
J  U! J  U! De Boerderij van 
de Toekomst zoekt 

Boerderij van de Toekomst, 
Edelhertweg 1 
8219 PH Lelystad

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen 

vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen. Boerderij van de Toekomst brengt de beste 

toepassingen en technieken vanuit de agronomie, ecologie en technologie bij elkaar. Boerderij van de Toekomst combineert maatregelen en 

kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem.

Hoe boeren we over tien jaar? In het 
project Boer van de Toekomst verbindt het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer deze vraag 
van de Boerderij van de Toekomst aan de 
praktijkervaringen van boeren en tuinders. 
Boeren, tuinders en wetenschappers gaan 
hierover in gesprek met elkaar tijdens excursies 
naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

Rondleiding en dialoog
Naast een rondleiding langs het fieldlab en 
techniek (veldrobots, machines) is het gesprek 
over kansen en uitdagingen in de agrarische 

sector een nadrukkelijk onderdeel van de 
excursie. Ons Spel van de Toekomst helpt bij 
het voeren van dit gesprek. Met stellingen, 
vragen en een beetje competitie kan iedereen 
zijn of haar zegje doen.

Boerenkennis doorgeven
“Ik vind het minstens zo belangrijk dat wij 
praktische kennis en ervaringen van boeren 
doorgeven aan beleidsmakers en bedrijven 
die alternatieve middelen en technologieën 
ontwikkelen”,  aldus Pieter de Wolf,  projectleider 
Boerderij van de Toekomst.

Ga je mee op 
excursie?



Je kunt kiezen uit een ochtend- of middagprogramma*

• Ontvangst met koffie of lunch

• Achtergrond en werkwijze Boerderij van de Toekomst

• ‘Spel van de Toekomst’ – debatteren over kansen en uitdagingen in de agrarische sector 

• Rondleiding langs fieldlab en techniek (veldrobots, vaste rijpaden, machines) 

• Afsluiting - met lunch of drankje

Het programma kan enigszins variëren op basis van specifieke wensen van de deelnemers aan de excursie. 
*Excursie is altijd inclusief lunch, aan het begin of einde van de excursie.

Excursiedata
Kijk voor excursiedata en 
aanmeldformulier op 
www.agrarischwaterbeheer.nl/
boervandetoekomst of scan de QR-code

Aanmelding

Kom je ook? In verband met de catering is  aanmelden noodzakelijk.  

Aanmelden kan door de QR-code te scannen of op deze link te 

klikken. Dieetwensen kan je ook via dit formulier doorgeven.

https://agrarischwaterbeheer.nl/boervandetoekomst
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