Startbijeenkomst

Toekomstbestendig
particulier grondbeheer
woensdagavond 6 maart 2019
vanaf 19.30 uur
op Landgoed Sandenburg
U wordt van harte uitgenodigd voor een inspirerende avond, als
start van het UPG thema-jaar ‘Toekomstbestendig Particulier
Grondbeheer’!

Na 6 maart staan we niet stil.
Wat kunt u de komende tijd nog
meer verwachten:
•

•
Verschillende aspecten rond toekomstbestendigheid in het
buitengebied passeren de revue: duurzaam bodembeheer,
biodiversiteit, verdienmodellen, natuur-inclusieve landbouw en
watermanagement.
René Jochems van bureau Groeibalans zal een bezielende
inleiding geven op de cursus duurzaam bodembeheer die in het
voorjaar van start gaat. Kees van Veluw van het Louis Bolk
Instituut zal spreken over biodiversiteit en de rol daarvan bij
natuur-inclusieve landbouw.
U bent welkom vanaf 19.30 uur en het inhoudelijke programma
start om 20.00 uur. U kunt zich opgeven voor deze avond door
een mail te sturen aan upg@grondbezit.nl. U ontvangt dan het
uitgebreide programma.
We zien uit naar uw komst!

•

•
•

cursus duurzaam bodembeheer,
zowel voor uzelf als voor uw
eventuele pachters
cursus bosbodems voor
eigenaren
pilots klimaatbestendig
watermanagement bij
particuliere eigenaren
netwerkbijeenkomsten en
excursies
pilotproject natuur-inclusieve
landbouw op landgoederen

Houdt de Nieuwsflitsen van het
UPG in de gaten voor meer
informatie!

Toekomstbestendig
particulier grondbeheer
Samenwerken aan een duurzaam en
vitaal platteland? Het UPG doet mee!
Natuur-inclusieve landbouw
Op veel plekken is de waardevolle verbinding
tussen natuur en landbouw verloren gegaan.
Deze verbinding is belangrijk voor het behoud
van landschap, biodiversiteit en ecosystemen.
Het herstel van deze verbinding is dan ook van
groot belang. Niet alleen omdat de teloorgang
van het landschap de kwaliteit van de
leefomgeving aantast. Oók omdat het verlies
van biodiversiteit en ecosystemen één van de
grootste bedrijfsrisico’s in de landbouw is. De
natuur versterkt de landbouw door bijvoorbeeld
natuurlijke plaagbestrijding en het zorgen voor
een gezonde bodem. De landbouw versterkt de
natuur door het leveren van rustplaatsen of
verbindingen tussen natuurgebieden. Om te
werken aan het herstel van de verbinding tussen
landbouw en natuur, is in het beleid de term
’natuur-inclusieve landbouw’ geïntroduceerd.
Bij natuur-inclusieve landbouw zijn de
negatieve effecten van de agrarische
bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de
positieve effecten van de natuur op de
bedrijfsvoering maximaal. Natuur-inclusieve
landbouw begint met het in stand houden,
versterken en gebruik maken van de
biodiversiteit én met een gezonde bodem. Het
is daarbij van belang dat ieder type
landbouwbedrijf een gezond economisch
bedrijfsmodel heeft. Werken aan natuurinclusieve landbouw draagt bij aan een
duurzaam,
vitaal
én
klimaatbestendig
platteland. Daarom werkt het UPG samen met
de andere natuur- en landbouworganisaties aan
het trajectplan Duurzame Landbouw met
Natuur en daarbij is de betrokkenheid van leden
van groot belang.

Duurzaam bodem- en waterbeheer
Goede water- en bodemcondities zijn van
essentieel belang voor het voortbestaan van het
particulier grondbezit. Samen vormen ze de
bodem onder het duurzaam voortbestaan van
elk landgoed en elk boerenbedrijf. Goed
gebruik is cruciaal voor toekomstig gebruik. De
kwaliteit van het bezit ‘wortelt’ in de bodem (het
behoud en de ontwikkeling van landbouw,
wonen, de kwaliteit van landschap en natuur en
hun recreatieve aantrekkelijkheid). Helaas is de
bodemkwaliteit
de
afgelopen
decennia
achteruit
gegaan
door
intensief
en
monofunctioneel gebruik, en daarmee ook het
water-dragend vermogen (sponswerking) en
indirect het water-producerend vermogen. Een
gezonde bodem is immers de randvoorwaarde
voor het bergen en leveren van voldoende
water - dat geldt zowel voor landbouwbodems
als voor bosbodems. Duurzaam bodembeheer
is voor grondeigenaren en -gebruikers een
actueel en belangrijk thema en er zijn steeds
meer initiatieven die het duurzame gebruik van
de bodem voor staan. Het UPG gaat,
doormiddel van cursussen in het kader van het
Z.O.N. programma, graag samen met u aan de
slag
om
de
bodemkwaliteit
en
de
waterhuishouding op uw terreinen te
verbeteren en robuuster te maken.
Aan de slag, met het UPG!
UPG leden lijken bij uitstek geschikt om als
koploper met deze materie aan de slag te gaan.
Op
landgoederen
worden
immers
al
eeuwenlang functies duurzaam met elkaar
gecombineerd en verbonden. Het UPG zet
daarom komende jaren in op projecten rond
natuur-inclusieve
landbouw,
duurzaam
bodembeheer en watermanagement. Doet u
mee? U kunt ontdekken en leren hoe u als
eigenaar een proces in gang kunt zetten naar
een meer klimaatbestendig beheer van uw
gronden, waarom u dat zou willen, welke zaken
belangrijk zijn, hoe u het samen met de pachters
kunt aanpakken, etc.
Komt u ook naar de startbijeenkomst van het
project op woensdag 6 maart 2019, op
landgoed Sandenburg?
En doet u, uw pachters en/of uw rentmeester
daarna mee aan één van de cursussen of
pilots? Samen weten we meer!

