
Meer weten of bijdragen? 
www.g1000landbouw.nl | info@g1000landbouw.nl

Niet over ons maar met ons!
Zo geven we samen vorm aan de toekomst van de landbouw. 

Respecteren de onafhankelijkheid 
van de G1000Landbouw.

Nemen de resultaten serieus 
door ze over te nemen of  door 

publiekelijk uit te leggen waarom 
zij onderdelen niet uitvoeren. 

Leden respecteren de waarden 
van de G1000Landbouw.

De G1000LandbouwCoalitie

Monitor
groep

Een afvaardiging van de deelnemers.
Bewaakt het burgerakkoord en treedt op als gesprekspartner. 

G1000Landbouw
Coalitie

Bedrijven en organisaties rondom de landbouw 

Iedere stem telt 
even zwaar

> 50% 
van de stemmen
Die voorstellen  komen
in het Burgerakkoord.

AKKOORDBURGER
Tweede Kamer

Samenleving

 

500
gelote boeren

  De deelnemers komen maandelijks in werkplaatsen bij
elkaar om de voorstellen uit te werken. Ze doen dit op
basis van gesprekken met boeren, vertegenwoordigers
van alle organisaties uit de sector en kennisdragers. 

Burgerforum 
 

BURGERTOP
Wat vinden wij met elkaar 

belangrijk?

Deze thema’s vinden wij
 belangrijk voor de toekomst

van de landbouw en gaan 
wij verder uitwerken.

500 deelnemers 
 burgerforum 

Weekend 1
BOERENweekend

KennisCoalitie
Wetenschappers en 

praktijkmensen die op 
afroep beschikbaar zijn

 om hun kennis te delen.

Kennisbalie
De werkplaatsen kunnen 
hier gedurende de hele 

forumfase vragen stellen.

500 deelnemers 
gaan door naar het   

 burgerforum 

BURGERRAAD 
Alle 1000 deelnemers van de Burgertop worden
uitgenodigd om te stemmen over de voorstellen.

 

dag 1
Inspiratiecarrousel

dag 2
Belangenmarkt

dag 1
Kenniscarrousel

 dag 2 
Kennisfestival

Weekend 2

Weekend 4 en 5
Uitwerken voorstellen

Weekend 3

Weekend 6
Panelpresentaties

Burgerpanel Boerenpanel Politicipanel Expertpanel

Kennis & wetenschap

Belangenorganisaties

625 
gelote inwoners 

125 
Ambtenaren & politici

125 125 
Vrijdenkers

Boeren, terreinbeheerders
en grondeigenaren

Hoe ziet het proces eruit?

Wat vinden wij belangrijk 
voor de toekomst 
van de landbouw?

 

Loting

Ziet toe op een eerlijk en 
onafhankelijk proces.

Oversight committee

Wij voeren in Nederland een scherp debat 
over de  toekomst van de

   Landbouw.  

zullen we er toch samen uit moeten komen. 
Dat kan door samen in gesprek te gaan!

 

Burgerberaad

Daarin krijgen wij helder welke zorgen en ideeën we delen en kunnen we tot 
gezamenlijke oplossingen komen.

G1000Landbouw

HOE ZIET ONZE LANDBOUW ER IN 
DE TOEKOMST UIT? 

“Ja, dit zijn de 
waarden die wij 

delen!”


