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Welkom bij de derde nieuwsbrief Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM).  
 
27 januari: ‘Groener boeren verdient beter!’ 
Op 27 januari 2022 ben je welkom bij de online Inspiratiebijeenkomst: 

'Groener boeren verdient beter! Belonen met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij' 
Ontdek hoe ambities gerealiseerd worden met BBM en hoe partijen samenwerken om de melkveehouders 
die hieraan bijdragen te belonen. Bekijk het gehele programma en geef je op voor de online bijeenkomst:  

• klik hier 
 
Gratis kaarten Biokennisweek 2022 voor deelnemers BBM 
Van 10 tot 13 januari vindt de online Biokennisweek plaats, met een programma vol interessante webinars. 
Je kunt onderwerpen verwachten als gezonde bodems, kruidenrijk grasland, wat er komt kijken bij 
omschakeling naar biologische landbouw, agroforestry en verdienmodellen, biologische vliegenbestrijding, 
de biologische zuivelmarkt, directe verkoop via je boerderijwinkel, culinaire activiteiten op de boerderij, 
voederbomen etc etc.  Voor de deelnemers van Brabants Bodem zijn er gratis kaarten. Meld je aan en bekijk 
het volledige programma:  

• klik hier 
 
Oproep: ZLTO Ambassadeurs Biodiversiteitsmonitor  
ZLTO zoekt ‘Ambassadeurs Biodiversiteitsmonitor’, die met het bestuur in gesprek willen gaan en zich samen 
met ZLTO willen inzetten voor een duurzame melkveehouderij. ZLTO is partner in BBM omdat het belangrijk 
is dat groener boeren loont. Hierover gaat zij graag in gesprek met een aantal enthousiaste BBM-deel-
nemers. De rol van ‘Ambassadeur Biodiversiteitsmonitor’ wordt in overleg met jou ingevuld en je ontvangt 
een passende vergoeding. Ben je enthousiast over biodiversiteit op je bedrijf, vind je het leuk om dit met 
anderen te delen en ga je hierover graag met ZLTO in gesprek? Meld je dan aan bij marjon.krol@zlto.nl. 
  
Het projectteam BBM wenst je fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. 
 
Colofon 

• Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door het projectteam Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en de 

Collectieven Agrarisch Natuurbeheer West- en Midden-Brabant. Het projectteam BBM bestaat uit Andrea Almasi  
(aalmasi@brabant.nl), Carlo Braat (Brabants Landschap), Annelies Balkema (Waterschap de Dommel), Marjon Krol (ZLTO).  

• Projectleider namens de Collectieven West- en Midden-Brabant voor de uitvoering: Erik van Moorsel (bbm@anbbrabant.nl) 
Dankzij financiering van het Ministerie van LNV, de waterschappen ‘De Dommel’, ‘Aa en Maas’ en ‘Brabantse Delta’ en de 
provincie Noord-Brabant, kunnen deelnemende melkveehouders drie jaar lang beloond worden voor hun prestaties voor 

bodem, water, natuur en landschapskwaliteit. Alle informatie over BBM: Klik hier  

https://www.vangoghnationalpark.com/groener-boeren-verdient-beter
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/nieuws+home/2118271.aspx?t=Biokennisweek-zet-schijnwerpers-op-Brabant
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