
Bijeenkomst Cultuurlandschap

Op vrijdag 27 september organiseert het Deskundigenteam (DT) Cultuurlandschap een 
bijeenkomst voor alle leden van de kern en de schil van het DT. Ook geïnteresseerden 
van buiten het DT zijn van harte welkom. Doel van deze bijeenkomst is om kennis en 
gedachten met elkaar uit te wisselen over verschillende onderwerpen gerelateerd aan 
het Nederlandse cultuurlandschap. Ook wil het deskundigenteam graag inzicht krijgen 
in vraagstukken die leven bij de aanwezigen en waaruit nieuwe onderzoeksvragen 
geformuleerd kunnen worden.

Datum/tijd
vrijdag 27 september 2019 van 9.30 -16.00 

Locatie
Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, 3831 SE Leusden 

Deelname
Gratis, vooraf aanmelden verplicht

Doelgroep
Voor de leden van het DT en diegenen die zich met het cultuurlandschap en het onder-
zoek daaraan verbonden voelen.
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https://www.natuurkennis.nl/activiteit/bijeenkomst-cultuurlandschap/


PROGRAMMA

9.30 
Inloop

10.00 
Start

10.15 – 12.30  
‘Klimaattafels’ 
Dhr. Pieter van Geel, Onafhankelijk voor-
zitter klimaattafel Landbouw & landge-
bruik 

‘Naar een weerbaar laagveenlandschap’ 
Peter de Ruyter, Bureau Peter de Ruyter 
landschapsarchitectuur

‘Hoe gaan we het effect meten van het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel op de 
biodiversiteit?’ 
David Kleijn, professor Wageningen 
University

‘Kringlooplandbouw in de praktijk, 
Stand van zaken realisatieplannen LNV’ 
Frank Verhoeven, Boerenverstand

12.30 – 14.00  
Lunch

14.00 – 15.00 
Excursie rondom Hoeve Groot Zandbrink 
over verbrede landbouw en ANLb

15.00 – 16.00  
Afsluitende borrel

Het programma biedt volop ruimte om te 
netwerken.

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke lokatie. Midden 
in het agrarisch landschap en met een rijke historie. De boerderij heeft een bestem-
ming als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie. Dit speelt 
in op een groeiende maatschappelijke behoefte.

Hoeve Groot Zandbrink waar we te gast zijn is onder andere de thuisbasis van het col-
lectief Utrecht Oost. Verder heeft het de volgende doelstellingen:
•	 educatie	en	beleving	landbouw	en	platteland
•	 levend	museum	om	landbouwhistorie	te	tonen
•	 activiteitenprogramma	als	sociale	dagbesteding
•	 beheer	natuur	en	landschap
•	 versterken	band	tussen	landbouw	en	platteland
•	 ontwikkeling	agrarisch	natuurbeheer
•	 ontmoetingscentrum	voor	maatschappelijke	organisaties
•	 ondersteuning	regionale	voedselbanken	door	voedsel	beschikbaar	te	stellen
•	 recreatieve	poort	tot	de	Geldersche	vallei
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Het Kennisnetwerk OBN wordt 
gecoördineerd door de VBNE en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
en BIJ12. 

www.natuurkennis.nl

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
(VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl


