Beppie Poulus, LNV

‘De plantaardige programma’s
hebben al heel veel werk verzet’
De Systeeminnovatieprogramma’s zijn
op een goede manier bezig om de
omslag naar een meer duurzame
plantaardige landbouw te faciliteren.
Dat vindt Beppie Poulus, trekker van
het Transitieteam van LNV. Het team
kan voor zijn stimulerende werkzaamheden om de landbouw duurzaam te
maken, goed gebruikmaken van de
bereikte resultaten.
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