Uitnodiging

Werkdag: Het Waddenlandschap
als product van het boerenbedrijf
6 december 2006
Boeren hebben een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven en beheren van het Waddenlandschap en doen dat nog
steeds. Beeldbepalende landschapselementen als boerderijen en erven, sloten en tuunwallen, terpen, dijken en dobben vertellen het verhaal van eeuwenlange bewoning, bescherming tegen de zee en gebruik van het vruchtbare land.
In het kader van de samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken zijn afspraken gemaakt over het beheer en gebruik van de Waddenzee en aangrenzende gebieden. Deze internationale afspraken zullen in 2008 worden
geactualiseerd. Vooruitlopend op deze actualisatie verkent het project LancewadPlan de mogelijkheden voor behoud
en ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in de Waddenregio.
Binnen het project LancewadPlan heeft Nederland op zich genomen om de kansen en knelpunten van landschapsbeheer door boeren in kaart te brengen en perspectieven te ontwikkelen voor een duurzaam agrarisch landschapsbeheer. Daartoe wordt de werkdag ‘Het Waddenlandschap als product van het boerenbedrijf’ georganiseerd door het
Ministerie van LNV, Directie Regionale Zaken – Noord, in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies.

Doel van de werkdag
Het doel van de werkdag is het gezamenlijk opstellen van een breed gedragen agenda voor structureel landschapsbeheer door boeren in de Waddenregio, waarin wordt aangegeven:
•
welke kansen en dilemma's er zijn voor landschapsbeheer;
•
wat de betrokken en deelnemende partijen zelf kunnen en willen ondernemen om het landschapsbeheer in de
Waddenregio te bevorderen of uit te voeren;
•
én waaraan het daarvoor ontbreekt en waar nadere invulling aan gegeven zou moeten worden (agendering).

Deelnemers
Van de genodigden (circa 40 personen) is eenderde boer en/of actief in agrarische natuurverenigingen, NAJK of
LTO, eenderde is werkzaam bij organisaties op het gebied van landschapsbeheer, natuur of cultureel erfgoed, en eenderde is als beleidsmedewerker (bij rijk, provincie en gemeente) werkzaam op de terreinen landbouw, plattelandsontwikkeling en landschap/erfgoed. Het werkgebied betreft de Waddeneilanden, de Kop van Noord-Holland en de zeekleipolders in het noorden van Friesland en Groningen.

Tijd en locatie
De werkdag vindt plaats op woensdag 6 december van 10.30 tot 16.00 uur.
Locatie: Boerderij De Welstand, Molenlaan 52, 8749 TH Pingjum (nabij Harlingen en A7).

Programma
Na de opening door Ir. H.R. Oosterveld, directeur LNV Noord, zullen er ’ s ochtends drie inleidingen gegeven worden:
•
Landschapskwaliteit en –beheer in de Waddenregio - Drs. Meindert Schroor, Bureau Varenius, Leeuwarden
•
Ontwikkelingen in de rol van landbouw - Prof. drs. Dirk Strijker, Rijksuniversiteit Groningen
•
Landschap en landbouw in de praktijk - Mw. Ir. Ineke Hin, ANV De Lieuw, Texel
Na de lunch vinden er drie parallelle workshops plaats per landschapstype (eilanden, akkerbouw- en veeteeltgebieden)
om kansen en dilemma’s in beeld te brengen en te komen tot een agendasetting. In een afsluitende plenaire sessie
wordt een agenda voor de toekomst gemaakt met daarbij aangegeven de rol van de verschillende partijen.

Aanmelden
Wilt u gehoor geven aan deze persoonlijke uitnodiging, dan kunt u zich tot 15 november a.s.
aanmelden per e-mail of telefoon bij Bea de Groot (E beadegroot@clm.nl, T 0345 470703)
met vermelding van uw naam en – indien van toepassing – uw organisatie.
Deelnemers krijgen eind november nadere informatie opgestuurd. Ook als u verhinderd
bent, stellen wij een reactie op prijs. Wij kunnen dan een plaatsvervanger uitnodigen.

Voor meer informatie
Ir. Rita Joldersma (organisatie), CLM
Drs. Dré van Marrewijk, Ministerie van LNV

T 0345 470700
T 050 5992300

