
 

 

De provincie Noord-Holland nodigt u van harte uit om vrijdag 25 november 2016 deel te nemen aan 

het congres Groen Kapitaal. Tijdens dit congres kijken we met een andere blik naar natuur: we gaan 

op zoek naar natuurcombinaties. We hebben een prachtig natuurnetwerk in Noord-Holland, maar 

ook op het boerenland, langs sloten, in bermen, in de stad of het dorp en op bedrijventerreinen is 

bijzondere natuur te vinden. Die natuur kan ons van pas komen bij wateroverlast of hittestress en we 

worden aantoonbaar gezonder van natuur. Toch staat de natuur onder druk, want 

natuurcombinaties zijn nog niet vanzelfsprekend. Daarom organiseren we dit congres. 

Wij hebben een mooi programma voor u gemaakt, waarin we aandacht besteden aan een grote 

uitdaging: de rol van de wilde bij en aan het aanpassingsvermogen van de natuur in de stad. 

Daarnaast zijn er interessante workshops over de vier pijlers van Groen Kapitaal en een bijzondere 

bijdrage over Verbinden en Ontsnipperen. Tot slot zullen we u verrassen met hoeveel Noord-

Hollanders al ondernemen met natuur via de prijsvraag voor de Gouden Roerdomp. 

Programma 
12.00 Lunch met podium initiatieven Gouden Roerdomp 
13.00 Opening Gedeputeerde 
13.20 Lezingen over wilde bijen en stadsnatuur 
14.30 5 Workshops 

• Natuurinclusieve Landbouw 

• Verbinden en Ontsnipperen 

• Groene Gezonde Leefomgeving 

• GroenSpoor 

• Groen Blauwe Dooradering 

16.00 Verrassing 
16.30 Visuele terugblik op de workshops 
17.00 Stemming en uitreiking Gouden Roerdomp 
17.30 Borrel 

Aanmelden 

Dat kan via www.groenkapitaalnh.nl . Daar vindt u ook meer informatie over de workshops. De 

toegang is gratis, maar omdat we streven naar een gemixt gezelschap om nieuwe netwerken te 

bevorderen vragen wij u om met niet te veel mensen per organisatie aanwezig te zijn. In overleg is 

veel mogelijk, dus neem gerust contact op via groenkapitaalnh@noord-holland.nl. 

 

 

 

 

 

Congres Groen Kapitaal Noord-Holland 

Vrijdag 25 november 2016 | Heiloo, de Cultuurkoepel  

 

 

 


