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Frans Evers is actief bezig met de kwaliteit van de leefomgeving. Hij is een
veelgevraagd onafhankelijk procesbegeleider en probleemoplosser, met
name in de sfeer van ruimtelijke processen. Vanuit deze invalshoek zal
hij zijn visie op duurzame gebiedsontwikkeling geven. Welke processen
zijn van belang, wat is nodig om een project te laten slagen en welke
rol spelen goede of minder goede contacten daarbij ?

15.45 uur

Intermezzo

16.00 uur

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009

Uitreiking door professor dr. Jaap van Duijn, bestuurslid Nationaal
Groenfonds

H o g e s c h o o l v a n
h a l l
L a r e n s t e i n , V e l p
O n t va n g s t va n a f 9 . 3 0 u u r

N

atuur aanleggen, inrichten en beheren doe je niet alleen. Daarvoor zijn goede
contacten nodig met de buren, of dat nu grote terreinbeheerders, boeren,
burgers of gemeenten zijn. Contact over de invloed van het natuurgebied op
de omgeving. Maar steeds vaker ook over gezamenlijke plannen voor aanleg
en beheer. Ook bezoekers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkelingen in het gebied.
Verwacht de bezoeker wandel- en fietspaden, plekken om de hond uit te laten, een
bezoekerscentrum? En hoe betrek je de (frequente) bezoeker nog meer bij het natuurgebied? Bijvoorbeeld door vrijwilligers mee te laten werken in het gebied. Of door fondsen
te werven in de omgeving. Kortom; hoe raakt de omgeving in de breedste zin van het woord
bekend met, betrokken bij en bevlogen voor uw (en hun) natuur? En hoe vul je die betrokkenheid dan in? Dat zijn de centrale vragen tijdens de kennisdag ‘Samen voor Natuur 2009’.

“Contact!” is ook het thema van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs.
Middels een film stellen de tien genomineerden zich aan u voor. Allemaal
innovatieve projecten, verfrissende ideeën of goede praktijkvoorbeelden.
Juryvoorzitter prof.dr. van Duijn zal de prijs uitreiken aan de winnaar
van zowel de Natuurprijs als aan de winnaar van de door u gekozen
Publieksprijs.

16.30 uur

Borrel
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Stel zelf uw programma samen aan de hand van bovenstaand schema.
Workshop 16

