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Project: Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 
 
Binnen dit project (onderdeel van www.Agroleeft.nl ) wordt lesmateriaal ontwikkeld over de 
biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, om (landelijk) toe te passen in groen (V)MBO-onderwijs. Hierdoor zal het 
abstracte begrip, invloed op biodiversiteit, voor studenten binnen het onderwijs en voor de melkveehouders meer 
tastbare inhoud krijgen. Dit biedt een waardevolle invulling voor lessen over natuur, ecosystemen, biodiversiteit 
en Natuurinclusieve landbouw (NIL). Studenten gaan in overleg met een melkveebedrijf zelf data verzamelen om 
de invloed op biodiversiteit in beeld te brengen. Het lesmateriaal is gebaseerd op hulpmiddelen die momenteel 
binnen sectoren ontwikkeld en toegepast worden voor het monitoren van biodiversiteit op landbouwbedrijven. 
Het sluit daarmee perfect aan bij ontwikkelingen in de sectoren melkveehouderij en akkerbouw en bij de doelen 
en hulpmiddelen die worden ontwikkeld in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de SDG’s.  

 
Onderdeel van het project zijn 4 regionale masterclasses om de resultaten te delen zodat studenten, 
docenten en bedrijven dit kunnen gaan testen. De ervaringen van deze testen worden gebruikt om de 
‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ definitief te maken (september-oktober) en opgeleverd kan 
worden in november 2021. 
Doelgroep: medewerkers van projectpartners (CITAVERDE, Helicon, Rabobank, Natuurrijk Limburg, 
overig) o.a. docenten: ondernemen, melkvee, green science, avo, loonwerk, groene ruimte en 
studenten. 

Datum  24 maart 2021 9:00-11:30 
Plaats CITAVERDE-locatie Horst Spoorweg 8, 5963 NJ Hegelsom 
Uitvoering Hybride: Fysiek en online Opname door: Helicon Opleidingen 
 Fysiek aanwezig:  

(RIVM en CITAVERDE-coronarichtlijnen 
zijn van toepassing) 

Genodigden na aanmelding via 
g.vanlaak@citaverde.nl  

 Onlinemogelijkheid:  Te volgen via teams via deze LINK 
9:00 Welkom en inleiding Ger van Laak 
9:05 Biodiversiteit meten voor doeners 

Op het bedrijf en omgeving 
CITAVERDE 
Peter Harrewijn en Felicitas Lang 

9:40 Korte pauze  
9:45 Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij 

Inhoudelijk 
Didactisch 

 
Jelle Zijlstra - WUR 
Janneke Beckers - CITAVERDE 

11:25 Afsluiting en mededelingen Ger van Laak 
11:30 Einde bijeenkomst  

Procedure:  
1. Aanmelden om fysiek aanwezig te zijn: Mail aan G.vanlaak@citaverde.nl  
2. Volgen online/stream: Teams via deze LINK en later terug te zien via deze: LINK 
 
Met vriendelijke groeten, 
WUR:  Jelle Zijlstra 
CITAVERDE: Janneke Beckers en Ger van Laak 
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