
Eerste Boerenlandbouw conferentie: sterke boeren voor een duurzame 

landbouw  

In het najaar op tuinderij de Voedselketen zijn representanten van Toekomstboeren, de 

CSA vereninging, BioTuinders, Vereniging van permacultuurboeren en Biovegan samen 

gekomen. We merkten dat we elkaar nodig hebben. Om van elkaar kunnen leren, elkaar 

te kunnen ondersteunen en sterker te staan richting beleid waar dat nodig is. We starten 

daarom een federatie van agro-ecologische boeren. We gaan voor een autonome rol voor 

de boer, gericht op duurzame voedselproductie in verbinding met en voor de lokale 
gemeenschap. Dat is wat ons bindt. 

Ben jij zo’n boer? Kom dan meepraten over wat agroecologie voor jou betekent 

en wat jij als boer nodig hebt om op deze wijze te kunnen boeren. 

Met workshops over o.a.: 

 Maaimeststoffen en plantaardige bemesting  

 Voedselcollectieven  

 Crowdfunding de commons  

 Opzetten van kennis en praktijkuitwissellingen  

 Verwerken en verkopen op de boerderij  

 Sluiten nutrienten kringlopen  
 En meer... 

Zie ook het programma in de Bijlage.  

De details van de conferentie: 

 Datum: zaterdag 23 maart van 10.00 – 16.00 uur 

 Locatie is: Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten-Spakenburg 

 Graag opgeven voor 18 maart via het inschrijfformulier Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je 

direct op als je wil komen.  

 Het programma is inclusief koffie, thee en lunch. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Verzoek 

daartoe ontvang je na aanmelding.  

Kom je ook? En ken je nog andere boeren die hier ook in geïnteresseerd zijn? Nodig ze uit, en kom 

samen. 😊 We denken dat het tijd wordt om onze krachten te bundelen en samen op te trekken voor 

een sterker boerengeluid voor een duurzame landbouw! 

Het organiserend comité: 

Alex Schreiner – Permacultuurboeren netwerk 

Bregje Hamelynck – CSA Netwerk Nederland 

Joep Peteroff – Veganboeren Netwerk 

Jolke de Moel – Toekomstboeren  

Judith Vos – De Biotuinders Vereniging 

Klarien Klingen – Toekomstboeren  

Leonardo van den Berg – Toekomstboeren 

Maria van Boxtel – Land & Co 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyEARSCZ0masmhM47xhznlJeowv3eumUcNXxkshhrEAvddlw/viewform

