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De kwaliteit van de leefomgeving in 
onze steden staat onder druk, o.a. door 
klimaat verandering en luchtvervuiling. De 
urgentie is hoog, evenals de bereidheid 
om maatregelen te treffen. Dit biedt volop 
kansen om te investeren in vergroening 
van onze leefomgeving, en daarmee de 
gunstige effecten van natuurlijk groen - 
meer biodversiteit, sociale cohesie en  
het algeheel welbevinden van bewoners 
in de stad. 

Bij het duurzaam vergroenen van onze 
steden zijn alle disciplines uit de plan-
vormingscyclus betrokken: beleids makers, 
ontwerpers, inrichters, beheerders en een 
bont palet aan stakeholders. Om de vaak 
zeer duurzame ambities te kunnen realise-
ren, is een goede samenwerking tussen 
alle betrokkenen van essentieel belang. 
Evenals het beschikken over de juiste 
kennis, houding en vaardigheden. 

NL Greenlabel is gespecialiseerd in 
duurzame gebiedsontwikkeling en heeft 
samen met enkele toonaangevende part-
ners de Green Deal 1.000 hectare Nieuwe 
Stedelijke Natuur ontwikkeld. Samen met 
gemeenten, bedrijven en organisaties in 
Nederland willen de Green Deal partners 
1.000 ha nieuwe stedelijk natuur ontwikke-
len en de sociale en economische waarde 
van groen op de agenda zetten. 

Tijdens het middagsymposium ‘Groene 
steden zijn de toekomst’ geven twee toon-
aangevende keynotesprekers hun visie op 
groene steden. Ze laten u kennismaken 
met de mogelijkheden vanuit steden-
bouwkundig en ecologisch oogpunt.

In de praktijkworkshop ‘Vormgeven aan de 
leefbare stad’ staan de volgende thema’s 
centraal: ecologisch beheren, stimuleren 
van ecologie, klimaatbestendigheid, inte-
grale duurzaamheid en het betrekken van 
de mens in de steden.

Het middagsymposium ‘Groene steden 
zijn de toekomst’ maakt onderdeel uit van 
de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke 
natuur.

Graag nodigen wij u van harte uit dit  
symposium bij te wonen.

Met vriendelijke groet,
Nico Wissing 
NL Greenlabel
Harry Ankoné 
Directeur Delta Areas and Resources,  
Van Hall Larenstein
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12:30 uur  Ontvangst met koffie en thee

13:00 uur  Welkomstwoord  
Door dagvoorzitter Tom Haage 
Introductie cursus  
‘Ambassadeur leefbare stad’  
Door Nico Wissing en Harry  
Ankoné

13:15 uur  Keynote presentatie over 
internationale stedelijke, 
groene (her)ontwikkeling 
Door Gerben van Straaten - 
Global CEO World of Walas, 
Earth Charter (Cities)

13:45 uur   Keynote presentatie ecologie 
in de stad en de kansen voor 
ontwikkeling 
Door Robbert Snep - Wageningen UR

14:15 uur  Groepsgesprek met keynote 
sprekers 

14:40 uur  Pauze 

15:00 uur  Praktijkworkshops:
1.  Stimuleren van ecologie in 

de stad, niet waarom, hoe 
en wat?  
Door Kars Veling van  
De Vlinderstichting 

2.  Ecologisch beheer: de 
laatste stand van zaken 
over onderhoud en het 
vasthouden van de 
ecologische waarde. 
Door Judith Slagt van Rege-
link Ecologie en Landschap 

3.  Wat is integrale duurzaam
heid en hoe draagt dat 
bij aan groene steden?
Door Steven Kamerling 
en Lodewijk Hoekstra van 
NL Greenlabel

4.  Vergroten van de klimaat
bestendigheid in de stad. 
Door Daniel Goedbloed van 
Rainproof en Richard Flipse 
van Ons Water

5.  Mensen maken de stad;
de impact van communities 
op leefbare steden 
Door Dirk van der Ven (COO) 
World of Walas 

16:00  uur  Terugkoppeling uit de  
workshops 
Pecha Kucha presentaties met 
voorbeelden van stedelijke 
natuur.  

16:45 uur  Afsluiting en netwerkborrel 

17:30 uur  Einde symposium
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Aanmelden
U kunt zich t/m donderdag 15 februari 2018 aanmelden voor het symposium via deze link. 
Vergeet u niet te vermelden aan welke workshop u wilt deelnemen? De kosten voor deel-
name bedragen 75,- euro exclusief BTW. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met Van Hall Larenstein - Trainingen & Cursussen op het 
nummer (026) 369 56 40 of via info.tc@hvhl.nl.

NL Greenlabel zet zich in voor de integrale 
vergroening en verduurzaming van de 
buiten ruimte. Gebouw en omgeving zijn 
met elkaar verweven en kunnen elkaar 
versterken mits dit in samenhang wordt 
aangevlogen. Een leefbare stad is essen-
tieel voor het welbevinden van mens en 
dier. 

Van Hall Larenstein leidt ambitieuze en 
innovatieve professionals op die bijdragen 
aan een duurzame wereld. Dat doen we 
door op een plezierige en productieve  
manier met elkaar en onze netwerkpart-
ners samen te werken.
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