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Geachte collectieven, ANV's en relaties, 
 
De Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer nodigt u graag uit voor de jaarlijkse bijeenkomst 
voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het centrale thema is dit jaar: 

 

                                   “Een vliegende start” 
 
Plaats      : ‘De Schakel' Oranjelaan 10 te Nijkerk  
Datum     : 24 maart 2016 
Programma  : van 10.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 09:30 uur 
 
Met ingang van 1 januari is het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap van kracht. Op basis 
hiervan geven de recent gevormde en gecertificeerde collectieven inmiddels uitvoering aan het 
beheer. Er kan worden vastgesteld dat er sprake was van ‘een vliegende start’. In een korte tijd is 
er heel veel op de uitvoerders afgekomen en er is enorm veel werk verzet. Er staat nu een nieuwe 
organisatiestructuur en de taakuitvoering is aangepast. Daarmee is de basis voor een nieuwe fase 
in de ontwikkeling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gelegd. Vanaf de eerste 
initiatieven is er sprake van een vliegende ontwikkeling gericht op het beheer en de verbreding 
van maatschappelijke diensten. Dat zal ook in de toekomst niet anders zijn. De rode draad door 
het programma is daarom ‘lerend beheren door lerende organisaties’.  
 
Programma:  
Alex Datema zet als voorzitter van de nieuwe landelijke organisatie van collectieven  
‘BoerenNatuur.nl’ de toon. Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, geeft een blik achter de 
schermen van hun werkwijze. Jan Pieter Lokker heeft als voorzitter van de certificeringscommissie 
SNL onlangs de collectieven officieel gecertificeerd. Zijn boodschap zal zijn dat we daarmee pas 
net zijn begonnen. Tenslotte zal onze nieuwe hoogleraar Hens Runhaar vanuit de leerstoel 
agrarisch natuurbeheer aangeven hoe we kennis en uitvoering met elkaar kunnen verweven. 

Vanuit een ruim aanbod aan interessante workshops kunt u zelf doorpakken op thema’s die u 
aanspreken.  

U kunt zich aanmelden middels deze aanmeldlink. 
 
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u verdere informatie over het programma en een 
overzicht van de workshops. U kunt dan ook voor twee workshops inschrijven.  
 
Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een eigen bijdrage van € 25,- per deelnemer. 
 
Wij hopen u op 24 maart te mogen ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Walter Kooy 
Namens SCAN en Vereniging BoerenNatuur.nl 
 
Mocht de aanmeldlink niet werken ga dan naar www.veelzijdigboerenland.nl/ANLBdag2016. 

 

 
 
 

http://www.veelzijdigboerenland.nl/aanmeldformulier-anlb-dag.cfm
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