Rood voor groen: gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug
goed voorbeeld van positieve balans voor natuur.
Drs. R.W. krol, gedeputeerde provincie Utrecht van Ruimtelijke Ontwikkeling, landelijk gebied en Stedelijke Ontwikkeling.
Gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht en Carolien Schippers, programmamanager verzorgen samen een presentatie over Hart van de Heuvelrug, met volop
interactie. Bart Krol als gedeputeerde zal stil staan bij de bestuurlijke component in gebiedsontwikkeling, de samenwerking met 17 partijen en de regierol van de
Provincie Utrecht in Hart van de Heuvelrug. Carolien Schippers zal meer vertellen over het proces en de inhoud van het programma. Met trefwoorden als rood voor groen,
schaakbordmethode met uiteindelijk een positief saldo voor natuur, Vliegbasis Soesterberg, omgekeerde integratie bij zorginstellingen en ecologische corridors.
In het platform Hart van de Heuvelrug werken 17 partijen samen aan het duurzaam verbeteren van de aanwezige kwaliteiten in het gebied tussen Zeist, Soest en
Amersfoort. Met elkaar willen de partners een gebied realiseren waar ruimte voor ecologie, natuur, wonen, werken, zorg en recreatie zorgvuldig is ingepast. Als basis
geldt hier rood voor groen: met opbrengsten uit woningbouw en bedrijvigheid in het gebied wordt op andere plaatsen in het gebied de natuur versterkt en met elkaar
verbonden. Per saldo wil Hart van de Heuvelrug meer en betere natuur in het gebied. Het hele gebied ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. Voor meer informatie over
het programma en haar 25 projecten: zie www.hartvandeheuvelrug.nl
1. Particulier natuurbeheer: boeren aan zet?
Wim Dijkman (CLM)
Boeren en natuur; Is het een haat-liefde verhouding? Langere
tijd probeerden boeren nieuwe natuur tegen te houden omdat het
ten koste gaat van het landbouw-areaal en natuur brengt steeds
weer nieuwe beperkingen met zich mee. Maar in het laatste jaar
verandert de toon: de landbouw eist meer en meer het beheer van
natuur op en wil zelf natuurbeheerder worden en zelf de contracten
sluiten. Wat is nu de oorzaak van deze omslag? In het afgelopen
jaar hebben we in een vijftal regionale projecten de voorwaarden
verkend waaronder boeren willen meewerken aan nieuwe natuur en
de nieuwe natuur zelf willen gaan beheren. Deze ervaringen zijn
mede de basis geweest voor de landelijke publicatie “Natuurlijk lukt
het” van LNV en LTO. In de workshop willen we onze ervaringen met
u delen en nagaan wat de consequenties zijn van deze omslag voor
het natuurbeleid nu, maar vooral ook voor de toekomst.
2. De buurderij als nieuwe plattelandsondernememing.
Gaston Remmers (Bureau Buitenkans)
Hoe kun je inspirerend en effectief krachten bundelen zonder in
compromissen te belanden? Aan de hand van een film en praktijkvoorbeelden uit de Haarlemmermeer zal Gaston u uitdagen tot een
open gesprek.
3. Slapende honden wakker maken; nieuwe vormen van
burgerparticipatie.
Rien Cardol (Staatsbosbeheer)
Staatsbosbeheer organiseerde samen met de redactie in de kolommen van Dagblad van het Noorden een discussie over honden in de
natuur. Aanleiding was het voornemen om een aantal regels voor
honden en hun baasjes in de terreinen van Staatsbosbeheer in het
Noorden te wijzigen. Ruim 300 lezers reageerden per mail. Ondanks
heftige emoties was een groot deel van de reacties uiterst serieus.
Rien Cardol, communicatieadviseur bij Staatsbosbeheer, wil kwispelend in gesprek over vragen als: van wie is de natuur? Hoe ver
durven we te gaan met burgerparticipatie en welke vormen
van participatie passen bij de huidige mediarevolutie?
4. Ecologisch herstel van de Pieterbuurstermaar.
Diliana Welink (Eelerwoude)
In het Waddenfondsproject “Ecologisch herstel van de Pieterbuurstermaar” worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiervoor

is grondoverdracht nodig van de aangrenzende boeren naar het
waterschap op vrijwillige basis. Maar hoe krijg je dit voor elkaar?
Eelerwoude had een originele en succesvolle aanpak die het
waterschap nu ook bij andere projecten wil inzetten. U kunt deze
werkwijze komen “proeven”.
5. Agrarisch beheer van recreatiegebieden.
Paul Terwan (Paul Terwan Onderzoek en advies) en Aad Kleijweg
(ANV Vockestaert)
De zuidrand van Midden-Delfland, tegen de stadsrand van Vlaardingen en Schiedam, is recent omgevormd van landbouw- naar recreatiegebied. De omliggende bewoners willen het gebied echter graag
een agrarisch karakter laten houden. Op initiatief van Vockestaert
en in intensieve samenwerking met het Natuur- en Recreatieschap
en andere gebiedsorganisaties is een innovatieve aanpak van het
beheer opgezet: het gebied wordt natuurgericht beheerd door de
agrariërs ter plekke en door een nieuw aangeschafte schaapskudde,
die ook recreatief zeer aantrekkelijk is. De nog te bouwen schaapskooi moet ook een belangrijke educatieve functie krijgen. Het
initiatief kan interessant zijn voor andere gebieden, en andersom
kan worden geleerd van ervaringen elders.
6. Betrokkenheid van burgers in het (landelijk) gebied; Good
practices uit oa Nationale Parken en -Landschappen.
Stefanie Janssen (IVN)
De cursus gastheerschap of ambassadeurschap voor recreatieondernemers is ontwikkeld door IVN en RECRON. Deze cursus richt zich op
kwaliteitsverbetering van informatievoorziening en bewust-wording
van de gasten. We werken toe naar een levend netwerk van actieve
ondernemers die zich samen inzet voor het gebied. Streekgidsen
zijn vrijwilligers die speciaal opgeleid worden om in een gebied
specifiek groepen te begeleiden. In deze workshop worden beide
concepten gepresenteerd en wordt samen met de workshopdeelnemers verkend hoe zij deze in de eigen context zouden kunnen
inzetten.
7. Jaarrond grazende runderen in de leefomgeving: leven in de
brouwerij!
Ronald Goderie en Pieter Meeuwissen (Stichting Taurus).
Hoe natuurontwikkeling in een VINEX-wijk de betrokkenheid van
bewoners en locale netwerken bevordert en er een locale economie
ontstaat. Wijk Reeshof als praktijkvoorbeeld.

