Toekomstbeelden
Multifunctionele Landbouw
Werksessie over hoe de multifunctionele landbouw
toegevoegde waarde creëert voor Nederland van 2040

Over de werksessie

Tijdens deze werksessie gaan we aan de slag met het
ontwikkelen van toekomstbeelden voor de multifunctionele
landbouw

in

2040.

Het

gaat

dus

niet

over

jouw

droombedrijf van over 10 jaar. Het gaat over hoe de
multifunctionele

landbouwondernemer

de

Nederlander

gelukkiger maakt wanneer jij opa of oma bent, of wanneer
je allang met pensioen bent.
Als

eerste

maken

we

een

schets

van

onze

toekomstscenario’s voor Nederland, met behulp van alle
die vergezichten die al op de plank liggen. Daarna gaan
we aan de slag op welke verschillende manieren de
multifunctionele landbouw aan deze toekomst bij kan
dragen.

Komt er een pensioenboerderij of juist
een begrafenisboerderij voor vergrijzend
Nederland?
Hoe ziet het programma eruit?
• Welkom & doel van de dag
• Kennismaking met de groep
• Toekomstscenario’s schetsen voor Nederland van 2040
• Ontwikkelen van ons eigen scenario landschap voor de
multifunctionele landbouw van 2040
• Ontwerpen van een aantal multifunctionele landbouwbedrijven van 2040 inclusief hun nieuwe PMC’s

Wanneer, waar en hoe laat?

Maandag 17 november 2014
Boerderij Geertjeshoeve
Thematerweg 5, 3455 SM Haarzuilens
09.30 uur
09.45 uur
16.00 uur

Inloop
Start werksessie
Einde werksessie

De mensen van boerderij Geertjeshoeve zullen zorgen voor
koude & warme dranken, versnaperingen en een heerlijke
lunch!

Komen gezinnen op de boerderij met
hun zelfrijdende auto of is het bezoek
virtueel?
Wie doen er mee?
De meeste deelnemers zijn ondernemers uit het netwerk
Junior Waardewerken. Er sluiten (een paar) Senior
Waardewerkers aan om wat extra levenservaring toe te voegen
aan het deelnemersveld. Daarnaast is er ook een tekenaar om
beeldverslagen te maken en iemand die als ‘wilde gans’ creatief
gaat bijdragen in de sessie. Vanuit Wageningen UR zullen
Daniël de Jong en Judith Poelarends deze sessie begeleiden.

Worden de streekproducten met de
drone bezorgd of is er technologie
voor ‘ready to eat homegrown food?
Contact en informatie
Daniël de Jong

E: daniel.dejong@wur.nl

T: 0320 291236

I: www.stadlandrelaties.nl

