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Themabijeenkomst Biodiversiteit. Bijeenkomst Overleggroep Buitengebied
Castricum 29 april

Geachte heer, mevrouw,
Mede namens voorzitter Walter Menkveld en de agendacommissie van de Overleggroep
Buitengebied Castricum (OBC), nodig ik u graag uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van
de OBC.
Datum: Maandag 29 april 2019
Locatie: Raadszaal Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1, Castricum
Aanvang: 20:00 uur
Programma
20.00 uur opening door voorzitter Walter Menkveld
20.05 uur inleiding door Kirsten Haanraads (Natuurmonumenten/Deltaplan Biodiversiteit)
20.40 landbouw en biodiversiteit door Wilco Brouwer de Koning (LTO)
Pauze
21.15 uur biodiversiteit en bermen door Rein Leguijt (Natuurlijke Zaken)
21.30 uur lokaal initiatief Bijzaak
21.45 uur plenaire discussie
22.00 afsluiting en borrel
Er is vanavond veel ruimte om vragen te stellen.
Zoals gebruikelijk bij de OBC zijn de vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad
van harte welkom als toehoorder bij deze bijeenkomst.

Toelichting op het thema
'Samen in actie voor een rijker Nederland', dat is de slogan van het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel. Het resultaat van een unieke samenwerking tussen een breed palet
aan organisaties.
Herstel van de biodiversiteit is hard nodig, aldus de opstellers van het rapport: 'Het is van
belang voor een rijkere natuur en het is de basis voor ons welzijn en onze welvaart.' Bij het
herstel richten de initiatiefnemers zich op het hele landelijk gebied: natuurgebieden,
landbouwgebieden en de openbare ruimte. Deze gebieden beslaan zo'n 90% van het
Nederlandse oppervlak.
In die gebieden moeten de overlevingskansen voor wilde planten en dieren verbeteren. Dat
kan bijvoorbeeld door herstel van een houtwal, een rijker bodemleven of de aanleg van een
kruidenrijk grasland. Als kringlopen gesloten worden, bermen en dijken natuurvriendelijker
worden ingericht en beheerd, kun je betere leefomstandigheden voor wilde dieren en planten
creëren. Het idee is dat het landelijk gebied zo aantrekkelijk wordt voor flora en fauna dat
natuurgebieden min of meer met elkaar verbonden zijn.
Ook in Noord-Holland werken organisaties, waaronder LTO Noord Noord-Holland,
agrarische collectieven, natuur- en milieuorganisaties en terreinbeheerders samen om de
biodiversiteit in de provincie te vergroten. Wat betekent dit voor Castricum? We zullen
vanavond zien dat er ook lokaal kansen liggen.
Het belooft een interessante avond te worden!
Met vriendelijke groet,
Pieter Korstanje, secretaris OBC
pieterkorstanje@debuch.nl
tel. 072-8880362
De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn welkom.