8. Drentsche aa.
Kees Folkertsma (Provincie Drenthe)
Als gebiedscoördinator laat de heer Folkertsma tijdens een
beeldende presentatie zien hoe partijen samenwerken in het
Drentsche Aa gebied aan het realiseren van de doelen van zowel het
ILG als het Nationaal Landschap en Nationaal Park.
9. De relatie tussen natuurkwaliteiten en regionale identiteit.
Rob van Ham en Peter Laan (Grontmij)
In deze workshop gaan Peter Laan en Rob van Ham van Grontmij in
op de relatie tussen landschappelijke- en natuurkwaliteiten en
regionale identiteit. Hoe kunnen deze elkaar versterken? Op welke
wijze kunnen natuur en landschap de dragers zijn voor nieuwe
product-marktcombinaties in de vrijetijdseconomie? Hoe kunnen
ondernemers en natuurorganisaties daartoe bij elkaar gebracht
worden? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden willen wij
graag onze ervaringen delen.
10. Burgerparticipatie.
Jos Koopmans (Eelerwoude)
Medio 2009 zullen de laatste werkzaamheden worden afgerond voor
de aanleg van een ecologische natte verbindingszone door de stad
Amersfoort direct aan en in de omgeving van de oevers van het
Valleikanaal. Hiermee is een project afgerond dat tot stand is
gekomen vanuit de overkoepelende visie “Venster op de Vallei” die
onder meer tussen de partijen Waterschap Vallei en Eem, provincie
Utrecht, Het Utrechts Landschap en de gemeente Amersfoort tot
stand is gekomen. Door de realisatie van de natte verbindingszone
is de natuur daadwerkelijk de stad ingebracht. Vanuit de Gelderse
Vallei is de stad nu direct verbonden met de natte natuur die
samenhangt met de vele beken in de Gelderse Vallei.
11. Inrichten van de groene achtertuin. Participatie en werken
met vrijwilligers in de Balij en het Bieslandse bos.
Jenny van Leeuwen (Staatsbosbeheer)
De Balij en het Bieslandse bos is de ‘groene achtertuin’ van de
inwoners van Zoetermeer, Pijnacker en Delft. Staatsbosbeheer beheer deze jonge groengebieden en wil ze nog beter ontsluiten voor
en met omwonenden. Boswachter Jenny van Leeuwen vertelt hoe zij
de omgeving betrekt bij de (her)inrichting van dit gebied.
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34. Melken in de natuur.
Paul Galama (Wageningen UR - Livestock Research)
De essentie van melken in de natuur is om gebieden met natuurlijke
handicaps rendabeler te gaan beheren. Dit zijn met name de natte
veenweidegebieden en de beekdalen. De handicaps van deze
gebieden hebben vooral betrekking op waterbeheer en inrichting
van het buitengebied. Veel natuurgebieden worden beheerd door
vleesvee maar vaak is dat niet rendabel. Beheer met melkvee is
meer rendabel. Aangezien de melkquotering op termijn vervalt biedt
melken in de natuur perspectief. Natuurbeheer met melkvee is met
name aantrekkelijk voor ondernemers met weinig (eigen) kapitaal
omdat ze niet of weinig hoeven te investeren in grond en huisvesting. In samenspraak met melkveehouders uit een beekdalgebied in
Oost Nederland en het veenweidegebied in West Nederland zijn
verschillende bedrijfssituaties doorgerekend. Een aantal ondernemers heeft aangegeven dat ze willen gaan experimenteren met
mobiele melksystemen zoals een melkwagen of een melkrobot.
35. Boeren voor Natuur.
Raymond Schrijver en Judith Westerink (Alterra)
Boeren voor Natuur gaat over de inrichting van het landelijke
gebied in drie basiszoneringen waarbij naast ruimte voor moderne
landbouw er zones worden aangewezen voor landschapsgerichte en
