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Webinars maandag 16 januari 2023

Webinars dinsdag 17 januari 2023

Overzicht webinars Biokennisweek

09.30 -10.00 10.00-10.30 uur 10.30-11.00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00

Online 
workshop 1

87. 
Boerentroonre-
de door Gerjo 

Koskamp en 
Jara de Rooij

26. 
Duurzame en 
toekomstbe-

stendige akker-
bouw: passende 
teeltstrategieën 

17. 
Bio-checker:      
de wegwijzer 
in verplichte 

aanduidingen 
voor  biologi-

sche keten.

80. 
Ervaringen 

met dubbel-
doel Kippen

20. 
Omschakelen 

voor land-
bouwers

45. 
Efficiënt met 

stikstof

32. 
Persistentie van 

witte klaver voor 
de biologische 

melkveehouderij

35. 
Biodiversiteit 
en Agrofores-
try systemen

41. 
De voordelen 
en kracht van 
online leren. 
Doe je mee?

31. 
Importeur /

handelaar, hoe 
stelt u uw biolo-
gische risicobe-

heersplan op?

65. 
Ekoland Innova-
tieprijs 2023: de 
genomineerden

72. 
Regeneratie-
ve landbouw; 

een sterk 
verdienmodel

Online 
workshop 2

30. 
Verwerker, hoe 
stelt u uw biolo-
gisch risicobe-
heersplan op?

78. 
Routekaart 

bedrijfsoverna-
me: stapsgewijs 

naar start of 
overname

52. 
Miscanthus is 

hot! Ervaringen 
met het gebruik 

als strooisel

107. 
Lupine; van 

land tot bord 

70. 
Over Patago-

nia en steward 
ownership 

64. 
Boerderijwinkel, 
abonnement en 
webwinkel: slim 
je eigen produc-

ten verkopen

14. 
Landbou-

wer,heb jij je 
biologisch 

risicobeheers-
plan al op orde?

3. 
Minimalisa-
tie belasting 
bestrijdings-
middelen op 

bedrijfsniveau

13. 
Kringloop-

landbouw als 
startpunt

54. 
Efficiënt om-

gaan met mest 
in de biologische 

akkerbouw ?

92. 
Met groen, goud 

in handen!

33. 
Pesticide insleep 

in de melk-
veehouderij

09.30 -10.00 10.00-10.30 uur 10.30-11.00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00

Online 
workshop 1

119. 
Toelichting actieplan LNV

53. 
Regionaal 

krachtvoer, 
een (ir)ratio-
nele keuze?

21. 
Preview en 

gesprek: ‘Onder 
het Maaiveld’ 

127. 
Microbioom: 

wie, waar 
en wat? 

23. 
Certificering van 
verkooppunten; 
laatste schakel 
in de keten voor 

consumenten

44. 
Kan de biologi-

sche sector gen-
techvrij blijven?

71. 
Beweidings-

management 
bepalend 

voor kostprijs 
melkveebedrijf

24. 
Inspecties bij 
landbouwers

69. 
Zaadvaste 

rassen: kansen 
voor de branche

50. 
Natuurlijke dier-
geneesmiddelen 
- feiten & fabels

47. 
Groene mid-

delen in de 
akkerbouw?

Online 
workshop 2

18. 
Bedrijfsbeschrij-

ving maken: 
waarom en wat 

staat hierin?

9. 
Hoe maak ik 

een agrofores-
try plan voor 
mijn bedrijf?

12. 
Beheersing 
van trips in 
uien en prei

11. 
Slimmer 

bemesten

128. 
Kalfjes bij 

de koe 

79. 
Bedrijfsoverdracht: wat 

komt erbij kijken?

28. 
Friesland-

Campina op 
zoek naar 

Biologische 
melk

5. 
Groene Ver-

edeling, voor de 
hele biologi-

sche keten

25. 
Inspecties bij 
verwerkers

95. 
Strokenteelt, 

ook iets 
voor jou? 

Online 
workshop 3

29. 
Het zaadmi-

crobioom

106. 
Energiebespa-

ring én verduur-
zaming in je bio-
winkel? Het kan!

110. 
Toekomstboe-
ren: een eerlijk 
verdienmodel

113.
Een zelfbedie-
nings-boeren-

winkel in de 
stad, werkt dat?

114. 
Biologisch: 

een sector in 
beweging!

116.
Biokennis op 

Groen kennisnet 

10. 
Grond voor de 
transitie naar 

natuurvriende-
lijke landbouw

112. 
Hoe organi-
seer je een 

boer-burger 
dialoog?

86. 
Aangepast 

landschappelijk 
ontwerp voor 

natuurinclusie-
ve biologische 

akkerbouw

117. 
The Planetscore 
– a sustainabi-

lity label that 
lets organic 

shine (English)

Wetgeving

THEMA’S Boeren & TuindersMarktontwikkeling

Biodiversiteit & KlimaatOmschakelen


