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welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de 22e nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor de kick-off
van Agroforestry Netwerk Nederland en een uitnodiging voor deelname aan een online bijeenkomst
over agroforestry en notenteelt. Doel van het project FARM LIFE is om bij te dragen aan een
klimaatbestendig Europa, door informatie te verzamelen en te delen, door het ontwikkelen en tonen
van innovatieve adaptatietechnieken en door burgers, belanghebbenden en beleidsmakers bij elkaar
te brengen. De nieuwsbrief verschijnt 11x per jaar.
geplande evenementen …
*** In verband met coronamaatregelen is onzeker of geplande activiteiten kunnen doorgaan ***
Raadpleeg daarom de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl voor de meest recente
informatie.

Kick-off Agroforestry Netwerk Nederland
6 december 2021, 10:00-17:30, Boerderij De Boerinn, Kamerik
Meld je aan via deze link!

Bijeenkomst uitgesteld, zie bericht hieronder.

Op 6 december staat de Kick-off Agroforestry Netwerk Nederland gepland. Helaas hebben we
moeten besluiten om dit fysieke evenement uit te stellen. Gezien de huidige coronamaatregelen
vinden we het niet verantwoord om met 150 mensen fysiek bij elkaar te komen. Een online
programma is niet gewenst omdat we daarmee niet ons beoogde doel van het aan elkaar verbinden
van mensen en netwerken zullen bereiken.
We gaan op zoek naar een moment begin volgend jaar waarbij we het programma alsnog kunnen
uitvoeren. Daarover volgt binnenkort meer informatie. Daarnaast ontvang je de komende tijd
interessante berichten van ons omtrent agroforestry en het evenement.
Natuurlijk is het heel jammer dat het evenement nu niet door kan gaan. Maar we hebben wel
gemerkt dat het thema agroforestry enorm leeft onder de verschillende doelgroepen. Dit belooft
een geweldige start van het Agroforestry Netwerk Nederland waar we samen met jou aan willen
bouwen! We hopen dan ook van harte je op de nieuwe datum alsnog te mogen verwelkomen bij de
Kick-off Agroforestry Netwerk Nederland!
Met vriendelijke groet,
Agroforestry Netwerk Nederland
Zie voor programma en meer info: https://5qul30y.momice.events/
Uitnodiging: Online bijeenkomsten agroforestry en notenteelt
Komende tijd organiseert LTO Noord meerdere onlinebijeenkomsten voor ondernemers met belangstelling voor agroforestry en notenteelt. De eerstvolgende is op:
Dinsdag 14 december 19.30 uur. Thema: Bodem, water en bemesting van hazel- en walnotenbomen
Voor ondernemers met notenbomen. Gericht op bodem, water en bemesting.
Kijken naar de bodem en ervan leren (visueel en met grondonderzoek). Bemestingsstrategie bij noten,
meten, interpretatie van laboratorium resultaten en advies.
En natuurlijk watergeven. Belangrijke teeltkundige handelingen worden toegelicht.
Aanmelden voor 14 december 2021 via:
https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/toekomstgericht-ondernemenschap/notenteelt-enagroforestry/actueel/online-workshop-bodem-water-en-bemesting-van-notenbomen
Na aanmelden ontvangt u voor de bijeenkomst de link en aanvullende informatie over de bijeenkomsten.
inschrijven en uitschrijven voor de nieuwsbrief …
Wilt u zich inschrijven of uitschrijven voor de nieuwsbrief? Mail dan uw naam naar
euridice.leyequienabarca@hvhl.nl, onder vermelding van: inschrijving nieuwsbrief of uitschrijving
nieuwsbrief.
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