
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum en plak  
Tiisdei 26 septimber 2017 yn de Grutte Golle fan  
maatskip Hoekstra, Pasfeardyk 6, 8631 SK Snits  
(Fia rotonde Skearnegoutum) 

 

 

 

 

Sekretariaat fraksje FNP Súdwest-Fryslân 

v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 

sudwestfryslan@fnp.frl  

www.sudwestfryslan.fnp.frl 

 

 

 

Utnûging      

Temajûn oer de lânbou yn Súdwest-Fryslân 
 

‘Konsumint bepaalt wat boer út ko en natuer hellet’ 

Tiisdei 26 septimber 2017 
 
  

mailto:sudwestfryslan@fnp.frl
http://www.sudwestfryslan.fnp.frl/


 

Hjirby nûgje wy jo fan út foar de temajûn:  

‘Konsumint bepaalt wat boer út ko en natuer hellet’ 
 

De temajûn giet oer lânbou. Dit hâldt ommers in protte minsken 

dwaande, hokker kant giet it op mei de lânbou yn Fryslân? Hoe 

behâlde we de greidefûgels en fersterkje wy bioferskaat, wylst 

de boer noch hieltyd in goed stik bôle fertsjinnet. Wêrby ’t it ek 

de fraach is hoe ’t de Brusselse regeljouwing dit stypje kin. En 

moat de konsumint de omslach yn de lânbou betelje? Heech-

learaar trekfûgelekology Theunis Piersma, Europarlemintariër 

Jan Huitema en gedrachsekonoom Eva van den Broek besykje 

antwurden te jaan.  
 

Prof. dr. Theunis Piersma. De hear Piersma is ferbûn oan 

de Ryksuniversiteit Grins en ekspert op it mêd fan 

greidefûgels en bioferskaat. Binne ekonomy en ekology 

eins wol te ferienigjen yn it boerebedriuw? 
 

Europarlemintariër Jan Huitema is politikus en boer. We 

hearre fan him hoe ’t ‘Brussel’ tinkt oer lânskipspine en 

wat hy hjirfan fynt. Hat it gongbere boerebedriuw de 

takomst as sil it úteinlik allegearre biologyske wurde?  
 

Dr. Eva van den Broek is gedrachsekonoom en wurket 

foar de Universiteit fan Wageningen. Frou Van den Broek 

is promovearre op it mêd fan gedrachsekonomy.  Hoe 

kinne wy konsuminten harren keapgedrach beynfloedzje 

yn relaasje ta suvelprodukten?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma  

19:30    Ynrin mei kofje 

20:00  - Wolkom troch riedslid Jelle Gerbrandy  

- Prof. dr. Theunis Piersma 

- Europarlemintariër Jan Huitema 

21:00   Skoft 

21:15   - Dr. Eva van den Broek 

   - Foarumdiskusje en romte foar fragen 

22:00    Neiprate mei in drankje 

 

 
 

 

 

 

Dizze jûn wurdt jo oanbean troch FNP Súdwest-Fryslân 

Wannear:  Tiisdei 26 septimber 2017, 19:30 oere 

Wêr:   Yn de Grutte Golle fan maatskip Hoekstra,   

  Pasfeardyk 6, 8631 SK Snits  

Maatskip Hoekstra 

We binne te gast op de pleats fan maatskip Hoekstra. Dit 

biologyske molkfeebedriuw is ek wol bekend as kamping 

Pasveer. 

 

 

 

 

(Fia rotonde Skearnegoutum)  

 


