
Voor de lokale ondernemers in Flevoland organiseren wij een Kenniscafé over hoe tuinen 
klimaatbestendig in te richtenw. Dit Kenniscafé vindt woensdag 5 feburari in Zeewolde plaats vinden. 
Op de locatie: De Beleving aan de winkelweg 61.

Kenniscafé ‘De toekomstbestendige tuin = klimaatadaptief’
Dit eerste café staat in het teken van een toekomstbestendige tuin. Diverse sprekers nemen ons mee 
in de wereld van water, bodem, verharding en wateroplossingen. Verder krijg je als ondernemer 
antwoord op zaken als: Wat kan groen betekenen voor het koelen van de omgeving? En hoe kan ik 
business maken van de toekomstbestendige tuin. 

Beste ondernemer, 

Graag tot ziens tijdens dit eerste Kenniscafé in Zeewolde! 

Stichting Steenbreek: Alexandra Tempelman-Bobbink: 06-18362453 of 
NL Greenlabel: Prisca van der Wal: 06-13807818

Namens de gemeente en het waterschap Zuiderzeeland 

Rain(A)Way Innogreen Water2Keep Donker GroepGildenGroen

   Mirko van Ingen is de keynote spreker van de avond. Mirko is adviseur van   
   Groen  en Blauw, bekend om zijn presentaties en workshops over 
   klimaatbestendige tuinen. Ook is er een Pitchcarrousel met sprekers van 
   praktische oplossingsrichtingen: Water2Keep, Rain(A)Way, Innogreen, Stichting  
   Steenbreek en Donker Groep /GildenGroen.Tijdens de workshop gaan we aan de  
   slag met een concreet voorbeeld om een tuin klimaatbestendig in te richten.

Inspiratie en kennisuitwisseling 
We beloven een afwisselende avond 
volop inspiratie en waarin 
kennisuitwisseling - op allerlei manieren 
centraal staat. 

Deelname 
is gratis en opgeven 
betekent dat we je verwachten ivm 
catering.

Opgeven
kenniscafeflevoland@gmail.com. 
Je ontvangt daarna een bevestiging.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 

17.00 uur Inloop met koffie/thee
17.30 uur Start programma met welkomstwoord en 
       aanleiding

17.45 uur Keynote spreker: Mirko van Ingen
18.15 uur Soep en broodjes + netwerken

19.00 uur Pitchcarrousel diverse sprekers

19.25 uur Workshop toekomstbestendige tuin  
20.15 uur Centrale terugkoppeling
20.30 uur Borrel + netwerken
21.00 uur Einde Café

Uitnodiging Kenniscafé Zeewolde 5 februari

Netwerk
Deel deze uitnodiging gerust in je 
netwerk.

Schrijf de volgende data alvast in je agenda:

Kenniscafé 2 ‘Biodiversiteit, circulariteit en waterberging’: maandag 9 maart
Kenniscafé 3 ‘Duurzame bedrijfsvoering’: woensdag 25 maart


