Excursie Community of Practise, Landschap als Vestigingsvoorwaarde
Datum: 28 mei 2019
Achtergrond
We kennen allemaal het cultuurlandschap van de gangbare landbouw. Grote akkers met
monoculturen of grote stallen met honderden koeien/ varkens of kippen. Een scheiding van natuur
en voedselproductie, waarbij binnen de randvoorwaarden gepoogd wordt zo duurzaam mogelijk
te telen. Maar er komen steeds meer bedrijven die het helemaal anders doen.
Deze landbouwbedrijven kenmerken zich door kleinschaligheid, een diversiteit aan planten en
dieren en een verregaande vorm van toegankelijkheid voor omwonenden, waardoor ze bijdragen
aan de kwaliteit van het leefklimaat in en om de stad. Dit type boerenbedrijf is niet alleen open
voor passanten, maar ook voor leden van hun boerderijvereniging.
Deze vorm van landbouw maakt dat het landschap een drie of zelfs vierdelige functie kan
vervullen. Dit multi-functionele landgebruik kenmerkt zich door de volgende peilers:
– Landschap als drager van natuur en biodiversiteit
– Landschap als basis van onze voedselproductie
– Landschap als belevings- educatie- en recreatiegebied
– Landschap als voorbeeld van de circulaire economie.
Dagprogramma
8:30
Inloop bezoekerscentrum Oostvaarders Almere
9:00-9:15
Lezing Eveline Stilma over multi-functioneel landgebruik en landschap.
10:00-11:15 Rondleiding voedselpark Sieradenbuurt te Almere.
12:15-14:00 Lunch bij Fruittuinen van West te Amsterdam en rondleiding over het terrein
14:45-16:00 Proeﬂokaal en Mobiel Smulbos te Amsterdam
16:00-16:30 Terugreis naar startlocatie in Almere
De excursie is inclusief koﬃe/thee in de ochtend, lunch bij de Fruittuinen van West en een borrel
in het proeﬂokaal op het einde. Vanaf het bezoekerscentrum wordt de excursie per bus geregeld.
Het bezoekerscentrum is met de auto bereikbaar. De bus zal twee keer pendelen van het
treinstation Oostvaarders naar de locatie.
Prijs
Early bird prijs € 290,00 excl btw. opgeven vóór 15 april. Ná 15 april € 360,00 excl btw. Minimum
aantal deelnemers is 10.
Opgeven bij Eveline Stilma, eveline@innoplant.nl, 06-24409425.
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