UITNODIGING

BETER BOEREN
MET WEIDEVOGELS
IN PRAKTIJK ÉN
ONDERWIJS
Lectoraat Weidevogels,
lector Astrid Manhoudt

BETER BOEREN MET
WEIDEVOGELS IN PRAKTIJK
ÉN ONDERWIJS

PROGRAMMA
Locatie: Dairy Campus, Boksumerdyk 11, 8912 CA Leeuwarden
Datum: Maandag 25 april 2022
13.30	Inloop

Welke resultaten heeft het lectoraat Weidevogels de afgelopen jaren behaald
en wat gaat de toekomst nog brengen? We nemen je hier graag in mee en
nodigen je dan ook van harte uit voor het symposium ‘Beter boeren met
weidevogels in praktijk én onderwijs’ op 25 april bij de Dairy Campus in
Leeuwarden.
In de afgelopen zes jaar heeft lector Astrid Manhoudt samen met het
werkveld, studenten, docenten en onderzoekers gewerkt aan het verbeteren van het weidevogelbeheer. Tijdens het symposium worden de
resultaten en vervolgonderzoek gepresenteerd. Daarnaast wordt met jou
als bezoeker besproken wat er in de toekomst nog op het programma
staat en waar nog vragen liggen.
Tijdens het symposium staan we uitgebreid stil bij het beheer en de
ontwikkeling van kruidenrijk grasland in de praktijk. Jaarrond monitoring voor verbetering van het weidevogelbeheer en de portemonnee
van het weidevogelbeheer zijn hierin belangrijke onderwerpen. Daarnaast krijg je een sneak preview van nieuw ontwikkeld lesmateriaal
voor (v)mbo en hbo aan de hand van de film ‘Grutto!’.
Wij zien je graag op 25 april van 14.00 - 17.00 uur bij
de Dairy Campus in Leeuwarden
Niek de Boer
Directeur onderzoek HVHL locatie Leeuwarden

14:00	Opening
door Niek de Boer
14:05	Beter boeren met weidevogels, de bijdrage van het lectoraat voor nu en verder
door Astrid Manhoudt
14:20	Kruidenrijk grasland: beheer en inpassing in de praktijk
door Anne Jansma, filmpje Kees Boon
14:45 	‘Magnifiek, majestueus, moddervarken’, de grutto als onderwijsmateriaal van
een topfilmer
door Diederik Sleurink en Douwe Anema - Aeres mbo
15:05	Pitches ‘Insecten, voederkwaliteit, ruige mest en akkervogels’
door alumni en studenten
15:20	Pauze
15:45	Jaarrond monitoring van weidevogelbeheer
door Jelmer van Belle
16:05	De portemonnee van het weidevogelbeheer
door Gelein Biewenga en Christian Winkel
16:25	Kruiden in het gras voor koegezondheid en andere ecosysteemdiensten
door Jan-Paul Wagenaar - Louis Bolk Instituut
16:45	Afsluiting
door Niek de Boer

INSCHRIJVEN
U kunt zich tot uiterlijk 21 april inschrijven door deze link aan te klikken en in te vullen.
Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk, vol is vol. Heeft u nog vragen, neemt u
dan contact op met geertje.rodenhuis@hvhl.nl .

Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95

www.hvhl.nl

