Samen aan de slag met meer biodiversiteit
Dairy Campus en Living Lab Fryslân gaan samen verkennen hoe we de boer, burger en koe verder kunnen
brengen naar meer biodiversiteit. Wat gaan we doen?
-

Samen organiseren we een aantal activiteiten voor boeren:
o Masterclasses en themabijeenkomsten
Samen nemen we deel in de ‘landbouwdeal natuurinclusief onderwijs’ van de Provinsje Fryslân
o We gaan bijdragen aan het lesprogramma op de MBO/HBO/WO
o Boeren krijgen de mogelijkheid om praktijkproeven te doen om zo de eigen grenzen te
verleggen.
o Studenten krijgen de mogelijkheid om op praktijkbedrijven te helpen bij de praktijkproeven
en delen de resultaten
o De meest veelbelovende ontwikkelingen worden op Dairy Campus wetenschappelijk getest

Activiteiten
Wat
Masterclass koolstofboeren

Mastersclass grasmelk
Masterclass biodiverse farmwalk
Workshop Biodivers bouwplan
Workshop Hightech voor
Biodiversiteit

Toelichting
Klimaatslim landgebruik vraagt om
vastleggen koolstof in landbouwbodems
vastleggen. Praktijkvoorbeelden en
wetenschappelijke inzichten staan centraal
Hoe maak je grasmelk, wat is het economisch
rendement, welke ontwikkelingen zijn er
wereldwijd?
Beweiding succesvol inplannen met een
weidecoach, kan dat ook bij natuur &
landschapsbeheer ?
Met behulp van ervaringen biodiversiteitsplan
van Dairy Campus wordt het maken van een
eigen biodivers bouwplan geïntroduceerd
Op welke wijze kan hightech ingezet worden
binnen een bedrijf om te komen tot meer
biodiversiteit.

Voor wie?
boeren, studenten
en beleidsmakers
boeren, studenten
en bedrijven
boeren,
collectieven
natuurbeheerders
onderzoekers en
bedrijven
Boeren, studenten
en bedrijfsleven

Voor in de agenda:

11 september 2018:

Studiedag Gras, kruiden & Koeien

Resultaten beweidingsproeven, ervaringen melksamenstelling en graslandgebruik,
impressies Koeien & Kruiden, Amazing Grazing

25 oktober 2018: Aftrap Natuurinclusief onderwijs Fryslân

Officiële startbijeenkomst voor de landbouwdeal natuurinclusief onderwijs. Studenten, boeren en
bedrijfsleven presenteren activiteiten voor komend jaar

Meer weten of meedoen aan onze activiteiten?
Blijf op de hoogte via de www.livinglabfryslan.frl en www.dairycampus.nl
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dairy Campus of volg www.facebook.com/livinglabfryslan