natuurgerichte bedrijven. Fundamentele bedrijfsaanpassingen van
moderne bedrijven in de agrarische sector naar een vorm waarbij de
landschappelijke structuur een blijvende meerwaarde levert voor de
maatschappij. Boeren voor Natuur gaat over contact:
- tussen mens en natuur
- van de mens met zijn wortels
- tussen boeren en bestuurders
Het Studentenforum Arboricultura vindt u op de achterzijde.
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Vrijwilligers spelen in Nederland een belangrijke rol bij landelijke
monitoring van vogels, vlinders, flora, paddestoelen, zoogdieren,
amfibieën, reptielen etc. Het werken met vrijwilligers stelt wel
randvoorwaarden aan de veldmethodiek. Methoden moeten over het
algemeen laagdrempelig zijn om voldoende waarnemers te kunnen
mobiliseren. Ook moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van waarnemers. In afgelegen natuurgebieden kan dit
beperkend zijn. Bijkomend voordeel van laagdrempelige methoden
is dat lokale waarnemers zonder specifieke voorkennis kunnen
worden ingeschakeld. Dit kan de draagvlak voor natuur vergroten
en een snelle terugkoppeling naar plaatselijke terreinbeheerders
mogelijk maken. In Nederland maken terreinbeherende instanties
gebruik van lokale vrijwilligers. In landen als Bulgarije en Hongarije
zijn scholen ingeschakeld om een bijdrage te leveren aan landelijke
meetnetten.
24. Zorg voor landschap, landschap voor zorg.
Cas Janssen (zorgboerderij De Hultenhoek) en Eelco Petstra (SBNL)
De Hultenhoek is naast Zorgboerderij en Paardenhouderij ook
natuurbeheerder. In het kader van PSN subsidie is 4 ha landbouwgrond omgezet naar natuur en zijn diverse landschapselementen
aangelegd als natuurlijke afrastering met hagen, een hoogstamboomgaard etc. Hoe is dit fraaie project tot stand gekomen, en
welke rol speelt het contact met de zorg bij de instandhouding?
25. De Groene Flirt!
Ivon de Moor (Trainer Hogeschool Van Hall Larenstein)
Wat doe je als je ergens komt: je zoekt de mensen op die je al kent
en leert via hen vaak weer andere mensen kennen. Zomaar op
iemand afstappen blijkt toch vaak best lastig. Daarvoor is de Groene
Flirt: in een ontspannen sfeer, onder leiding van een professioneel
trainer elkaar ontmoeten en uitwisselen wie je bent en wat je doet.
En misschien komen uit deze georganiseerde vorm van contact wel
langjarige verbintenissen. Stel je open, stap naar binnen en doe mee.
26. Particuliere Natuurparels.
Hans Veurink (SBNL)
Op particuliere terreinen vinden we soms de mooiste parels van
natuur. Een groep van inmiddels ruim 80 eigenaren heeft zich
verenigd met als doel de kwaliteit, herkenning en erkenning van
deze terreinen te verbeteren. Hiervoor is een eigen huisstijl
ontwikkeld. In de workshop gaan we aan de hand van voorbeelden
in discussie over samenwerking en ontwikkeling van het netwerk.
27. De Groene Flirt!
herhaling van workshop 25.
28. Gevoel of Verstand? Inventariseren op het scherpst van de
snede.
Evert Ruiter (Alcedo-Natuurprojecten)
In iedere natuuronderzoeker klopt het hart van een natuurbeschermer. Niet zelden moeten er terreinen worden onderzocht die
direct of indirect worden bedreigd. Rapportages kunnen dan worden
gebruikt door opdrachtgevers als wapen in de strijd. Hoe blijf je in
dit soort situaties objectief? Tot welk niveau kun je bevindingen
toeschrijven naar de plannen van een opdrachtgever? Mag je de
vloer aanvegen met andere rapportages omdat daar onwaarheden in
