
16E VERGADERING VAN 
PARTICIPANTEN IUCN NL
9 maart 14.00 - 16.45 
V01 geannoteerde agenda

Locatie
De Tuinkamer in de Hortus Botanicus Leiden 
Rapenburg 73, 
2311 GJ Leiden

Routebeschrijving: https://www.hortusleiden.nl/plan-je-bezoek/adres-route

Als u de Hortus betreedt via de hoofdingang aan Het Rapenburg zal personeel van de Hortus u op 
de bewegwijzerde route naar de vergaderlocatie wijzen. De Tuinkamer met het Cycasterras is 
gelegen in de wintertuin.

14.00 – 14.05 Opening en vaststellen agenda 
Voorzitter: Johan van de Gronden (bestuur IUCN NL)

14.05 – 14.10 Welkomstwoord 
Joke ‘t Hart  (Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen)

 14.10 – 15.00 Natuurinclusieve landbouw in Europa en Nederland
De Europese Commissie heeft op 2 februari 2017 het startsein gegeven voor een 
publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB). Het doel van deze consultatie is input verkrijgen ter 
modernisering en simplificatie van het GLB. Omdat duurzame landbouw en het 
bereiken van fundamentele verbeteringen in het GLB voor IUCN Europa een 
topprioriteit is zal het een bijdrage doen aan deze consultatie. 

In Nederland is het initiatief Netwerk Natuurinclusieve Landbouw van start 
gegaan en inmiddels hebben tientallen organisaties het Manifest 
Natuurinclusieve Landbouw ondertekend. Met de Tweede Kamerverkiezingen voor
de deur vragen wij ons af hoe groene organisaties het belang van een duurzame 
transitie in de Europese landbouw kunnen benadrukken. Bijlage V02
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https://www.hortusleiden.nl/plan-je-bezoek/adres-route
http://www.natuurinclusievelandbouw.nl/download/211/Documenten/Manifest_Natuurinclusieve_Landbouw.pdf
https://www.iucn.org/ews/europe/201702/european-commission-kicks-debate-future-european-agriculture
https://www.iucn.org/ews/europe/201702/european-commission-kicks-debate-future-european-agriculture


Bas Volkers geeft een introductie over het begrip natuurinclusieve landbouw en 
over de manier waarop het Ministerie van Economische Zaken daaraan werkt.
Bas Volkers (Coordinator Cluster Natuurcombinaties, Ministerie van EZ)

Natuurmonumenten wil met de opleiding ‘natuurinclusief boeren’ verloren 
gegane kennis op landbouw & biodiversiteit terugbrengen in het Nederlandse 
boerenbedrijf. Maar is ook van mening dat de hervorming van het GLB ervoor 
moet gaan zorgen dat natuurinclusieve landbouw mainstream wordt.
Kirsten Haanraads (Public Affairs, Natuurmonumenten)

15.00 – 15.10 Koffie en thee

15.10 – 15.20 Vaststellen verslagen van de 15e Vergadering van Participanten 
van 10 november 2016 Bijlage V03 (notulen) en Bijlage V04 (actielijst)
Voorzitter: Johan van de Gronden (bestuur IUCN NL)

15.20 – 15.50 Betrokkenheid Nederlandse leden bij IUCN
Bij de Nederlandse leden bestaat al geruime tijd de wens om actiever betrokken 
te worden bij het werk en beleidsvorming van IUCN. Op het IUCN World 
Conservation Congress in Hawaii is een resolutie vastgesteld die deze wens 
verwoordt: WCC 2016 Res 002. We nodigen de leden uit hierover met IUCN NL en 
elkaar van gedachten te wisselen. Op 15 maart a.s. dient zich een concrete 
gelegenheid voor om deze gedachten te delen in bredere kring als de Europese 
Nationale Comités in Stockholm samenkomen om een verbeterde samenwerking 
onderling en met de lidorganisaties te bespreken.
Coenraad Krijger (director IUCN NL 

Daarnaast vertelt Luc Bas van het IUCN Brussel kantoor u graag meer over het 
Europese Programma 2017-2020 van IUCN. Bijlage V05
Luc Bas (director IUCN Europe) 

15.50 – 16.00 Rondvraag en mededelingen
 Stuurgroep van de Charter Sustainable Development Goals

16.00 – 16.45 Rondleiding in de Hortus Botanicus Leiden

16.45 – 18.00 Borrel
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https://www.dropbox.com/s/3sdj3578inwjesn/V04%20Actiepuntenlijst%20VvP%2010%20November%202016.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g6ood7kwdc4z761/V03%20Notulen%20VvP%2010%20November%202016.docx?dl=0
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn-european-work-programme-2017-2020.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46419

