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Thema: Mineralen kringlopen en agrobiodiversiteit: Doorgroeien na 2015

Deelnemers in Groen(e) Tax(i) naar bijeenkomst!

’s-Hertogenbosch, november 2012
De jaarlijkse Centrale Netwerkbijeenkomst van het project Boeren en
AgroBiodiversiteit vindt dit jaar plaats op dinsdag 27 november.
Om de nadruk op de duurzaamheid van het project te onderstrepen, worden de
deelnemers vanaf een aantal opstapplaatsen naar de diverse locaties vervoerd
met een speciale Groen(e) Taks(i).
De bijeenkomst wordt dit jaar georganiseerd door Proeftuin PION en heeft als
thema:
- In welke mate is ‘Werken aan meer gesloten/efficiëntere
mineraalkringlopen’ gerelateerd aan agrobiodiversiteit?
en
- Hoe draagt dit bij aan “Doorgroeien na 2015”?
Een thema dat de deelnemers confronteert met onderwerpen die de komende
jaren van steeds groter belang zullen zijn, zoals bedrijfsvergroting,
rendementsverbetering en streven naar hogere kwaliteit door duurzaamheid,
dierengezondheid en agrobiodiversiteit.
Het programma is opgebouwd uit bezoeken aan een aantal demobedrijven in
Elsendorp en Landhorst en inleidingen door diverse sprekers. Steeds met als
centraal discussiepunt:
Haalbaarheid & Betaalbaarheid: duurzaam boeren op rendement is
goed voor agrobiodiversiteit, in tegenstelling tot maximalisatie
omzet.
Aanvang 10.00 uur. Einde 15.30 uur.
Graag nodigen wij u, als agrarische ondernemers uit de regio, uit om bij de
Centrale Netwerkbijeenkomst Boeren en AgroBiodiversiteit aanwezig te zijn. U
kunt u aanmelden bij Léonie Burger, leonie.burger@cropeye.com, 0652002195.

Extra informatie:

Het project ‘Boeren en Agrobiodiversiteit’ (BAB) ging op 1 augustus 2010 van
start en is een initiatief van Stichting Overlegplatform Duinboeren, Vereniging
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Eersel-Veldhoven, Vereniging Pion en de
Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. Het wordt medegefinancierd door de
Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling. Andere financiers zijn ZLTO en Landbouw Innovatie
Brabant (LIB).
Het project Boeren en AgroBiodiversiteit kent een drietal doelen:
1. Het ontwikkelen van robuuste landbouwsystemen in drie proeftuinen, door
gebruik te maken van natuurlijke processen en de diversiteit op de
landbouwbedrijven;
2. Het verdiepen en verbreden van beschikbare praktijkkennis binnen de
proeftuinen en deze ontsluiten voor de gehele landbouwsector. Daarnaast
het creëren van draagvlak bij de partners in het landelijk gebied en de
markt;
3. Het zichtbaar maken van de bedrijfseconomische – en milieueffecten van
biodiversiteitsmaatregelen.
Enerzijds wordt ernaar gestreefd om deze doelen te bereiken via een
geconcentreerde aanpak in drie ‘ proeftuinen’. De economische onderbouwing
wordt gedaan in de virtuele Proeftuin-4.
In de proeftuinen wordt geëxperimenteerd, geïmplementeerd en toegepast door
innovatoren, early adaptors en de early majority, met de bedoeling om systemen
te ontwikkelen en te valideren. Anderzijds wordt ook buiten de proeftuinen
gecommuniceerd, om zoveel mogelijk agrarische ondernemers te bereiken, te
overtuigen en te laten werken aan agrobiodiversiteit. Met als centrale boodschap:
Boeren en AgroBiodiversiteit: de natuurlijke weg.

Voor meer informatie over de Centrale Netwerkbijeenkomst en alle overige
onderwerpen aangaande Boeren en AgroBiodiversiteit kunt u zich richten tot
Angela van der Sanden, angela.van.der.sanden@zlto.nl, 0650528487 of
0732173236.

