
       
 

Kennislab voor Urbanisme – Summerschool Groen-Blauwe bedrijventerreinen 
18, 19, 20 oktober 2021 
CONCEPT Programma (wijzigingen voorbehouden) 
 

 INHOUD >>>>    

Datum / 
tijd 

Samenvatting Inhoud Spreker Locatie 

18 okt  Dag 1    

9.30 Ontvangst  
 

 Scoutcentrum Rotterdam 
route beschrijving (OV) 

10.00 Welkom  Welkom door Provincie Zuid-Holland, SKBN en Stichting Steenbreek  
 
 

Pamela van der Goot 
(Provincie Zuid-Holland) 
Frank Hazeleger (SKBN)  
Wout Veldstra 
(Stichting Steenbreek) 

Scoutcentrum Rotterdam 

10.45 Inleiding: Dit is Zuid-
Holland 

Wat is de provincie (staatkundig) en dit vindt de Provincie belangrijk 
rondom het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen.  

Pamela der Goot 
(Provincie Zuid-Holland) 

Scoutcentrum Rotterdam 

11.05 Hoe netwerk je?  Hoe benut je deze summerschool en werk je aan je professionele 
netwerk?  

Jan-Willem Wesselink  Scoutcentrum Rotterdam  

11.15 Kennismaking  Wat gaan we doen? En wie is wie? We stellen onszelf aan elkaar voor. 
Wat is je lievelingsbedrijventerrein en waarom? 

Wendolijn Beukers 
(Kennislab voor 
Urbanisme) 

Scoutcentrum Rotterdam 

12.00 Inleiding:  
Bedrijventerrein 

De werkelijkheid van een bedrijventerrein én waarom ze belangrijk 
zijn (facts, figures en opgaven van Nederlandse bedrijventerreinen) 

Cees-Jan Pen 
(Lectoraat de 
ondernemende regio)  

Scoutcentrum Rotterdam 

12.30 Lunch   Scoutcentrum Rotterdam 

13.00 Inleiding:  
Groen - blauw 

De duurzame droom voor bedrijventerreinen 
(Facts, figures en opgaves in het verduurzamen van 
bedrijventerreinen) 

Ad van den Berg & 
Christian de Wit 
(ParkTrust B.V.) 

Scoutcentrum Rotterdam 

13.30 Inleiding: 
Belang groen-blauwe 
bedrijventerrein voor 
gemeentes 

Hoe doe je dat? Groen-blauwe structuren op bedrijventerreinen en 
de waarde van ecosysteemdiensten 

Gerlof Rienstra   Scoutcentrum Rotterdam 

14.00 De opdracht Welke kansen en uitdagingen biedt het vergroenen en klimaat 
adaptief maken van bedrijventerreinen en hoe zorg je ervoor dat 

 Scoutcentrum Rotterdam 

https://www.google.com/maps/dir/scoutcentrum+rotterdam/@52.0436258,4.4143524,9z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c432b2024379e7:0xd9e2b57b37fd0a67!2m2!1d4.569221!2d51.927841


       
 

groen het nieuwe economische normaal wordt en zo de vitaliteit van 
de werknemers op bedrijventerreinen wordt versterkt? 

14.15 Uitleg stakeholder analyse Je krijgt tips en tricks voor hoe je het beste de stakeholders kan 
interviewen. 

Harco van den Hil  
(Great Strategy) 

Scoutcentrum Rotterdam 

14.30 Speeddaten  De deelnemers gaan in 10 minuten sessies in gesprek met 
parkmanagers, groeninitiatieven en gemeentes.  
Waar lopen zij tegen aan in het vergroenen, klimaat adaptief, 
biodiversiteit van bedrijventerreinen?  
Hoe gaat de samenwerking tussen gemeentes en bedrijventerreinen?  

Lodewijk Hoekstra 
(GreenLabel) (digitaal)  
Ton de Nijs  
(Groene Batenplanner)  
Ben Bus (ambassadeur 
biodiversiteit)  
Freya Macke 
(SamenKlimaatbestendig/
Arcadis) (digitaal)  
Ruben Mulder (IVN) 
digitaal 
Jacko d’Angelo 
(Duurzamebedrijventerrei
nen Venlo) 
Christian Kuipers  
Stichting Straatboer 

Scoutcentrum Rotterdam 

17.00 Werktijd Je maakt kennis met je eigen groep waarmee je drie dagen werkt aan 
het project. De opdracht: kom er in ca. 30 minuten achter wat jullie 
bindt en aan welke opgave jullie willen werken. 
 
