
Jaarcongres VVA-Larenstein “Dutch Design, Delta Areas and Resources” 
 
Op 19 april 2016 organiseert de Vereniging van Afgestudeerden Larenstein, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, een jaarcongres. Het 
congres start met een ontvangst om 9:30 uur. Na een plenair welkom wordt vervolgens in subzalen in vier verschillende rondes een twaalftal lezingen 
gegeven over inrichting en beheer van de Nederlandse buitenruimte en bos, natuur,  landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen. Inspirerende sprekers 
met ieder hun eigen visie op onze buitenruimte. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.  
Wij nodigen alle belangstellenden, afgestudeerden en studenten uit te luisteren naar deze interessante lezingen op 19 april 2016 op Hogeschool Van Hall 
Larenstein te Velp. 

Dutch Design is the natural beauty! 
 
De kosten voor het jaarcongres bedragen: 

- Leden van VVA-Larenstein en Aristaeus  €   75,00 (excl. BTW) 
- Docenten VHL/Helicon   €   75,00 (excl. BTW) 
- Niet leden alumi-verenigingen  € 200,00 (excl. BTW) 
- Studenten          gratis (excl. lunch) 

 
Wij nodigen u van harte uit op het Jaarcongres 2016! Inschrijven kan via onze website www.vva-larenstein.nl 
 

Programma en sprekers 2016 VVA Larenstein, 19 april 2016 
 

 09.30 Ontvangst in de Aula/Kapel  

 10.00 Plenair welkom in de Kapel  

 10.20 Ronde 1 Door: 
Kapel  Leefbaarheid 

Het aantal burgerinitiatieven neemt de laatste tijd flink toe. Is het een hype of is de 
geest uit de fles? In hoeverre dragen ze bij aan het verbeteren van de leefomgeving? 
En wat vraagt dit van de overheid? Op deze vragen zal Frank van Bussel ingaan tijdens 
deze interactieve sessie. 
 
 
 
 
 

Frank van Bussel, directeur Kon. 
Ned. Heide-maatschappij 
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Gras! Het gewoonste plantje dat er is? 
Een presentatie over de wereld achter het kweken, gebruiken en onderhouden van 
gras voor koeien, voetbalvelden, golfbanen en het gazonnetje in de tuin. In zijn 
verhaal gaat Wolleswinkel in op grassoorten, hun gebruik en beheer, het veredelen 
van gras, groeifactoren en veel meer wat u nog niet wist over het ‘gewoonste’ plantje 
ter wereld. 
 
 
 
 
 
 

Arthur Wolleswinkel,  
International Product Manager bij 
Barenbrug Holland BV 

E002  Ecosysteem diensten en het programma I-tree 
i-Tree is een model dat de ecosysteem-diensten van bomen berekent. Binnen de 
integrale benadering van de stedelijke ruimte is het de gewenste tool om bomen als 
kapitaal op de balans van overheden en projectleiders te krijgen. Het is in de USA 
ontwikkeld en wordt door steeds meer gemeenten toegepast. Voor Nederland wordt 
gewerkt aan de volgende rekentools: verbetering luchtkwaliteit, tijdelijke 
waterberging, vastlegging CO2, energiebesparing gebouwen en de productie van 
zuurstof, reductie UV-straling, stuifmeelproductie, habitat, biodiversiteit en productie 
(hout, voedsel, vezels, ethanol).   
 

Annemiek van Loon,   
adviseur bij De Bomenconsulent 

 11.30 Ronde 2 Door: 
Kapel  Aanbestedingswet 2016 

De huidige Aanbestedingswet, die nog maar twee jaar in werking is, gaat in 2016 al 
weer op de schop. Hoewel de nieuwe, definitieve wetstekst nog niet bekend is, kan al 
wel iets gezegd worden over de veranderingen die er mogelijk aan zitten te komen.  
 
 
 
 
 
 

John Kauerz, consultant op het 
vakgebied van Inkoop, Aanbesteden 
en succesvol inschrijven op 
aanbestedingen. 
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Stedelijke Herverkaveling 
Workshop in de vorm van een simulatiespel waarin de deelnemers samen de 
mogelijkheden van stedelijke herverkaveling onderzoeken door middel van een 
vereenvoudigde praktijkcasus. De deelnemers krijgen de gelegenheid te 
experimenteren met nieuw verworven inzichten en worden uitgedaagd om vanuit 
situatiebeschrijving te handelen. 
 
