJK BOEREN
Ondertitel: Natuur inclusieve landbouw of Kringlooplandbouw in Overijsel, zo groen als gras!
Inleider: Jaring Brunia (Boer Brunia)
Informatie over de inleider: Boeren zoals de natuur de bedoeld heeft, is een schitterende manier van
het leiden van een boerderij. Naast het zelf zo natuurlijk mogelijk willen boeren, wil Boer Brunia ook
zoveel mogelijk andere boeren proberen te inspireren.
Voor wie is de workshop? Studenten, docenten en medewerkers van waterschappen,
groenvoorzieningsbedrijven, veehouderij, akkerbouw, loonwerk, natuurterreinen en imkerij
Korte omschrijving van de workshop: Zo Groen als Gras
Na een aantal jaren anders te boeren weet Jaring Brunia dat het anders kan, boeren met meer
plezier, minder financiering, meer oog voor de natuur, en meer bestendig tegen de grillen van de
toekomst. Hij wil dit verhaal vertellen en andere boeren enthousiasmeren. Daarvoor zijn we begin dit
jaar gestart met een documentaire over mijn visie op het boerenleven. Zo groen als gras, gaat over
een jonge boer die alles anders wil doen, en droomt en fantaseert over gras en koeien. Tijdens deze
workshop kun je je laten informeren en inspireren door een boer uit de praktijk van natuur inclusieve
landbouw of kringlooplandbouw
Workshop 8 – KORFIMKERIJ
Ondertitel: Korfimker als beroep
Inleider: Rob van Hernen
Informatie over de inleider: Opgegroeid in de Nederlandse bos en heide regio, was het voor Rob
Hernen als kind al duidelijk dat hij iets wilde gaan doen in en met de natuur. Dus waren jagen,
bijenhouden, helpen bij de boer en bosbouw de passies van die jaren. Financiële vrijheid is mooi,
psychische vrijheid nog beter en na ruim 50 levensjaren durft hij eindelijk te zeggen: nu doe ik alleen
nog maar wat ik wil.
Voor wie is de workshop? Geschikt voor studenten, docenten en medewerkers van waterschappen,
groenvoorzieningsbedrijven, veehouderij, akkerbouw, loonwerk, natuurterreinen en imkerij.
Korte omschrijving van de workshop: Tijdens deze workshop maak je kennis met de korfimkerij, de
eenvoudige principes van korfimkerij, de korven, de bijen, het werk het jaar rond, volken en
koninginnen, honing en de verkoop hiervan. Kortom: Alles wat je wilt weten over korfimkerij.
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Workshop 9 – BESTUIVERS EN BIODIVERSITEIT IN KCNL-PROJECT ‘Samen voor bijen’.
Ondertitel: Bed en Breakfast voor bestuivers van Almelo tot Maastricht
Inleider: CITAVERDE College
Informatie over de inleider: CITAVERDE College heeft het KCNL project ‘Samen voor bijen’ uitgevoerd.
Een van de betrokken projectmedewerkers zal de resultaten van dit project bespreken.
Voor wie is de workshop? Studenten, Docenten en medewerkers van gemeenten, waterschappen,
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, veehouderij, akkerbouw, loonwerk, natuurterreinen en
imkerij.
Korte omschrijving van de workshop: In deze workshop wordt ingegaan op resultaten geboekt in het
KCNL project ‘Samen voor bijen’’ in het belang van bestuivers en biodiversiteit. Behalve
onderzoeksresultaten betreffen de resultaten ook lesmateriaal en goedgekeurde keuzedelen over
bestuivingsimker en insecten kweken. https://www.groenecoes.nl/nl/coe/show/Samen-voorbijen.htm
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