Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW).

Bekijk de webversie

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van
agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen
naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden.

Nieuwsbrief
December 2020

Voor velen is dit jaar 2020 geen gemakkelijk jaar geweest. Toch wil ik u, vrijwilliger en grondgebruiker,
namens het bestuur van de VANL-TCW op de drempel van het nieuwe jaar hartelijk danken voor uw
inzet en het prettige contact. Via deze weg wil ik ook onze relaties bedanken, door u kunnen we
ondanks deze moeilijke tijden onze werk als agrarisch natuurvereniging blijven doen.
Graag wensen wij u goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar waarin wij hopen u weer van dienst
te mogen en kunnen zijn.

Namens het bestuur,
Gerard MacLeane
voorzitter

'Aanvalsplan Grutto' ......
Nederland koerst af op lege weilanden zonder
weidevogels. Om de weidevogels te beschermen
en te voldoen aan de internationale verplichtingen,
zijn harde maatregelen en extra middelen hard
nodig. Dat staat in het 'Aanvalsplan grutto', vertelt
initiatiefnemer Pieter Winsemius in Vroege Vogels.

Lees meer >>>

Blij of niet met het nieuwe GLB
Blij of niet met het nieuwe GLB: de uitdaging
ligt in samenwerken aan een meer
natuurinclusieve landbouw
Afgelopen weken hebben zowel de
landbouwministers als het Europees parlement
hun zegje kunnen doen over het voorstel van de
vorige Europese Commissie voor een nieuw GLB.

Lees meer >>>

Lees ook:
Meer informatie over de patrijs >>>
De landbouw kan groener? >>>

Lees ook:

Facebook VANL-TCW

Twitter VANL-TCW

Website VANL-TCW

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u penningmeester@vanl-tcw.nl toe aan uw adresboek.

