
 

Lezingen over STIKSTOF uitdagingen en oplossingen. 
 

De afdeling Duurzame-Technologie van het KIVI organiseert met medewerking van de WUR acht lezingen 
over de landbouwtransitie en stikstofproblematiek. In deze lezingen zal het accent liggen op techniek. De 
lezingen kunnen sturing geven aan de mogelijke oplossingen rond de uitdagingen rond boerenbedrijven, 
schoon (oppervlakte) water, minder schadelijke emissies en herstel van de natuur in Nederland. Het is 
belangrijk dat er goede oplossingen komen over verdienmodellen voor de boeren en ketenpartijen, dat we 
praten over begrippen die de lading dekken. Het is een groot speelveld waar binnen oplossingen moeten 
komen en waar in ontkenners niet te hooi en te gras kunnen grasduinen. 
 

Het speelveld:              Landbouwtransitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donderdag 23 maart: Meet & Greet 

Lezing 1: Invloed van stikstof op de natuur, Aerius model en metingen. 
Spreker: Niels Bronsgeest, Tauw manager. 
 

Lezing 2: Onderzoek naar stikstof verminderende technieken bij 100 boeren in de 
melkveehouderij. 
Spreker: Carsten Schep, WUR. 

 

Woensdag 12 april: Lezing 3: Probleemschets stikstofcrisis in de landbouw en achtergronden.       

   Spreker: prof. dr. ir. Wim de Vries, hoogleraar (WUR) milieusysteemanalyse. 

Lezing 4: Wat gaat er gebeuren bij de gemiddelde gangbare boer? 
Spreker: Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, per 1 mei directeur Food & Agri Nederland 
van de Rabobank.  

 

Woensdag 17 mei: Lezing 5: Rapport Remkes, wat kan er wel. Het grotere plaatje waarop aangestuurd wordt 

in landbouw transitie. 
Spreker: Martin Scholten, WUR. 

 

Lezing 6: De rol van technische innovaties bij het oplossen van de stikstofproblematiek 
met effectief een aantoonbaar resultaat. 
Spreker: Nico Ogink, onderzoeker Milieu en Veehouderij (WUR). 

 

Woensdag 14 juni:  Lezing 7: Vorderingen in de praktijk: De provinciale landbouw LTO en Milieufederaties 

werken samen. 
   Spreker: Petra Souwerbren, directeur Platform Natuurinclusieve Landbouw.  
 

Lezing 8: Economische actoren bij het stikstofprobleem: business cases  
Spreker: Roel Jongeneel, universitair docent, DLO onderzoeker. 

 

Programma’s starten in de middag en lopen tot 21.00 u. locatie is: Antropia, hoofdstraat 8, 3972 LA  Driebergen 
 

Meer informatie en inschrijving voor elke dag via de KIVI site: www.kivi.nl/dt 
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