
         

23 mei 
Uitnodiging

 

symposium & 
theatervoorstelling

Workshops

Op 23 mei 2018 wordt op Dairy Campus het symposium 
‘Biodiversiteit en Melkveehouderij’ georganiseerd. 
Deze dag is speciaal voor studenten en jongeren (tot 35 
jaar) uit de melkveehouderij en het bedrijfsleven. 
 
Veel initiatieven zetten zich met veel enthousiasme in 
voor het weidevogelbeheer en voor de koe in de wei, 
maar er is meer nodig. De partijen moeten met elkaar 
worden verbonden om kennis uit te wisselen en om het 
vervolgens om te zetten naar een praktijkgerichte 
aanpak voor de melkveehouders. Op dit symposium 
wordt het startsein gegeven om aan de slag te gaan 
met deze uitdaging. 
 
Louise Fresco (voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Wageningen University & Research) trapt deze dag af. 
Daarna komen diverse sprekers aan het woord maar ga 
je als deelnemer ook zelf aan de slag in workshops. 
 
Aansluitend wordt in een mobiel theater, in het weiland
de theatervoorstelling ‘Koning van het Grasland’ gespeeld.

09.30 - 10.00 uur:  Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.20 uur:  Aftrap door Louise Fresco

10.20 - 12.15 uur:  Vier invalshoeken 

12.15 - 13.00 uur:  Lunch
 
13.15 - 15.15 uur:  Workshops met een plenaire  
 terugkoppeling

15.30 - 17.00 uur:  Theatervoorstelling ‘Koning  
 van het Grasland’ 

17.00 – 18.00 uur:  Afsluiting met hapje en   
 drankje

Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 
o.l.v. Guus van Laarhoven 

Higtech meets biodiversity 
o.l.v. Kees Lokhorst en Gerard Migchels 

Hoe verdient boer geld met natuurinclusieve landbouw 
o.l.v. Wiebren van Stralen met een melkveehouder

Toekomst GLB: biodiversiteit van Brussel tot Blessum 
o.l.v. Anne van Doorn

Koe- koeienrassen en biodiversiteit
o.l.v. Roel Veerkamp en Sipke Joost Hiemstra 

Biodiversiteit vanaf de bodem 
o.l.v. Nick van Eekeren, Nyncke Hoekstra en VHL

Biodiversiteit 
en melkveehouderij
Biodiversiteit 
en melkveehouderij

Programma

Locatie: Dairy Campus 
Boksumerdyk 11, 9084 AA Leeuwarden
Kosten: 75,-- p.p. (excl. BTW) 

Aanmelden? Stuur een email naar: 
symposiumDairyCampus@wur.nl

Vier invalshoeken
Wat wil de weidevogel: Dick Melman 

Wat wil de koe: Agnes van den Pol

Wat wil de boer: Alex Datema
 
Wat wil de burger:  
vertegenwoordiger Rabobank NL


