Uitnodiging ‘Regionale ANV dag 2016’
30 juni 2016, ’s Gravenpolder - provincie Zeeland
“Lerend beheren en kennis delen”
Beste ANV-er, agrarisch natuurliefhebber

Datum en tijd

uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland

U bent 30 juni aanstaande van harte welkom op de Regionale ANV-dag
2016, dit jaar in de provincie Zeeland.

Samen met andere agrarische ondernemers, ANV’s, Collectieven,
landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO’s praten we
elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een accent
op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.

’s Middags nemen we een kijkje in de keuken bij Milieucoöperatie Zak
van Zuid-Beveland waar vanuit de gebiedsaanvraag 2016 diverse

beheerpakketten liggen. (akkerranden, dijken en graslandpercelen ten
behoeve

van

de

provinciale

prioritaire

soorten

veldleeuwerik, gele kwikstaart en de graspieper).

o.a.

patrijs,

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 ‘s Gravenpolder
10.00 uur Welkom door Jack Verhulst, voorzitter ZLTO
klankbordgroep Natuur en Landschap

Inleiders:


Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur.nl) – agrarisch natuurbeheer



Carla Schönknecht (gedeputeerde provincie Zeeland – natuur en





in moderne agrarische bedrijfsvoering (transitie)

landschapsbeheer) – kansen voor natuur in Zeeland!

Alex Wieland (SLZ) – opstart beheermonitoring middels ‘telcafés’
François Ongenaert (biologische akkerbouwer nabij Antwerpen),
ervaringen met

agroforestry en akkerranden.

12.00-13.00 uur Lunch

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

van ‘s Gravenpolder agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt
aangepakt.



-

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

U kunt zich tot 13 juni 2016 aanmelden bij: aniek.de.jong@zlto.nl
We hopen u 30 juni aanstaande te mogen ontvangen.

Namens ZLTO,

Jack Verhulst, Bestuurder ZLTO,

voorzitter klankbordgroep Natuur en Landschap

30 juni 2016

10.00-15.30 uur
Plaats

p/a Familie Heyboer
Weeldijk 2

4431 RJ 's-Gravenpolder
Kosten

Gratis deelname
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