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  Beste deelnemers en belangstellenden, 
 

Welkom bij de najaarsnieuwsbrief Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). 
Het project is goed op stoom en werpt vruchten af voor de deelnemers. Lees maar verder. 
 
 
 
 
a.s.r. biedt korting op pacht aan BBM-deelnemers met score +1000 
Ondernemers met een score op de BBM van 1000 punten of hoger ontvangen bij a.s.r. korting op de 
erfpachtcanon. De korting geldt over de gehele looptijd van het contract en zal de eerste drie jaar 10% 
bedragen. Vanaf jaar vier tot einde looptijd bedraagt deze 5%. Door ondernemers te belonen voor hun 
inzet op het gebied van bodem, biodiversiteit en een duurzame bedrijfsvoering,  
wil a.s.r. de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen.  

• Voor meer informatie:  KLIK HIER! 
 
 
Bijeenkomst voor wie ‘Biologisch’ wil verkennen  
Friesland Campina en Eko-Holland zijn op zoek naar nieuwe biologische melkveehouders.  
Op 24 november van 13:30 tot 16:00u is er een bijeenkomst in Helvoirt (locatie onder voor- 
behoud), voor melkveehouders die willen verkennen of omschakelen naar biologische  
bedrijfsvoering bij hun bedrijf past. Tijdens deze gratis bijeenkomst met rondleiding is er veel 
ruimte voor vragen aan twee biologische melkveehouders en aan adviseur Hanna Pluimes.  

• Aanmelden per mail:  NVonk@brabant.nl  
 
 

Deelnemers Biodiversiteitsmonitor ontvangen eerste beloning 
In 2021 is de eerste groep van 191 melkveehouders gestart met BBM. In oktober 2022 hebben deze 
deelnemers hun eerste beloning ontvangen. We zien een toename in punten ten opzichte van de 
nulmeting. Goed nieuws natuurlijk! Momenteel voert Aequator een evaluatie uit. Hierbij wordt niet 
alleen gekeken naar de scores en ervaringen van deelnemers. Ook wordt nagegaan hoeveel gebruik 
wordt gemaakt van de bijkomende kansen en beloningen. Deze gegevens worden verzameld door in 
gesprek te gaan met zowel de deelnemers als de partners van Brabants Bodem. Resultaten van deze 
evaluatie worden begin 2023 gepresenteerd. 
 

https://asrrealestate.nl/huren-en-erfpachten/landelijk-vastgoed/beloning-voor-duurzaam-boeren
mailto:NVonk@brabant.nl
https://www.aequator.nl/
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Green Dutch start project ‘CO2 vastlegging in blijvend grasland’ 
Op 11 oktober organiseerde Green Dutch de bijeenkomst ‘CO2 vastlegging in blijvend grasland’.  
Ruim 30 melkveehouders en vleesveehouders waren geïnteresseerd in de mogelijkheid om met 
(meer) blijvend grasland op hun bedrijf CO2 vast te leggen en te verkopen. Wil je de presentatie 
ontvangen of aanmelden voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden op jouw bedrijf? 

• Meld je dan op:  info@greendutch.nl  
 
Appeltaart van Iris 
Iris van Wieringen zoekt deelnemers BBM die hun data willen delen en mee willen werken aan een 
interview. Als beloning krijg je een appeltaart en kans op een BOL.com kaart! Hopelijk wil een flink 
aantal van jullie meedoen want het is belangrijk dat de werking van de BBM wordt onderzocht en 
gedeeld. Studenten spelen hierbij een belangrijke rol! Het onderzoek van Iris bij Jan Willem Erisman 
gaat over het verband tussen bespaarde externe kosten (milieukosten) en de beloning met BBM. Iris 
wil voor enkele indicatoren onderzoeken in hoeverre dit overeenkomt. Doe je mee?  

• Geef je op bij Iris:  iris.vanwieringen@hotmail.com 
 
Nieuwe studiegroep rondom de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 
In deze studiegroep wordt door middel van kennisdeling gekeken naar verbeteringen voor jouw score 
op de BBM. De thema’s worden in overleg gekozen. Voorbeelden kunnen zijn: ‘kruidenrijk grasland’, 
‘eiwit van eigen land’ en ‘CO2 en klimaat’. De eerste bijeenkomst is in januari 2023.  
Voor deelname aan de groep wordt een eigen bijdrage van € 150,- gevraagd. Hiervoor krijg je drie 
inhoudelijke bijeenkomsten en een leuke zomerexcursie/BBQ samen met de deelnemers van de 
andere melkveestudiegroepen bij ZLTO! Heb je interesse om deel te nemen of heb je vragen over de 
mogelijkheden? Neem dan contact op met  Maartje Nijssen, zij helpt je graag verder! 

• Bel: 06 29520291 of mail: maartje.nijssen@zlto.nl 
 
Kennissessies Biodiversiteitsmonitor 
Afgelopen periode hebben we voor de deelnemers BBM kennissessies georganiseerd over voordeel bij 
pachtuitgifte, omschakelen naar biologisch, uitzonderingsregel stallenbesluit en Natuurinclusieve 
Landbouw. Deze teams-bijeenkomsten zijn goed bezocht. Begin volgend jaar willen we twee sessies op 
locatie verzorgen. Eén over het nieuwe GLB en één over de derogatie. Wil jij onderwerpen aandragen? 

• Laat het weten:  aalmasi@brabant.nl 
 

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

de Collectieven Agrarisch Natuurbeheer Brabant. Het projectteam BBM bestaat uit Andrea Almasi  
( aalmasi@brabant.nl ), Carlo Braat (Brabants Landschap), Martin Bouwman (Waterschap De Dommel), Marjon 
Krol (ZLTO). Erik van Moorsel ( bbm@anbbrabant.nl ) is projectleider namens de Collectieven ANB 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 BBM: Klik hier! 

https://greendutch.nl/aanmelden-landeigenaren/
mailto:info@greendutch.nl
mailto:iris.vanwieringen@hotmail.com
mailto:maartje.nijssen@zlto.nl
mailto:aalmasi@brabant.nl
mailto:aalmasi@brabant.nl
mailto:bbm@anbbrabant.nl
https://anbbrabant.nl/projecten-overzicht/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij/

