5 jaar agrobeheercentrum Eco² – 7 mei 2018 – 13u30
Bezoek houtkantenbeheer en bloemenranden bij ABG Maldegem
Het Agrobeheercentrum Eco² bestaat 5 jaar. Om dit te vieren
organiseren we in elke provincie een evenement waarbij we
terugblikken op de realisaties, de lokale werking in de kijker
zetten en onze toekomstplannen voorstellen. Onze derde
halte is Oost-Vlaanderen, waar we samen met minister Joke
Schauvliege (CD&V) en Boerenbondvoorzitter Sonja De
Becker op bezoek gaan bij de agrobeheergroep in
Maldegem.
De agrobeheergroep werkt al 5 jaar zeer gemotiveerd als een
hechte groep rond houtkantenbeheer, inzaaien van
bloemenstroken, bijen, ophangen van nestkasten voor
zwaluwen, … Daarnaast maken zij ook de koppeling naar de
plattelandsbewoner door deze acties in de kijker te zetten
tijdens evenementen als fietstochten en ontbijt op de
boerderij van de plaatselijke Landelijke Gilde. I.k.v. het
Leaderproject “Hout=Goud” gaan we dit jaar de bekomen
houtsnippers, afkomstig van het houtkantenbeheer, ook
drogen om vervolgens lokaal af te zetten.
Ben je benieuwd naar wat we de afgelopen vijf jaar
gerealiseerd hebben? Wil je weten waar we in de toekomst
zeker willen op inzetten? Of kom je graag meefietsen naar de
realisaties van deze prachtige agrobeheergroep? Schrijf je
dan snel in.

Programma:









Welkom en inleiding
Overzicht 5 jaar ABC Eco²
Boerenbond en agrarisch landschaps- en
natuurbeheer door Sonja De Becker, voorzitter
Boerenbond
Gelegenheidstoespraak door Joke Schauvliege,
minister landbouw, natuur en omgeving
Situering werking lokale agrobeheergroep door
bestuurslid Lut D’Hondt, ABG Maldegem.
Fietstocht langs oa. 5 jaar houtkantenbeheer en
bloemenmengsels
Afsluiten met hapje en drankje

Maandag 7 mei, 13u30 – 17u30
Landbouwbedrijf Claeys
Vulderstraat 9A, 9991 Adegem (Maldegem)

Inschrijving:
Deelnemen is gratis maar gelieve je plekje op de fiets te
reserveren tegen 2 mei 2018.
Schrijf je hier in of stuur een mailtje naar een van
onderstaande adressen.

Contact:
Mathias D’Hooghe, Regiocoördinator
0473 38 48 74 – mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be
Joost-Pim Balis, Regiocoördinator
0476 86 25 70 - joostpim.balis@agrobeheercentrum.be

