
Dinsdag 21 juni 2011

De Beekhoeve
                                               F. Istastraat 15

                                               3404 Neerlanden

Busexcursie: stipt vertrek om 9.30 uur
Ontvangst debat vanaf 14.00 uur

Nieuwe sporen voor 
het agromilieubeleid

Maatwerk voor 
akkervogels

UItNODIgINg

EEN INItIatIEF vaN
 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
011 31 38 98
info@rlh.be
 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Schoolpad 43 
3300 tienen 
016 81 52 77
info@rlzh.be

VLM Limburg
Koningin astridlaan 10
3500 Hasselt
011 29 87 00
info@vlm.be

VLM Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 74
3000 Leuven
016 66 52 00
info@vlm.be
               
IN SaMENwErKINg MEt

Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam)
Ieperseweg 87
8800 rumbeke
051 27 33 85
povlt.proclam@west-vlaanderen.be
 
Eco² – Agrobeheergroepen
Diestsevest 40
3000 Leuven 
016 28 64 64
info@agrodiensten.be

Natuurpunt Oost-Brabant vzw
Leuvensestraat 6
3010 Kessel-Lo
016 25 25 19
npob@natuurpunt.be
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Deze activiteit is een gezamenlijk initiatief van het project SOLaBIO- ‘SOorten en Landschappen als 
dragers voor BIOdiversiteit’, mede gefinancierd door het Europees programma Interreg Iv a voor de 
grensregio vlaanderen-Nederland, het project BoerENnatuur (www.boerennatuur.be) met steun van 
de vlaamse Overheid en het gLE-project ‘akkerbiodiversiteit in Droog Haspengouw’ met steun van de 
Provincie Limburg.



Een terugblik op Haspengouwse 
praktijkvoorbeelden ‘agrarisch natuurbeheer’…

Het gaat niet goed met onze akkervogels. Soorten als veldleeuwe-

rik en patrijs nemen overal in aantal af. grauwe gors komt in 

vlaanderen enkel nog voor op de Haspengouwse leemplateaus. 

Nadat enkele jaren geleden aan de alarmbel werd getrokken, 

schoten verenigingen en overheden in actie, heel dikwijls in part-

nerschap. Her en der werden initiatieven genomen om de toe-

komst voor de ambassadeurs van onze akkerbiodiversiteit veilig 

te stellen. Hieruit kwam heel wat kennis en expertise voort en 

langzaamaan zijn ook de eerste resultaten op terrein zichtbaar. 

En die willen de organisatoren van deze trefdag laten zien aan 

het ondertussen uitgebreide vlaams-Nederlandse netwerk aan 

experten en beleidsmensen inzake akkernatuur. Er is keuze uit 

twee busexcursies om kennis te maken met enkele wervende 

praktijkvoorbeelden uit Limburg en vlaams-Brabant.

… als inspiratie voor een debat over de toekomst 
van ons agromilieubeleid

Het voormiddagprogramma dient ons van stof om in de namid-

dag tijdens een spraakmakend debat samen met een representa-

tief panel het agromilieubeleid onder de loupe te nemen. aan de 

hand van stellingen en praktijkgetuigenissen zoeken we naar op-

lossingen en aanbevelingen die agrarisch natuurbeheer efficiënter 

maken voor iedereen. welke instrumenten werken, welke zijn de 

knelpunten en waar liggen nog ongebruikte kansen? De neerslag 

van dit debat wordt een eerste belangrijke aanzet naar inhoudelijke 

hervormingen en inzetbaarheid van de agromilieumaatregelen 

met het oog op de komende derde programmaperiode in 2013.

Programma

 9.00 uur     Ontvangst en inschrijving 
  parking de Beekhoeve in Neerlanden
 
 9.30 uur  vertrek excursies (stipt)
  BUS 1: Limburg  
  (BO-akkervogels, bloemrijke akkerranden, project   

  B.akkerbrood en diverse experimenten)

  BUS 2: vlaams-Brabant 
  (gebiedsproject BO-akkervogels, akkerreservaten en 

  demonstratieproject grasmengsels)
 
 12.30 uur Middaglunch in de Beekhoeve
                 Doorlopende infomarkt*

 13.30 uur  wandelintermezzo naar de akkervogel-
  maatregelen van landbouwer Lucien Carlens   
  in Neerlanden     
 
 14.00 uur   Ontvangst deelnemers debatnamiddag
 
 14.30 uur ‘Beleidsdebat - nieuwe sporen voor het 
  agromilieubeleid’ 
	 	 Moderator 
   Bart Cortoos (hoofdredacteur vrt-journaal)

  Panel  
   Peter van Bossuyt (kabinet Minister Schauvliege)

   Jurgen tack (INBO)

   Lieven De Schamphelaere (Natuurpunt beheer)

   Leen Franchois (Boerenbond)

   Johan verstrynge (aDLO)

   Filiep Cardoen (aNB)   
   Ben Koks (werkgroep grauwe Kiekendief, groningen)

													 	 	 toon Denys (vLM)

	 	
 16.30 uur  receptie
 

Zowel ‘s morgens (vanaf 9.00 uur), ’s middags als ’s avonds 
(vanaf 16.30 tot 18.00 uur) zal er een pendelbus voorzien 
worden tussen het station van Landen en de Beekhoeve.

* wenst u een infostand of posters te voorzien over agromilieumaatregelen?  
    Schrijf je dan in via info@rlh.be vóór 14 juni 2011. 
   vanaf 8.45 uur kunnen de infostanden opgebouwd worden.

Inschrijvingskaart
Inschrijven is verplicht vóór 7 juni 2011.
via mail (info@rlh.be) of via onderstaande inschrijvingsstrook.
Let op: het aantal deelnemers is beperkt.

© rLH

Ja, ik neem deel aan het volledige dagprogramma 

Ja, ik neem enkel deel aan de busexcursie 
in de voormiddag

Ja, ik neem enkel deel aan het namiddagdebat 
en receptie 

  Ik kies BUS 1 (Limburg)

  Ik kies BUS 2 (vlaams-Brabant)

Naam: 

Organisatie/functie:

E-mail: 

telefoonnr:


