
DAG VAN DE 

BIODIVERSITEIT
ZA 8 FEB 2020
Van 12.00 tot 16.00 uur | Fredeshiem | De Bult

UITNODIGING
Komt u op zaterdag 8 februari ook naar de Dag van de Biodiversiteit? U kunt meedoen aan leuke 
en leerzame werksessies. Bijvoorbeeld over hoe we onze tuin aantrekkelijk kunnen maken 
voor vlinders. Of hoe we in onze buurt de vogels weer meer gaan horen. Elk thema wordt 
ingeleid door een interessante spreker. Zij helpen ons op weg om ideeën op te halen en samen 
plannen te maken. Belangrijk, want biodiversiteit is een onderwerp waar we graag samen met 
iedereen die daar belangstelling voor heeft mee aan de slag gaan. Bent u er ook bij? 

PROGRAMMA  

12.00–12.30 uur Inloop en lunch                

12.30 uur Start programma

                • welkom door wethouder Marcel Scheringa

                • toelichting op het programma door de dagvoorzitter, 

  bioloog Maarten Kaales

                •  introductie van Groene Loper Overijssel door Peter Mol van  

  het IVN Overijssel 

 Werksessies: er zijn 6 workshops waar u uit kunt kiezen 

13.00–13.45 uur Werksessie ronde 1 

13.50–14.35 uur Werksessie ronde 2 

14.45–15.00 uur Open podium onder leiding van de dagvoorzitter

     •  welke ideeën heeft u nog meer? 

     •  welke ervaringen wilt u delen?  

15.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter. Daarna is er koffie/thee en kunt u nog 

 even napraten

GROENE LOPERS OVERIJSSEL

Bewoners die hun buurt groener, gezonder 

en prettiger maken. In Overijssel zijn er al

heel wat van deze mooie buurtinitiatieven. 

Goed voorbeeld doet volgen!

WERKSESSIES

Er zijn twee rondes. U kunt daarbij kiezen 

uit de volgende thema’s: 

De Egelsnelweg (inleiding door: 

Merel Florence, Egelwerkgroep Nederland)

Maak uw straat geschikt voor de egel!

Bijen (inleiding door: Theo Zeegers, 

Kenniscentrum Insecten)

Wat kan ik doen voor de wilde bij?

Vlinders (inleiding door: Karst Veling, 

Vlinderstichting)

Een vlindervriendelijke tuin en buurt, 

hoe maak je die?

Vogels in de stad (inleiding door: 

Maarten Kaales, bioloog)

Hoe krijg je vogels in de tuin?  

Steenbreek (inleiding door: 

Alexandra Tempelman)

Stenen eruit, groen erin!

Natuurinclusief bouwen (inleiding door: 

Jarno Beijk, Natuurinclusief)

Hoe maak je huis en tuin natuurvriendelijk?

AANMELDEN
U kunt zich voor de Dag van de Biodiversiteit 

aanmelden door een e-mail te sturen naar 

duurzaam@steenwijkerland.nl (ook dieet-

wensen kunt u via dit e-mailadres doorgeven). 

Wees er wel op tijd bij, want vol = vol. 

De Dag van de Biodiversiteit wordt gefilmd en kunt u later via onze website 

www.steenwijkerland.nl/duurzaamheid terugzien. 

Ideeën verzamelen, plannen maken 

en samen aan de slag!

Een leuke en interactieve dag!


