
   

 
 

 

 

PERSBERICHT 

Húns, 10 juni 2022 

De Landbouw Adviespool Fryslân bestaat 1 jaar; al 40 boeren verder geholpen! 

Donderdag 9 juni vierde de organisatie samen met de adviseurspool een feestje in Wommels, op het 

bedrijf van ‘skriezeboer’ Murk Nijdam. Het eerste jaar van de Landbouw Adviespool (LAP) is nl. bijna 

voorbij en al 40 boeren zijn afgelopen jaar geholpen met de concretisering van natuurinclusieve 

landbouw op hun eigen bedrijf. De pool bestaat inmiddels uit 30 onafhankelijke adviseurs. Zij helpen 

Friese boeren op hun erf met onafhankelijk advies bij de verduurzaming van hun  bedrijfsvoering. De 

mensen achter Living Lab Fryslân faciliteren de pool. 

Welke weg bewandelen boeren? 

Via verschillende wegen kloppen boeren bij de LAP aan. Relatief vaak wordt men doorverwezen door 

zogenaamde erfbetreders, de LAP wordt dan ook steeds vaker gevraagd om een presentatie te geven 

aan bedrijven / organisaties die werken met boeren en bij hen aan de keukentafel zitten. Maar ook de 

aangesloten LAP-adviseurs werken als ambassadeur, de berichten via social media worden door 

boeren opgepakt en groepen boeren in een bepaald gebied vragen om een presentatie over de LAP 

om te kijken of zij een adviseur kunnen inzetten om gericht advies te krijgen bij verduurzaming.    

Projectcoördinator, Martine Hijlkema, van de LAP vertelt: ‘Er komen bij ons diverse vragen van 

boeren binnen over tal van onderwerpen aangaande NIL. We merken dat boeren echt wel de weg 

naar meer natuurinclusiviteit willen inzetten, maar gericht, praktisch advies nodig hebben op hun 

specifieke situatie. De vragen die we binnen krijgen, zijn erg divers van aard, maar het merendeel gaat 

over de bodem. De boeren zijn gedreven om bijvoorbeeld meer klavers te ontwikkelen of willen meer 

kruidenrijk grasland om zo een rantsoen te creëren met minder kunstmestgift. Ook biodiversiteit 

rondom het boerenerf is actueel. Zo is er al een aantal erfbeplantingplannen gemaakt, voor het 

bevorderen van de biodiversiteit en insecten rondom de boerderij en gebouwen. 

Reacties 

Boeren zijn blij met het praktische advies dat ze aangereikt krijgen. Een aantal testimonials zijn op de 

site te lezen.  

  



   

 
 

 

Daarnaast is  een aantal video’s opgenomen om andere boeren meer duidelijk te maken waar de LAP 

voor staat en wat ze voor hen kan betekenen. De uitgelichte video’s en cases zijn te bekijken op de 

volgende internetpagina: www.lap.frl/cases/  

LAP-adviseur Christiaan Bondt vertelt: ’Voor een hele grote groep boeren lijkt 

natuurinclusieve landbouw alsof het heel iets engs is, waar ze eigenlijk niet aan willen beginnen. Met 

de LAP kunnen we simpel, kort en bondig en met kleine stapjes toch die kant op kunnen komen.  

We proberen het behapbaar te maken voor boeren’. 

Over de LAP 

Met de LAP sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van 

natuurinclusieve landbouw (NIL) op het boerenerf te brengen. 

Boeren kunnen via de LAP advies aanvragen van een onafhankelijke adviseur. Projectcoördinator 

Martine Hijlkema zorgt voor de koppeling van de juiste adviseur aan de boer met de betreffende 

vraag. De adviseurs werken met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische 

collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, It Wetterskip, kennisinstellingen en de provinsje 

Fryslân.  

Met de gepubliceerde praktijkcases en inspirerende voorbeelden inspireert de LAP een grotere 

groep boeren die de vruchten plukt van reeds opgedane kennis. 

Meer informatie Landbouwadviespool: Lap.frl 

Contactpersoon:    Martine Hijlkema - 06 2851 8841 

      info@lap.frl 

 

 

 

 

 

    

 


