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Mijn gedachten gaan naar buiten, van mijn eigen 
vogelrijke tuin, via het mooie platteland bij Rijssen naar 
de Sallandse Heuvelrug, waar ik wel eens van zeg dat dit 
‘mijn’ achtertuin is. Natuur roept makkelijk associaties 
bij me op; van het bekende koolmeesje waar ik altijd 
blij van word, de putters en kieviten in het buitengebied 
tot de roodborsttapuit op de glooiende heide. Maar 
die natuur bedoelen we nu eigenlijk niet. Nee, het gaat 
nu om Tweede Natuur als houding en gedrag die voor 
mij vanzelfsprekend zijn, waar ik niet over na hoef te 
denken. Voor mij betekent dat dat ik als bestuurder van 
Landbouw en Natuur een stevige verbindende schakel 
ben. Ik zoek in de meerstemmigheid van ons uitdagende 
landschap de gemene deler; wát is het dat ons verbindt? 
Hoe kan ik vervolgens vanuit die gemene deler helpen 
om oplossingen aan te dragen voor soms ogenschijnlijk 
onverenigbare problemen? 

Mijn tweede natuur is het dan ook om aan die 
oplossingen te willen werken. Om te laten zien dat 
die tegenstellingen zo groot niet zijn. Dat er altijd een 
perspectief is. Daarbij geloof ik meer in de kracht van 
het Samen Willen en Samen Doen, dan in oplossingen 
van wet- en regelgeving. Misschien best wel gewaagd 
in grote thema’s als bouwen. Kunnen we via het Willen 
komen waar onze ambities liggen? Dat we in héél 
Overijssel alleen nog maar natuurinclusief bouwen? Dat 
we het gewoon doen! Zou dat lukken? Wat denkt u, wat 
zegt uw Tweede Natuur? 

Laat het vandaag weten tijdens Congres Natuurlijk! 

Hartelijk welkom 
op Natuurlijk!

Gert Harm ten Bolscher, 
Gedeputeerde Landbouw en Natuur 

Tijd Onderwerp

09:30 - 09.35 Welkom bij het congres

09:35 - 09.45 Doe mee met Netwerken en ontmoet de andere bezoekers 

09:45 - 10.00 Opening van het congres door Andries Heidema (Commissaris van de Koning in de Pro-
vincie Overijssel)

10:00 - 10.15 Vraaggesprek met Gert Harm ten Bolscher (Gedeputeerde Landbouw & Natuur in de 
Provincie Overijssel) en Franc van der Steen (MT-lid Natuur bij Ministerie van LNV)

10:15 - 10.40 Keynote: Basiskwaliteit binnen de bebouwde kom (Jip Louwe Kooijmans 
- Vogelbescherming)

10:40 - 11.00 Leg jouw favoriete stukje groen vast en doe (als je nog tijd over hebt) mee met Netwer-
ken

11:00 - 11.25 Keynote: Werklandschappen van de toekomst (Jelle de Jong- IVN en Mark van Mast  
- Parkmanager Bedrijventerreinen Deventer)

11:25 - 11.50 Keynote Jan Willem van der Groep 

11:50 - 12.00 Persoonlijk Manifest

12:00 - 13.00 Lunch

13:00 - 13.45 Eerste ronde parallelsessies

13:45 - 14.30 Tweede ronde parallelsessies

14:30 - 15.00 Pauze en netwerken en Natuur voor Elkaar café

15:00 - 15.45 Derde ronde parallelsessies

15:45 - 16.05 Keynote Maurits Groen

16:05 - 16.15 De oogst van de dag: wat is jouw Persoonlijk Manifest?

16:15 - 17.00 Napraten
TWEET MEE MET
#CONGRESNATUURLIJK



De cirkel van invloed bij natuurinclusief bouwen en mitigatie
Door: Saskia Wielenga

Door de cirkel van invloed voor natuurinclusief bouwen te bekijken, is er 
meer nodig dan alleen maar kasten inbouwen. Door de toepassing van 
participatie ontstaat er een positief effect op de beleving en bewustzijn 
van mensen in de omgeving. 

Natuurinclusief lichtplan voor de Weerwaterbrug in Almere
Door: Iris Dijkstra

Iris geeft een toelichting van het lichtplan voor de Weerwaterbrug en 
in welke opzichten dit zich aanpast aan de variabele behoeften van de 
natuurlijke omgeving. Ook gaat ze in op het overall ontwerp van de brug 
door de architect, Joost Brands, van Quist Wintermans Architekten.  