Oefening 1: Leer je groepje kennen. 
a. Werk uit op een post-it: Wat sprak je aan in de verhalen die je hebt 
gehoord. 
b. Als je vindt dat het jouw beurt is lees je voor wat je hebt 
opgeschreven  
c. Tussen elke spreker is het 5 sec stil, dan komt de volgende 
  
Oefening 2: Zoek uit wat jullie verbindt.  
Stel elkaar vragen over de post-its uit de eerste oefening. Schrijf de 
antwoorden op. Ga eerst twee keer met de klok mee rond, zodat 
iedereen aan de beurt is geweest. Ga daarna echt met elkaar in 
gesprek. Zorg ervoor dat je uitkomt op 1 verbindend thema of vraag. 

 Scoutcentrum Rotterdam 



       
 

  
Oefening 3: Kies een opgave waar jullie allemaal enthousiast van 
worden. Bedenk samen een probleemstelling die bij de opgave past. 
De vraag begint met Hoe… 
Dus bijvoorbeeld: Hoe zorgen we ervoor dat de groensector en de 
economische sector elkaar vinden?  
 
  

18.00 Diner    Scoutcentrum Rotterdam 

20.00 Werktijd  Maak van je resultaten uit oefening 3 een pitch van max 3 minuten, 
geef antwoord op de volgende vragen:    
- wat is jullie probleemstelling? 
- waar ligt volgens jullie de oplossing? 
- welke denkrichtingen/technieken wil je onderzoeken?   

 Scoutcentrum Rotterdam 

21.00 Werktijd Tijd om jullie ideeën uit te werken. 
 

 Scoutcentrum Rotterdam 

8 juli  Dag 2     

8.30 Pitches  In 3 minuten-presentaties presenteren we de ideeën tot nu toe. 
Je ontvangt feedback op het plan en kunt daarna het plan verder 
aanscherpen. 

 Scoutcentrum Rotterdam 

9.30 Reistijd Vertrek naar Spaanse polder  Route beschrijving (OV) 

11.00 Ontvangst en uitleg over 
Spaanse polder 

Uitleg en presentatie door gebiedsontwikkelaar Dennis Houkes en 
twee ondernemers van de Spaanse Polder 

Dennis Houkes  Spaanse Kubus 

12.15 Lunch to go  Jacky’s lunchroom   Jacky’s lunchroom  

13.00  Rondleiding door een 
duurzaam bedrijf 

  Spaanse Polder 

14.00  Reistijd Terug naar scoutcentrum Rotterdam   Spaanse Polder 

https://www.ns.nl/reisplanner/#/?vertrek=ChIJ53lDArIyxEcRZwr9N3u14tk&vertrektype=poi&vertreklabel=Scoutcentrum%20Rotterdam&aankomst=51.93059868545,4.41393741787188&aankomsttype=geo&aankomstlabel=Vlaardingweg%2062,%203044CK,%20Rotterdam&type=aankomst&tijd=2021-10-19T09:30
https://spaansekubus.nl/
http://www.jackyslunch.nl/


       
 

15.00  Businessmodelcanvas of 
stakeholder analyse 

Hoe maak je je idee concreet?  
Daarbij kan het businessmodelcanvas helpen 
(of als er meer een analyse wordt gevraagd, kan een stakeholder 
analyse helpen in kaart te brengen wie een rol speelt in het 
vergroenen van bedrijventerreinen) 
 

Harco van den Hil  
(Great Strategy) 

Spaanse Polder 

16.00  Werktijd Ga aan de slag met de inspiratie die je vandaag hebt gehoord.  
Zoek daarin de verbindingen met je plan.  
 

 Spaanse Polder 

17.30  Diner Eten op de locatie  Scoutcentrum Rotterdam 

19.00 Werktijd Tijd om jullie ideeën uit te werken.  Scoutcentrum Rotterdam 

20.30 Terugkoppeling In 1 minuut-presentaties presenteren we de ideeën tot nu toe. 
Je ontvangt feedback op het plan en kunt daarna het plan verder 
aanscherpen. 

