
 
 

 
 

 

Uitnodiging voor 8 september demomiddag Strokenteelt 
 
 
Beste geïnteresseerde in akkerbouw en biodiversiteit,  
 
Op 8 september organiseren we vanuit GreenBASE een demomiddag over strokenteelt. U bent van 
harte uitgenodigd deel te nemen.  
 
Strokenteelt lijkt een veelbelovende manier van landbouw bedrijven die goed is voor de 
biodiversiteit, de bodem en de ondernemer. Zo wordt bijvoorbeeld de ziekte en plaagdruk 
vermindert en zijn er combinaties van gewassen die de productie kunnen verhogen. Maar de start en 
uitvoering van strokenteelt kent ook (technische) uitdagingen. Izak Bos en Maria van Boxtel nemen u 
8 september graag mee in de praktijk en wetenschap van Strokenteelt.  
 
Grofweg bestaat de demomiddag uit een rondleiding door de ondernemer waar we te gast zijn en 
een aantal verdiepingsvraagstukken waar we met elkaar bij stilstaan. Er zal veel ruimte zijn om uw 
vragen te stellen en het gesprek aan te gaan.  
 
Datum en tijd: 8 september, van 14.00 – 16.30 uur, inloop 13.30 uur.  
Locatie: Lisserweg in Weteringburg, Haarlemmermeer 
 
De organisatie 
De middag wordt georganiseerd in het kader van GreenBASE. GreenBASE is een samenwerking 
tussen de agrarische sector en regionale overheden gericht op natuurmaatregelen in Bermen, 
Akkerranden, Sloten en Erven die samen de basis vormen voor een duurzamer agrarisch 
Haarlemmermeer. https://www.greenbasehaarlemmermeer.nl  
Genodigden voor de demomiddag: ambtenaren van verschillende programma’s van het Waterschap, 
de Provincie en de Gemeente. De monitor-vrijwilligers van GreenBASE. Leden van het plaatselijke 
collectief; andere collectieven, en bedrijven die het collectief steunen.  
 
Aanmelden 
Aanmelden graag door te mailen naar Merel Heijke – m.heijke@clm.nl, of haar te bellen op 06-
40754123. Doorsturen naar een collega mag ook! En mocht u nu al specifieke vraagstukken hebben 
met betrekking tot strokenteelt, laat dat dan ook vooral weten, dan kunnen we er rekening mee 
houden in het programma.  
 
Tot de 8e! Wij zien ernaar uit!  
 
Hartelijke groeten,  
Ook namens Dave Dirks en Leony Tensen (het Collectief) en Roy Gommer (CLM) 
 
Merel Heijke 
06-40754123 
 
 


