u i t n o d i g i n g 2 6 s e p t e m b e r 2 0 13

studiemiddag Boerderijen Platform Utrecht
en Boerderij van het Jaar 2013

programma

13.00 – 13.30

Landschap Erfgoed Utrecht en de Boerderijen Stichting

Het BPU gaat officieel van start op 26 september 2013

Utrecht werken al jaren samen aan een goede toekomst

met een studiemiddag. Deze middag staat in het teken

voor het agrarisch erfgoed in Utrecht. De opgaven van nu

van de belangentegenstelling die zich kan voordoen

vragen echter om een bredere aanpak en samenwerking.

tussen boer & burger: Houden wij in de toekomst meer

Daarom is het Boerderijen Platform Utrecht (BPU) opge-

rekening met de economische belangen van de boer?

richt waarin actuele vraagstukken samen met partijen als

Of met de beleving die de burger zoekt? Belangrijk onder-

de LTO en gemeenten worden geagendeerd en praktisch

deel van de middag is de feestelijke bekendmaking van

aangepakt. Het doel om BOER en BURGER bij elkaar te

de Utrechtse Boerderij van het Jaar 2013. Wij ontmoeten

brengen staat voor het BPU voorop.

u graag op 26 september op Hoeve Ravenstein in Baarn.

Inloop

13.30 – 13.45 	Frans ter Maten, voorzitter BPU,
heet u welkom
13.45 – 14.05	Siem Jan Schenk, voorzitter LTO-Noord, 
vertelt u of de boer de burger ontgroeit
14.05 – 14.25	Ingeborg Thoral, adviseur ruimtelijke kwaliteit
van de provincie Utrecht, geeft antwoord op
de vraag of de burger de boer ontgroeit
14.25 – 14.45	Jan Tupker, pachter van hoeve Ravenstein,

neemt u mee in het proces waarin hij op zijn
bedrijf boer en burger bij elkaar wist te brengen
14.45 – 15.30 	Pauze en rondleiding over Hoeve Ravenstein
15.30 – 16.15	Juryvoorzitter en juryleden geven een toelichting op de genomineerden voor het predicaat
Boerderij van het Jaar 2013
16.15 – 16.30 	Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie
Utrecht, maakt de winnaar bekend
16.30 – 17.30	Borrel

Locatie en parkeren Hoeve Ravenstein (naast kasteel Groeneveld), Ravensteinselaan 3, 3744 ML Baarn. Links achter de potstal is
voldoende parkeergelegenheid. Kijk voor een routebeschrijving op www.hoeveravenstein.nl of www.landschaperfgoedutrecht.nl.
Aanmelden wordt in verband met de beperkte capaciteit op Hoeve Ravenstein aanbevolen (vol is vol) en kan via
www.landschaperfgoedutrecht.nl, info@landschaperfgoedutrecht.nl of tel. 030 220 55 34.

