
Datum  | Vrijdag 11 november 2022
Tijd  | 9.30 – 13.30 uur  
Locatie  | De Lawei, Laweiplein 1 in Drachten
 

Samen werk maken van een vitaal Platteland in Noord-Nederland  

N E T W E R K B I J E E N KO MST
11 november 2022

 

OP WEG NAAR TOP-VOEDSEL UIT EEN RIJK LANDSCHAP
Een handvat voor een bloeiend platteland in 2040

Nederland is onlosmakelijk verbonden met landbouw. Al heel veel boeren realiseren zich dat het 
anders wordt en zetten stappen om daaraan te werken. Dat betekent niet dat er minder boeren nodig 
zijn, maar dat we over 10 jaar anders boeren en dat alle boeren Top-Voedsel produceren in een Rijk 
Landschap.

De AgroAgenda en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw organiseren op vrijdag 11 november 
weer een netwerkbijeenkomst met workshops. Tijdens deze bijeenkomst geven we handvatten voor 
de toekomst. Voor een bloeiend platteland in 2040. Voor iedereen met hart voor de landbouw in 
Noord-Nederland. Een ochtend om geïnspireerd te worden, mee te denken en elkaar (nog beter) te 
leren kennen.

Programma 
9.00 uur Inloop met koffie/thee 
9.30 uur  Welkom door Marijke Folkers, voorzitter AgroAgenda en gedeputeerde Klaas 

Fokkinga, voorzitter stuurgroep Regio Deal 
10.00 uur  LNV in gesprek met de regio, door drs. J.C. Goet, secretaris-generaal van het 

Ministerie van LNV.  Over de opgaven vanuit LNV en het Rapport Remkes
10.30 uur  Visie op ‘Een bloeiend platteland in 2040’, door Jan Gorter van Natuurmonumenten 

en Agnes de Boer, melkveehouder uit Leens
11.00 uur  Uitreiking van de Groene Pluim
  De Groene Pluim is een welverdiend compliment aan mensen die zich op 

gebiedsniveau inzetten voor natuurinclusieve landbouw. 
11.10 uur Workshops *
 Twee workshops over samenwerking praktijk-kennis en gebiedsprocessen 
12.30 uur Lunch en informatiemarkt
  Tijdens de lunch is er een Informatiemarkt met interessante initiatieven waarbij we in 

het noorden van elkaar kunnen leren.
.

Aanmelden
Bent u erbij op 11 november? Aanmelden kan tot 2 november via het antwoordformulier. 

* WORKSHOP 1  |  Vernieuwing van de landbouw: samenwerking praktijk-kennis
Hoe kunnen initiatieven in de praktijk en kennisinstellingen elkaar versterken? Wat kan de 
samenwerking in fieldlabs of living labs bijdragen aan de vernieuwing in de landbouw en 
waardeketens? 

Met pitches over:
 Midwolder Bouwten door Raymond Klaassen
 Fascinating door Jan Sikkema  
 Bedrijfssystemen door Jessica Tepper
 Kringloopcoöperatie en Agricycling door Alma den Hertog en Pieter van der Valk

Gjalt de Jong (Universiteit van het Noorden) reflecteert hierop vanuit het Sicco Mansholt 
transitieprogramma. Dit programma is een samenwerking tussen de AgroAgenda en de Universiteit 
van het Noorden met als doel praktijk en kennis te verbinden. Aansluitend kunt u in gesprek met de 
vertegenwoordigers van de verschillende initiatieven. 

* WORKSHOP 2  |  Gebiedsprocessen: wat werkt en wat niet?
Ervaringen met gebiedsprocessen onder leiding van Rik Eweg (Lector Hogeschool Van Hall Larenstein). 

Inleidingen door:
 Albert van Burgsteden (melkveehouder en gebiedsregisseur met ondernemers) 
 Titian Oterdoom (regisseur gebiedsgerichte aanpak) 

Zij vertellen vanuit hun ervaring waar zij in gebiedsprocessen tegen aan liepen. Wat zijn de do’s en 
don’ts? Aansluitend is er gelegenheid voor vragen en discussie. 

AANMELDEN 
voor de netwerkbijeenkomst

https://form.jotform.com/212163272932047
https://form.jotform.com/212163272932047

