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Workshops: 24-27 november 2015
Congres: 28 november 2015

Begeleider en hoofdspreker:  
Mark Shepard
Plaats:  
Park Lingezegen 
(tussen Arnhem en Nijmegen)

Niet alleen voor boeren

Niet alleen landbouwsystemen, ook voedsel-, 
klimaat- en leefbaarheidssystemen staan 
onder druk. Het is daarom de bedoeling om 
ook politici, burgers en ondernemers uit de 
steden mee te laten denken. Want als de 
vraag niet verandert kan het aanbod ook 
niets doen.

De vierde workshopdag en de break-out- 
sessies, maar ook de paneldiscussie aan het 
eind van het congres, gaan juist over deze vra-
gen: hoe zorg je voor een andere economie? 
Hoe betrek je de burger bij het boeren. Hoe 
zorg je dat creativiteit en cultuur mee gaan 
doen? Maar vooral: hoe zorgen we er samen 
voor dat er in Nederland meer hectares voed-
selbos en permacultuur komen en dat meer 
mensen de producten daarvan gaan kopen?

Tickets en informatie: 
www.akkernaarbos.nl 
Volg ons op: 
      /akkernaarbos 
      @akkernaarbos

http://www.akkernaarbos.nl
https://www.facebook.com/akkernaarbos?_rdr=p
https://twitter.com/akkernaarbos
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Alle systemen haperen

Biologen, ecologen, voedingsdeskundigen, 
klimatologen.... De wetenschap roept 
steeds harder dat het niet goed gaat.  
De natuur, de biodiversiteit, de voedings-
waarde en het klimaat. Alle tot nu toe als van-
zelfsprekend werkende systemen haperen 
flink en op alle fronten moet heel snel iets 
ernstig veranderen. 

Waarom Mark Shepard?

Mark Shepard, schetst in zijn boek Herstel-
lende Landbouw een zeer realistisch te lopen 
pad van conventionele teelt naar permacul-
tuur- en voedselbossystemen. Dit zijn land-
bouwsystemen waarin de productie zoveel 
mogelijk van meerjarige gewassen afkomstig 
is. Ze voeden de aarde, in plaats van deze uit te putten, en slaan veel meer CO2 op. Denk 

bijvoorbeeld aan teelt van noten, vruchten 
en kruiden. Voedselbosen leveren dus echt 
voedsel. De mens werkt er met de natuur 
mee en stimuleert biodiversiteit. De laatste 
grote meerwaarde is dat deze manier van 
landbouw prachtige landschappen oplevert 
waar ook door mensen nog in geleefd kan 
worden.

De belangrijkste reden dat we juist Mark  
Shepard hebben uitgenodigd om te komen 
is dat hij in zijn boek een pad laat zien dat je 
als boer en ondernemer in de lokale voedsel-
voorziening ook echt kunt gaan bewandelen. 
Heel praktisch. Hij is zelf boer in een gebied 
dat op een aantal punten te vergelijken is met 
Nederland (Wisconsin, USA). 

Wat gaat er gebeuren?

Mark Shepard komt van 24 tot 28 novem-
ber naar Nederland. Hij geeft eerst vier 
dagen lang workshops in het gebied met de 
bedoeling dat hij ons adviseert hoe we in de 
Nederlandse omstandigheden voedselbossen 
kunnen introduceren en hoe we hiermee de 
bestaande vormen van landbouw kunnen 
hervormen. De week wordt afgesloten op 
zaterdag 28 november met het van Akker 
naar Bos congres. Daar spreekt niet alleen 
Mark Shepard, maar ook prof. dr. Goewie en 
dr. Ruud Foppen. Ook zullen er minimaal 10 
praktische break-outsessies worden georga-
niseerd en gaan we elkaar ontmoeten, zodat 
we de nieuwe kennis ook echt in praktijk 
kunnen brengen.        


