
26 april

Brûsplak
informatie-
& inspiratiesessie

19:30 - 21:45 uur

(VER)PACHT OP 
NATUURINCLUSIEVE WIJZE

We zien steeds meer partijen die welwillend staan ten opzichte van natuurinclusieve landbouw (NIL). 
Kun je dit ook vertalen in pachtvoorwaarden? Welke verschillende mogelijkheden zijn er om meer na-
tuurinclusieve voorwaarden toe te passen die zowel voor de pachter als verpachter goed werkbaar en 
renderend zijn?

Deze vragen worden tijdens deze bijeenkomst belicht vanuit verschillende perspectieven. Zo gaan we 
met elkaar de dialoog aan om elkaar te informeren en inspireren. Alleen met elkaar kunnen we een stap 
voorwaarts maken!

Wie komen allemaal aan bod? 
Verpachters, denk aan: kerken, stichtingen, natuurorganisaties, overheden en nieuwe innovatieve grond- 
initiatieven, aantal pachters, WUR en marktpartijen.

Dinsdag 26 april 19.30 -21.45
Hybride bijeenkomst; zowel online te volgen als fysiek bij te wonen (na aanmelding).

Aan het woord komen o.a.:

1. Michiel de Koe - rentmeester en betrokken bij initiatief Aardpeer
2. Margriet Goris - lecturer en onderzoeker Pacht bij Wageningen University & Research
3. Kees van den Bosch - akkerbouwer bij Ecolana
4. Eddy Oostra - rentmeester van Ecolana
5. Henk de Vries – pachtconstructies bij TBO’s

>> 

Hoe kunnen partijen nog meer en beter met elkaar 
samenwerken als het gaat om natuurinclusieve
(ver)pacht? Welke mogelijkheden zijn er?
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9 december

VERANDEREND 
BELEID IN DE 
AGRO-FOOD 
SECTOR

(VER)PACHT OP 
NATUURINCLUSIEVE WIJZE

19:30  Opening en start programma Living Lab Fryslân 

19:35  Provinsje Fryslân aan het woord.
 Visie en ontwikkelingen

19:45  Presentatie Margriet Goris.  
 Lecturer en onderzoeker Pacht bij Universiteit Wageningen

20:00  Michiel de Koe.
 Rentmeester en betrokken bij initiatief Aardpeer 

20:15  Interactie met aanwezigen en de online deelnemers.

20:30  Einde 1e helft. 
 Start ronde tafel gesprek onder begeleiding van Meije Gildemacher

21:45  Sluiting officiële deel, hapje en drankje staan klaar.

22:30   Einde bijeenkomst.

Aanmelden
Meld je uiterlijk 21 april a.s. hier aan.
Je kunt aangeven of je digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn. 

Vragen
Vragen? Neem contact op via info@livinglabfryslan.frl 

Programma 26 april

Interactieve sessie inclusief publiek (digitaal en fysiek)
Dit wordt een brûzjende, interactieve avond waarbij er voldoende tijd is voor het stellen van vragen en het 
voeren van een inhoudelijke dialoog. In het 2e deel van de avond gaan een aantal experts (vanuit verschillende 
perspectieven) een ronde tafel gesprek met elkaar aan onder begeleiding van een ervaren gespreksleider. 

Voor wie?
Bent u verpachter, (kerk)rentmeester, boer, beleidsmaker of op een andere wijze met natuurinclusieve land-
bouw bezig en geïnteresseerd in het thema ‘grond’? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.

Vervolg
In juni vindt een veldexcursie met dit thema plaats. Hierover volgt later meer informatie op onze site en 
social kanalen. U kunt zich alvast aanmelden door hier te klikken.

https://forms.gle/CuCxrSqR5xRZDgiAA
mailto:info%40livinglabfryslan.frl?subject=

