
Graag nodigen we jou uit voor het tweede Kenniscafé in Emmeloord! Het eerste Kenniscafé was een 
groot succes, waardoor er vraag was naar een tweede Kenniscafé met een ander thema. Deze avond 
staat in het teken van biodiversiteit, circulariteit en waterberging. 
Hiervoor zijn verschillende sprekers uitgenodigd waaronder Suze Peters, tuinontwerpster, er
worden workshops verzorgd door:  
� Jiry de Waal: Hergebruikt regenwater in de tuin door middel van vijvers, die zorgen voor meer 
� biodiversiteit. 
� Henriekus Stip: Legt moderne verharding aan in de tuin, houdt rekening met waterberging, 
� biodiversiteit en zomerse verhittingen.
� Sjaak Willemstein: Geeft tips over hergebruik van materialen, planten en grond. 

Beste ondernemer, 

De gemeenten binnen Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, 
Stichting Steenbreek & NL Greenlabel 

Sjaak Willemstein

Suze Peters heeft een praktische en leerzame gids geschreven over ‘lastige 
tuinbeestjes’ in de hoofdrol, zoals bladluizen, mieren, slakken, wespen, rupsen, 
mollen en ratten. Waarom zijn ze er en wat zeggen ze over de tuin? Door hun rol 
in de tuin beter te begrijpen, merk je hoe nuttig en functioneel deze plaagdieren 
eigenlijk zijn. Ze zijn allemaal onderdeel van het grote ‘tuinweb’. Je gaat de 
beestjes anders leren bekijken, leert ze kennen en begrijpen.

Kennis en inspiratie
Ervaren vakgenoten delen hun kennis en 
wisselen praktijkervaringen uit. 

Deelname = Gratis
Bij opgave verwachten we jouw aanwezigheid 
ivm de catering. geef gerust ook je collega op! 

Opgeven
Via: kenniscafefl evoland@gmail.com. 
Je ontvangt daarna een bevestiging met locatie 
gegevens. 

Het programma voor deze avond: 

18.30 uur Inloop met koffi  e/thee en iets lekkers
19.00 uur Start programma met welkomst-  
  woord en aanleiding

19.10 uur  Keynote spreker Suze Peters

19.30 uur  Workshopcarrousel met diverse 
  sprekers

20.25 uur  Centrale terugkoppeling 

20.30 uur Borrel + netwerken
21.30 uur  Einde Kenniscafé

Uitnodiging Kenniscafé biodiversiteit, circulariteit & 
waterberging op woensdag 26 februari 

Henriekus StipJiry de Waal

Locatie 
Aeres MBO Emmeloord
De Balkan 16, 8303 GZ Emmeloord
Je kunt je auto parkeren bij de school. 

Keynote spreker:

Graag tot ziens tijdens bij dit tweede kenniscafé in Emmeloord! 

Schrijf de volgende data alvast in je agenda:

Kenniscafé 3 ‘Duurzame bedrijfsvoering’: maandag 16 maart


