Uitnodiging ‘Regionale ANV dag 2015’
1 juli 2015, Heeze-Leende
“Samen voor natuurkwaliteit”
Beste ANV-er, agrarisch natuurliefhebber

Datum en tijd

uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland

Woensdag 1 juli 2015
10.00-15.30 uur

U bent 1 juli aanstaande van harte welkom op de Regionale ANV-dag
2015, die dit keer georganiseerd wordt in Heeze-Leende.

Plaats

Samen met andere agrarische ondernemers, bestuursleden van ANV’s,

Kasteelboerderij De

Collectieven, deelnemers aan agrarisch natuurbeheer, waterschappen,

Hooizolder,

provincies, landgoedeigenaren én terreinbeherende organisaties praten

Kapelstraat 29, 5591 HC

we elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een

Heeze-Leende

accent op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.
Inspirerende sprekers bieden ons nieuwe inzichten. ’s Middags nemen
we een kijkje in de keuken bij Plattelandsvereniging Hei Heg en
Hoogeind.
We hebben een boeiend programma voor u samengesteld, dat een
volgende stap is naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend
binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.
Programma:


9.45 uur Ontvangst met koffie en thee in kasteelboerderij De
Hooizolder in Heeze-Leende



10.00

uur

Welkom

door

Jack

Verhulst,

voorzitter

ZLTO

klankbordgroep Natuur en Landschap
Sprekers (in willekeurige volgorde):
Sven Defrijn, Agrobeheercentrum Eco2 (samenwerking van agrariërs



en werk voor derden)


Chiel Jacobusse, Stichting Zeeuws Landschap (nut van samenwerken
met agrariërs voor natuurkwaliteit)



Wim Nieuwenhuizen, Alterra Wageningen UR (sociaal kapitaal)



Wilma van der Rijt-van der Kruis, wethouder gemeente Heeze
Leende (ervaringen met Stika)



12.00-13.00 uur Lunch

Vervolgens gaan we met z’n allen in het veld kijken hoe in de omgeving
van

Heeze-Leende

aangepakt.

agrarisch

Hierbij

ligt

het

natuuraccent

en
op

landschapsbeheer
botanisch

wordt

beheer

en

landschapselementen.


Rond 15.30 uur is de sluiting onder het genot van een hapje en
drankje.

U kunt zich tot 22 juni 2015 aanmelden bij: aniek.de.jong@zlto.nl
We hopen u 1 juli aanstaande te mogen ontvangen.
Namens ZLTO,
Jack Verhulst, Bestuurder ZLTO,
voorzitter klankbordgroep Natuur en Landschap

Kosten
Gratis deelname
Financiers en Organisatie:

Uitnodiging ‘Regionale ANV dag 2015’
1 juli 2015, Heeze-Leende
“Samen voor natuurkwaliteit”
Routebeschrijving Kasteelboerderij De Hooizolder
Kapelstraat 29, 5591 HC Heeze-Leende
Neem afrit 34 Geldrop op de A67. Ga zuidelijk via de Geldropseweg naar
de Kapelstraat.

