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Beste deelnemers en geïnteresseerden, 
Welkom bij de vierde nieuwsbrief Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). 
Er is belangrijk nieuws over uitbreiding van het project, dus lees snel verder. 

Gezocht nieuwe deelnemers BBM! 

Goed nieuws: er is ruimte voor 140 nieuwe deelnemers in het project Brabantse Biodiversiteitsmonitor 
Melkveehouderij (BBM), nu ook buiten het Van Gogh Nationaal Park. Meld je aan als je nog niet deelneemt 
of deel de wervingsfolder en aanmeldlink met collega’s. 

• Aanmelden: https://anbbrabant.nl 

Korting op zaaigoed kruidenrijk grasland 

Wil je meer kruidenrijk grasland op je bedrijf en daarmee je BBM-score verhogen? Lees dan verder. 

Vanaf 28 februari kun je met € 150 korting* een zaaimengsel bestellen voor kruidenrijk grasland. Er zijn 
verschillende mengsels beschikbaar, ook biologisch. Er is budget voor maximaal 275ha, wie het eerst komt…. 

• Heb je interesse? klik hier voor je bestelling 

Naast deze korting kun je ook gratis gebruik maken van uitgebreide begeleiding in de vorm van webinars en 
open dagen over beweiden, maaien etc.... 

*Provincie Noord-Brabant en Brabants Bodem financieren deze actie samen.

Gratis individueel adviesgesprek biologische melkveehouderij 

Wil jij je oriënteren op biologische melkveehouderij? Dan is dit een bericht voor jou. 

Je kunt nu gratis een individueel adviesgesprek aanvragen met Hanna Pluimes van ‘Voor Bio'. Hanna kent de 
sector door en door. Met ruim 20 jaar ervaring met alle facetten van de omschakeling naar biologische 
landbouw ondersteunt zij het bestuur van Ekoholland. 

https://anbbrabant.nl/
https://1001ha.nl/
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Samen met Hanna kun je de stappen naar een eventuele omschakeling in beeld brengen en meer zicht 
krijgen in kosten en inkomsten. Dit adviesgesprek is vrijblijvend en de kosten worden volledig door de 
provincie vergoed.  

• Interesse in zo’n gesprek?   klik hier voor het invulformulier 

 

Kennissessie Bodemgezondheid in de praktijk op 4 maart 2022 
 
Op 4 maart, 12.30u staat de eerste kennissessie gepland voor de deelnemers van de Brabantse 
Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Deze kennissessie zal digitaal zijn, omdat live samenkomen met de 
huidige maatregelen nog lastig is. In deze kennissessie linken we biodiversiteit aan het thema bodem. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn ‘algehele bodemgezondheid’, ‘weidegang’, ‘verantwoord gebruik van 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen’. Deelname aan de kennissessies is gratis.  
 

• Meedoen?    Aanmelden kennissessies 
 
In mei en juni volgen nog twee andere kennissessies met als thema: ‘voer’ en ‘natuur en omgeving’. Ook hier 
kun je je alvast voor aanmelden. We verwachten dat deze sessies op locatie kunnen plaatsvinden. 

 

 
 
 
 
 
 
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).  
Erik van Moorsel ( bbm@anbbrabant.nl ) is projectleider namens de Collectieven West- en Midden-Brabant voor de 
uitvoering van de subsidieregeling. 

• 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 de BBM: Klik hier  

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/landbouw-en-voedsel/2022/brabant-gaat-voor-biologisch
https://www.aanmelder.nl/kennissessie-bodemgezondheid-brabant/subscribe
https://www.aanmelder.nl/kennissessie-bodemgezondheid-brabant/subscribe
mailto:aalmasi@brabant.nl
mailto:bbm@anbbrabant.nl
https://anbbrabant.nl/projecten-overzicht/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij/



