Van: Kirsten Haanraads [mailto:K.Haanraads@Natuurmonumenten.nl]
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 11:52
Onderwerp: Uitnodiging Najaarsforum Natuurmonumenten op 10 oktober 2018
Geachte griffie,
Graag vraag ik uw aandacht voor het Najaarsforum van Natuurmonumenten op 10 oktober. Ik wil u
verzoeken deze uitnodiging door te geleiden naar uw Burgemeester, wethouders en
gemeenteraadsleden. Wij verwelkomen hen van harte.
Met vriendelijke groet,
Kirsten Haanraads
Public Affairs

Noordereinde 54c
1243 JJ ’s-Graveland
06-17984362
www.natuurmonumenten.nl

Doe mee met Natuurmonumenten en bescherm natuur in Nederland.

Uitnodiging Najaarsforum Natuurmonumenten op 10 oktober 2018

Geachte heer/mevrouw,

Landbouw en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de laatste
decennia zijn ze elkaar ook een beetje kwijtgeraakt. Natuurmonumenten wil dit tij
keren. We zijn ervan overtuigd dat landbouw en natuur gezamenlijk ambities delen.
Hier praten we over op het Najaarsforum. We nodigen u van harte uit om hieraan deel
te nemen.

Natuurmonumenten staat voor een groen en gezond Nederland, maar kan dat niet
alleen. Daarom willen we samen met u werken aan mooie landschappen met bloemen
in de wei, insecten in de lucht en het geluid van weidevogels in het voorjaar.

Een aantal prominente sprekers laat hun licht schijnen op dit boeiende onderwerp. Zij
hebben de sleutel tot succes in handen. De Amerikaanse biologische boer Joel
Salatin, bijvoorbeeld. Hij ontdekt en ontwikkelt nieuwe en zeer succesvolle,
natuurinclusieve landbouwmethoden. TIME Magazine heeft hem daarom uitgeroepen

tot meest innovatieve boer ter wereld.

De andere keynote speakers zijn: Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en Frans Keurentjes, voorzitter van FrieslandCampina. Daarnaast
kunt u rekenen op de scherpe bijdragen van Ingrid van Huizen (LTO Nederland),
Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër D66), en prof. Jan Willem Erisman
(Louis Bolk Instituut).

Wij hopen u te mogen verwelkomen op het Najaarsforum. Dit evenement vindt plaats
in theater Flint Amersfoort, op woensdag 10 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur met
aansluitend een lunch. Met het oog op de organisatie ontvangen wij uw aanmelding
graag zo spoedig mogelijk via deze aanmeldingslink. Meer informatie over het forum
en de sprekers vindt u hier.

Met vriendelijke groet,

Marc van den Tweel

Sacha de Boer

Algemeen directeur
Natuurmonumenten

Dagvoorzitter

U ontvangt dit bericht, omdat u een zeer gewaardeerde relatie bent van Natuurmonumenten.
Natuurmonumenten

