Graag nodigen we u uit voor de inspiratiemiddag ‘Hoe groen is de stad? op
vrijdag 2 september in Assen.

Programma

Zes Drentse natuurorganisaties organiseren, samen met studenten van het
Noorderpoortcollege, voor de derde keer deze inspiratiemiddag. Vorig jaar
ontmoetten we elkaar bij de schaapskooi van het Holtingerveld bij Havelte. Dit
jaar vindt de bijeenkomst plaats in en rond het Duurzaamheidscentrum Assen.
Gedeputeerde H.G. Jumelet opent de inspiratiemiddag. Het programma bevat
interessante workshops en leuke doe-activiteiten rond het thema ‘’Hoe groen is
de stad?’’ Het doel is ontmoeting, kennis uitwisseling en netwerken met
vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en milieu in Drenthe.
Wij begroeten u graag op 2 september in het Duurzaamheidscentrum Assen.

Met vriendelijke groet, bestuur en medewerkers van

14:30

Ontvangst koffie & thee

15:00

Opening en welkom door
gedeputeerde H. G. Jumelet

15:15

Workshops ronde 1

16:30

Workshops ronde 2

17:30

Borrel, soep en broodjes

19:00

Afsluiting

Adres
Parkeren

Bosrand 2, Assen (Bosrand 1 bij gebruik Tomtom)
Parkeren kan op de grote parkeerplaats bij de sportvelden.
Borden wijzen u de weg naar het Duurzaamheidscentrum.

Workshops
Rondleiding in het Duurzaamheidscentrum Assen
Ook zo nieuwsgierig naar het Duurzaamheidscentrum Assen? Het is mogelijk een
kijkje achter de schermen te nemen. Deze rondleiding geeft u een kijkje in alle
duurzame toepassingen die het gebouw rijk is! Onder leiding van een gids komt u
tijdens de rondleiding op plaatsen in, rond en óp het gebouw die normaal
gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek.

Natuur in de stad - stadsecologie
Workshop over Stadsecologie. De stadsecoloog – Klaas van Nierop - van
Groningen neemt je mee in deze belangrijke specialisatie binnen de ecologie. Wat
is ecologische waarde binnen een stad? En op welke plekken vind je deze
waardes? En wat kunnen we zelf doen om projecten in de stad meer ecologische
waarde mee te geven? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens deze
workshop.

Excursie Asserbos
‘De wandelende encyclopedie over het landschap in Assen en omgeving’ wordt
hij ook wel genoemd: Johan Wessel. En terecht, dankzij zijn jarenlange ervaring in
natuur- en landschapsbeheer, uitgebreide kennis op het gebied van flora, fauna
en ecologie én achtergrond in natuur- en milieueducatie. Hij verzorgt een
boeiende excursie in het Asserbos: een bijzonder sterrenbos met een bijzondere
geschiedenis!

Gifvrije tuin
Door minder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen leveren we allemaal een
bijdrage aan een groenere stad. In deze workshop geeft ‘onkruidcoach’ Maik van
Lommel praktische adviezen en demonstraties die aantonen dat bestrijdingsmiddelen helemaal niet nodig zijn voor een onkruidvrije tuin.
De Voetspot Quiz

Natuur in de Stad – community Kardinge
Workshop over het betrekken van mensen in de stad bij natuur. Bewoners nemen
zelf het initiatief in de rol als natuurbeschermer en beheerder in en rond het
Natuurgebied Kardinge (een van de meest stedelijke natuurgebieden van
Natuurmonumenten voor een groot deel gelegen binnen de bebouwde kom van
Groningen), hoe gaat dat eigenlijk is zijn werk? Boswachter Reiner Hartog: 'het
gaat hier om een bijzonder initiatief. Die betrokkenheid bij Kardinge vinden we als
Natuurmonumenten echt geweldig en juichen we van harte toe’

Hoeveel weet jij eigenlijk over duurzaam leven? Speel mee met de Voetspot Quiz
en test op een leuke manier je kennis. Je krijgt meteen bruikbare tips van
vrijwilligers van de ‘Voetspot’ die door duurzaam te leven hun eigen ecologische
voetafdruk steeds verder verkleinen. Winnaars van de Quiz maken bovendien
kans op leuke, duurzame prijzen!

Workshops
'Hoe groen is de stad'
Ga samen met ons de groene strijd aan met behulp van guerrillatuintjes.
Met zaadbommen verander je namelijk het lelijke grijs in een bloeiende oase en
breng je het groen terug naar de stad. Hoe dit werkt en wat hier het belang van is,
hoort u tijdens deze actieve workshop.
Scholeksters in de stad
Veel mensen kennen de scholekster als kust- en weidevogel. De soort leeft
echter ook in steden en is daar verrassend succesvol.
Daar waar de soort in het boerenland en aan de kust achteruitgaat, nemen de
aantallen in de Assen toe, hoe zit dat?

Boombeleving
Hoe betrek je kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar bij de natuur? In Drenthe
bereikt IVN ruim 200 basisscholen bij natuur, milieu en duurzaamheid. Tijdens
deze workshop ervaart u hoe kinderen contact met natuur worden gebracht. Kom
op een belevingsvolle wijze meer te weten over bomen.
Het maken van bokashi - fermenteren
Bokashi is het Japanse woord voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal'.
De organische resten worden luchtdicht gefermenteerd voor een optimaal
fermentatieproces waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organisme
ontstaan. Dankzij Bokashi, maakt u van uw eigen organische resten een optimale
bodemverbeteraar.

Waarde volle bomen in de stad
De Bomenwacht, vallend onder Landschapsbeheer Drenthe, zorgt al meer van 25
jaar voor onderhoud aan monumentale bomen in Drenthe. Ook in Assen
bevinden zich vele bomen die op de Provinciale waardevolle bomenlijst vermeld
staan. In de excursie maakt u kennis met de parels van het cultuurhistorische
stadslandschap. U krijgt uitleg over de boombiologie, ecologische en
cultuurhistorische waarden van enkele bomen. Een leuke wandeling met een
vernieuwende blik op bomen.

Vogelhuis ontwerpen
Tijdens deze workshop maakt u uw eigen vogelhuisje. Hier kunt u uw creativiteit
laten spreken. Een specialist geeft tips voor het bouwen van een optimaal
vogelhuis.
Imkers en bijen
Bij deze workshop bekijkt u een bijenvolk. Imkers vertellen u het verhaal over de
wondere wereld van bijen. Ga op zoek naar de koningin. Mogelijk kunt u honing
proeven.

Workshops
Boswandeling met theatervoorstelling
Een boswandeling is ontzettend ontspannend. Tijdens deze boswandeling kunt u
genieten van een theatervoorstelling, uitgevoerd door studenten van het
Noorderpoort KTM. Onderweg zijn er verschillende culturele activiteiten.
Sporen zoeken
Onder begeleiding van een boswachter zoekt u naar sporen in en om het
Duurzaamheidscentrum.
Speurhond
Demonstratie van het werken met een speurhond.
Land-Art
Workshop natuurkunst. Maak met natuurlijke materialen uit de omgeving van het
Duurzaamheidscentrum mooie kunstwerken.

