
Donderdag 4 juli 2013

Cultuurhuis Den Dries                                               
Groenplaats 20

3890 Gingelom (Klein-Vorsen)

Busexcursie: vertrek om 9.30u
Workshops: vanaf 13.30u

Akkersymposium

Over de 
grenzen 

heen

UITNODIGING

EEN INITIATIEF VAN

Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Schoolpad 43 
3300 Tienen 
016 81 52 77
info@rlzh.be 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
011 31 38 98
info@rlh.be
 
VLM Limburg
Koningin Astridlaan 10
3500 Hasselt
011 29 87 00
BO.Oost@vlm.be

VLM Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 74
3000 Leuven
016 66 52 00
BO.Oost@vlm.be

Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend project Draagvlakverbreding 
Landbouw & Milieu van de Vlaamse Overheid. Met steun van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, het Departement Landbouw en Visserij, 
de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
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Programma

 9.00u     Ontvangst en inschrijving 
  Locatie:  Cultuurhuis Den Dries (kapel)
   Groenplaats 20
   3890 Gingelom (Klein-Vorsen)
 
 9.30u  Busexcursie naar praktijkvoorbeelden
  over de grenzen heen: 
  Gingelom – Landen – Luik
 
 12.30u Middaglunch met soep en broodjes

 13.30u Inleiding namiddagprogramma    
  
 14.00u – 16.00u 
  
  Workshops met inhoudelijk debat 
  
  THEMA 1
  Samenwerking tussen landbouw, jacht en natuur
 	 Gebiedsgerichte	werking	met	knelpunten	
	 	 en	ervaringen
	 	 Kijken	over	de	grenzen	heen,	de	Waalse	
	 	 aanpak	van	het	landbouw	gebied

  THEMA 2
  Gemeenten in akkergebied: kansen en mogelijkheden
 	 Voorbeeldproject	te	Bilzen	–	Hoe	kan	een	
	 	 gemeente	concreet	aan	de	slag?
	 	 Voorbeeldproject	te	Glabbeek	–	Hoe	er	praktisch
	 	 aan	beginnen?

  THEMA 3
  Natuur en landbouw: een economisch verhaal
   KORTWEG	NATUUR	–	Kansen	en	mogelijkheden	
	 	 op	lokaal	niveau?
	 	 Energieke	houtkanten	–	Winst	voor	gemeenten,		 	
	 	 landbouwers	en	particulieren?

 16.00u Terugblik op de dag met slotmoment
	
 16.45u Receptie

 

Er is een pendelbus tussen het station van Landen en Klein-Vorsen. 
Er wordt een tolk voorzien voor Franstalige deelnemers. 

Inschrijvingskaart
Inschrijven is verplicht vóór 27 juni 2013.
Via mail (BO.Oost@vlm.be), via onderstaande 
inschrijvingsstrook of via telefoon (0496 –16 85 38)

Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Geef aan voor welke 
workshop u zich inschrijft en welke pendeldienst u gebruikt.

Ik neem deel aan het volledige dagprogramma
(inclusief lunch) 
Ik neem enkel deel aan de busexcursie 
in de voormiddag
Ik neem enkel deel aan het namiddagprogramma 
en de receptie

Naam: 

Organisatie/functie:

E-mail: 

Telefoonnr:

Ik kies voor deze 2 workshops:   THEMA 1

     THEMA 2

     THEMA 3

Ik maak gebruik van de pendeldienst:

’s morgens: om 9.10u van station Landen 
  naar  Klein-Vorsen
’s middags: middagshuttle Klein-Vorsen – 
  station Landen – Klein-Vorsen
’s avonds: om 17.30u van Klein-Vorsen 
            naar station Landen

Akkerbiodiversiteit is voor 
iedereen van belang.  Landbouw 
en natuur zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Hoe dragen 
we gezamenlijk zorg voor het 
landschap en de akkernatuur? 

We bezoeken met de bus 
inspirerende praktijkvoorbeel-
den. We bekijken soortenrijke 
bermen en het beheer van 
kleine landschapselementen. 
We passeren langs beheer-
overeenkomsten en lokale 
initiatieven met een win-win 
situatie. Welke aanpak is er in 
Nederlandstalig en Franstalig 
Haspengouw? Wat werkt en 
wat niet? Wie neemt welk 
initiatief? We kijken over de 
grenzen heen en wisselen
 kennis uit.

In de namiddag gaan we dieper 
in op een aantal thema’s. Aan de 
hand van een case wordt er 
ingezoomd op verschillende 
manieren van aanpak. Welke 
instrumenten werken, wat zijn 
de knelpunten en waar liggen 
nog ongebruikte kansen? 

Op het einde van de dag koppelen we terug en kijken 
we wat we meenemen naar huis.

Over de grenzen heen


