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VOORLOPIG PROGRAMMA

Klimaatrobuuste Landgoederen
FPG Landgoeddag in samenwerking met SOIL4U
Datum: Donderdag 3 oktober 2019
Locatie: Landgoed Vilsteren
Op 3 oktober organiseren FPG en SOIL4U samen de Landgoeddag op Landgoed Vilsteren,
met als thema Klimaatrobuuste Landgoederen.
Opgeven via: fpg@grondbezit.nl
Kringlooplandbouw
In de ochtend zijn er sprekers over landbouw en bodem. Hester Maij, oud-gedeputeerde van
de Provincie Overijssel en voorzitter Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw zal praten over de financiële uitdagingen van de Kringlooplandbouw. Nick van Eekeren, bodemdeskundige en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut geeft een presentatie over de centrale rol
van de Bodem in een goed functionerend natuurlijk en biodivers systeem.
SOIL4U sluit de ochtend af met een uitleg over de unieke mogelijkheden van het landgoedmodel in de huidige transitieperiode en de presentatie van het Manifest.
Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen
Een groeiende groep particuliere bos- en landgoedeigenaren en beheerders voelt een grote
urgentie een bijdrage te leveren aan het opvangen van de gevolgen van de veranderingen in
het klimaat. In de vorm van een Manifest roept SOIL4U overheden op om klimaatrobuuste
maatregelen te faciliteren. Een eerste stap is gezet op 5 juli in Vilsteren tijdens de expertmeeting over klimaatmaatregelen in bossen en op landgoederen. Op de Landgoeddag wordt
het Manifest overhandigd aan het ministerie van LNV en is er de mogelijkheid het te ondersteunen. Meer informatie hierover volgt begin september.
’s Middags zijn er wandelingen over het Landgoed Vilsteren. Het beleid van de particuliere
eigenaren van het landgoed is er op gericht het evenwicht tussen de verschillende functies
(bos, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie) te handhaven en toekomstbestendig te
maken en te houden. Hugo Vernhout, directeur-rentmeester, en anderen, zullen diverse aspecten belichten van een landgoed in transitie.
Terug in het landgoedcentrum is de feestelijke uitreiking van de Soil4U Award en ter afsluiting een drankje.
Het complete programma van deze gevarieerde Landgoeddag ontvangt u begin september.
VOORLOPIG PROGRAMMA
10.00 uur
Ontvangst in het Landgoedcentrum Vilsteren
10.30
Start van de presentaties
13.00
Lunchbuffet met streekproducten
14.00
Rondwandeling over Landgoed Vilsteren
15.15
Uitreiking van de SOIL4U Award
15.30
Afsluiting met een drankje
(Mede) financiering vanuit het project Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020
www.bodemconvenant.nl

