
Dinsdag 14 februari 2023 | 12.45 – 17.30 uur
KAS Meeting-Eventlocatie, De Bleek 13, 
3447 GV Woerden

Kom naar de officiële lancering van de Biodiversiteits-
Monitor Akkerbouw (BMA)! Met deze monitor kunnen 
akkerbouwers hun prestaties voor biodiversiteit 
meetbaar maken. De BMA vormt zo de basis voor de 
beloning van die prestaties. Aan de basis van de BMA 
staat een samenhangende set van Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s), die stapeling van beloning moge-
lijk maakt. Hierdoor ontstaat een verdienmodel voor 
natuurvriendelijke akkerbouw.

Hoe is dit in de praktijk toepasbaar? Dat wordt duidelijk 
tijdens het symposium. Inspirerende sprekers vanuit 
maatschappelijke organisaties, beleid en praktijk 
belichten de waarde van biodiversiteit, de bijdrage van 
akkerbouwers eraan, de beloning vanuit de markt en 
maatschappij en de rol die de BMA daarbij gaat spelen. 
Ook de uitrol van de BMA in de praktijk is onderdeel van 
het programma.

Programma

12.45 uur Inloop
13.15 uur  Start plenair programma – André Hoogendijk, dagvoorzitter
13.20 uur  Biodiversiteit als maatschappelijk thema – Natasja Oerlemans, WWF
13.35 uur  Biodiversiteit bekeken vanuit de akkerbouwer: wat kunnen telers doen  
 en wat hebben zij hierbij nodig?
13.50 uur  Totstandkoming van de BMA – Matthé Elema, voorzitter stuurgroep BMA
14.00 uur  De rol van de BMA t.b.v. beleidsopgaven – Tineke de Vries, LTO Nederland
14.10 uur  Overhandiging van de BMA-brochure aan het ministerie van LNV
14.15 uur  Visie op het werken met KPI’s – ministerie van LNV
14.45 uur  Pauze
15.00 uur  De doorkijk: van theorie naar praktijk – paneldiscussie met o.a. Peter-Erik  
 Ywema (Avebe), Martine Boon (Rabobank) en René Klein (KPI Kringlooplandbouw)
15.30 uur  Ontwikkelpunten voor de BMA – discussie met de zaal
16.15 uur  Afronding: hoe maken we de BMA gezamenlijk tot een succes?
16.30 uur  Borrel
17.30 uur  Einde

BO Akkerbouw, Provincie Groningen, Rabobank en Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) 
brachten de BMA tot stand in nauwe samenwerking met Wageningen University  
& Research en het Louis Bolk Instituut. De BMA is onderdeel van het Actieplan  
Plantgezondheid van BO Akkerbouw.

Meld u 
hier aan*

Symposium BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw

* Let op: vanwege de beperkte capaciteit van 150 personen geldt ‘vol=vol’.

https://forms.gle/dgrMetr4F6ymS66T6

