
  

 

 

 

 

 

Informatie- en inspiratie-avond 

Klimaatslim Pajots boerenlandschap: dit zit er in voor jou 

 9 juni 2022 (19u 22.30u), Peerenbosch, Roosdaal 

 

Op zoek naar concrete informatie en inspiratie over hoe je als Pajotse land- of tuinbouwer kan 

inspelen op de maatschappelijke uitdagingen? Welke rol kan jij opnemen, alleen of in samenwerking 

met collega-landbouwers of samen met andere actoren uit de streek? We gidsen je tijdens deze 

avondsessie door tal van opties zodat je zicht krijgt op wat mogelijk is voor jou én het Pajottenland. 

Green Deal, Farm to Fork, Blue Deal, GLB na 2022, eiwittransitie, circulaire economie, 

koolstoflandbouw, energieboer, water- en landschapsbeheerder, boer en natuur, boer en toerisme, 

erfgoed… De klimaatverandering en natuurdoelstellingen zetten heel wat in beweging. Zowel vanuit 

Europa als dichter bij huis scherpt de regelgeving aan en groeien de verwachtingen. Men zoekt de 

oplossing vaak in de open ruimte, jullie werkplek.  

Zowel bij Boerenbond als bij Boerennatuur Vlaanderen werken heel wat consulenten op bovenstaande 

thema’s. Zij delen tijdens deze inspiratieavond hun inzichten en wijzen op de mogelijkheden voor de 

toekomst. En zij horen natuurlijk ook graag jullie ervaringen en inzichten om al die theorie met jullie 

praktijk te matchen. 

Daarnaast is deze avond ook een gelegenheid om verwachtingen in kaart te brengen. Hoe zien jullie 

de land- en tuinbouw in het Pajottenland? Hoe kijk je naar 2025 en hoe kijk je naar 2040? Welke 

stappen kan je zetten om je toekomstbeeld te realiseren en welke rol zie je weggelegd voor andere 

actoren uit het Pajottenland? Zie je samenwerkingsmogelijkheden met andere boeren, met andere 

ondernemers, organisaties, besturen…? Is voedselproductie je enige bedrijfsmodel of zet je ook in op 

waterbeheer, productie van hernieuwbare energie, toerisme, landschap…? Hoe speel je op 

bedrijfsniveau, maar ook op gebiedsniveau in op de vergroening die het GLB vooropstelt? Kortom: 

jouw insteek is van belang!  

Zin om mee vorm te geven aan  de toekomst van het Pajottenland? Noteer 9 juni (19 – 22.30u) in je 

agenda. De inspiratie-avond vindt plaats in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch, 

Molenstraat 26, Roosdaal.  

Graag inschrijven via diana.goris@boerenbond.be    

mailto:diane.goris@boerenbond.be


PROGRAMMA 

19u: kijk op de praktijk 

• Bezoek aan de biomassaketel op Peerenbosch 

• Demo van enkele niet productieve investeringen (NPI’s) 

• Hulp nodig bij het registreren van je NPI’s in het E-Loket? Boerennatuur Vlaanderen vzw helpt 

je graag op weg (tijdslot reserveren via Diana.goris@boerenbond.be) 

19.30u: welkom aan de toog 

20u: Klimaatslim Pajots boerenlandschap: dit zit er in voor jou 

Na een inspirerende voordracht ga je in kleine groepen in op zeer concrete thema’s als water, 

hernieuwbare energie, niet-productieve investeringen, vergroening, landschapsbeheer, … We 

benaderen de topics op bedrijfsniveau maar kijken ook wat je, al dan niet in samenwerking met 

landbouwers en niet-landbouwers, kan doen op gebiedsniveau. Voor elk wat wils dus.  

Met deze interactieve avond horen we graag jouw kijk op de zaak, wat je haalbaar vindt, waar je 

zelf van droomt. De inspirerende voorbeelden uit de voordracht kan jij misschien mee uitrollen in 

het Pajottenland.  

22.30u: een laatste rondje aan de toog 

Deze avond volgt op een namiddagprogramma waarop lokale stakeholders uitgenodigd worden en 

kennis maken met wat de Pajotse land- en tuinbouw doet en kan doen. We nodigen hen ook uit om 

mee een rol op te nemen, al dan niet in samenwerking met de lokale landbouwers. Ook jij bent van 

harte welkom tijdens deze stakeholdersnamiddag om actief mee te denken en contacten te leggen. 

Laat bij inschrijving dan ook weten dat je inschrijft voor het avond- én namiddagprogramma.  

 

Inhoudelijk wordt de info- en inspiratiedag ingevuld door  

  
 

 

 

Deze info- en inspiratiedag vertrekt vanuit projectwerking en wordt mogelijk gemaakt dankzij de 

financiële steun van : 

 

 

 

  

www.vlaanderen.be/pdpo 
 
Het Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in zijn 
platteland 
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