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Ieder jaar vindt de Nationale Groendag plaats. De initiatiefnemers doen het dit jaar vanwege de coronamaatregelen anders: het wordt een Nationale Groenweek. 
 

    

1 oktober 2020 - bekijk online 
  

 

Ieder jaar vindt de Nationale Groendag plaats. De initiatiefnemers doen het dit jaar 

vanwege de coronamaatregelen anders: het wordt een Nationale Groenweek. Van 

12 tot en met 16 oktober vindt er iedere dag een interactieve talkshow plaats met 

gasten aan het woord over het thema “Samen voor meer groen in de buurt”. 
  

Dagelijks zenden we van 10.30 tot 11.30 uur via internet een talkshow uit onder leiding 

van Margot Ribberink, voormalig weervrouw en huidig Steenbreekambassadeur. Actuele 

onderwerpen en speerpunten van Stichting Steenbreek zoals klimaatadaptatie, 

biodiversiteit, participatie en sociale cohesie komen aan bod. 

  

Maandag 12 oktober VERANDERDE KLIMAAT VRAAGT OM OPLOSSINGEN 

Gasten: Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Johan van der 

Schoot (wethouder gemeente Oss) en Jan van Vucht (bewoner uit Geffen). 

  

Dinsdag 13 oktober WONEN EN LEVEN IN EEN GEZONDE OMGEVING 

Gasten: Marlies Kampschreur (programmaleider Vital Zone Instituut & innovator 

waterschap Aa en Maas) en Annemieke Wiercx (bestuurslid Vital Zone Instituut) 

  

Woensdag 14 oktober STADSGENEESKUNDE 

Gast: Rini Biemans (Rotterdamse “stadsdokter”) 
  

Donderdag 15 oktober NATIONAAL DELTAPROGRAMMA 

Gast: Peter Glas (deltacommissaris) 
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Vrijdag 16 oktober WONINGCORPORATIE SPEELT IN OP HET VERANDERENDE KLIMAAT 

Gasten: Rob Bogaarts (BrabantWonen) 

Wout Veldstra (voorzitter Stichting Steenbreek) sluit de Nationale Groenweek af met 

een terugblik op 5 jaar Steenbreek in Nederland en een kijk op Samen zorgen voor een 

groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. 

  

Initiatiefnemers 

De Nationale Groenweek wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek, dit jaar in 

samenwerking met gemeente Oss, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas. 

  

Aanmelden 

Belangstellenden voor de talkshows Nationale Groenweek kunnen zich hier aanmelden.  

• Elke dag is er een online talkshow van 10.30 tot 11.30 uur. 

• Meld u aan en u ontvangt elke dag een link waarmee u eenvoudig kunt deelnemen 

(alle dagen deelnemen is niet verplicht). 

• Deelname is gratis. 
 

Klik hier om u aan te melden  

 

  

   

 

volg ons via 
 

              

 

  

 

    

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u aangesloten bent bij stichting Steenbreek. Mocht u 

geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven. 
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