Groen erfgoed LEEFT
Symposium over het behoud en de toekomst van ons groen erfgoed
Donderdag 23 maart 2017
Café ‘t Centrum, Weurt
Er is weer een levendige belangstelling voor de
cultuurhistorie van ons prachtige landschap.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft
een forse impuls gegeven om groen erfgoed
letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. De kaart
‘groen erfgoed’ laat haarscherp zien hoe weinig
groen erfgoed Nederland nog heeft.
Veel relicten in oude boskernen, heggen en
houtwallen die ernaar verwezen zijn reeds
verdwenen door schaalvergroting in de landbouw
of veranderd landgebruik.
Een wettelijke status om waardevolle groene
elementen te beschermen is er niet en vaak worden
ze gezien als ‘obstructieve beplanting’ of verdwijnen
ze door verkeerd beheer.
Het behoud van wat nog rest moet de hoogste
prioriteit krijgen, want Groen Erfgoed kent vele
toepassingsmogelijkheden.
Naast de cultuurhistorische waarden, behoud van
biodiversiteit en genenbronnen vormt recreatie
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een belangrijk aspect. Sinds kort wordt ook steeds
duidelijker dat landschapselementen als heggen,
houtwallen en houtsingels een belangrijk onderdeel
vormen voor duurzame landbouw.
Behoud van groen erfgoed vraagt inzet op
diverse fronten. Op vier daarvan willen we
tijdens het symposium Groen erfgoed LEEFT
onze pijlen richten. Inventarisatie van cultuurhistorische landschapselementen, het beheer,
noodzakelijke wet- en regelgeving, en tot slot
toepassingsmogelijkheden gebaseerd op kennis
van vroeger.
Inspirerende sprekers leiden deze vier thema’s in.
Zij zullen hun presentaties met praktijkvoorbeelden
illustreren. Daarnaast is er ruim de tijd voor discussie
en het uitwisselen van ervaringen.
Café ‘t Centrum
Pastoor van der Marckstraat 7
6551 ZN Weurt

Programma en dagindeling donderdag 23 maart 2017

ochtendprogramma

Vanaf 08.30 uur Inloop
09.15 uur Opening
Louis Dolmans (Stichting Heg&Landschap)
Dagvoorzitter: Henk Kieft
09.30 - 10.05 uur Bomen en struiken in landschapselementen als cultuurhistorisch erfgoed
Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes)
10.05 - 10.40 uur Autochtoon plantsoen; Behoud oorspronkelijke genenbronnen van bomen en struiken en
kansen voor cultuurhistorie én biodiversiteit
Lammert Kragt (Hoofd Zaad&Plantsoen Staatsbosbeheer)
10.40 - 11.10 uur Pauze
11.10 - 11.45 uur Behoud van levend houtig erfgoed in Vlaanderen
Arnout Zwaenepoel (West-Vlaamse Intercommunale)

middagprogramma

11.45 - 12.20 uur Project Beuningse waarden, het ‘Weurtsche straatje’ uitgelicht
Patricia van Eijndthoven (Provincie Gelderland)
12.20 - 14.00 uur Lunch en infomarkt
14.00 - 14.45 uur Cyclisch heggenbeheer en digitaal beheerprogramma BOOM
Lex Roeleveld en Peter Ceelen (Stichting Heg&Landschap)
14.45 - 15.20 uur Bomen van Betekenis voor de natuur, de gezondheid van de mens en nog veel meer
Louis Dolmans (Stichting Onze Waal)
15.20 - 15.55 Pauze
15.55 - 16.30 uur Cultuurhistorie als kans voor duurzaam boeren, de Herenboerderij als voorbeeld
Geert van der Veer (Herenboeren en Vangroenewaarde)
16.30 - 17.00 uur Plenaire afsluiting
Henk Kieft
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Locatie: Café ‘t Centrum,
www.hetcentrumweurt.nl

Locatie en aanmelden
Locatie

Tijd

Café ‘t Centrum Weurt
Pastoor van der Marckstraat 7
6551 ZN Weurt
T. 024-67781214

Van 08.30 uur tot 17.00 uur

Napraten onder genot van een drankje
Kosten

Organisatie

Deze dag wordt georganiseerd door Stichting
Heg&Landschap.
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor
deelname aan dit symposium.

De kosten bedragen €75,- p.p.
Hierbij is koffie en thee en een uitgebreide lunch
inbegrepen

Voor inschrijving www.hegenlandschap.nl/contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Ceelen

Stichting Heg&Landschap
Robert Ceelen

3/3

+ 31 (0)6 53 50 56 84
r.ceelen@hegenlandschap.nl
www.hegenlandschap.nl

