Uitnodiging
jubileumbijeenkomst
donderdag 24 april 2014

Geachte genodigden,
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Agrarisch Natuurbeheer
Weststellingwerf wordt er een feestelijke bijeenkomst georganiseerd op:

donderdag 24 april 2014
Naast een terugblik op de afgelopen jaren wordt hier ook vooruit
gekeken naar de toekomst van het agrarisch natuurbeheer.

Programma
17.30 uur Ontvangst op de parkeerplaats bij de Kontermansbrug
te De Hoeve (Vinkegavaartweg 9, 8394 TC De Hoeve)
Toelichting op het project Ecologisch bermbeheer in
Weststellingwerf en op de resultaten van het vegetatieonderzoek van de ecologisch beheerde bermen.
18.15 uur Bezichtiging weidevogelplasdras te Oldetrijne
(Kerkhofslaan 7, 8479 HH Oldetrijne)

Dit jubileum krijgt een extra groen tintje omdat het gecombineerd
wordt met de open dag op het melkveehouderijbedrijf van de familie
Van der Weerd.

19.00 uur Aankomst op melkveebedrijf van de familie Van der
Weerd, Gracht 88 te Scherpenzeel
Tijd voor soep met een broodje in de feesttent,
gevolgd door een rondleiding over het bedrijf.

Tijdens deze open dag wordt het jubileum gevierd in de nieuwe stal
en kunt u zien hoe een modern melkveehouderijbedrijf rekening
houdt met de leefomgeving, het landschap, de natuur en het milieu.
Zo wordt aan weidevogelbeheer gedaan, is er een landschappelijk
inpassingplan opgesteld, wordt rekening gehouden met Natura
2000-gebied De Rottige Meenthe, wordt zonne-energie opgewekt en
aan energiebesparing gedaan.

20.00 uur Opening en welkomstwoord
Nico van der Weerd, voorzitter Agrarisch Natuurbeheer
Weststellingwerf.
Jubileumtoespraak
Henk Roeles en Sippe Bron, bestuursleden van het
eerste uur.
Toekomst van het agrarisch natuurbeheer
Johannes Kramer, gedeputeerde Provincie Fryslân.
Gerard van Drooge, projectleider BoerenNatuur.

U wordt van harte uitgenodigd om deze jubileumbijeenkomst bij
te wonen. Wij stellen het op prijs om u als speciale gast te
begroeten om 17.30 uur bij de Kontermansbrug te De Hoeve.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf

20.45 uur Sluiting officiële gedeelte
Hierna kunt u het melkveebedrijf bezichtigen en is er
een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje
en drankje.
P.S. Bij verhindering graag afmelden bij het secretariaat ANV
(0561-499232 of annowitteveen@kpnplanet.nl).

