
De workshops 
Natuurinclusieve Landbouw 
Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut neemt ons mee in de wereld van 
de natuurinclusieve landbouw. De achteruitgang van de biodiversiteit op het boerenland 
heeft te maken met de aandacht voor productieverhoging, maar meer aandacht voor 
biodiversiteit wordt steeds vanzelfsprekender. Klinkt mooi, maar hoe doe je dat zonder dat 
de bedijfsvoering hieronder te leiden heeft? Daarover willen we het gesprek voeren. De 
WUR heeft hiervoor al een brochure ‘Naar een natuurinclusieve landbouw’ uitgebracht. Na 
de lezing van Erisman gaan we in twee groepen uiteen om nader in te gaan op 
natuurinclusieve landbouw in relatie tot de bodem en de rol van de keten.  
 
Groene gezonde leefomgeving - maakt natuur gezond? 
Groen is gezond, dat klinkt eigenlijk heel logisch en wordt wetenschappelijk ook steeds meer 
onderbouwd. Dit levert wel nog heel veel praktijkvragen op. Hoe krijg je mensen naar het 
groen om hier optimaal van te profiteren? Maar ook hoe breng je groen naar de mensen? 
Hoe kun je hierin samenwerken tussen de zeer verschillende werelden van het groen en 
zorg & welzijn? Koplopers zijn hierover met elkaar in gesprek en we gaan nu graag hierover 
met u het gesprek aan. Verschillende initiatieven presenteren zich kort. Kennisdelen en 
elkaar inspireren staan centraal.  
 
GroenSpoor - een gebiedsproces voor meer natuur 
Hoe vertaal je de ambities van Groen Kapitaal naar een gebied? Waar zitten de beste 
kansen, waar zit energie en hoe concretiseer je dat met elkaar? Hoe sluit je nieuwe 
coalities? En ook: welke rol kan de gemeente spelen? In Heiloo en omgeving is hier de 
afgelopen maanden ervaring mee opgedaan. U hoort de ervaringen tot nu toe vanuit 
verschillende perspectieven en de ideeën die daar nu leven. Vervolgens gaan we met elkaar 
aan de slag hoe de lessen uit Heiloo elders toe te passen zijn. Denk en doe mee!  
 
Verbinden en ontsnipperen - natuur langs en over wegen 
Al weer bijna een klassieker - het jaarlijkse provinciale symposium over Verbinden en 
Ontsnipperen van natuur en infrastructuur. Dit jaar een bijzondere Groen Kapitaal editie. We 
hebben een bijzonder aanbod van lezingen over de App Wildspotten, de Greendeal 
Infranatuur met Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting en we kijken naar lopende 
projecten rondom de effectiviteit van paddentunnels, en monitoring van de natuurbruggen. 
 

● Pitch 1: Onderweg naar meer biodiversiteit 
Inspirerende voorbeelden Green Deal Infranatuur 
Albert Vliegenthart (Vlinderstichting) 

● Pitch 2: Vissen onderweg 
Drie jaar monitoring van vismigratie in het Noordzeekanaalgebied 
Edo Goverse (RAVON) 

●  Pitch 3:Padden onderweg 
Onderzoek naar de effectiviteit van tunnels in de binnenduinrand 
Richard Struijk (RAVON) 

● Pitch 4: Loopkevers onderweg 
Resultaten van monitoring bij drie natuurbruggen in Zuid Kennemerland 
Dick Groenendijk (PWN) 

● Pitch 5: Zoogdieren onderweg 

http://www.louisbolk.org/nl/contact/medewerkers/medewerker/?ht_employeeID=6258
http://www.wur.nl/nl/nieuws/Naar-een-natuurinclusieve-duurzame-landbouw.htm


Participatief monitoren met Wildspotter: wat gaat er door de faunatunnels? 
Marc van Heukelum (Arcadis) 
 
Groen Blauwe Dooradering – groen en blauw als basis voor ruimtelijk ontwerp 
Hoe kunnen biodiversiteit en de menselijke ambitie voor wonen, werken en produceren 
samen komen? Steeds vaker vormt groen en blauw de basis voor ruimtelijk ontwerp. Er 
wordt natuurinclusief ontwikkeld vanuit het perspectief van ecosysteemdiensten, zoals 
klimaatadaptatie, schoon water en schone lucht. Natuur kan overal. Door in ontwerpen al 
voorwaarden te scheppen voor natuur, bijvoorbeeld gebouwen als rotsen in het landschap, 
kan een basis worden gelegd voor een duurzaam samenspel. Hoe kunnen we verder 
vormgeven aan het samenspel van menselijke ambitie en biodiversiteit in Noord-Holland? 
Hoe ziet dat er uit? En welk netwerk van mensen en organisaties is daarbij nodig? Samen 
met landschapsarchitect Maike van Stiphout en Irene Poortinga (Amsterdam Rainproof) 
stappen we, via de kaart, Noord Holland in en gaan we al ontwerpend in gesprek over 
ervaringen, kansen en verrassende combinaties.  
 

http://www.dsla.nl/mensen/maike-van-stiphout
https://www.rainproof.nl/

