
EXPERT 
MEETINGXX

Stichting Steenbreek organiseert in 2023 maandelijks een expert-

meeting. In drie kwartier tijd word je door een expert bijgepraat over 

een actueel onderwerp. De items die aan bod komen, zijn zeer divers. 

Voor vragen neemt contact op met Stichting Steenbreek via 

info@steenbreek.nl 

Programma t/m juni

JANUARI

maart

febrUARI

juni

18 januari  |  15:45 - 16:30 uur

7 maart  |  15:45 - 16:30 uur

28 februari  |  15:45 - 16:30 uur

27 juni  |  15.45 - 16.30 uur

HET GROTE BELANG VAN BIODIVERSITEIT 

door Eddy Schabbink van IPC Groene Ruimte. 

Een sterke biodiversiteit is essentieel voor 

het (voort)bestaan van plant, dier en mens. 

Ondanks dit grote belang staat biodiversiteit 

al jaren onder druk. De grootste uitdaging 

ligt in het verhogen van bewustwording voor 

de ernst en urgentie van biodiversiteit. Er is 

veelal onvoldoende bewustzijn. 

DE WEEK VAN DE GROENE TUIN  

Sanne Janssen van Milieu Centraal en Ben van 

Ooijen van de Tuinen van Appeltern zoomen in 

op het onderwerp: Een groene tuin hoeft niet 

duur te zijn. Tijdens de Week van de Groene 

Tuin (4 t/m 10 april) delen de partners van 

deze campagne elke dag groene én duurzame 

tuintips.

DE NIEUWE OMGEVINGSWET EN PARTICIPATIE

door Lubbert Hakvoort, programmamanager

Haven-Stad bij gemeente Amsterdam en 

Opleidingscoördinator bij Van Hall Larenstein. 

Lubbert gaat in deze bijeenkomst in op de 

relatie van deze wet tot de actuele opgaven 

rondom vergroening, klimaat, versterken van 

de biodiversiteit en participatie .

WATERVRIENDELIJKE, MAAR MUGGENVRIJE 

TUINEN 

Marieta Braks, medisch entomoloog bij RIVM, 

deelt de actuele stand van zaken rondom 

infectieziekten veroorzaakt door muggen.  

Voor overheden ligt een belangrijke rol weg-

gelegd om te zorgen voor de juiste voorlich-

ting naar bewoners.

STICHTING

april
18 april  |  15.45 - 16.30 uur

MAAI MEI NIET

door Yacine Ryckebusch tuinexpert bij Velt. 

De campagnetitel Maai Mei Niet slaat op het 

advies voor tuinbezitters om in de maand mei 

het gazon of een deel ervan niet of minder 

te maaien; voor gemeenten is de campagne 

bedoeld om meer bewustzijn te kweken voor 

anders maaien middels ecologisch maaibeleid.

mei

klik hier om aan te melden

23 mei  |  15.45 - 16.30 uur

GROENE BUUR

door Sacha de Ruiter van de Groene Buur. 

Groene Buur is een typisch bottom-upproject: 

vanuit de samenleving wordt een groene 

beweging op gang gebracht. Hou het klein 

en dichtbij. Dat is het uitgangspunt van het 

project Groene Buur in Almere. 
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https://weekvandegroenetuin.nl/
https://www.maaimeinietnederland.nl/
https://velt.nu/maai-mei-niet
https://kennislab.typeform.com/to/WpVdftro
https://groenengezond.almere.nl/initiatieven/groene-buur

