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Uitnodiging

Elk type landschap heeft zijn natuurwaarden.

Hoe gaan de gebruikers van het land ermee om?

Wat zijn de mogelijkheden om natuur- en land-

schapswaarden in stand te houden of uit te brei-

den? Wat is agrarisch natuurbeheer?

In het informatiecentrum, een verbouwde paar-

denstal maar met behoud van de sfeer,

zijn twee tentoonstellingen ingericht:
- over het landschap van Noordwest-Groningen

en agrarisch natuurbeheer?

- over steenuilen.

Het centrum is ook geschikt gemaakt voor het

houden van lezingen.

Op maandag 9 juli om 14.00 uur vindt de of-

ficiële opening plaats van het informatiecentrum.

U wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig

te zijn namens;

- Provincie Groningen
- Landschapsbeheer Groningen
- Steenuilenwerkgroep Groningen
- Familie Haack, bewoners boerderij Lammerbu-

ren

PROGRAMMA

13.30-14.00 u.; Ontvangst met koffie

14.00-14.05 u.: Welkomstwoord

14.05-14.20 u.: Over de totstandkoming van het

centrum en het herstel van de slaperdijk, over

aspecten van agrarisch natuurbeheer op het

akkerbouwbedrijf en over het al 80 jaar aanwe-

zig zijn van steenuilen op Lammerburen door de

heer J.E. Haack.

14.20-14.35 u.: Het beleid van de provincie

Groningen ten aanzien van agrarisch natuurbe-

heer door mevrouw R.G. Jansen, gedeputeerde

van o.a. agrarische zaken en groen milieu.

Korte pauze

14.45- 14.55 u.: Toelichting op de steen-

uilen tentoonstelling door Jan van ’t Hoff,
coördinator steenuilenwerkgroep.
14.55-15.05 u.: Toelichting op de ten-

toonstelling landschap van Noord-

west-Groningen en agrarisch natuurbe-

heer. Wat zijn de kansen voor natuur

door agrarisch natuurbeheer? Door Leo

Stockmann, Landschapsbeheer Groningen.

Na de toespraken is er een excursie op

het bedrijf Haack.

Bij terugkomst van de excursie staan

borrel of frisdrank en hapjes voor u klaar.

Het Landschapsbeheer Groningen nodigt u uit

voor de opening van het Informatiecentrum

Lammerburen.

Het landschap van Noordwest-Groningen kent

een boeiende historie. Het agrarische cultuur-

landschap van nu was ooit een natuurlijk wad-

en kwelderlandschap. Sporen van dat oorspron-

kelijke landschap zijn nog zichtbaar, evenals

elementen die aangeven hoe de mens zich pro-

beerde te verdedigen tegen het water.


