Datum
Locatie
Tijd

21 mei 2019
Boyleweg 6, 3208 KA Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering, Spijkenisse.
15:30 inloop – 16:00 tot 20:00 inhoudelijk, inclusief lichte maaltijd.

Klimaatadaptatie en groen op bedrijventerreinen
Ondanks dat besloten was het programma masterclasses na de laatste succesvolle bijeenkomst in
september 2018 te stoppen, maken we nu op veler verzoek een doorstart. Het eerste onderwerp van 2019
zal klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn.
Droge voeten en voldoende zoet water zijn in Nederland niet vanzelfsprekend. De verwachte gevolgen van
een veranderend klimaat zijn ingrijpend: wateroverlast, hittestress en zoetwatertekort. De oplossingen
liggen voor een deel in ruimtelijke adaptatie, dat wil zeggen het nemen van maatregelen die de last die
Nederlanders gaan ondervinden, kunnen beperken. Vroeger werden boerderijen op terpen gebouwd, ook
een manier om te gaan met wateroverlast, maar dat is voor bedrijventerreinen vandaag de dag in ZuidHolland niet haalbaar. Maar wat kunnen we dan wel doen? Daar gaan we in deze masterclass naar op
zoek. Iedereen is het er wel over eens dat meer groen een bijdrage kan leveren. Dus daar besteden we in
deze masterclass ook extra aandacht aan. Hoe kan dat het beste? Wie moet dit oppakken?. Zijn er goede
voorbeelden en wat levert het op? Kunnen bedrijventerreinen ook bijdragen aan meer biodiversiteit,
zouden ze kunnen helpen om de achteruitgang van insecten te stoppen? Op de antwoorden op deze
vragen gaan we ook op zoek.
De bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden, als u dat nog niet gedaan heeft op basis van de
vooraankondiging, door Rob Poolen te mailen met uw contactgegevens via r.poolen@pzh.nl,
Met vriendelijke groet en tot 21 mei 2019
Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland i.s.m. team klimaatadaptatie van de provincie
Zuid-Holland

Het programma
Tijd

Onderwerp

Wie

15.30 uur Inloop

Gina Blaauw en Rob Poolen

16.00 uur Welkom

Heero Hoomans

Provincie Zuid-Holland
dagvoorzitter
16.05 uur Welkom door gastheer/gastvrouw (tevens imker)

Paul Veth en/of Martina Stimac, ondernemers,
eigenaar van de locatie en gastheer/gastvrouw

16.20 uur Waarom klimaatadaptatie en wat is het?
Wat betekent het voor bedrijventerreinen?

Rino Vlaardingenbroek
Team klimaatadaptatie Provincie Zuid-Holland

Incl. presentatie stresstesten van enkele
bedrijventerreinen
16.50 uur Ervaringen uit de praktijk
klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

Floris Boogaard
Senior consultant TAUW Group

17:10 uur Waarom groen en biodiversiteit belangrijk is om ook op Koos Biesmeijer
bedrijventerreinen te realiseren, en waarom dat ook

Provincie Zuid-Holland, Naturalis en Universiteit

goed is voor klimaatadaptatie

Leiden

17:40 uur Ervaringen op bedrijventerrein Grote Polder en
Heineken; hoe kan een gemeente groen op een

L. (Liselotte) Gips-Heintz
Gemeente Zoeterwoude

bedrijventerrein bevorderen? Welk effect heeft dat op
wateroverlast en hitte?
18:00 uur PAUZE met lichte maaltijd
18:45 uur Ervaringen van een parkmanager,

Ad van den Berg
ParkTrust

19:15 uur Lagerhuisdebat/discussie aan de hand van stellingen

Edwin Markus met hulp van Heero Hoomans en
Aleida van den Akker

20.00 uur Sluiting en borrel tot maximaal 21.00 uur

