
Welkom in de gemeente Oss voor de Nationale Groendag 2022! Samen 

met provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas begroeten wij je in-per-

son voor een inspirerende dag over biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie 

en gezondheid.

Het thema dit jaar is ‘samen verantwoordelijk’. Het is niet alleen de overheid 

die zich over deze belangrijke thema’s moet bekommeren. Ook inwoners, onder-

nemers, maatschappelijke organisaties hebben een rol. Zeker omdat een groot 

gedeelte van de oppervlakten in gemeenten particulier bezit is.

In de ochtend luister je naar interessante sprekers die zullen inspireren met hun 

waardevolle inzichten en praktische voorbeelden. Na de lunch is het tijd om naar 

buiten te gaan. Onze partners nemen ons mee naar groene initiatieven in het 

centrum van Oss en daarbuiten. 

Of kies ervoor om binnen te blijven en deel te nemen aan deelsessies. Daar kun je 

sparren over de praktijk. Wij beloven dat je vol ideeën weer naar huis gaat!

Luister in de ochtend naar de volgende sprekers:

NATIONALE 
GROENDAG
2022

BEN JE ER OOK BIJ OP 4 APRIL IN OSS? 

ERWIN VAN LAETHEM voormalig CEO Essent en tegenwoordig 

partner en business developer van Scone.ai. 

Erwin koppelt gedrag aan machine learning en weet daardoor precies 

hoe je mensen in beweging krijgt voor de energietransitie. In zijn 

keynote deelt hij zijn inzichten die relevant zijn voor de thema’s van 

Steenbreek. Ook komt hij met praktische voorbeelden.

SJERP DE VRIES senior onderzoeker en omgevingspsycholoog  

bij Wageningen Environmental Research. 

Kunnen we ziekten zoals hartklachten, COPD, diabetes en depressies 

terugdringen door te ontstenen? Sjerp vertelt over zijn onderzoek 

naar de relatie tussen groene tuinen en de gezondheid van de bewo-

ners. En wat we daarvan kunnen leren.

ELISABETH VAN DEN HOOGEN 

dagvoorzitter in het publieke domein

ROB BOGAARTS expert duurzaam wonen bij Buro Bogaarts 

Duurzaam bouwen begint bij de positie van de mens in het eco-

systeem. Tijdens de Groendag 2022 daagt Rob je uit om anders 

te denken over natuurinclusief ontwerpen en bouwen. Hoe zet je 

een mooie woonwijk op waar toekomstige bewoners gelukkiger 

en gezonder zijn?

JACK VAN LIESHOUT centrummanager Oss

In de gemeente Oss maakt Jack samen met ambtenaren, 

ondernemers en bewoners plannen om straten en buurten te ver-

groenen. Bij hem draait het om co-creatie. Jack vertelt hoe hij het 

voor elkaar krijgt om de binnenstad van Oss flink te vergroenen. 
En hij laat zijn nieuwste project zien.

SAVE 
THE 
DATE

STICHTING

AANMELDEN

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Locatie:  Theater De Lievekamp in Oss

Tijden:  10.00 tot 16.00 uur

Entree:  Gratis voor Steenbreekdeelnemers

 € 100,- voor niet-Steenbreekdeelnemers

of scan deze QR-code
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