
Common Agricultural Policy
Congres Kansen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
De Bodem als basis

 12 oktober:   Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  
met de Bodem als Basis

 13/14 oktober:   The Added Value of the Organic Farmer, Bioregions  
(Engelstalig programma)

  
 Ecomunitypark, Oosterwolde

Wat verandert er door het nieuwe GLB? Welke kansen levert het op voor boeren? Hoe 
stuur je met de bodem? Dit en meer komt aan bod op het congres ‘Kansen van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’, van 12 tot en met 14 
oktober op het Ecomunitypark in Oosterwolde. 

Het programma bestaat uit toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland,  
workshops, uitwisseling van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies, 
bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie. 
De eerste dag is de voertaal Nederlands, het internationale programma op 13 en 14 
oktober is in het Engels. Het congres is niet alleen bedoeld voor agrariërs, maar voor 
iedereen die betrokken is bij de landbouwsector, zoals adviseurs, beleidsmedewerkers, 
betrokken burgers en onderwijsinstellingen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op 
www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl.  

Vanwege de geldende Coronarichtlijnen is een coronatoegangsbewijs verplicht bij fysieke 
aanwezigheid. Dit is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u 
bent hersteld van corona met een geldig legitimatiebewijs.
Het grootste deel van het congres is ook online te volgen.

Graag tot dan!

Namens de drie noordelijke provincies,
Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen
Klaas Fokkinga, gedeputeerde provinsje Fryslân 
Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe

Namens het kernteam van de Soil Food Week:
Martien Lankester, Avalon
Emiel Elferink, Kennis centrum Bodem
Theo Mulder, Marlise Vroom, Symphony of Soils
Martin Wijnia, Hogeschool van Hall Larenstein
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Common Agricultural Policy
Conference Added Value of the Organic Farmer
Bioregions

 13 October:  Added Value of the Organic Farmer,  
Bioregions, plenary and farm visits

 14 October:     Added Value of the Organic Farmer,  
Bioregions, online workshops

   Ecomunitypark, Oosterwolde

The EU aims for 25% organic farming by 2030 as part of its Farm to Fork strategy within 
the Green Deal. Which broader bene!ts may be expected from an increase of the orga-
nic farming area? Is it useful to aim for ‘Bioregions’ with even higher ambitions than 25% 
uptake? Which are di"erences and possible synergies between regenerative and orga-
nic farming?

This and more will be dealt with during the conference ‘Added Value of the Organic 
Farmer, Bioregions’ on 13 and 14 October at the Ecomunitypark in Oosterwolde.
The programme will be in English and consists of presentations by leading speakers 
from the Netherlands and abroad, workshops, and farm visits. 

The conference is part of a wider programme which includes October 12  (only in 
Dutch) on Opportunities of the Common Agricultural Policy, the Soil as Basis. 
The conference is intended for farmers, farm advisers, policy makers, students,  
interested civilians and educational institutions from the Netherlands and abroad. 

Please check for more information and registration
www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl.  

In accordance with Dutch government guidelines regarding Covid-19, we use a coronavirus 
entry pass for those present on location. We ask you to bring your ID and one of the follo-
wing certi!cates: a negative test result, proof of vaccination or proof that you have recover-
ed from Covid-19. It is possible to participate in the whole conference online as well.  We 
hope to see you there!

On behalf of the three Northern provinces,
Henk Staghouwer, deputy province of Groningen
Klaas Fokkinga, deputy province of Fryslân
Henk Jumelet, province of Drenthe

On behalf of the core team of the Soil Food Week,
Martien Lankester, Avalon
Emiel Elferink, Kenniscenrtrum Bodem
Theo Mulder, Marlise Vroom, Symphony of Soils
Martin Wijnia, Hogeschool van Hall Larenstein
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