nodigen u uit voor het Boerderijsymposium:

ZEEUWSE POLDER PARELS
Versterking van flora en fauna op het erf
Het jaar van de biodiversiteit heeft iedereen wakker geschud. Biodiversiteit hebben we hard nodig, maar dreigt minder te worden.
Meer activiteiten in Zeeland richten zich op biodiversiteit: in het landschap, op het erf. In Europa speelt hier het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
Biodiversiteit geeft meerwaarde en is vaak boeiend om naar te kijken, goed voor de flora en ook voor mens en dier.
Voor beleidsmakers om te horen over de
aanpak van biodiversiteit rond het erf en om
resultaten te horen en in de praktijk te zien.

Voor agrariërs omdat ze er
praktisch een uitdaging in zien
en kansen willen benutten.

Programma Woensdag 14 Mei 2014
19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee.
Gelegenheid om infostands te bezoeken.
19.15 uur: Welkom en Doel van de bijeenkomst door
dagvoorzitter Johanna Boogerd, voorzitter BSZ.
19.20 uur: Zeeuwse Polderparels met de Ideeënwaaier
Biodiversiteit door Rinus van ’t Westeinde,
(SLZ en ZLTO).
Kansen om de natuurwaarde en biodiversiteit
op het (agrarisch) erf te vergroten.
Officiële overhandiging aan de gedeputeerde
Carla Schönknecht.
19.35 uur: Toelichting op de projecten Geslaagde Bouwstijlen
en Erftrofee Zeeland door Johanna Boogerd.

Voor buitenlui om kennis te
vergroten en om zelf ook mee te
doen aan biodiversiteit op het erf.

De Zeeuwse Erftrofee
(2013)
Jaar van de Bij
(2012-2013)
Toepassing GLB (2013)
Jaar van de Patrijs
(2013)
Biodiversiteit in de
aardappelteelt
(2013, 2014)
Jaar van de Boerderij
(2013)

19.45 uur: Bijenproject en Functioneel Erfgroen door
Wico Dieleman, ZLTO.

Kerk- en steenuilen
(2013, 2014)

20.00 uur: Patrijzenproject door Alex Wieland, SLZ.

Project Kanaalzone

20.15 uur: Pauze met hapje en drankje.
Gelegenheid om infostands te bezoeken.
20.30 uur: Excursies rond het erf .

Functioneel Erfgroen
(Zeeland:
‘Parels in de polder’
2012-2014)

Voor vrijwilligers omdat ze
meewerken aan onderhoud en
kennis willen delen.

Excursies rond het Erf
Er zijn 2 rondes met keuze uit:

 Erfgroen en natuurwaarde op en rond het erf
door Luciën Calle, SLZ.

 De historische schuur door Gerard Smallegange, BSZ
 Blik op nestkasten en akkernatuur door
Hein Vermin, Nature Care en Alex Wieland, SLZ.
21.30 uur:
Afsluiting door dagvoorzitter met aansluitend borrel.
Gelegenheid bezoek infostands van de Nederlandse
Bijenvereniging (NBV), Traas Nature Care, Plantmateriaal:
Berman, Uilenwerkgroep, Presentatie Erftrofee, ZLTO,
Boerderijenstichting Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
21.45 uur: Facultatieve excursie:
Struinen door de Zeeuwse polder o.l.v. Alex Wieland,
waarbij voorbeelden van biodiversiteit
in de polder worden getoond.

Locatie: Boerderij van de familie Rijk-Vermuë, Broeder en Zusterpolderweg 1, 4471 RT Wolphaartsdijk.
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 mei bij boerderijenstichting@scez.nl of tel. 0118-67 06 07.

Mede gefinancierd door:

