Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad Flevoland – 4 september 2020
Inleiding – Inhoudelijke bijeenkomst over Biodiversiteit
Afgelopen 4 september stond de Agro Expert Raad stil bij het thema ‘Biodiversiteit in het
landelijk gebied’.
De heer Wim Stegeman (Agrariër en coördinator bij het Flevolands Agrarisch Collectief) en
de heer Dirk van Apeldoorn (Docent / Agronoom / Onderzoek bij Wageningen University &
Research) waren te gast bij de Raad en hielden een presentatie en discussieerden mee over
probleemanalyses en oplossingsrichtingen. Ook mevrouw Stella Juventia (PHD-studente
Wageningen University & Research) was aanwezig. Ambitie van de Raad is het agenderen en
objectiveren van dit thema.
Tijdens de bijeenkomst kwam ook het voorliggende conceptadvies ‘de Bodem onder de
Flevolandse Landbouw’ aan de orde.
Advies ‘de Bodem onder de Flevolandse landbouw’.
De probleemanalyse die in het voorliggende concept is neergelegd is vastgesteld. De Raad
concludeerde dat de conceptadviezen in het document meer aan kracht konden winnen
door deze verder te concretiseren en meer gevoel van urgentie mee te geven. Dit zal
worden aangepast. Het document zal vervolgens per mail worden vastgesteld.
Biodiversiteit
Raadsleden Huisman en de Visser hebben samen met de gevraagde experts (De heren
Stegeman en Van Apeldoorn) en de voorzitter en de secretaris de bijeenkomst voorbereid.
Aan de hand van achterliggende documenten en een tweetal presentatie discussieerde de
Raad over de centrale vragen: (1) Welke knelpunten aangaande biodiversiteit onderkennen
we, en (2) hoe kan het tij worden gekeerd? De heer Stegeman ging in zijn presentatie in op
de ervaringen uit de praktijk; wat werkt wel en wat werkt niet. Ook deelde hij zijn
interessante oplossingrichtingen. De presentatie van de heer Stegeman werd voorafgegaan
door het ‘droombeeld’ van wetenschapper van Apeldoorn. Hij ging in op bewezen en
veronderstelde mogelijkheden om agro-biodiversiteit in te zetten voor het
akkerbouwbedrijf; voorafgaand aan de bijeenkomst kreeg de Raad een rondleiding over ‘de
Boerderij van de Toekomst’ waar veel van zijn ervaringen en ideeën vandaan komen of
worden getoetst.
Presentaties zijn beschikbaar via de site.
Duidelijk werd dat de Raad het onderwerp steviger op de agenda wil hebben; de inzet van
functionele agro-biodiversiteit doet het mes aan twee kanten snijden. Minder ziekten en
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plagen, maar ook toename van ‘andere’ biodiversiteit, zoals vogels. De Raad heeft lang stil
gestaan bij mogelijke maatregelen en samenhang daartussen.
Na een levendige discussie zijn voorzitter en secretaris gevraagd een conceptadvies op te
stellen; tevens zijn Wim Stegeman en Dirk van Apeldoorn gevraagd hen hierbij – als
tegenlezers – te helpen.
Constituerend
Het verslag van de bijeenkomst d.d. 3 juli 2020 was reeds via schriftelijke ronde vastgesteld
en is gepubliceerd op de website
(https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/landbouw-meerderesmaken/agro-expert-raad/).
Bijeenkomsten in november en januari
De volgende bijeenkomst van de AER is op 20 november en deze zal in het teken staan van
DATA/Smartfarming. Eind januari is een bijeenkomst ingepland die in het teken staat van
een terugblik op de eerste adviezen van de AER Flevoland en een vooruitblik voor de periode
2021-2022.
Aanwezige AER-leden
- De heer Gerjan Snippe – Directeur Biobrass
- De heer Nick Vermeer – oud-voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt –
Bedrijfsopvolger akkerbouwbedrijf
- De heer Rob Donker – Voorzitter AgroFood Cluster
- De heer Ben Huisman – Directeur Stichting Flevolandschap
- De heer Bastiaan Pellikaan – Voorzitter College van Bestuur AERES Groep
- De heer Chris de Visser – Business Development Wageningen University & Research –
Open Teelten
- De heer Jan-Nico Appelman - Gedeputeerde Provincie Flevoland, en
- De heer Krijn Poppe – Voorzitter Agro Expert Raad / Raadslid Raad voor de Leefomgeving
en Infrastructuur
- De heer Jeroen Schutz (Secretaris)
Mevrouw Klavers (Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland), mevrouw Korting (wethouder
Gemeente Dronten), mevrouw Lianne de Bie (Directeur Slow Food Youth Netwerk SFYN)
Nederland) en de heren Arnold Michielsen (LTO) en Theun Tuinenga (eigenaar
akkerbouwbedrijf) waren verhinderd.
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