
De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Onder andere duizenden 
vrijwilligers, boeren en beheerders spannen zich in om bij te dragen aan het 
herstel van biodiversiteit in Nederland. Dat gebeurt niet alleen in de stad, 
maar ook in boerenland en natuurgebieden. We willen alle betrokkenen graag 
bij elkaar brengen om die inspanningen te waarderen en om nieuwe inspiratie 
op te doen. Daarom organiseren LandschappenNL, alle soortenorganisaties in 
Nederland en BoerenNatuur de landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’.

Maak op deze dag kennis met de nieuwste technieken en ontwikkelingen om 
natuur te monitoren. En ontmoet elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen.

 

De locatie is het Beatrix Theater Utrecht naast station Utrecht Centraal.  
In de aangrenzende Expo-zaal is voor vrijwilligersgroepen en beheerders 
gelegenheid om met een stand te laten zien wat u doet, op  
welke manier en met welke resultaten. Graag tot ziens op 16 februari 2019.

Hank Bartelink, directeur LandschappenNL

n.b. Er is een limiet van 1.000 personen en 40 stands, dus wees er snel bij.  
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.

Meer informatie  en actueel programma,  
kijk op LandschappenNL.

Sluitingsdatum aanmelden 9 februari 2019. 
Inschrijven standhouders infomarkt kan tot 
28 januari 2019.

Locatie: Beatrix Theater Utrecht  
(zie routebeschrijving).

 AANMELDEN   (via Eventbrite)  	

Landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’
Dé dag voor beschermers en tellers, boeren en andere beheerders in het boerenland

- UITNODIGING - 

16 februari 2019

https://www.landschappen.nl/actueel/landelijke-dag-natuur-in-boerenland/
https://www.landschappen.nl/actueel/landelijke-dag-natuur-in-boerenland/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-natuur-in-het-boerenland-52995801870


Met steun van 
alle Provincies

09.00  Zaal open

10.00 Filmisch intro van de dag

10.05  Welkom door Hank Bartelink, directeur-bestuurder LandschappenNL

10.20 Citizen science in het boerenland: op zoek naar sprankjes hoop. 
 door Ruud Foppen (bijzonder hoogleraar geïntegreerde 
 natuurbeschermingsbiologie RU & Sovon Vogelonderzoek)

10.40 4 pitches Nieuwe hulpmiddelen voor beheermonitoring

11.00 Pauze 

11.45 4 korte presentaties Hobbels en jubels bij samenwerken 

12.30 Lunch en informatiemarkt 

Landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’
- DAGPROGRAMMA - 

Datum: 16 februari 2019       
Locatie: Beatrixtheater met Expozaal Utrecht

13.45  Wat kunnen we doen om ‘gewone’ natuur ‘gewoon’ te houden?  
Robert Kwak (Vogelbescherming Nederland)

14.05 Film: de impact van de provinciale actieplannen akker- en weidevogels

14.15 Kracht van de groene vrijwilliger en E-learning 

14.30  Muzikaal intermezzo

14.40 Kennisquiz soorten en soortenbeheer 

15.15  Interview met… Alex Datema (BoerenNatuur)

15.30  Slotwoord door Hank Bartelink

Aansluitend borrel en napraten bij de informatiemarkt; sluiting om 16.30 uur 
 
Programma is onder voorbehoud