staan of duidelijke omissies kent? Dilemma’s waar je als onderzoeker
het hoofd aan moet weten te bieden.
29. Adviseren van beleid tot uitvoering; Natuurbalans aan het
werk.
Peter Verbeek en René Krekels (Bureau Natuurbalans - Limes Divergens)
Bureau Natuurbalans-Limes Divergens is een commercieel
adviesbureau. Betaalde krachten dus die in opdracht natuuronderzoek verrichten en advies geven. Lange tijd gingen rapporten van
kantoor direct naar de opdrachtgever: succes verder en tot ziens!
De verdere uitvoering lag volledig bij de hen. Tegenwoordig zijn
er meer lijnen in het spel om de uitvoering voor elkaar te krijgen
en het draagvlak te vergroten. Uitvoerders krijgen informatie en
vrijwilligers worden ingezet. In de workshop komen praktijkvoorbeelden aan bod van samenwerking; van herstelplannen voor
soortbescherming tot flora- en faunawetprojecten.
30. Op zoek naar de juiste contacten, hoe doe je dat?
Rob van Ham en Peter Laan (Grontmij)
In complexe plan- of inrichtingsprocessen staat of valt het succes
met het vinden en inschakelen van de juiste personen op het juiste
moment. Dat lijkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk helemaal niet
mee te vallen. Hoe vind je de juiste contactpersonen en wat vraag
je ze? Aan de hand van een casus gaan we na hoe de ervaringen
van de deelnemers hiermee zijn, om samen succes- en faalfactoren
te benoemen.
31. Leren van Lingezegen, communicatieonderwijs voor
watermanagers.
Daan van der Linde en Michiel Hupkes (Hogeschool Van Hall
Larenstein)
In het kader van het programma Leven met Water is een lesmodule
ontwikkeld voor 3e jaars HBO-studenten watermanagement in
interactieve planvorming, participatie en communicatie. Door vier
hogescholen is gezamenlijk gewerkt aan een lesprogramma van
8 x 2 uur contacttijd met opdrachten en toetsen. De opdrachten
zijn verbonden aan uniek videomateriaal, dat speciaal voor dit
lesprogramma is gemaakt in Park Lingezegen (tussen Arnhem en
Nijmegen). Zo is een veelzijdig bruikbaar lesprogramma beschikbaar
gekomen waarmee studenten in een digitale leeromgeving een
gebiedsproces kunnen bestuderen alsof ze er zelf bij zijn.
In deze workshop demonstreren wij het lesmateriaal en doen we
een paar observatie oefeningen met het video-materiaal.
32. Natuurportal; contact tussen wetenschap en praktijk.
Hans van den Dool (Hogeschool Van Hall Larenstein)
OBN staat tegenwoordig voor ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit en was tot voor kort het onderzoeksprogramma van het
Ministerie van LNV, waarin de wetenschap samen met de terreinbeheer werkte aan de ontwikkeling van herstelmaatregelen voor onze
(nieuwe) natuur. Helaas bleef er teveel kennis op de plank liggen.
Vandaar dat er tal van initiatieven kwamen om de ontwikkelde
kennis over te dragen aan de (toekomstige) praktijk-mensen. Ofwel
CONTACT tussen wetenschap en de praktijk. Een van die initiatieven
is www.natuurportal.nl, met daarin kennis op WO en HBO niveau.
De bedoeling is dit uit te breiden naar kennis voor het groene MBO
en het terreinbeheer. VHL werkt hieraan, onder meer samen met
Helicon en AOC en MBCS Fryslan. Denk mee hoe zo’n portal eruit
zou moeten komen te zien.
33. I am Urban. De stad als kans.
Kim van der Leest (Triple E)
In 2050 zal naar alle waarschijnlijkheid 80% van de mensen in
steden wonen. Voor de menselijke soort zal de stad de komende
eeuw de natuurlijke habitat vormen. Welke ontwikkelingen en
kansen zien wij hier voor de natuur.