 
 
 
 

Charlotte Gillet, Projectleider Ruimte 
en Advies bij het Kadaster 

http://www.vva-larenstein.nl/


E002  Kinderen en speelruimte 
Waar speelde jij toen je 10 jaar was?  
Buitenspeelverhalen ontstaan gelukkig nog steeds, maar krijgen een rauw randje. 
Auto’s,  gemakzuchtige ouders, claimcultuur en kindonvriendelijk stedelijk ontwerp 
blijven de speelruimte beperken. Een sociaal- en attitude probleem. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende speelruimte blijft. Wij zijn immers ook 
burgers, net als al die anderen die we willen laten participeren. 
 
 
 
 

 
Elske Oost-Mulder, Project- en 
beleidsadviseur openbare ruimte bij 
OBB 

 12.30 – 13.45 Lunch in de Kapel  
 13.45 Ronde 3 Door: 

Kapel  Grondgebruik in relatie tot grondstoffenbehoefte. 
Winning van bouwgrondstoffen is een primaire behoefte voor de bouw. Waar komen 
deze grondstoffen vandaan? Hoe ontwikkelt het beleid zich rondom de winningen? En 
hoeveel ruimtebeslag betekent dit nu werkelijk? Is deze ruimte straks nog wel 
beschikbaar en hebben we de traditionele grondstoffen straks nog wel nodig? Rene 
Meijnen en Maarten Smals zetten neer hoe wensen en behoeftes in dit complexe 
spanningsveld soms botsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maarten Smals, directeur business 
development en Rene Meijnen, 
directeur projecten,  
Royal Smals 
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Bos voor later 
Bosbeheer is een kwestie van de lange adem. Bij het plannen van beheeringrepen kan 
het dus verstandig zijn om tevens na te denken over wat men later van het bos wil. 
Maar kan dit eigenlijk wel en hoe moet dit dan? En hoe is hier men hier in het verleden 
mee omgegaan. Hoe moeten we werken aan bos voor later? 

Wouter Delforterie Msc, 
Regiobeheerder bij Bosgroep Midden 
Nederland 
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Van dak-Evolutie naar dak-Revolutie  
Voorheen werd het dak alleen gebruikt als bescherming en was onderdeel van de 
gebouwschil. Tegenwoordig wordt het dak steeds meer gezien als een wezenlijke 
oplossing voor gebouwtechnische en stedenbouwkundige problemen. Er is een 
revolutie gaande van kaal naar smart-tech  
 
 
 
 
 

Henri Drost MSc,  
Project manager 
Optigroen 

 14.55 Ronde 4 Door: 
Kapel 

 

Kansen voor meerlaagse waterveiligheid 
We gaan  in op het concept van meerlaagse veiligheid zoals dat in het 
deltaprogramma is vormgegeven en hoe we dat in de praktijk vorm kunnen geven. 
We kijken ook naar het waterbewustzijn van de burger en de professional en hoe dat 
beïnvloed kan worden. Aan de hand van voorbeelden en in interactie bespreken we 
de kansen op het gebied van ruimtelijke ordening en crisisbeheersing en staan we stil 
bij best practices. 

Bas Kolen, HKV 
directeur Onderzoek en Ontwikkeling 
bij HKV 
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Ecosysteemfunctioneren als stedelijk inrichtingsmodel 
 
Om toekomstig leefbare steden te creëren moeten we huidige praktijken veranderen. 
Ecosysteemfunctioneren is een bron van inspiratie voor veranderingen in het maken 
van keuzes in ontwerp, bouw en organisatie.  Zo wordt duidelijk dat de waarde van 
initiatieven zoals bijvoorbeeld stadslandbouw niet zo zeer 'in de bloemkool zit', maar 
in het realiseren van een cyclisch systeem dat een positieve bijdrage levert aan 
energie, waterbeheer, de grondstoffenkringloop, gezondheid en leefbaarheid. 
 
 
 

Joris Voeten, sr. Engineer Urban 
Green Space 

E002  Natuurwetgeving anno nu 
Een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te 
verhogen. Dat is het uitgangspunt van de gewijzigde Wet Natuurbescherming. Wat 
zijn de gevolgen voor de praktijk en de eerste ervaringen? 
 
 
 
 

Rob Borst, sr adviseur Natural 
Resource Management 

 16.00 Afsluiting en netwerkborrel in de Kapel  
 


