Living Lab Fryslân
Voor een inspirerend verhaal over de mogelijkheden voor verduurzaming van de landbouw kun je bij
ons terecht; Living Lab Fryslân (LLF) natuurinclusieve landbouw. Wij zijn sinds 2016 actief binnen de
provincie met de stimulering van verduurzaming van de landbouw. Wij faciliteren en initiëren
projecten en initiatieven die hier aan bij dragen.
Het doel van het Living Lab is: Agrariërs en aanverwante partijen helpen om stappen te zetten naar
een vorm van landbouw, die bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en waar tegelijkertijd een goede
boterham verdiend wordt.
We focussen ons op de praktische toepassing op het boerenerf, daar zijn al onze acties, projecten en
activiteiten op gericht.
Voorbeelden van thema’s waarvoor je bij Living Lab terecht kan, zijn:
-

Natuurinclusieve landbouw
Kringlooplandbouw
Samenwerking melkveehouderij- akkerbouw
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Kruidenrijk grasland
Natuurinclusieve stal
Ecologisch slootbeheer
Biodiversiteit rondom het boerenerf

Benader ons gerust om te vernemen of en hoe we een presentatie of boeiende excursie voor jullie
kunnen organiseren en met elkaar af te stemmen welk onderwerp passend is bij jullie groep.
Contactgegevens:
www.livinglabfryslan.frl
info@livinglabfryslan.frl
06 8398 0000

Landbouw Adviespool
De Landbouw Adviespool (LAP) is begin 2021 opgericht, als onderdeel van Living Lab Fryslân. We
merkten dat er steeds meer vragen van boeren bij LLF binnenkwamen die advies op maat nodig
hadden om tot concretisering van natuurinclusieve landbouw (NIL) op het eigen bedrijf te komen.
Het doel is: Boeren advies op maat leveren door de inzet van onafhankelijke experts, zodat
concrete stappen worden gezet op het gebied van duurzame landbouw in de provincie Fryslân.
Inmiddels bestaat de LAP uit zo’n 30-tal onafhankelijke adviseurs, een ieder is expert op zijn / haar
eigen vakgebied.
Voorbeelden van thema’s waarvoor je bij de LAP terecht kan, zijn:





Zorg voor Natuur en Landschap. Denk bijv. aan: Groenblauwe dooradering, kruidenrijk
grasland.
Minder impact op het milieu. Denk bijv. aan: Optimaliseren bedrijfskringloop, samenwerking
melkveehouderij – akkerbouw.
Beter benutten van natuurlijke processen. Denk bijv. aan: Beweiding, gebruik van klavers en
kruiden.
Bedrijfseconomische inpassing van natuurinclusieve landbouw

Benader ons gerust om te vernemen of één van onze aangesloten adviseurs een presentatie voor
jullie groep kan houden.
Contactgegevens:
www.lap.frl
info@lap.frl
06 22 349 008

