
Datum  | Vrijdag 11 maart 2022

Tijd | 9.30 – 13.00 uur   

Locatie |  De Lawei, Laweiplein 1  
in Drachten 

Samen werk maken van een vitaal Platteland in Noord-Nederland  

U I T N O D I G I N G 

OP WEG NAAR TOP-VOEDSEL UIT EEN RIJK LANDSCHAP
De gebiedsgerichte aanpak

In Noord-Nederland zetten velen zich in voor Top-voedsel uit een Rijk Landschap. Boeren, 
ketenpartijen, overheden, kennisinstellingen én inwoners zijn volop aan het experimenteren en 
leren. Dit pakken ze op door een (provinciegrensoverschrijdende) gebiedsgerichte aanpak. Met 
deze lerende aanpak, kunnen praktijkervaringen in het ene gebied worden gedeeld en waar 
mogelijk elders worden toegepast. Met als doel een waarde(n)volle landbouw en rijk landschap. 

Om samen verder te komen en van elkaar te leren, organiseren de AgroAgenda Noord-Nederland 
en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw op vrijdag 11 maart een netwerkbijeenkomst met 
workshops. Voor iedereen met hart voor de landbouw in Noord-Nederland. Een ochtend om mee 
te denken, te inspireren, informatie uit te wisselen en elkaar (nog beter) te leren kennen. 

Programma 
9.30 uur Inloop met koffie/thee 

10.00 uur  Welkom door Marijke Folkers, voorzitter van de AgroAgenda 
 Top Voedsel uit een Rijk Landschap, de route naar waarde(n)volle landbouw. 
10.30 uur  Van projecten naar impact, door Klaas Fokkinga, gedeputeerde landbouw provincie 

Fryslân en voorzitter stuurgroep Regio Deal
10.40 uur Uitreiking van de Groene Pluim
10.45 uur De gebiedsgerichte aanpak in Noord-Nederland, wat gebeurt er allemaal?
 Vraaggesprek over inspirerende voorbeelden uit de praktijk

11.15 uur Pauze met koffie/thee

11.30 uur Workshops 
 1.  De gebiedsbenadering in de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw;  

aanpakken die waardevol zijn in een gebiedsbenadering
 2.  Aanpak van de toekomst: de gebiedsofferte, een initiatief van collectieven
 3.  AgroAgenda: In gesprek over Top- Voedsel uit een Rijk Landschap, de route naar 

waarde(n)volle landbouw. 

12.15 uur Afsluiting met lunch 

Aanmelden
Bent u erbij op 11 maart? Aanmelden kan tot 4 maart via het antwoordformulier. 

Tot ziens op 11 maart!

AANMELDEN 
voor de netwerkbijeenkomst

https://form.jotform.com/212163272932047

