
Praat mee over 
natuurinclusieve 
landbouw in de 
Achterhoek

Inspiratiebijeenkomst 
30 september 2021

Lochem

Stikstof, biodiversiteit, klimaat
verandering: allemaal grote uitdagingen 
die je als boer het hoofd moet bieden. Maar 
hoe dan? En leidt het allemaal niet tot 
alleen maar meer kosten, zonder dat daar 
wat tegenover staat?  De inspiratiemiddag 
natuur inclusieve landbouw op 30 sep
tember, op het bedrijf van Arjen en Winny 
van Buuren in Lochem, wil samen met jou 

antwoorden geven op veel vragen. Via een 
kritisch discussieplatform met boeren van 
de Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
(NMV), Agractie en Farmers Defence Force 
(FDF) diepen we natuurinclusieve land
bouw uit tot op de bodem.

Praat mee en meld je hier aan voor 
deelname.

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-in-de-achterhoek/


Programma 30|09|2021
11:00 – 11:30 Ontvangst/inloop
11:30 – 11:35 Welkom door de dagvoorzitter
11:35 – 11:45  Peter Drenth, gedeputeerde landbouw provincie 

Gelderland en lid van de stuurgroep, vertelt over 
het hoe en waarom van het Platform Natuur
inclusieve Landbouw Gelderland.

11:45 – 12:15  Cees Veerman, oudlandbouwminister die zich hard 
maakt voor een transitie naar een duurzaam land
bouwsysteem. Hij geeft aan waarom een transitie naar 
een natuurinclusieve (kringloop)landbouw noodzakelijk 
is? En deelt zijn visie op de richting waarin we ons als landbouw 
moeten ontwikkelen.

12:15 – 12:30  Carel de Vries, projectregisseur Courage. Hij heeft binnen de Vrucht
bare Kringloop Achterhoek het Markemodel ontwikkeld, als basis voor 
een verdienmodel. Hij gaat in op de vraag: Hoe verdien ik als onder
nemer geld aan NIL?

12:30 – 12:45  Arjen van Buuren, ondernemer op Landgoed Velhorst, vertelt over wat 
hij samen met zijn vrouw Winny doet aan natuurinclusieve landbouw 
op zijn bedrijf, waarom, welke hobbels hij tegenkwam en tegenkomt.

12:45 – 13:15  Vragen en discussie. Cees Veerman, Carel de Vries en Arjen van Buuren 
gaan het gesprek aan met drie kritische ondernemers met betrekking 
tot natuurinclusieve landbouw: 

 Dirk Jan Schoonman uit Brummen, voormalig NMVvoorzitter.
 Erik Luiten uit Aalten, voorzitter van de ledenvereniging van Agractie.
 Thijs Wieggers uit Mariënvelde, verbonden aan Farmers Defence Force

13:15 – 14:00  Lunch en rondgang bedrijf en markt natuurinclusieve landbouw.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform Natuurinclusieve Land
bouw Gelderland en is mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland 

Kijk voor meer informatie en andere bijeenkomsten op de website  
www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Locatie
Landgoed Velhorst
Velhorst 6

7241 TB Lochem

http://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

