
Boerenlandbouwconferentie 17 februari 2023: de workshops

WORKSHOPS RONDE 1 MET:

Mee dragen in lusten én lasten: solidaire betaling en gedeeld zeggenschap
Hoe kunnen we een eerlijk inkomen voor de boer realiseren? Hoe kunnen we mensen die meer te besteden 
hebben een groter aandeel laten betalen? Hoe kunnen we zonder Skal toch duurzaamheid garanderen, mét 
elkaar? Workshop over solidaire betaling en over het participatief garantiesysteem.    

Elske Hageraats (Eerlijk Loon), 
Siem Ottenheim (CSA Eet 
Meerbosch), Ruben Mombarg 
(doet onderzoek naar solidaire 
betaling), en Bregje Hamelynck 
(PGS Nederland)

Hoe zit het met stikstof en koolstof? 
Het vuur laaide hoog op afgelopen jaar over stikstof en het stof is bepaald nog niet gedaald. Is dat terecht? We 
leven in een sterk kwantitatief tijdperk. Wat leren we daarvan. Welke kwalitatieve kanten zien we daardoor 
wellicht over het hoofd? Ondersteunt de huidige stikstof onze dierlijke driften niet meer goed en wordt er daarom 
zo fel gereageerd op elkaar? Op welke manier is stikstof een deel van een groter geheel? Biodynamisch boer 
Practor Ruud Hendriks en een boer nemen je mee in hun kijk op koolstof, stikstof en het geheel der dingen. 
Betoog met ruimte voor vragen.

Ruud Hendriks (practor 
Kringlooplandbouw AERES en 
Bodem docent Warmonderhof)

De toekomst heeft een bodem vol leven
De wondere wereld van de bodembiologie. Als we het bodemleven centraal stellen, hoe ziet de landbouw van 
de toekomst er dan uit? En als je het als agroecologische boer bekijkt: hoe komen we daar? In deze workshop 
kijken we naar het belang van het bodemleven en kijken we ernaar via de microscoop. Neem je een handje 
grond mee? We kunnen een paar samples bekijken en bespreken, zolang de tijdvoorraad strekt.

Benthe van Wallenburg (Tuinder 
van CSA De Volle Grond en 
initiatiefnemer In Goede Aarde) 

Mycelia of hope
The challenges we face as agroecological farmers are plenty: taking care of biodiversity, building communities, 
taking care of weeds, chickens, food processing and selling,.... Sometimes we feel we don't have the space to 
leave our farms. Sometimes we feel we struggle in a small place, while knowing there is a bigger picture behind 
us. As activists, on the other hand, we sometimes feel despair. Huge struggles, big challenges, tough work. 
Agroecological farms can be Places of Hope. Places where we can connect and reload. Get the courage again. 
Feel the bigger picture, Nature, ánd the power of the people.

Facilitated by: Symke Nieboer, 
Tobias Daoud, and Yanina Willet

Integriteit tussen mens en dier in de landbouw 
Als het duidelijk is dat dieren houden op de manier waarop het nu meestal gaat, niet meer kan. En we toe willen 
naar een landbouw waarin mensen zich niet verheven voelen boven het dier, maar zij wel met dieren willen 
blijven werken. Welke vragen moeten we onszelf dan stellen in onze zoektocht naar een integere relatie met de 
natuur en dieren? Waar moeten we rekening mee houden en welke ideeën bieden perspectief?
 

Dido van Oosten (stichting 
Kapitaloceen) en Rebecca 
Kraanen (Warmonderhof)

WORKSHOPS RONDE 2 MET:

BD jong dialoog: jongerensessie
Hoe zijn de BD principes relevant voor de agroeoclogische beweging? Open gesprek, filosiferend over wat 
belangrijk voor jou is in de landbouw. Wellicht diepen we een thema uit, zoals Moeder aarde als levend wezen, 
kosmische ritmen en invloeden, sociale driegeleding, preparaten en bemesting. Of suggesties uit het publiek. 
Open respectvolle dialoog, iedereen is welkom. 

Walter van Groningen (BD jong)

Kom op voor verandering! 
Heb jij een sterke mening over wat er moet veranderen in de landbouw? Na een woelig jaar en presentatie van 
het groenboerenplan, zitten we met de federatie voor agro ecologische boeren en andere groene boeren 
organisaties aan tafel en krijgen we een voet tussen de deur om invloed uit te oefenen op beleid. Wij willen graag 
weten wat jij belangrijk vind, waar voor jou de schoen knelt, of wat jij denkt dat echt nodig is voor een beter 
landbouwbeleid. Kom meedenken en geef je input zodat wij beter kunnen lobbyen voor agro ecologisch beleid.

Intro door Alex Schreiner (federatie 
agro ecologische boeren & csa 
netwerk), facilitatie door Linder van 
den Heerik.

Diversity is always better than monoculture
How can you be inclusive? What does it look like when you are ''allowed'' to belong and how does it feel? And 
how does it feel when you allow someone else to belong? We get to work in a safe way using an atypical guide 
called Rootsguide Netherlands. Curious? Join us, reflect, change and be inspired by Dutch migration stories to 
address diversity in the agricultural sector. Marrit Schakel is a farmer at farm Buitenverwachting and makes 
cheese and cow-specific yoghurt, among other things, with her company Kaascultuur. It is Marrit's mission to 
put the role of diversity on the map, not only on her own farm, but in the entire Dutch agricultural sector.

Marrit Schakel (boerderij Buiten 
Verwachting)

Agroecologie en voldoende inkomen. 
Aan idealen geen gebrek in de agroecologische beweging. Om op de lange termijn je werk als boer vol te 
kunnen houden is voldoende inkomen voorwaarde. Hoe doe je dat? In deze workshop horen we de benadering 
van BD boer David Luijendijk. Hij runt kwekerij Eko-Logisch in Roelofarendsveen, met een flink stuk kas, waar 
hij groente teelt voor eigen boerderijwinkel en groothandel. Kom luisteren naar veel idealen én een goed 
inkomen, en hoe je daar volgens David kunt komen.

David Luijendijk (BD kwekerij Eko-
Logisch)

Maak ruimte voor agroecologie! 
Kom in actie voor land. Steeds vaker zijn er schrijnende gevallen van agroecologische boerderijen die 
nauwelijks zekerheid hebben of zelfs van hun land af moeten. En dat terwijl wij juist in onze voedselsystemen, in 
tegenstelling tot industriele landbouw, samenwerken met de natuur en niet Haar en andere mensen uitbuiten. 
We hebben meer ruimte nodig! Zekerheid op land. Het is tijd voor actie. Workshop waar we concrete plannen 
maken voor een motie, een petitie, een actie. Wees welkom!

Eliane Bakker en Jeanet van der 
Woude (Land groep 
Toekomstboeren)


