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Het doel is het naar een hoger niveau 
tillen van organisatie en netwerken, 
en het ontwikkelen van een meer 
gezonde, productieve en harmonieuze 
landbouwsector in Europa op de lange 
termijn.

Voedsel en landschappen in Europa 
worden sterk beïnvloed door de manier 
waarop boeren en grondbeheerders zich 
organiseren en door hun vermogen om 
individuele en collectieve activiteiten met 
elkaar te combineren.
BOND zal bijdragen aan het ontsluiten, 
versterken en organiseren van het grote 
potentieel voor collectieve actie en het tot 
stand te brengen van sterke, dynamische 
en effectieve netwerken van individuen en 
groepen boeren en landbeheerders.

De hoofddoelstellingen van het project zijn:

• Studiereizen in zes landen om te leren van 
lokale voorbeelden en successen;

• Een on-line informatieplatform van 
voorbeelden en succesverhalen;

• Een forum waarin projectdeelnemers uit heel 

Europa samenkomen om ervaringen van 
collectieve actie te delen en een netwerk van 
samenwerking voor de toekomst tot stand 
brengen;

• ‘Train the trainer’-sessies om sterkere 
organisaties te ontwikkelen;

• Tien nationale thematische workshops 
gericht op het ontwikkelen van 
samenwerking en netwerken;

• Vier regionale ronde-tafel-gesprekken over 
beleid met boeren, landbeheerders en 
beleidsmakers;

• Afspraken tussen boeren en beleidsmakers 
over specifieke acties ter ondersteuning 
van samenwerking;

• Een Jongeren Forum om een routekaart 
voor de toekomst te ontwikkelen met 
aanbevelingen voor beleidsmakers.

In het BOND project wordt een film 
gemaakt die de verbinding van boeren 
met de natuur en hun belang voor de 
samenleving als geheel belicht. Daarnaast 
levert het project hulpmiddelen, lessen, 
methoden en netwerken om collectieve 
actie te versterken en bruggen te bouwen 
tussen 34 landen in Europa.
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