


Oer de takomst 
fan ús greidelân

Oer de toekomst
van ons weidelandschap

About the future
of our meadowland

regionaal nationaal globaal

Uitnodiging

We willen jullie van harte uitnodigen op de start van 
het Gilde van Natuurlijke Boeren en de start van 
de Grote Grutto Race op de dag liefde van vrijdag 
14 februari 2014. Vanaf 15.30 zijn jullie welkom in 
het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. 

Het Gilde van Natuurlijke Boeren gaat zich de komende 
jaren richten op de ontwikkeling van meer Natuurlijke 
Melk in zuivelproducten. Het Gilde wil daarmee een 
nieuwe drager ontwikkelen voor het boerenlandschap 
van Nederland. 

Parallel starten we met de Grote Grutto Race, de voor-
jaarstentoonstelling van het Natuurmuseum Fryslân die 
vanaf 14 februari twee weken te beleven is.

Neem kinderen en kleinkinderen mee!

Beide initiatieven komen voor uit het netwerkinitatief 
Kening fan ’e Greide.

Volg ook www.keningfanegreide.nl
Vragen info@keningfanegreide.nl

2013:   hartverwarmende start 
  Kening fan ’e greide

Wat is de toekomst van het unieke weidelandschap van 
Nederland ons waard? Het bloemrijke koninkrijk van 
de grutto dat geleidelijk ingeruild wordt voor het mono-
culturele keizerrijk van de gans. Prachtvogels daar niet 
van. Maar hoe verhouden wij ons als bewoners tot die 
landschappelijke verandering van onze directe leef-
omgeving? 

Met die vraag is ons netwerkinitiatief in 2011 gestart. 
Intussen is Kening fan ’e Greide niet meer weg te denken 
uit de brede maatschappelijke discussie over het weide-
landschap. De klassieke tegenstellingen in het landschap 
horen wat ons betreft tot het verleden; verbinding is 
de toekomst. En dat is wat Kening fan ’e Greide doet: 
het verbindt mensen aan het landschap!

Afgelopen jaar was overweldigend! Velen hebben samen 
met ons een steen gegooid in de vijver van verandering. 
En vandaaruit zijn we als netwerkinitiatief gegroeid. 
We kunnen en willen niet meer terug. 

Bedankt namens alle Keningen! 

KEEs, HANs, sytzE, GERK, ysBRAND, WIM,  BAstIAAN, IMMIE, tHEuNIs, EELKo, 

HARMEN, KLAAs, JELLE (1), JELLE (2), sJIRK, CHRIs, JoHAN, PyKE, CAtHA-

RINus, HALBE, JoHANNEs, ERIK, FRANs, RENE, sytsE, KLAAs sIEtsE, HAyE, 

NyNKE, DouWE, HARRy, BERt, stEVEN, ANDRE, MARJoLEIN, RINIE, GERDA, 

HARRy, JIMMy, NAtHAN, LEE, Jos, EMMANuEL, ERNst, ANNE, RuDoLF, HENK,

NAtAsJA, MoNIquE, FRED, GERRIt, JARING, sABINE, EN VELE VELE ANDEREN...

2014:  ons netwerKinitiatief
 groeit en bloeit

 


