Lânboukundich Wurkferbân
p/a Koaidyk 8b – 9264 TP EARNEWALD

moandei 13 novimber 2017
Achte leden,

Graach noegje ik jimme út foar de 1e lêzing fan dit winterskoft 2017/2018.
Datum

Sprekker

Freed 24 novimber

Jan Huitema en
Cor Kwakernaak

Oanfang 14:00 oere.
De lêzing is yn De Koperen Tuin te Ljouwert

Nb. Gasten binne fan herte wolkom.

Oant sjen, Oant dan,
Ut namme fan ‘t bestjoer mei de freonlike groetnis,

Henk Dijkstra (siktaris)

Ûnderwerp
Natuerynklusive Lânbou. Mear ynfo
sjoch oare side

Natuurinclusieve landbouw, kansen voor Friesland
De visie van Jan Huitema (VVD) en Cor Kwakernaak (Van Hall Larenstein) over de toekomst van
de Friese melkveehouderij en hoe dit past in het komende Europees landbouwbeleid.
Op 24 november a.s. organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het
Fries Landbouwmuseum een presentatie- en discussiemiddag over Natuurinclusieve landbouw.
Inleiders zijn Jan Huitema, VVD Europarlementariër en Cor Kwakernaak, tot voor kort docent bij
Van Hall Larenstein. De aanvang is 14:00 uur.
Friesland is voortdurend bezig om haar plaats op de landbouwwereldkaart zeker te stellen.
Natuurinclusieve landbouw biedt daarbij een kans voor boer en natuur, die ze niet aan haar
voorbij moet laten gaan. De landbouw staat het komende decennium voor een geweldige
uitdaging hoe om te gaan met intensieve akkerbouw en veehouderij en tegelijk tegemoet te
komen aan vragen en wensen van de consument op het gebied van landschap, klimaat,
biodiversiteit en voedselproductie. Natuurinclusieve landbouw is momenteel een veel gebezigde
term. Dit betekent dat de landbouw zo wordt uitgeoefend dat er zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met de natuur, kortom met instandhouding dan wel verbetering van natuur en
biodiversiteit. In het nieuwe Europese landbouwbeleid (2021-2028) zal dit naar verwachting een
centraal thema worden.
Vorig jaar november hebben het Wurkferbân en het Museum een bijeenkomst georganiseerd
waarin de Nederlandse vertegenwoordiger in het Comité Special d'Agriculture, Monique
Remmers, heeft uitgelegd hoe het nieuwe Europese landbouwbeleid tot stand gaat komen. In
2020 zullen de EU Ministers van landbouw beslissen over het programma t/m 2027. Het zal
duidelijk zijn dat een EU beleid waarin de Friese landbouw zijn plaats kan vinden tot
stand moet komen door een optimale samenwerking tussen Friese, Nederlandse en Europese
politiek.
De natuurinclusieve manier van produceren is evenwel kostbaarder; het nieuwe GLB maar ook de
consument moeten de boer stimuleren om deze productie uit te “rollen”.
Beide deskundigen zullen vanuit hun respectievelijke achtergrond en visie hun licht laten schijnen
over deze problematiek en de kansen belichten die dat Friesland kan bieden, maar vooral ook hoe
de politiek, inclusief de overheid, optimaal zou moeten samenwerken om voor Friesland een zo
optimaal mogelijke uitgangspositie te creëren.
Beide sprekers hebben een binding met Friesland: Jan Huitema is boer in Makkinga en Cor
Kwakernaak jarenlang graslanddocent bij Van Hall in Leeuwarden.
De bijeenkomst is op vrijdag 24 november aanstaande, aanvang 14.00 uur. Vanwege de tijdelijke
sluiting van het Landbouwmuseum is de locatie deze keer de Koperen Tuin (Prinsentuin) te
Leeuwarden.
Opgave is noodzakelijk via de website van het Landbouwmuseum: www.frieslandbouwmuseum.nl
De entree voor stipers van de Fryske Akademy en Vrienden van het Landbouwmuseum hebben
gratis toegang: anderen betalen 5 euro.

