
Werkschuurbijeenkomsten  
Netwerk, kleinschalig, praktisch, met collega beheerders, regionaal  

 

 

Online Werkschuurbijeenkomst ‘Duurzame pacht’ 

•  Wanneer:      Dinsdag 1 februari 2022 

•  Waar:        Online via Zoom 

 

Tijdens deze bijeenkomst hoort u alles over welke mogelijkheden er zijn voor duurzame 

pacht. Is het betaalbaar en haalbaar? Wat zijn de juridische mogelijkheden om eisen te 

stellen aan duurzaam grondgebruik? Vanuit de Federatie Particulier Grondbezit zal 

pachtdeskundige Paul Kindt zijn licht hierover laten schijnen. Theo Vogelzang bekijkt het 

thema vanuit zijn ervaring bij de provinciale landschappen. Op landgoed Vilsteren is een 

puntensysteem bedacht. De rentmeester en enkele boeren zullen de ervaringen hierover 

met u delen. Jolan Knol heeft veel praktijkervaring met innovatieve pachtcontracten.  

  

•  Programma:  

  

9:45 Digitale inloop 

 

10:00 Welkom door dagvoorzitter Sjaak Hogendoorn (voorzitter 

Deskundigenteam Cultuurlandschap)  

 

10.05 Paul Kindt (FPG): gaat in op de noodzaak dat pachter en verpachter 
samen werken aan een gezonde bodem. De belangen van pachter en 
verpachter staan, zeker als je het over een langere tijdspanne bekijkt, 
niet tegenover elkaar.  

 
10:20 Theo Vogelzang (LandschappenNL): gaat in op de dilemma’s van de 

natuurbeheerders. Enerzijds willen ze graag duurzame landbouw op hun 

verpachtte gronden, anderzijds is het lastig om daar altijd open met de 

agrariërs over te praten.  

10:50   Pauze 



11:00  Jolan Knol (LPB|Sight): schetst op welke manier grondeigenaren en 
pachters kunnen komen tot nieuwe pachtcontracten (en zal vertellen hoe 
de Centrale Grondkamer heeft geoordeeld in een glyfosaat-zaak).  
Van wens tot gang naar de Grondkamer. En geeft op basis van 
goedgekeurde pachtovereenkomsten tips over de gang naar de 
Grondkamer.  

 
11:20 Hugo Vernhout (rentmeester Landgoed Vilsteren): vertelt over het 

puntensysteem op Vilsteren. Hoe is het tot stand gekomen en welke 
keuzes heeft het landgoed gehouden. Een van de agrariërs van Vilsteren 
vertelt wat zijn ervaringen zijn.  

 
11:45 Gesprek met agrariërs Landgoed Vilsteren 
 
12:00 Ronde tafelgesprek met sprekers en Jolan Knol (LBP|Sight) voor het 

delen van ervaringen en vragen over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van Duurzame pacht.  

 

12.30         Einde 

 
 