Ik meld me aan voor de manifestatie ‘Samen voor Natuur’
op 26 november a.s. op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp

12. Natuurontwikkeling in een grootschalige integrale
gebiedsontwikkeling.
Inge Lansink (Eelerwoude)
In een 500 ha groot agrarisch gebied aan de rand van de Veluwe
en tegen de rand van de stad ligt een opgave op het gebied van
landbouw, water, landschap, recreatie en natuur. Hoe kunnen met
beperkte financiële middelen en zonder wettelijke instrumenten de
(natuur)doelen gerealiseerd worden? In de presentatie vertel ik hoe
we dit in betreffend gebied aan hebben gepakt en wat de resultaten
zijn.
13. Waar kunnen recreatie en natuur gecombineerd worden –
Weet u het?
Rogier Pouwels (Alterra)
Het ruimtelijk combineren van recreatie en natuur kan ten koste
gaan van de afzonderlijke functies. Dit kan leiden tot waardeverlies en conflicten tussen partijen met verschillende belangen. In
the New Forest (UK) speelde dit conflict ook en is samen met de
beheerders en stakeholders gezocht naar ruimtelijk oplossingen.
En wat is de rol van onzekerheid geweest in dit proces?
14. Drentse paarden in het groen.
Rinck Zevenberg en Marjolein Samplonius (SBNL)
Samenwerkings-project met SBNL, Landschapsbeheer en de KNHS
om de verrommeling in het Nederlandse landschap tegen te gaan.
Te starten bij de erven van paardeneigenaren. Via dit succesvolle
project wordt voorlichting gegeven, worden erfbezoeken afgelegd
en worden gezamenlijk inrichtingsplannen gemaakt. Enthousiaste
deelnemers zorgen ervoor dat het landschap daadwerkelijk verfraaid
wordt.
15. High-tech kenniswerker fietst tussen de schraallanden.
Karin Albers (Ecologica) en Olaf Boxman (Kragten)
In het gebied dat door planologen de ‘Brainport’ Eindhoven wordt
genoemd ligt de ambitie om de drukke ‘high-tech’ kenniswerker de
gelegenheid te geven zich op de fiets snel en comfortabel tussen
de verschillende werklocaties te verplaatsen en dat in een zeer
natuurrijke setting. Deze fietsroute rondom Einhoven, de ‘slowlane’
genoemd, wordt namelijk gecombineerd met de inrichting van een
ecologische verbindingszone langs het Beatrixkanaal met een even
hoog ambitieniveau. Op de kanaaldijken zullen maatregelen worden
genomen om te proberen de vroeger aanwezige zeer bijzondere
schraallanden met onder andere diverse soorten orchideeën te
herstellen. De EVZ omvat verder een breed scala aan landschappen
en verschillende natuurdoeltypen waardoor fietsers een gevarieerde
groene route krijgen die alle technologische toplocaties met elkaar
verbindt.
16. Hart van de Heuvelrug goed voorbeeld van positieve balans
natuur.
Drs. R.W. Krol, gedeputeerde provincie Utrecht van Ruimtelijke
Ontwikkeling, Landelijk gebied en Stedelijke Ontwikkeling.
zie kader
17. Nieuwe financiële concepten.
Gertine van der Vliet (Nationaal Groenfonds)
Voor aanleg, herstel en beheer van natuur en landschap is geld
nodig. In crisistijd is het al helemaal geen eenvoudige opgave om
hiervoor structureel geld te verkrijgen en te reserveren. In deze
workshop komt een aantal nieuwe financiële concepten aan de orde
die voor meerdere natuur- en landschapsprojecten en diverse
groepen initiatiefnemers of eigenaars toepasbaar kunnen zijn.
