
NME in de Groene Vitale Stad
Wat is de waarde van groen voor een gezonde stad?

Kennis- en Praktijkcentrum voor natuureducatie

Op 5 en 6 februari Oriëntatiedagen 2015

Burgers en bestuurders willen graag leven in een gezonde, vitale stad. Door gebruik

te maken van natuurlijke elementen in een stad verbetert de gezondheid van haar 

inwoners, kan sociale cohesie worden versterkt en krijgt gezonde voeding en een 

gezonde leefstijl een logische plek. De kansen voor een groene vitale stad zijn

zowel voor burgers als bestuurders aantrekkelijk en NME lijkt in deze stad een 

centrale rol te kunnen spelen. De Oriëntatiedagen 2015 zijn opgebouwd vanuit 

de drie thema’s:

De Oriëntatiedagen 2015 

Tweedaagse vakverdieping voor beleids-

medewerkers en leidinggevenden van NME- en 

duurzaamheidscentra en groenopleidingen.

Datum

Donderdag 5 en vrijdag 6 februari 2015

Locatie

Het Woldhuis, Apeldoorn

Kosten 

€ 165,00; VVM-leden € 130,00

(inclusief lunch, borrel, diner en lunch 2e dag)

Overnachting en ontbijt op het Woldhuis 

€ 30,00 

Dagvoorzitter

Rachel Heijne (directeur VVM)

Aanmelden via

www.veldwerknederland.nl

Meer informatie

(055) 368 40 10 of 

info@veldwerknederland.nl

De Oriëntatiedagen spelen in op nieuwe
trends en ontwikkelingen in de
maatschappij waar natuur- en

milieueducatie een rol in kan vervullen

1 Groen en gezondheid

2 Leefstijl en voeding

3 Sociale cohesie

In de lezingen en workshops wordt invulling

gegeven aan de inhoud van deze drie thema’s,

waarna de rol van NME ten opzichte van dit thema

wordt besproken. Op deze manier wisselen theorie

en praktijk elkaar vanzelfsprekend af en krijgen de

deelnemers voorbeelden en achtergronden van

NME in de groene vitale stad.

De onderwerpen uit alle voorgaande Oriëntatie-

dagen komen samen in 2015;

• Duurzame educatie voor de toekomst 2012

- denken en handelen vanuit de circulaire

economie;

• Voeding voor groei, netwerk voor morgen! 2013

- de ontwikkeling van NME-centra richting

duurzaamheidsknooppunten;

• NME in een Energieke Samenleving 2014

- de kansen voor NME om burgerinitiatieven te

helpen realiseren. 

De gezamenlijke meerwaarde van de onderwerpen 

is het inzicht in de mogelijkheden die NME heeft 

om aan te sluiten bij actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen.



Donderdag   5 februari
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Welkom door dagvoorzitter Rachel Heijne - 
directeur VVM.

10.15 uur Dinand Ekkel - Lectoraat Natuurlijk Gezond
Samen-Leven CAH Vilentum. Gezond leven in
de stad- een contradictio in terminis? Benoemt
de eigenschappen van een groene vitale stad
en de relatie met de drie verschillende thema’s.

Thema: groen en gezondheid
Fred Woudenberg - GGD Groen is een
voldoende, maar geen noodzakelijke waarde voor
gezondheid.

12.00 uur Reflectie op beide lezingen.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Henk Kuipers - Gemeente Apeldoorn. Gaat in
op het thema groen vanuit het TEEB rapport en
hoe dit is toegepast binnen de gemeente Apeldoorn.

Praktijkvoorbeelden waarbij het thema groen
is uitgewerkt.

Jaap Rohof - Stichting wAarde: Straatwaarde
van natuur. Jongeren komen maar weinig in de
Nederlandse natuur want natuur is buiten en de 
jongeren zitten binnen.

Rob van Aerschot - Gemeente Haarlemmermeer 
Park 21: Leisurelandschap en metropool, het land in 
de stad.

15.15 uur Intermezzo

16.15 uur Thema: leefstijl en voeding
Frank Stroeken - Terra Incognita. 
Vlaaien op de Neude
Historie van de rol van voedsel in de stad Utrecht.

Praktijkvoorbeeld waarbij het thema voedsel is
uitgewerkt.

Brigit Kuypers - ANMEC
Voedselvisie gemeente Amsterdam.

18.00 uur Diner

20.00 uur Floris Visman draagt naar aanleiding van
de eerste dag zijn column voor.

Kim van der Leest - Warm with Senses.
Over groen geboren en lang-zal-ze-leven.
Gezonde verhalen uit de groene praktijk.

21.00 uur Borrel

Vrijdag 6 februari
08.30 uur Ontbijt

09.30 uur Thema: Sociale cohesie
Lea den Broeder - RIVM/HVA. Bruggen bouwen
in de wijk: betekenis van sociale cohesie voor
gezondheid.

Karin Verreck - Natuur en Zorg.
Natuurlijk Samen! 
Bij een zorgcentrum in Wijchen is een groene
ontmoetingstuin aangelegd in samenspraak met
bewoners en de buurt. Op welke manier draagt
deze tuin bij aan sociale cohesie en wat is
hiervoor nodig?

Rachelle Eerhart - IVN. Groen dichterbij. 
Ze gaat in op de meerwaarde van dit project op
het gebied van sociale cohesie en geeft daarbij 
praktijkvoorbeelden.

Reflectie op het ochtendprogramma.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Floris Visman draagt zijn column voor.

14.00 uur Marjolein Demmers - Lid van de Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur. Een interactieve 
werkvorm: met de Gedrags Toets ontdekken hoe 
mensen gestimuleerd kunnen worden gezonder te 
leven.

15.30 uur Reflectie

16.00 uur Afsluiting van het programma.

Programma 2015

Kennis- en Praktijkcentrum voor natuureducatie

Stichting Veldwerk Nederland

Het Woldhuis 11 

7325 WN Apeldoorn 
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