
   

 

Landbouw in Flevoland 
De landbouw biedt kansen om Flevoland wereldwijd op de kaart te zetten, maar in welke 
richting ligt de toekomst? Intensivering of diversifiëring? Onze gasten in de sessie ‘Ruimte voor 
voedsel’ bepleiten ieder een andere richting. Aalt Dijkhuizen kiest vanuit een mondiale 
invalshoek expliciet voor intensieve landbouw als hoofdrichting, waarbij de biodiversiteit op de 
akker laag is, de opbrengst hoog en er elders ruimte voor natuur overblijft. Een teruggang in de 
bodemkwaliteit wordt door hem niet herkend. Jan Willem Erisman kiest juist voor een meer 
natuur-inclusieve benadering die meer bio-divers is en -geredeneerd vanuit het systeem- beter 
is voor de conditie van de bodem op de lange termijn. Toch zien ze beiden op hun eigen manier 
kansen voor Flevoland generator van antwoorden op het wereldvoedselvraagstuk. Lees verder. 

 

 
Op de agenda 
Krijgt de Biobased Economy al 
daadwerkelijk vorm en welke kansen liggen 
er voor Flevoland voor Biobased Economy? 
En voor welke opgaven komen we dan te 
staan? Over deze vragen gaat Co Verdaas 
in de sessie Groene Economie in gesprek 
met Jacqueline Cramer, Erik van Seventer 
en Kees Kwant. Lees verder. 
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Waar werken wij over 20 
jaar? 

 

Wat betekent het voor jongeren van nu om 
in Flevoland te wonen? Om 'Flevolander' te 
zijn? Jongeren van 13-18 jaar worden 
uitgedaagd middels een foto met een 
verhaal aan te geven waarom ze zich thuis 
voelen in Flevoland. Lees verder. 

 

 
 
 

 

Poll 

http://visieopflevoland.us12.list-manage1.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=6e4fd98f4e&e=e5fe047a66
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http://visieopflevoland.us12.list-manage1.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=49be767b55&e=e5fe047a66
http://visieopflevoland.us12.list-manage1.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=3f39f73cc1&e=e5fe047a66


 

 
  

De vraag “waar wij over 20 jaar werken” is 
eigenlijk niet te beantwoorden. Daarvoor is 
de economie te dynamisch en gaan 
ontwikkelingen te snel. Prof. dr. Henri de 
Groot, Esther Geuting, Jeanet van 
Antwerpen en Frits Oevering gingen met de 
ateliermeester Co Verdaas in gesprek om 
toch een aantal trends en ontwikkelingen in 
beeld te brengen en hieruit een richting te 
duiden. Aan de hand van één ogenschijnlijk 
eenvoudige vraag, kwam een scala aan 
vraag- en aandachtspunten naar boven. Van 
flexibiliteit in ruimtelijke plannen tot sociale 
vraagstukken en de noodzaak van scholing. 
Lees verder. 

 

 
 
 

 

 

 

Er is een toenemende belangstelling van 
consumenten voor eerlijk, gezond en 
duurzaam voedsel. Denk jij ook bewust na 
over eerlijk, gezond en duurzaam 
voedsel? Laat hier je stem achter! 

 

 
 
 

 

Schrijf mee  
 

 

 

 

Lees meer 
• Toekomst van de waterketen 
• Zaken staan niet op zichzelf 
• Samenwerking Stadsmakerij 

 
 
 

 

PS nieuws 
Social facts - Afgelopen maand 
Facebook: 

• 25 eigen posts 
• 216 likers 

Twitter: 
• 31 eigen tweets 
• 52 retweets 
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• 170 volgers 
Website: 

• 26 nieuwe artikelen 
• 1.953 bezoeken 
• 7.112 bekeken pagina's 

Op de agenda: 
• 11 april 

Adjiedj Bakas 
  

• 20 april 
Publiekelijke tussenpresentatie 
Flevo-perspectieven 
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