
KCNL Exponar 
Groen Perspectief 

Resultaten en kansen 

Op de dag van de duurzaamheid, donderdag 10 oktober 2019, nodigen we u uit voor het

KCNL Exponar Groen Perspectief 
Resultaten en kansen 4 jaar KennisCentrum Natuur en Leefomgeving 

op Hogeschool Van Hall Larenstein

Vier jaar lang hebben werkveld, onderzoek en groen onderwijs (mbo én hbo) binnen het KCNL 
samengewerkt in zo’n veertig projecten. We hebben mooie resultaten behaald - nieuwe kennis en 
oplossingen voor de beroepspraktijk, lesmateriaal, onderwijsvernieuwing, samenwerkingsverban-
den - die bijdragen aan een groene, duurzame wereld. Nu geven we een feestje om de successen 
te vieren en met elkaar te kijken naar de toekomst. Iedereen die KCNL-partner is of misschien wil 
worden, is van harte welkom om dit mee te vieren. 

Met een wervelende presentatie van onze projecten, interessante sprekers en volop ruimte voor 
netwerken met studenten, docenten en werkveld wordt dit een middag die u niet wilt missen.

Donderdag 10 oktober 2019 
Hogeschool Van Hall Larenstein

Larensteinselaan 26a, Velp

4 jaar

Dag van de duurzaamheid

UITNODIGING

Aanmelden

Meer informatie

Foto’s: Ben ter Mull, Van Hall Larenstein

https://www.formdesk.com/ooms1/middagprogramma_kcnl
https://www.groenecoes.nl/nl/coe/kcnl/show/KCNL-Exponar-Groen-Perspectief-middag-seminar.htm


Toine Smits, hoogleraar Radboud Universiteit en lector HVHL 
Toine Smits studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
is nu hoogleraar Sustainable Water Management bij de Radboud Universi-
teit. Ook is hij lector Circular Economy and Water Resources Management 
en leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein. Vanuit 
Hogeschool Van Hall Larenstein heeft hij samen met (inter)nationale partijen 
een werkwijze ontwikkeld die menselijk en natuurlijk kapitaal in de regio 
bundelt rondom complexe gebiedsopgaven. Dit gebeurt in zogenaamde 
‘Living Labs’. Daarin werken burgers, bestuurders, bedrijven, beleidsmakers 
en praktijkonderzoek in co-creatie samen aan regionale en/of landelijke 
maatschappelijke opgaven. Toine Smits bespreekt de kansen die dat in de 
vervolgfase van het KCNL biedt.

Carin van Huet, directeur Food en Agri Rabobank
Carin van Huet studeerde landbouweconomie aan de Wageningen Univer-
siteit en is nu directeur Food en Agri bij de Rabobank. Zij vertelt het verhaal 
over circulaire landbouw, op basis van het onderzoek van de Rabobank naar 
de toekomst van de landbouw. In NRC vertelde bestuursvoorzitter Wiebe 
Draijer onlangs dat de Rabobank een drijvende kracht wil worden achter de 
noodzakelijke transitie van de landbouwsector. Na het succes van de eerste 
groene revolutie (na WOII met als doel ‘nooit meer honger’) is volgens de 
Rabobank een tweede groene revolutie nodig, want de landbouw “barst in 
dit land uit zijn voegen”. De Rabobank werkt daarom naar een landbouwsec-
tor waarin duurzaamheid belangrijk is.

11.30 uur Netwerklunch 
Tijdens deze lunch:
• presentatie zes genomineerden KCNL Studenten Innovatieprijs
• rondleiding over landgoed Larenstein 
• projectenparade: Expo 40 KCNL-projecten

Seminar KCNL Exponar Groen Perspectief

13.00 uur Welkom en opening door Peter van Dongen (voorzitter Stuurgroep KCNL) en  
dagvoorzitter Ger van Laak (Business Developer KCNL) 

13.15 uur Resultaten en kansen 4 jaar KCNL
Wervelende presentatie van vier projecten in de spotlights:

1. Groene Gezonde Wijk: Wat hebben staalkaarten en paspoorten te maken met 
vernieuwing en integratie van groen?

2. Klimaatbestendigheid getoetst: Zware regenbuien omgevormd tot een concre-
te tool

3. Holwerd aan Zee: Denkend aan Holwerd zie ik… Een mooie samenwerking 
tussen pioniers en onderwijs 

4. Weidevogels en Green Deal: De weidevogel gaat digitaal en scholen vernieu-
wen mee! 

14.30 uur

Toine Smits (zie links) vertelt over de aanpak van praktijkonderzoek in co-creatie en 
laat zien hoe ‘Living Labs’ kansen bieden voor toekomstige samenwerking.

Prijsuitreiking KCNL Studenten Innovatieprijs (zie links) 
Filmpjes van de 3 mbo- en 3 hbo-genomineerden
• Prijsuitreiking door de burgemeester van Rheden

15.00 uur Blik op de kansen en hoe het ook anders kan
Carin van Huet (zie links): over de toekomst van de landbouw, de noodzaak tot 
transitie en wat dit betekent voor het landschap

15.30 uur Satirische samenvatting door Armand Schreurs  
Afsluiting met poppentribunaal, humor á la minute door puppeteer en mediaperformer

16.00 uur Napraten bij de borrel

Programma

Sprekers

Datum:
Plaats:
Tijd:

donderdag 10 oktober 2019
Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, Velp
13.00-16.00 uur

KCNL Studenten Innovatieprijs
3 mbo- en 3 hbo-projecten maken kans op de KCNL 
Studenten Innovatieprijs. De jury kiest het project 
dat de waarde van het KCNL het beste laat zien, 
omdat het echt impact heeft gemaakt op onderwijs 
of werkveld. 



Groene Kenniscarrousel
In de ochtend is er een Groene Kenniscarrousel voor studenten en docenten van 
mbo en hbo, en mensen uit het werkveld. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden.

Netwerklunch
De lunch wordt geserveerd op de bedrijvenmarkt van de Carrièredag van de 
Vereniging van Afgestudeerden van Van Hall Larenstein in de aula. HR-afdelin-
gen van ongeveer 75 bedrijven ontmoeten en werven stagiairs, afstudeerders of 
toekomstige medewerkers. Veel bedrijven op de beurs zijn tevens partner van 
het KCNL.

Tot ziens in Velp 
op 10 oktober!

Aanmelden

Meer informatie

Datum:
Plaats:
Tijd:

donderdag 10 oktober 2019
Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, Velp
13.00-16.00 uur

www.kcnl.nl      
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