18. Adopteer het landschap.
Daan Wensing (Triple E)
Het idee is simpel: De landschapsveiling biedt de mogelijkheid om
het beheer en onderhoud van landschapselementen zoals een heg,
graft, holle weg, een hele boomgaard of een bospoel te adopteren
(kopen). De landschapsveiling is daarmee een variant op succesvolle acties als ‘adopteer een kip’. De landschapsveiling biedt de
mogelijkheid om participant te worden via fysieke veilingen in het
land of via de website. Voor elke aankoop geldt dat men het beheer
en onderhoud adopteert en dus niet letterlijk de eigenaar wordt
van het betreffende element. Dat blijft altijd de natuur- of
landschapsorganisatie of de particuliere grondeigenaar.
19. Een welvarend platteland begint in de stad.
Gaston Remmers (Bureau Buitenkans)
Hoe kan een maatschappelijk stedelijk initiatief zorgdragen voor
landbouw en landschap? Een interactieve workshop met film en
veel praktijkvoorbeelden met prikkelend debat voor stads,- en
plattelandbewoner.
20. Landschaps- en gebiedsfondsen.
Willem Meijers en Brigitte Bultinck (Nationaal Groenfonds)
Door grondeigenaren en pachters te betalen voor onderhoud en
beheer van landschapselementen kunnen waardevolle (cultuurhistorishe) elementen en waterbergingsmogelijkheden behouden blijven
of ontwikkeld worden. Het geld voor deze diensten kan worden
ondergebracht in een zogenaamd landschaps- of gebiedsfonds. Dat
kan voor zowel provincies, gemeenten als private partijen of een
combinatie van deze. Hoe kun je zo’n fonds organiseren? Met welke
partijen kan worden samengewerkt? Op deze en andere vragen gaan
wij in tijdens deze workshop.
21. Welkom in het bos; werken met motiefgroepen.
Guus Verhorst en Marloes Berndsen (Staatsbosbeheer)
In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer vinden naar schatting
100 tot 150 miljoen bezoeken per jaar plaats. Om te genieten van
de rust, te mountainbiken, vogels te kijken, te spelen etc. In haar
recreatiebeleid en bij de inrichting van de terreinen houdt Staatsbosbeheer rekening met die motieven. Guus Verhorst en Marloes
Berndsen gaan kort in op vraaggericht werken en motiefgroepen.
Daarna gaan zij in groepjes concreet aan de slag met motiefgroepen.
22. Natuur en recreatie.
Annemarie Teunissen (Arcadis)
Natuur en recreatie worden veel gecombineerd. In natuurgebieden
maar ook in ecologische verbindingszones; gebieden en structuren
waarlangs planten en dieren zich kunnen verplaatsen. Ecologische
verbindingszones liggen vaak op dijken, kaden, oude spoorwegen en
oevers langs watergangen. Plekken die ook zeer geschikt zijn voor
routegebonden recreatie zoals wandelen fietsen en kanoën. Vanuit
het oogpunt van de natuur wordt er vaak sceptisch naar deze
functiecombinatie gekeken. Veel natuurbeschermers zijn bang dat
recreanten de dieren in natuurgebieden en ecologische verbindingszones verstoren. Maar is dat ook altijd zo? Wat zijn nu precies de
effecten van recreatie op natuur in ecologische verbindingszones en
wat kan gedaan worden om eventuele schade te verzachten of te
compenseren.
23. Participatie van vrijwilligers bij monitoring van natuurwaarden.
Gerard Smit (Bureau Waardenburg)
Participatie van vrijwilligers bij monitoring van natuurwaarden.

