PERSBERICHT
Op donderdag aanstaande, 22 juni 2017 biedt het euregionaal forum „Landbouw en landschap
voor een gezamenlijk toekomst” de deelnemers uit de grensgebieden van Nederland, België en
Duitsland een reeks aan voordrachten, best practices en interessante aanzetten rondom het
thema landbouw en landschap en vooral hun samenspel.
Het mooie landschap van de Euregio Maas-Rijn met haar heuvelruggen, plateaus en dalen, met haar
vele bronnen, beken en rivieren, planten en dieren wordt natuurlijk in eerste instantie door natuurlijke
processen, de ecosystemen, gecreëerd. Zou er echter geen landbouw zijn, dan zouden in de regio
overwegend venen en bossen voorkomen. Het zogenoemde “cultuurlandschap” van het
Drielandenpark, dat zo gewaardeerd wordt, is een product van de landbouw: zij het in Oost-België, in
het Land van Herve en in Voeren voornamelijk het weidebedrijf en de melkveehouderij maar ook de
akkerbouw als men dieper in het Haspengouw, het Heuvelland en het Akener land terecht komt.
Enerzijds gaat de oriëntering van de landbouw op Europese richtlijnen, de noodzakelijkheid van de
positionering in de globale markt, de industrialisering, de specialisering en de vergroting van bedrijven
meestal gepaard met een vermindering van kleine landschapselementen.
Anderzijds stelt de maatschappij steeds meer eisen aan de agrariërs, zoals bijvoorbeeld een wildgroei
aan bureaucratie, zorgdragen voor een hoge waterkwaliteit, biodiversiteit evenals een attractief
recreatielandschap en dit bij zeer lage voedselprijzen en stijgende grondprijzen.
Dit spanningsveld brengt moeilijkheden evenals uitdagingen met zich mee voor het overleven van
vooral kleine familiebedrijven alsook conflictpotentieel tussen de verschillende gebruikers van het
landschap.
In de Euregio Maas-Rijn zijn er echter ook vele projecten, initiatieven en acties, met het doel een
duurzame richting in te slaan en de verschillende belangen van de acteurs samen te brengen.
Samenvattend gaat het bij het forum „Landbouw en landschap voor een gezamenlijke toekomst“
erom, coöperatieve acties rondom de verschillende thema’s nader onder de aandacht te brengen. Te
noemen zijn hier bijvoorbeeld de thema’s regionale producten en korte verzorgingsketens, bio-

energie, samenwerking tussen landbouw en waterbeheer of de vraag, wie voor het landschap betaalt
en wie ervan profiteert,…
Interessante aanzetten en veelbelovende oplossingen in een euregionaal perspectief te belichten, te
bediscussiëren en in grensoverschrijdende netwerken verder uit te dragen, is het uiteindelijke doel van
ons forum.
Praktische informatie:
Euregionaal forum „Landbouw en landschap voor een gezamenlijke toekomst“
op donderdag 22 juni 2017
van 09.30 tot 16.30 uur
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Programmaoverzicht bijgevoegd.
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