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Mark Shepard heeft ons met zijn visie op her-
stellende landbouw met succes aan het denken 
gezet. Dat was in november 2015, tijdens het van 
Akker naar Bos congres. Zijn aansporing is simpel: 
kijk naar wat de natuur doet, imiteer dat ten behoeve 
van voedselproductie en leer daarvan. Boeren die 
zich hierin bekwamen zien hun kosten dalen en 
hun opbrengsten stijgen. Bovendien verbetert de 
kwaliteit van de bodem en schiet de biodiversiteit 
omhoog, zodat onze planeet er wel bij vaart. 

Stichting van Akker naar Bos is opgericht om 
kracht bij te zetten aan een groeiende beweging 
naar meer natuurlijke vormen van landbouw. In 
het tweede Akker naar Bos congres presenteren 
we onze visie op de toekomst van natuurlijke land-
bouw. Wij omlijsten dit met inspirerende sprekers 
en aansprekende praktijkvoorbeelden. Met dit 
alles beogen we zoveel mogelijk direct bruikbare 
kennis en ervaring mee te geven aan iedereen die 
in de natuurlijke landbouw actief wil zijn. 

Hoofdspreker op ons tweede congres is Pablo 
Tittonell, van 2013 tot 2016 hoogleraar Farming 
Systems Ecology aan Wageningen UR, thans werk-
zaam bij het Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria, Argentinië. Pablo Tittonell zal ons op 
basis van wetenschappelijk onderzoek laten zien 
dat de huidige landbouw niet in staat is de wereld 
te voeden en dat ecologisch intensivering de enig 
mogelijke oplossing is van dit probleem. Het is 
dus een kwestie van noodzaak. Wij hopen op 9 
december ook veel nieuwe bezoekers in ons mid-
den te hebben, met name boeren, want zij moe-
ten die intensivering waar gaan maken. 

Ons hoofdprogramma bestaat uit vijf lezingen en 
een panel over de toekomt van natuurlijke land-
bouw, waarin ook de overheid een plek heeft. 
Daarnaast is er ruim gelegenheid om kennis op 
te doen en ervaring uit te wisselen bij tien inspi-
ratietafels, vijf stands en drie thematische presen-
taties. 

      van Akker  
      naarBOS

Natuur wijst landbouw de weg 
Tweede Van Akker naar Bos congres

Vrijdag 9 december 2016
In de Theaterkerk van Bemmel

Pablo Tittonell
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Programma en dagindeling vrijdag 9 december 2016
 
Inloop vanaf 8:45 uur

Opening 9:30 uur
Louis Dolmans, stichting van Akker naar Bos

Ecologisch ontwerpen voor onze toekomst 
Waarom alleen ecologische intensivering de wereld kan voeden
Pablo Tittonell, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentinië 

Permacultuur in de boerenpraktijk 
Een aantal inspirerende voorbeelden
Kees van Veluw, Louis Bolk Instituut/ Wageningen UR

Pauze 

Consumenten dragers van natuurlijke landbouw 
Hoe organiseer je dat en wat kom je dan zoal tegen?
Geert van der Veer, Herenboeren

Over vijf jaar is het roer in de landbouw om 
Hoe van akker naar bos daaraan een bijdrage wil leveren
Louis Dolmans, stichting van Akker naar Bos

Lunch 12:45 uur
Biologische maaltijd in Het Wapen van Bemmel (2 minuten lopen)

Inspiratietafels 14:00 uur
Inspiratietafels omgeven door lezingen over bomen, bodem en verdienmodellen,
en stands om te bezoeken. Nadere informatie bladzijde 3. 

De voedselbossen van Park Lingezegen 15:45 uur
Een gezamenlijke aanpak
Jan Willem Kamerman, directeur van Park Lingezegen

Panel over de toekomst van Natuurlijke Landbouw 16:30 uur 
Onder leiding van Kees van Veluw. Deelnemers: Pablo Tittonell, Geert van de Veer, Louis  
Dolmans en Jan Willem Kamerman, allen eerder genoemd, en Bas Volkers, Ministerie van EZ,  
Directie Natuur en Biodiversiteit.

Afronding 
Kees van Veluw en Louis Dolmans 17:20 uur

Napraten onder genot van een drankje 17:30 uur
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Nadere informatie lezingen, inspiratietafels en stands om te bezoeken

LEZINGEN 
14:10 uur en 15:00 uur (elke lezing twee maal) 

Bomen houden en houden van bomen
Maja Kooistra

De kracht van de bodem 
Marc Siepman

Voedsel van lokale en natuurlijke waarde
Marieke Karssen

INSPIRATIETAFELS 
14:10 uur, 14:35 uur en 15:00 uur (elke tafel 3 maal)
 
• Paddenstoelenteelt, Groene Takken 
• Walnotenteelt, Eva en Huub Schepers
• Landschapsvarkens, Stichting de Woeste Grond 
• Zaaien, zaailingen, of geënte bomen, Arborealis
• Verbreding als overlevingsstrategie, Stichting Duinboeren
• De eetbare Heg, Stichting Heg & Landschap
• Autarkisch wonen, Eric van de Pasch 
• Monitoring, Louis Bolk Instituut

STANDS OM TE BEZOEKEN 
14:00 uur–15:45 uur
 
• Van Arkel boeken
• Park Lingezegen 
• Nijmegen Green Capital 2018 
• De Bolderik Zaden 
• Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
• De Sterappel
• Toekomstboeren
• Natuurlijke landbouwinitiatieven in Spanje en Portugal 

Inschrijving is mogelijk vanaf 21-09-2016 op www.akkernaarbos.nl. 
Hier treft u ook meer informatie aan.

      van Akker  
      naarBOS

De congreslocatie: Theaterkerk Bemmel,  
zie www.kerkbemmel.nl

http://www.akkernaarbos.nl
http://www.kerkbemmel.nl