Overzicht
Workshops
Studenten forum
Arboricultura

A. Transition Towns: met hoofd, hart en handen aan de slag
voor een duurzame leefomgeving
Malika Cieremans & Marijke Kuipers (Transition Towns Vallei regio
Ede-Wageningen) Klimaatverandering, stijgende olieprijzen, en al
die andere crisissen – we leven in een tijd van grote veranderingen. Wat heeft dit met mijn vakgebied te maken? Wat kan ik doen?
Transition Towns komt met nieuwe, creatieve oplossingen. Deze
bruisende beweging brengt mensen uit alle beroepen en bevolkings
groepen in contact met elkaar. Dankzij de kracht van de lokale
gemeenschap ontstaan er praktische, positieve, kleinschalige

initiatieven om je eigen huis, straat, dorp, stad en streek klimaatneutraal en olieonafhankelijk maken. Denk bijv. aan lokale
economie, gezonde streekproducten, eetbaar groen in de stad,
collectieve zonnepanelenacties, deelauto’s enz.

B. Boomverzorger en buurtbewoner
Dirk Doornenbal (Nationale Bomenbank)
Contact tussen de buurt en de uitvoerder is vaak zeer minimaal. De
buurt heeft vaak het idee dat het groen in hun straat van hen zelf
is. Hoe kun je hier nu het beste mee omgaan? Hoe kunnen we het

beste uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom het ook vooral
nú moet gebeuren. Deze implementatie is bij ieder project anders
waarbij het zeer interessant is om te zoeken naar een oplossing.
C. lezing X:
deze lezing is nog een verrassing en zal gaan over de
implementatie van plannen waarbij veel mensen zich direct
betrokken voelen. Het gaat namelijk om hun leef- en
werkomgeving.

informatie
Samen voor Natuur 2009 is mede mogelijk gemaakt door:

Informatiemarkt
De informatiemarkt is het hart van de Kennisdag waar u kunt netwerken, informatie vergaren en bijpraten. U vindt
er stands van diverse organisaties die zich bezighouden met het samen realiseren van natuur in Nederland en is
gericht op Contact!

Uitreiking Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009
Om natuurprojecten te kunnen realiseren zijn goede contacten van groot belang. Vernieuwende initiatieven, die
als voorbeeld kunnen dienen voor een goede samenwerking, maken kans op het winnen van de Natuurprijs en/ of
de Publieksprijs.
De Nationaal Groenfonds Natuurprijs is bedoeld om mensen te inspireren tot vernieuwende ontwikkelingen. Uit de
beste tien inzendingen kiest de deskundige jury, onder voorzitterschap van prof. dr. Van Duijn, de prijswinnaar.
Het winnende initiatief wordt beloond met € 5.000,-. De prijs wordt uitgereikt tijdens het plenaire gedeelte van
de Kennisdag.

PUBLIEKSPRIJS
U kunt ook zelf uw favoriete inzending kiezen en belonen met uw stem voor de Publieksprijs. Gedurende de dag
kunt u de stands van de genomineerden bekijken en uw oordeel vormen wie volgens u in aanmerking komt voor
de Publieksprijs. U krijgt bij de ingang een stemkaart die u tot 14.00 in de daarvoor bestemde bus kunt stoppen.
De genomineerde met de meeste stemmen, krijgt tijdens het plenaire gedeelte de Publieksprijs van € 1.000,uitgereikt.
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De jury van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008 bestaat uit:
• Juryvoorzitter prof. dr. J.J. van Duijn (bestuurslid Nationaal Groenfonds)
• J.W.E.M. Roemaat (bestuurslid Waterschap Rijn en IJssel)
• Dhr. J.P.G. Thewissen (Hoofd Afdeling Maatschappij en Methoden, LNV Directie Kennis)
• Drs. J.J. Spros (voorzitter Entante Florale)
• Ir. J.J. Helder (voorzitter Federatie Particulier Grondbezit)
Uitreiking door professor dr. J.J. van Duijn (bestuurslid Nationaal Groenfonds).

Deelname aan de kennisdag
U kunt zich aanmelden als deelnemer voor de Kennisdag “Samen voor Natuur”door bijgevoegde antwoordkaart
ingevuld te retourneren vóór 13 november. Opgave kan ook via www.sbnl.nl. Rond 20 november ontvangt u een
bevestiging en routebeschrijving.

Kosten
Deelname aan de Kennisdag kost € 35,- per persoon. Koffie, thee en lunch zijn hierbij inbegrepen.

SBNL, “Samen voor Natuur”
Antwoordnummer 1301
3900 WB Veenendaal

Meer weten?

geen

postzegel

nodig

De organisatie van de Kennisdag “Samen voor Natuur”
is in handen van SBNL,
Hogeschool Van Hall Larenstein
en Nationaal Groenfonds.
Wilt u meer weten, bel dan
naar SBNL, tel: 0318 -578357.
U kunt ook meer informatie
vinden op:
www.samenvoornatuur.nl.

