
Inmiddels wordt natuurinclusieve landbouw (NIL) steeds meer in de praktijk toegepast, wat dat betreft 
worden er echt meters gemaakt. We krijgen steeds vaker de vraag hoe je dit kunt vertalen binnen de 
voorwaarden van pachtconstructies. Welke verschillende mogelijkheden zijn er en is dit voor de pachter 
goed uitvoerbaar?

Deze bijeenkomst is dit jaar de vierde in de reeks met het thema Natuurinclusieve verpacht. Van hoog over 
gaan we nu over naar concretisering. In deze bijeenkomst wordt o.a. een online tool gepresenteerd die 
begin volgend jaar bruikbaar is, er wordt een demo gegeven, de laatste actuele stand van zaken komt aan 
bod, de melkveehouder waar we te gast zijn vertelt over zijn ervaring met pacht en de provinsje Fryslân 
komt aan het woord.

Woensdag 7 december 14.00 -16.45 uur 

     Aanmelden kan hier >>

Aan het woord komen:
• Living Lab Fryslân – Carla Boonstra
• Rentmeester van Stichting Grondbeheer -  Michiel de Koe 
• Gastheer - melkveehouder Marten de Jong
• Provincie Fryslân
• Biodiversity in Business over de tool Pachttotaal – Frederiek van Lienen, 

Ivor Bosloper en Renée Zijlstra

Hoe verwerk je voorwaarden voor natuurinclusieve 
landbouw in pachtcontracten? Waar moet je op letten?

Brûsplakbijeenkomst 
DUURZAME
(VER)PACHT Ver(pacht) op natuur-

inclusieve wijze

7 december
14:00 - 16:45 UUR

https://forms.gle/oC7WpS6dQVZJSN3E8


Brûsplak
sessie 1|3

9 december

VERANDEREND 
BELEID IN DE 
AGRO-FOOD 
SECTOR

14.00 Opening en start programma Living Lab Fryslân
 Carla Boonstra

14:10 Presentatie rentmeester 
 Michiel de Koe

14:35 Presentatie pachter 
 Marten de Jong

14:50 Provinsje Fryslân

15.10 Biodiversity in Business over tool PachtTotaal 

16.00 Ruimte voor discussie en interactie 

16.15 Einde officiële deel, hapje en drankje staan klaar.

16.45 Sluiting bijeenkomst.

Aanmelden
U kunt zich uiterlijk 1 december a.s. hier aanmelden 

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

Programma 7 december

Interactieve sessie inclusief publiek 
Dit wordt een brûzjende, interactieve middag waarbij er voldoende tijd is voor het stellen van vragen 
en het voeren van een inhoudelijke dialoog. 

Voor wie? 
Bent u verpachter, pachter, rentmeester, beleidsmaker of op een andere wijze met verpacht bezig? 
Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.

Locatie:
Alde Bayumerdyk 4
8841 KE 
BaaiumVer(pacht) op natuur-

inclusieve wijze

https://forms.gle/oC7WpS6dQVZJSN3E8

