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Een nieuwe balans vinden tussen biodiversiteit en landbouw. Dat is kort samengevat de complexe uitdaging 
waar wij in het landelijk gebied voor staan. Deze ingewikkelde opgave met verschillende belangen vraagt brede 
betrokkenheid en inzet van agrarische ondernemers, de retail, burgers, instituties, maatschappelijke organisaties en 
overheden. Wij zien initiatieven en de gedrevenheid om stappen te zetten, maar die eerste stappen zijn niet altijd 
gemakkelijk: er is behoefte aan kennis, sprekende voorbeelden en sterke partners om mee samen te werken. 

Daarom hebben LandschappenNL, BoerenNatuur en LTO-Nederland in samenwerking met het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het initiatief genomen voor de Inspiratiedag Natuurinclusief 
Platteland op maandag 18 juni 2018 op Boerderij de Boerinn in Kamerik. Graag nodigen we u als agrariër, 
ketenpartner, beleidsmaker of natuurorganisatie van harte uit om aan deze dag deel te nemen.

Doel van de dag:    De inspiratiedag staat in het teken van het leren van elkaars ervaringen, het uitwisselen van 
praktische tips en advies om zelf en met anderen aan de slag te gaan.

Voor wie:   Voor geïnteresseerden, voor starters en voor ervaringsdeskundigen op het gebied van 
natuurinclusieve landbouw.

» Programma  & Aanmelden

https://www.landschappen.nl/vrijepagina/het-landschapssymposium/
https://www.landschappen.nl/vrijepagina/het-landschapssymposium/


Programma (10.30-16.15 uur)

DE OCHTEND staat in het teken van inspiratie en de staat van natuurinclusieve landbouw 
in Nederland. Keynotespreker Martin Scholten (Algemeen directeur Animal Sciences 

Group, Universiteit Wageningen) vertelt over de kansen, Bas Volkers (Coördinator cluster 
Natuurcombinaties, Ministerie van LNV) zal u bijpraten over de stand van zaken. 

Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes wordt u aan de hand van vier interviews met 
deelnemers uit de praktijk bijgepraat over hun ervaringen. 

DE MIDDAG is gereserveerd voor workshops, onder meer op het gebied van praktische kennis (financiering, 
nieuwe verdienmodellen, hoe zet ik een eerste stap richting natuurinclusief werken), samenwerken rondom 
complexe vragen (bijvoorbeeld bodemdiversiteit of flexibel peilbeheer) en technologie en natuurinclusieve 
landbouw. Parallel aan de workshops kunt op ‘spreekuur’ gaan bij natuurorganisaties of uw kennisvragen delen op 
de Kennismuur. Tijdens het plenaire slotdebat delen we de oogst uit de sessies met elkaar en worden de agenda’s 
afgestemd. 

Bij de lunch en de afsluitende borrel is er ruime gelegenheid om met elkaar verder te praten, nieuwe contacten op 
te doen en concrete vragen of dilemma’s voor te leggen waar u mee te maken heeft.  

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop hiernaast. U hoeft nog niet aan te geven naar 
welke workshops en deelsessies u wilt gaan, dat doet u op de dag zelf. 

Voor vragen over de netwerkdag kunt u terecht bij Corline van Es (corline@en-maes.nl). 
Heel graag tot ziens op 18 juni in Kamerik!

Hank Bartelink (directeur LandschappenNL), Ingrid van Huizen (portefeuillehouder LTO-NL) en 
Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur)

  

Meld u 
HIER aan
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