
Symposium
10 juni 2022 • Workum

Werken aan een 
waardevol landschap
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Meer weten?

www.sudwestkust.nl



Agrarisch Collectief Súdwestkust opereert in het 
weidegebied rond Workum. Basistaak van het 
Collectief is het stimuleren van Agrarisch Natuur
en Landschapsbeheer (ANLb). In dit gebied rond 
Workum ligt het accent op weidevogels en het 
bijbehorende Landschap.

Het ANLb beleid van de overheid is gelinkt aan het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB). Ingaande 2023 krijgt dit beleid een nieuwe 
koers: naast een basisregeling per hectare zitten er 
voor boeren meer prikkels in richting duurzaamheid, 
klimaatverandering, biodiversiteit en landschapsont-
wikkeling.

De landbouwtransitie betekent tevens dat er veel 
projecten en pilots worden ontwikkeld. Zowel op en 
rond het boerenerf alsook gericht op burgers en 
consumenten. In veel van deze ontwikkelingen is 
Collectief Súdwestkust een logische partner en 
derhalve betrokken bij talrijke projecten.

Om al de veranderingen te markeren organiseert 
collectief Súdwestkust, voorafgaand aan het Weide-
vogel Festival op 11 juni in Workum, het symposium 
“Werken aan een waardevol Landschap”. 

Een drietal sprekers zal een toekomstvisie geven. 
De film “De Samenvoeging” toont het daadwerkelijke 
werk en de excursie naar weidevogel parel de 
Workumerwaard maakt het beeld compleet.

Programma

9.00 Inloop

9.30 Opening door voorzitter collectief Súdwestkust (Wigle Sinnema)

9.35 Inleiding door …

9.50 Zeven jaar ANLb interview met boer Douwe Politiek (Makkum)
 en gebiedscoördinator Haije Valkema

10.00 Hoe ziet ons landschap er in 2040 uit? 
 door Wiebe Bouma, direkteur Landschapsbeheer Friesland

10.20 Boerenperspectief voor de toekomst
 door Rick Hoksbergen, Specialist Melkvee bij Countus

10.40  Pauze

11.00 Film première “De Samenvoeging 28 ha.” 
 
11.20 Boeren, ANLb en landschap gezamenlijk
 naar de toekomst door Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur

11.40 Forumdiscussie over de toekomst
 met Wiebe, Rick, Alex en aanwezigen

12.00 Sluiting 1e deel en uitleg 2e deel

12.05 Skafte yn ut fjild (lunch in het veld) 
 een ieder ontvangt een lunchpakket

13.10 Start rondrit door Workumerwaard, weidevogelparel 
 van Súdwest Fryslân met trekker en wagen, 
 onder begeleiding van onze gebiedscoördinatoren 

14.40 Slotwoord  en napraten met een hapje en drankje
 in de Workumerwaard

16.00 Afsluiting

* denk aan uw schoeisel i.v.m. veldexcursie
 

Locatie:  Klameare, Merk 1 Workum

Datum:  Vrijdag 10 juni 2022


