
Het klimaat is er slecht aan toe … en dit heeft grote gevolgen 
voor de landbouw. Tegelijkertijd draagt ons voedsel een grote 
verantwoordelijkheid voor de uitstoot van broeikasgassen. 

Welke linken bestaan er tussen klimaat en landbouw? Hoe 
kunnen we de landbouwers beter ondersteunen in het licht van de 
klimaatverandering? Welke goede landbouwpraktijken bestaan 
er om zich aan te passen aan de opwarming van de aarde en te 
vermijden eraan bij te dragen ? Welk overheidsbeleid kan worden 
ontwikkeld om beter rekening te houden met het verband tussen 
klimaat en landbouw? Welke rol is weggelegd voor het middenveld, 
de beweging voor voedselsoevereiniteit en de klimaatbeweging ? 

Aan de hand van presentaties door academici, landbouwers en 
maatschappelijke organisaties, beantwoorden we deze essentiële 
vragen en denken we samen na over hoe we kunnen handelen. 
De conclusies van deze dag zullen gebruikt worden om politici te 
interpelleren naar aanleiding van de verkiezingen in 2019.

Atelier - Workshop
Landbouw en klimaatverandering: wat zijn de 

uitdagingen? Welke acties zijn nodig?

Panel gesprek en workshops voor iedereen (landbouwproducenten, 
geïnteresseerde organisaties en verenigingen, onderzoekers, burgers)

Praktische info
Plaats: Maison culturelle d’Ath (Rue du Gouvernement) - 5 min 
van het station van Aat - 40 min met de trein van Brussel.
Date: Donderdag 15 november van 13u tot 18u                          
Info en vragen: johan@fian.be 0494/691799 
De lezingen en ateliers zullen in twee talen doorgaan (Nl-Fr). Er 
wordt simultane vertaling voorzien. Gelieve in te schrijven en aan 
te geven of u vertaling nodig heeft.

Gratis



Programma
13u00 Ontvangst en lunch (bord met lokale producten uit de 
boerenlandbouw)
13u30 De middag wordt ingeleid door een presentatie 
van Olivier De Schutter over de uitdagingen waarvoor ons 
voedselsysteem staat, een klimatoloog die zal spreken over de 
verantwoordelijkheid van de landbouw in de klimaatverandering 
en de impact van de klimaatverandering op de landbouw (vooral 
in België) en een vertegenwoordiger van de Confédération 
Paysanne (FR) die zal uitleggen hoe de boerenlandbouw echt deel 
uitmaakt van de oplossing.
15u00-16u Ateliers
• De effecten van de klimaatopwarming op de landbouw 

in de praktijk: hoe beleven boeren en boerinnen de 
klimaatopwarming en welke ondersteuning is er nodig?

• Welke rol is weggelegd voor het middenveld, de beweging 
voor voedselsoevereiniteit en de klimaatbeweging op vlak van 
strategie, allianties en acties. 

16u15-17u15 Ateliers
• Welk overheidsbeleid kan worden ontwikkeld om beter 

rekening te houden met het verband tussen klimaat en 
landbouw?

• Welke goede landbouwpraktijken bestaan er om zich aan 
te passen aan de opwarming van de aarde en te vermijden 
eraan bij te dragen ?

17u30-18u Slot
18u Drink

Sprekers: Olivier De Schutter (co-president IPES-Food), een 
vertegenwoordiger van de Confédération Paysanne (Frankrijk), 
Rebecca Thissen (CNCD-11.11.11), Tijs Boelens, (producent/ 
Boerenforum), Florine Marot (FUGEA), Rudolf Köchli (producent/
Map), Vincent Delobel (producent/Map/Fugea)


