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VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Studienamiddag ‘Beheerovereenkomsten, ook voor uw bedrijf’ op 10 januari op Agriflanders
De VLM organiseert op donderdag 10 januari van 14 tot 16 uur de studienamiddag ‘Beheerovereenkomsten,
ook voor uw bedrijf’ . Minister Schauvliege zal dan ook de publicatie ‘Samenwerken met landbouwers aan
biodiversiteit, milieu en landschap - Ervaringen met beheerovereenkomsten’ voorstellen.
Door een beheerovereenkomst te sluiten met de Vlaamse landmaatschappij, engageert een landbouwer zich
om op zijn of haar landbouwpercelen vijf jaar lang maatregelen uit te voeren die goed zijn voor biodiversiteit,
milieu en landschap.
Tijdens de studienamiddag delen VLM-bedrijfsplanners, landbouwers en ervaringsdeskundigen hun ervaringen
met de beheerovereenkomsten. Als afsluiter van de studienamiddag lanceert minister van Omgeving, Natuur
en Landbouw de publicatie ‘Samenwerken met landbouwers aan biodiversiteit, milieu en landschap Ervaringen met beheerovereenkomsten’. De brochure geeft de voornaamste terreinresultaten van de voorbije
programmaperiode weer, staat stil bij de opinies van de voorzitters van Boerenbond en Natuurpunt en bekijkt
hoe de samenwerking tussen landbouwers, VLM bedrijfsplanners en andere partners verloopt.
Deelname aan de studiedag is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier
op https://www.flexmail.eu/f-abeec964db3ae748.
De VLM staat op Agriflanders samen met de collega’s van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in hal 4,
standnummer 4322.
Meer informatie over de VLM-stand op Agriflanders en de studienamiddag vindt u ook op www.vlm.be.
Voor meer inhoudelijke informatie:
Dirk Van Gijseghem,
Afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
GSM 0473 95 90 68
dirk.vangijseghem@vlm.be
Voor meer persinformatie:
Leen Van den Bergh, diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM

www.vlm.be

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
GSM 0499 05 26 03
leen.vandenbergh@vlm.be
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De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder
de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De VLM werkt aan een
levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te
ontspannen. In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met
vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit. De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588
personeelsleden tewerk via 6 kantoren in Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