Vrijheid op 20 m2
Door: Marjolein Jonker

Tijdens de lezing vertelt Marjolein over het uitdagende traject dat naar 
de realisatie van haar eigen Tiny House leidde waarbij ze onderweg op 
heldere wijze haar expertise over de Tiny-House beweging in Nederland 
overbrengt. 
 
Aan de slag met Natuurinclusief (ver)bouwen in Overijssel
Door: Roel Bosch

Natuurinclusief (ver)bouwen moet vanzelfsprekend worden. Maar wat 
betekent dat in de praktijk? Daarvoor is een praktische handleiding 
gemaakt in de vorm van de brochure ‘Natuurinclusief (ver)bouwen 
in Overijssel’. We gaan op een praktische manier aan de slag met 
natuurinclusief bouwen.  

SESSIERONDE 1 SESSIERONDE 2 
Wat gebeurt er als bewoners landschapsarchitecten 
worden? 
Door Gerhard Rekvelt en Caro Niestijl

Hoe maak je samen met bewoners een natuurinclusief project? Wat 
is daarvoor nodig en hoe creëer je het gevoel van eigenaarschap bij de 
deelnemers?

Landje van Niets: een buurtnatuurparel in Deventer
Door: Bauke de Vries

We bespreken de succesfactoren voor buurtnatuur voor en met bewoners, 
aan de hand van de ervaringen in het Landje van Niets in Deventer.

Soortenmanagementplan Sallandwonen, hoe is deze 
tot stand gekomen.
Door: Jos Wolfkamp en Dimphina Riemer

Hoe heeft Woningcorporatie SallandWonen het gefikst om een 
soortenmanagementplan te maken voor haar woningbezit? In deze sessie 
krijgt u het gepresenteerd.

Natuurinclusief ontwerp nieuw dorp Reeve in de IJsseldelta
Door: Pina Dekker

Reeve-dorp is een nieuw dorp in een nieuw landschap. Hoe kan dit ontwerp 
bijdragen aan een goede ecologische verbinding, zowel met het omliggende 
landschap als met de nieuwe bewoners van de huiskavels?
 
Werksessie Klimaatadaptieve en biodiverse Stadscampus Saxion 
Door: Tom van Zaalen, Jeroen Woestenburg, Marijn Sloot en Yusuf Metin Yar 

Voor ons afstuderen werken we aan een Praktische Groepsopdracht binnen 
het themavak Duurzame leefomgeving. We zouden graag met experts 
willen praten over concrete toepassingen voor de thema’s biodiversiteit en 
klimaatadaptatie met betrekking tot vernieuwende ideeën en technische en 
financiële aspecten binnen het project. 



Sparsessie met studenten over water- en groenthema’s
Door: Yusuf Metin Yar, Bas van Herrikhuijzen, Joost Bartelds, Jesse Bruggeman, 
Denise van Baarle en Jeroen Woestenburg

Sparsessie met studenten over hun onderzoeken m.b.t. het thema duurzame 
leefomgeving. Namelijk water, bodem, groen, permacultuur en de stad.

Stress bij jongeren tegengaan door een natuurinclusieve omgeving?
Door: Dick Oosthoek

Hoe krijgen vanaf 2030 circulariteit en duurzaamheid een plek in overheidsaan-
bestedingen om te zorgen voor een betere leefomgeving?

Stress bij jongeren tegengaan door een natuurinclusieve omgeving?
Door: Door Koen Vrielink

Samen verkennen op welke manier een natuurinclusive omgeving stress onder 
jongeren preventief kan tegengaan.

Bewoners van nieuwbouw verleiden tot natuur inclusieve tuinen
Door: Claudia Bouwens

Bouwpartijen kunnen bewoners verleiden om vanaf de start natuurinclusieve 
keuzes te maken. Het KAN platform heeft in 2021 alle stappen hiervoor op een 
rijtje gezet. De volgende stap is ervaringen ermee opdoen. Claudia Bouwens ver-
telt over het stappenplan en het vervolg.

Natuurlijk Gezond Deventer
Door: Peter Mol, Paul Wensveen, Sanne ten Zijthof  en Marleen Munneke 

Een gesprek over het werken aan natuurlijk gezonde buurten in Overijsselse ge-
meenten. Eerste stappen in Deventer. Wat werkt? Doet jouw gemeente mee?

SESSIERONDE 3 

Mijn 
persoonlijk 
Manifest

Waar ga jij (morgen) mee aan de slag?
Laat het ons weten door de Padlet in te vullen. Zet uw naam erbij (tenzij 
je anoniem wilt blijven). Als u graag samen met anderen aan de slag gaat, 
laat dan ook uw e-mailadres achter. 

Vul het Manifest in

https://padlet.com/AcquirePublishing/9wkm9p2u09b83xkk



