Beheer met meerwaarde - 4 november 2014
Seminar voor rentmeesters, (agrarische) makelaars,
grondeigenaren en beheerders. Over betaalbaar terreinbeheer én
het halen van maatschappelijke doelen. Kom ook!
Het beheer van landgoederen, natuurterreinen en recreatieterreinen is een kostbare
zaak. Verpachten of uitbesteden van beheer aan agrariërs kan helpen de kosten te
drukken. Maar hoe haalt u dan de maatschappelijke doelen die de grondeigenaar
nastreeft? Bijvoorbeeld op het gebied van water, natuur, duurzame landbouw of
openstelling voor bezoekers. En verdient u ook nog genoeg? Nieuwe
samenwerkingsvormen zoals de natuurgerichte boerderij Natuurderij KeizersRande
bij Deventer, beheersafspraken met biologische boeren als Nils Spaans of slimme
deals tussen veehouder Henk den Hartog en terreinbeheerder Henk Meuleman, van
groengebied Amstelland, laten nieuwe verdienmodellen zien. Bent u rentmeester,
(agrarisch) makelaar of adviseur, notaris of terreinbeheerder, laat u dan op 4
november a.s. inspireren door de ondernemers en terreinbeheerders die beheer met
meerwaarde realiseren.
Doelgroep: rentmeesters, (agrarische)
makelaars of adviseurs, notarissen of
terreinbeheerders in Noord-Holland
Datum: dinsdag4 november 2014 van
13.00 tot 17.00 uur inclusief lunch. Het
precieze programma is bijgevoegd. 
Locatie:
Het Venster op Waterland
Veehouderij de Gouw
Overlekergouw 1
1151 CX Broek in Waterland
www.vensteropwaterland.nl

Opgave verplicht, uiterlijk 27 oktober, via info@clm.nl:
Naam, organisatie, mailadres, werkgebied (welk deel van Noord-Holland)
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Nadere informatie: hkloen@clm.nl, 0345 470761
Wij hopen u op 4 november a.s. te mogen verwelkomen!
Organisatie:
Henk Kloen en Gijs Kuneman, CLM
Martin van der Gugten, DSP
Maria van Boxtel, Land&Co
Kees water, Ekopart en Christoffel den Herder, DLV Plant

Beheer met meerwaarde Programma 4 november 2014
13.00 uur

Ontvangst met boerenlunch in het Venster op Waterland

13.30 uur
Inspirerende voorbeelden
 Welkom door dagvoorzitter Gijs Kuneman, directeur CLM
 Jaap Starkenburg, rentmeester St. IJssellandschap. Met Natuurderij
KeizersRande werkt IJssellandschap met een ondernemer aan grootschalig
beheer van uiterwaarden: bijna 200 ha met melkkoeien, natuur, waterberging en
recreatie.



Interview met Henk den Hartog, veehouder en Henk Meuleman, beheerder
groengebied Amstelland. Door beheer als loonwerker aan te nemen, groen op
eigen bedrijf te verwerken en mee te denken in beheerswensen kan veehouder
den Hartog het groengebied Amstelland beheren en eraan verdienen, terwijl de
beheerder kosten bespaart. Hoe loopt de samenwerking?

15.00 uur
Rondje door het land met veehouder Nils Spaans
 Naast zijn eigen grond pacht veehouder Spaans natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Zo beheert hij met een modern biologisch bedrijf met twee melkrobots
een groot areaal met bijzondere weidevogels. Hoe spelen de partners in op
elkaars wensen?
16.00 uur
In gesprek over uw eigen beheersvraag
 Wat zijn de mogelijkheden voor uw eigen locaties?
 Wat zijn de voor- en nadelen van uitbesteed beheer?
 Zijn er ondernemers in uw regio om mee samen te werken?
17.00 uur

Afronding: vijf tips voor beheer met meerwaarde

De bijeenkomst ‘Beheer met meerwaarde’ is mogelijk gemaakt door het project Biologisch Ondernemen NoordHolland. Dit project is gefinancierd door de provincie Noord-Holland en wordt uitgevoerd door DSP in
samenwerking met CLM, Ekopart, DLV Plant en Land & Co.

