


Workshop 1

Geografisch Informatiesysteem (GIS) 
voor groene professionals
Door:   Snoek Puur Groen
Begeleider: Bauke Veenstra

Omschrijving
Ben jij nieuwsgierig naar GIS? En wat kan het jou opleveren? Een workshop voor  
hoveniers, uitvoerders of projectleiders in het groen, studenten in het groene vak en iedereen die  
benieuwd is hoe je beschikbare data slim kunt gebruiken in kleine of grote projecten. 

We starten met een korte uitleg over het gebruik van GIS en de toepassing in het groen. Daarna gaan  
we gezamenlijk aan de slag met een aantal datasets. Je ervaart hoe data ingewonnen kan worden 
doormiddel van apps en hoe je snel een beeld(scan) van (de eigen) leefomgeving kunt maken.

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Workshop 2

7 Circulaire ontwerpprincipes  
voor groene veranderaars
Door:   Vereniging Circulair Friesland 

Omschrijving
Tijdens deze workshop nemen we je mee in de duurzame ambities van de regio. Wat speelt er 
en waarom zijn steeds meer bedrijven, overheden en alle Noordelijke MBO’s, HBO’s en RUG 
Campus Fryslân hiermee bezig? Daarnaast leer je hoe je de 7 circulaire ontwerpprincipes waar 
Vereniging Circulair Friesland mee werkt, toepast in jouw praktijk. Dit is een beproefde en  
integrale methode om grip te krijgen op wat circulaire economie voor jou en jouw onderneming 
kan betekenen. 

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Workshop 3

Masterclass  
Recycle bloem ondergrond    
Door:   Geertje Stienstra  

Omschrijving
Wat houdt het werk van een floral designer in? Geertje vertelt je er alles over. Na de inleiding 
ga je als deelnemer zelf aan de slag met het maken van een ondergrond die je kunt toepassen 
voor bloemwerk. Door middel van hergebruik van materialen maak je een duurzame on-
dergrond die je ook meerdere malen opnieuw kunt opmaken met plantaardige materialen.  
 
Eigen bijdrage €25,- Betalen met pin is mogelijk.

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

Foto’s: Fred Roest

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Presentatie 1

Onze groene toekomst:  
Meer verbinding tussen mens en natuur
Door:   Donker Groep
Presentatie:  Esther Wierda-Kruiper en Rudmer Okkinga

Omschrijving
Het groene vak verandert sterk. Het zorgt voor het opnieuw verbinden van mens en natuur 
door het creëren van een gezonde leefomgeving die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en 
omgang met het veranderende klimaat. Hoe komt jouw rol als toekomstig groene professional 
eruit te zien?
 

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Presentatie 2

Een meetbaar duurzame leefomgeving, 
hoe realiseer je dat?    
Door:   NL Greenlabel
Presentatie:  Jesse de Klerk

Omschrijving
Voorbereiding op het ondernemerschap van de toekomst. Meer dan ooit is een gezonde en 
duurzame leefomgeving essentieel voor de toekomst van Nederland. Daarom is het onze missie 
om bedrijven, overheden en inwoners te helpen bewust en respectvol om te gaan met de natuur 
in de leefomgeving. NL Greenlabel biedt heldere instrumenten en methodes, waarmee duur-
zaamheid concreet, meetbaar en realistisch wordt. We vertellen er graag meer over!

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Presentatie 3

Tuinieren vanonder een paraplu?
Door:   Aeres MBO Leeuwarden
Presentatie:  Frank Berends (docent)

Omschrijving
Klimaatverandering biedt mogelijkheden voor verruiming plantassortiment. 
 
Presentatie over droogte minnende planten en exoten met sortimentkennis en plant  
eigenschappen (plant voorbeelden). Frank laat allerlei planten zien aan de hand van  
voorbeelden uit zijn eigen botanische tuin Mei Chu. 
 
 

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Presentatie 4

Klimaatadaptatie in bebouwde omgeving
Door:   Wetterskip Fryslân
Presentatie:  Jeannet Bijleveld

Omschrijving
Aan de hand van de watertafel wordt besproken wat de invloed is van verharding (wegen en 
terrassen) op het waterbergende vermogen van de ruimte. 
 
Buien worden heftiger, maar waar moet al dat water heen? Interessant voor jong en oud om hier 
meer over te horen.
 

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Presentatie 5

Inzet van drones bij natuurbeheer 
Door:   VMBO Aeres Sneek
Presentatie:  Bauke Bakker (docent)

Omschrijving
Steeds vaker worden drones toegepast in het natuurbeheer. 
  
 
In de presentatie wordt ingegaan op de toepassing bij het opsporen van reekalveren in het  
voorjaar. Hoe gaat dit in zijn werk? En hoe zorg je voor een goed verloop door te gaan  
samenwerken met veehouders?  
 

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Presentatie 6

Zet de kracht van de natuur in 
voor een gezonde leefomgeving
Door:   Moodo Interieurontwerp
Presentatie:  Laura Vaessen

Omschrijving
Een groene omgeving doet goed voor onze fysieke en mentale gezondheid. Niet voor niks schrijven 
steeds meer artsen een boswandeling voor op recept. Biophilic design is een manier van ontwerpen 
waarbij je natuur in de gebouwde omgeving integreert, zodat je ook binnen van die gezondheids-
voordelen kunt genieten.
  
Een natuurlijke omgeving is niet alleen gezond voor de mens, het is ook beter voor het milieu.  
Natuurlijke elementen in je omgeving dragen namelijk bij aan je motivatie om beter voor het  
milieu te zorgen. Kom langs, als je wil weten hoe dit zit! 
 

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Presentatie 7

Demonstratie frames en 
technieken bij bloemschikken
   
Door:   Hanneke Frankema
Presentatie:  Hanneke Frankema

Omschrijving
Naast de informatie over frames en technieken vertelt Hanneke over haar ervaring tijdens 
het Europees Kampioenschap dat ze vorig jaar won. Ze laat zien hoe je frames kan maken met  
verschillende technieken.

Ze wil jou daarmee inspireren, je laten weten wat je allemaal in dit mooie vak kunt bereiken en 
hoe het thema duurzaamheid in de bloemenbranche aan de orde komt. 

De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Meld je aan!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862


Timetable De proeftuin van  
jouw toekomst

Programma

Inloop PlenairAftrap Borrel

Catwalk

AfsluitingInfomarkt

Infomarkt

Presentaties

Workshos

Pauze

15.30 16.00 16.10 17.00 18.00 18.45 19.45 20.00

Meld je aan!

Presentaties

Workshos

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lOYABITQ5kCg_TdImvDhG06GRIvHoQ1KhkBZLg4st4pUQ043TTRYNThEN1hMTzUwT0NIUVBKTTdKUi4u&wdLOR=c8191FE28-A8AE-E045-B4FF-72F917ACB862

