
Datum  | Vrijdag 3 september  2021

Tijd | 10.00 – 13.00 uur  

Locatie |  Hogeschool Van Hall Larenstein, 
Agora 1 in Leeuwarden

Samen werk maken van een vitaal Platteland in Noord-Nederland  

U I T N O D I G I N G 

OP WEG NAAR TOP-VOEDSEL UIT EEN RIJK LANDSCHAP
Van visie naar realisatie in de praktijk

In Noord-Nederland zetten velen zich in voor top-voedsel uit een rijk landschap. Boeren, ketenpartijen, 
overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én inwoners zijn volop aan het 
experimenteren en leren. Dat doen ze in een tijd waarin veel onduidelijk is. Toch nemen ze initiatief en 
zetten stappen.

Om samen verder te komen en van elkaar te leren, organiseren de AgroAgenda Noord-Nederland en 
de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw op vrijdag 3 september een netwerkbijeenkomst met 
workshops en een informatiemarkt. Voor iedereen met hart voor de landbouw in Noord-Nederland. 
Een ochtend om mee te denken, te inspireren, informatie uit te wisselen en elkaar (nog beter) te leren 
kennen. 

In deze fase met alle politieke en maatschappelijke discussies komt het er nog meer op aan om 
initiatief te nemen en elkaar op te zoeken. Daar is deze netwerkbijeenkomst een uitgelezen kans voor!

Uiteraard houden wij ons aan de landelijke Coronarichtlijnen. Dat betekent dat we ruimte hebben voor 
een beperkt aantal mensen. Meld u daarom op tijd aan, want vol is vol.

Programma 
9.30 uur Inloop met koffie/thee
10.00 uu Welkom door Frans Keurentjes
10.05 uur Van visie naar realisatie in de praktijk

Frans Keurentjes | voorzitter AgroAgenda Noord-Nederland
Henk Staghouwer | voorzitter Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

10.35 uur Toelichting op de workshops
10.50 uur Pauze met koffie/thee en bezoek informatiemarkt
11.15 uur Workshops
12.00 uur Plenaire terugkoppeling uit de workshops
12.20 uur Afsluiting
12.30 uur Lunch en bezoek informatiemarkt

Aanmelden
Bent u erbij op 3 september? Aanmelden kan tot 31 augustus via het 
antwoordformulier. 
Let op! Vanwege de coronaregels is het aantal deelnemers beperkt. Geef u snel op.

Tot ziens op 3 september!

INFORMATIE-MARKT
Tijdens de pauze en lunch kunt u onze informatiemarkt bezoeken. Laat u inspireren en neem een kijkje bij de verschillende deelnemers en ga met hen in gesprek!

AANMELDEN 
voor de netwerkbijeenkomst

https://form.jotform.com/212163272932047