 Scoutcentrum Rotterdam 

21.00 Werktijd Tijd om jullie ideeën uit te werken.  Scoutcentrum Rotterdam 
9 juli Dag 3    

8.30 Start van de dag We starten de dag samen en nemen kort door wat er vandaag van je 
wordt verwacht. 

 Scoutcentrum Rotterdam 

9.00 Leren presenteren  Presentatie oefenen 
Pecha Kucha is Japans voor prietpraat. In het Nederlands betekent 
het dat je in 6.40 minuten een presentatie geeft van 20 slides. Hoe 
doe je dat zo goed mogelijk? Tussen 8:45 en 10:30 uur kun je je 
presentatie oefenen met Jan-Willem en Wendolijn.  

Jan-Willem Wesselink 
Wendolijn Beukers 

Scoutcentrum Rotterdam 

9.00 Werktijd Presentatie, vlog en eindproduct afmaken.  Scoutcentrum Rotterdam 

12.00 Einde werktijd Elk team levert zijn eindresultaten in op de Dropbox of via 
Wetransfer. 

 Scoutcentrum Rotterdam 

12.30 Reistijd naar SKVR     Route beschrijving (OV) 

13.00 Ontvangst deelnemers 
online slotevent 

Slotevent 
Tijdens een speciaal slotevent presenteren de deelnemers hun 
analyse en plan. 

 SKVR 

13.30 Welkom Jan-Willem Wesselink  SKVR 

13.40 Welkom in  
Zuid-Holland 
 

Paneldiscussie met de jury of welkomstwoord door de Provincie Zuid-
Holland of Steenbreek  
 
 

 SKVR 

https://www.ns.nl/reisplanner/#/?vertrek=ChIJ53lDArIyxEcRZwr9N3u14tk&vertrektype=poi&vertreklabel=Scoutcentrum%20Rotterdam&aankomst=ChIJ4RkTVqc0xEcRyyC9I5YChBU&aankomsttype=poi&aankomstlabel=Rotterdam%20Building&type=aankomst&tijd=2021-10-20T13:00&context=arnu%7CfromLocation%3D51.927841,4.56922%7CtoLocation%3D51.921164,4.477419%7CplannedFromTime%3D2021-10-20T12:14:00%2B02:00%7CplannedArrivalTime%3D2021-10-20T12:52:00%2B02:00%7CyearCard%3Dfalse%7CexcludeHighSpeedTrains%3Dfalse%7CsearchForAccessibleTrip%3Dfalse%7CaddChangeTime%3D0&ritnummers=%7CC%7CD%7C


       
 

13:50 Dit is de jury 
 

We stellen de jury voor en de jury vertelt waar zij op let. 
 
Wij vragen de jury te letten op volgende punten: 
>> Is het vernieuwend en 10x beter? 
>> Is de oplossing goed onderbouwd met (bestaande) data?  
>> Zijn de resultaten meetbaar en te monitoren? 
>> Is het plan uitvoerbaar? 
>> Is er een mooie balans tussen droom en daad? 
>> Hoe is in de groep samengewerkt? 
>> Maar bovenal wil de jury worden verrast! 

Pamela van der Goot 
(Provincie Zuid-Holland)  
Frank Hazeleger (SKBN)  
Wout Veldstra (Stichting 
Steenbreek)  
Boudewijn Raessens 
(Fontys Hogeschool) 
Boyd Bartels (Samen 
meerwaarde)  
Prisca van der Wal 

(NLGreenLabel) 

SKVR 

14.00 Dit zijn de deelnemers 
 

De deelnemersgroepen presenteren zich via een pecha kucha aan de 
jury. Elke groep krijgt 15 minuten om alles te presenteren en de 
vragen te beantwoorden van de jury. 
 
De groepen maken naast de pecha kucha een vormvrij op internet te 
publiceren product dat hun plan weergeeft en een vlog waarin ze het 
proces beschrijven. 
 

 SKVR 

15.30 Lessons learned Wat heb je geleerd deze summerschool? Wat neem je mee naar 
huis?  
 

 SKVR 

16.00 Juryberaad 
 

De jury trekt zich terug om tot een oordeel te komen.  SKVR 

16.30 And the winner is…  De jury maakt bekend welk idee heeft gewonnen (en waarom). 
 

 SKVR 

17.00 Time to drink 
 

Afsluiting met een hapje en drankje  SKVR 

 


