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Geachte genodigde, beste heer/mevrouw,
De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) blijft
oogsten! De samenwerking tussen alle partijen van de afgelopen
jaren was zeer succesvol. Op woensdagochtend 24 mei organiseert de
provincie Zuid-Holland daarom een Vroege Vogelontbijt. Gastheer is
Arie van den Berg, hij stelt zijn Hoeve Ackerdijk open om gezamenlijk
de realisatie van 100 ha (weidevogel)natuur te vieren.
De 100 ha liggen verspreid over verschillende locaties en worden
beheerd door de volgende partijen:

Aanmelden kan tot en met
uiterlijk 17 mei in verband met
de bestelling voor het ontbijt.

Locatie:
Hoeve Ackerdijk
Schipluiden

• Natuurmonumenten		
• Arjan Langelaan		
• Maarten Moerman		

• Arie van den Berg
• Hans van Adrichem
• Delflandshof

Graag nodigen wij u uit om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn
van 8.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. Gedeputeerden van provincie
Zuid-Holland Han Weber en Floor Vermeulen wonen dit feestelijke
Vroege Vogelontbijt bij om de nieuwe beheerders, zowel agrariërs als
natuurorganisaties, te feliciteren met dit geweldige resultaat. Dit biedt
hoop voor de weidevogel(s) in Midden-Delfland.

De ochtend bestaat uit kennis maken,
kennis uitwisselen en interessante sprekers.
De provincie kijkt uit naar uw komst.
Met vriendelijke groet,
Projectteam 100 ha Natuur
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Programma Vroege Vogelontbijt 100 ha natuur
8.00 uur

Ontvangst Vroege Vogelontbijt

8.15 uur		Opening en welkom
8.45 uur		Verrassende gastspreker
9.20 uur		Han Weber, over het belang van meer particuliere betrokkenheid
bij natuurbeheer
9.30 uur		Floor Vermeulen, over de afronding van IODS en overdracht
naar interne organisatie
9.40 uur		Uitreiking Strippenkaart door Han Weber en Floor Vermeulen
aan zes beheerders
9.45 uur		Arie van den Berg, over zijn pionierswerk als agrarisch
natuurbeheerder
10.00 uur

Afsluiting Vroege Vogelontbijt en koffiepauze

10.30 uur

Huifkartocht

11.30 uur

Terugkomst huifkar

Aanmelden

U kunt zich tot en met 17 mei a.s. aanmelden door de
save-the-date in Outlook te accepteren óf een e-mail te sturen
naar iods@pzh.nl. Wij hebben uw aanmelding nodig voor de
bestelling van het ontbijt.
Voor informatie over IODS ga naar www.iods.nl
Heeft u vragen? Neem contact op met het programmabureau op
T 070 - 441 61 78, E iods@pzh.nl

