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Agrarische bedrijfsadviseurs met ambitie  
 

 

 

LUSTRUMBIJEENKOMST 
 

DE KOERS VAN DE AGRARISCH 
ONDERNEMER NAAR 2017 

 
Het agrarisch landschap verandert ingrijpend;  

waar staat u als adviseur? 

 

hoofdspreker: prof. dr. Cees Veerman 

 

Donderdag 14 juni 2007 
 De Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in Numansdorp 

Schuur nummer 3  
(Hoeksche Waard) 
 9.00 – 20.00 uur 

De koers naar 2017 

Tien jaar verder? Waar staan we dan als sector? En waar staat u 

dan als adviseur? Deze lustrumdag staat in het teken van de 

inzet van adviseurs in het komende decennium en de eisen die 

de toekomst vanuit het nieuwe perspectief stelt aan adviseurs.   

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs tien jaar!  

 

In 2007 bestaat de vab 10 jaar. Reden voor een feest! De locatie 

is uniek en bijzonder: de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. 

Modern ondernemerschap wordt geplaatst in een bijzondere 

historische context. Er is een drietal boeiende sprekers – 

waaronder prof dr. Cees Veerman – vastgelegd voor het 

ochtendprogramma. In de middag wordt de Hoeksche Waard 

uitgebreid verkend.  



  

 
 

14 juni 2007: Lustrumdag ‘De koers van de (agrarisch) ondernemer naar 2017’ 
 

 
 
 

 

 
 

Ochtendprogramma 

 

 

09.00 uur Ontvangst met koffie en koek  

 

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter  

 

Welkomstwoord door ir. Jan Breembroek ab, 

voorzitter van de vab 

 

Van groot landbouwbedrijf Ambachtsheerlijkheid 

Cromstrijen naar projectontwikkelingslocatie - 

door Dick Holster, laatste bedrijfsleider 

Ambachtsheerlijkheid 

 

11.00 uur  Pauze 

 

11.30 uur Ontwikkelingen in de EU en de wereld en de 

gevolgen voor het toekomstperspectief van de 

Nederlandse land- en tuinbouw - door prof. dr.  

Cees Veerman  

 Gevolgd door een interactieve discussie met de heer 

Cees Veerman onder leiding van de dagvoorzitter. 

 

Middag- en avondprogramma 

 

 

12.45 uur Lunch 

 

13.30 uur Toelichting op Delta Natuurbeheer; een 

coöperatie van boeren in Hoeksche Waard 

die op commerciële wijze natuur beheert - 

door  Henk Scheele,  bestuurder vakgroep 

akkerbouw LTO Noord en voorzitter Delta 

Natuurbeheer  

 

14.00 uur Middagprogramma: korte rondrit door de 

Hoeksche Waard met toelichting van een 

aantal ondernemers uit het gebied en 

bezoek aan het eiland Tiengemeten.  

 

17.00 uur Aperitief 

 

18.00 uur Lustrumbuffet met afsluitend een kopje koffie 

 

20.00 uur Einde programma 
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Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen 

 

 

De Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (1492 – 2006)  in 

Numansdorp (ZH) was voorheen één van de grootste 

landbouwbedrijven van Nederland met in totaal 2100 ha met in 

hoogtijdagen 355 man personeel.  

 

 

Eiland Tiengemeten 

 

 

Tiengemeten is een voormalig landbouweiland in het 

Haringvliet. Rietteelt en akkerbouw waren de 

inkomstenbronnen voor de eilandbewoners. Tot voor kort 

waren er zeven boerenbedrijven gevestigd. Na 

uiteenlopende plannen voor het eiland werd in 1994 

besloten dat Tiengemeten natuurgebied moest worden. Niet 

lang daarna werd Natuurmonumenten eigenaar. In 2006 is 

de laatste boer vertrokken. Tussen 2005 en de zomer van 

2007 wordt er gewerkt aan de inrichting van het eiland.  

 

Kijk voor meer informatie alvast op: 

www.tiengemeten.deltanatuur.nl 
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Aanmelden en kosten 

 

 

Aanmelden: 

U kunt zich tot en met vrijdag 18 mei as. aanmelden voor 

deze exclusieve lustrumbijeenkomst via www.vabnet.nl. 

Begin juni ontvangt u een bevestiging met entreekaart per 

e-mail.  

 

Kosten: 

Bij inschrijving vòòr 15 april 2007 geldt een tarief van € 195 

excl. BTW. Na 15 april 2007 betaalt u € 245 excl. BTW.  

 

Deelname: 

Alleen voor vab-leden. 

 

Annulering:  

Bij annulering na 1 juni vindt geen restitutie van de 

deelnemersbijdrage plaats. 

 

 

Praktische informatie 
 
 
Routebeschrijving: 
 
De routebeschrijving ontvangt u na inschrijving.   

 

PE-punten: 6 

 

Kledingcode: Casual 

 

Organisatie:  

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 

T: 033 - 45 35 330 – I:  www.vabnet.nl - E: info@vabnet.nl  

 
 

 

 
 

 

 
 

 


