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Wat staat er op het menu?
10.00 Opening door Gerry Kouwenhoven; première NIL film
10.15 Ellen Reuver, Ministerie LNV
10.25 Gerry in dialoog met de zaal: wat hebben de regiodagen jou
opgeleverd, wat heb je geleerd? Wat heb je ermee gedaan?
Welke vragen heb je nog?
10.40 Jan Nijman, Groen Kennisnet, op GKN laat hij zien hoe het
dossier eruitziet, de structuur, hoe erin te navigeren, waar de
wiki te vinden is, en ook de nieuwe filmpjes en factsheets.
11.10 Koffie/thee en (tweede) NIL filmpje bekijken
11.25 Presentatie producten Leernetwerk Natuurinclusieve
Landbouw (WIKI) door Marijke Dijkshoorn (WUR)
11.50 Celine Roodhart, Vogelbescherming, over weidevogels en NIL
12.20 Lunch uitdelen
12.35 Presentatie producten (Leernetwerk) Natuurinclusieve
Landbouw (films, pdf en website) door Marijke Dijkshoorn en
Nico Polman (WUR)
13.20 Judith Westerink (WUR) licht interactieve brochure toe
“Boeren in beweging”
13.40 Afsluiting van de dag door Gerry Kouwenhoven
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Hoe zou jij Natuurinclusieve landbouw definiëren?
-

Landbouw waar je natuurlijke processen gebruikt voor je productiedoelen in plaats
van terugdringen
Landbouw waarbij bedrijf en natuur elkaar positief beïnvloeden
Een manier om landbouw die volhouden is met oog voor bodem-biodiversiteit,
klimaat en omgeving
De natuur het werk laten doen en genoegen nemen met wat het oplevert
Bedrijven waarop ruimte is voor natuur (slootkanten, erf, landschapselementen) en
aandacht voor ecologische gezondheid van bodem en water
Een hype/nichemarkt die duurzaam kan zijn wanneer jij communicatiekanalen goed
weet te benutten
Regioproducten/ terug naar de natuur
Landbouw die bijdraagt aan natuur en natuur die bijdraagt aan de landbouw. Een
symbiose die 1000 jaar mee kan
Met behulp van natuur de landbouwproductie stimuleren
Leuke term, voor veel mensen interessant maar over 10 jaar horen we er niet meer
over
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Hoe zou jij Natuurinclusieve landbouw definiëren?
-

Op een zo natuurlijke mogelijke manier productie van landbouw producten door
optimaal benutten van bodemleven

-

Duurzame landbouw die natuurlijke processen volgt cq voldoet cd stimuleert

-

Als een zoektocht naar hoe natuur en landbouw synergetisch kunnen werken

-

Landbouw waarbij aan natuur wordt gedacht tot landbouw in de natuur

-

Waarde toevoegen door natuur en landbouw slim te combineren

-

Vogelvriendelijk beheer, korte keten, circulaire kringloop, netwerken, vastbijten
en volhouden

-

Landbouw die zoveel mogelijk gebruik maakt van natuur en rekening houdt met
natuur

-

Combi van natuur en ondernemen

-

Productie en omgeving combineren en van elkaar laten profiteren. (kennis van)
natuur gebruiken voor land & tuinbouw

-

Landbouw dat gebruik maakt én samen met de natuur passend bij landschap
en (sociale) omgeving

-

Een manier van agrarisch ondernemen met met behoud en/of bevordering van
natuur (niet direct sturen op natuurdoeltypen)
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Wat ga je morgen doen?
Kort (foto) overzicht op het interne web zetten
Neem het mee in visie over NIL
Boer Bart uitnodigen voor een gastles voor gangbare studenten
Verslag maken en dit delen met collega’s
Mijn studenten nog meer inspireren
Op zoek naar projecten voor leerlingen in het kader van regioleren
Vertalen naar praktijk-gebruik
Delen met collega’s + studenten. Sprekers vragen voor gastcolleges
De drie verschillende verdienmodellen naast elkaar zetten
Kijken naar leerlijn innovatie buiten gangbaar
Vertellen dat die definitie niet hard gemaakt hoeft
te worden als de ambitie maar hoog is
Nadenken hoe ik dit kan inzetten in mijn werk
Verwerken en kijken hoe ik het idee kan gaan
gebruiken in mijn lessen
Anderen inspireren, anders denken over
combinatie natuur en landbouw
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Wat moet er aan bod komen op 29 mei 2018?
• Succesverhalen waarbij de natuur het bedrijf positief beïnvloed
• Aandacht van NIL die voor iedere boer toepasbaar zou moeten zijn
• Aandacht voor de economische kant. Hoe kunnen we toch goed boeren met
andere kengetallen Saldoberekeningen, kengetallen, verdienmodellen
• Voorbeelden waar ruimte gemaakt is voor biodiversiteit (en waterbeheer)
• De veelzijdigheid. De gepassioneerde ondernemer, en de vraag hoe het onderwijs
kan bijdragen
• Doe niets wat de geldstromen kan indammen. Ik kijk er naar en verbaas mij over
de kunde
• Hoe geven wij dit door?
• Hoe kan ik het peloton onder ondernemers en groene docenten ook tot believer
maken
• Hoe dit uit te bouwen in het onderwijs
• Hoe kunnen we met elkaar samenwerken en verzamelde materiaal gebruiken in
het onderwijs: er is al iets gebruikt? Kan de film in het Engels ondertiteld worden
voor Engelstalige opleidingen
• Natuurinclusieve regio’s
• Het opschalen, niet lang niet elke boer heeft dezelfde kwaliteiten als de
ondernemers van vandaag (regiobezoekdag)
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meest opvallend?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De definitie en vertaling van NIL is persoonlijk, plaats en regiospecifiek
De druk die er ontstaat door EU regelingen voor de voedingsproducenten en retail
Globalisering biedt kansen voor regionalisering
Maatschappelijk draagvlak een belangrijk motief is om anders te boeren
Doe wat bij jou past
Een systeem dat 1000 jaar mee kan
Veel aandacht voor de wensen van de overige gezinsleden
De kringloop van het gras bij Boer Bart
Altijd kansen en mogelijkheden, niet altijd economisch makkelijk. wel veel plezier
maken in werk en werkwijze
De ondernemers die vol passie praten
De kracht komt van onderop
Met mobiele varken
Dat wet en regelgeving blokkeert; dat mensen veel NIL’er zijn dan ze denken
Mensen die hun passie volgen. Indrukwekkend
Dat natuur en ondernemers samen kunnen gaan
Boeren kunnen het niet alleen
Dat er een soort paradox is dat de overheid zulke initiatieven toejuicht (zeggen ze)
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maar het grootste struikelblok voor alle 3 de ondernemers is wet & regelgeving

Hoe
verder?
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