UITNODIGING

SYMPOSIUM
‘AGROBIODIVERSITEIT,
VANDAAG EN MORGEN’
Maandag 30.11.2015
Provinciehuis, Leuven

“Agrobiodiversiteit, vandaag …
De landbouwers in Vlaanderen ondersteunen en benutten
sinds jaar en dag verschillende ecosystemen. Daarbij groeit nu
het inzicht in het belang van de (agro)biodiversiteit. Het beleid
volgt hierin en verplicht of stimuleert de landbouwer. Maar,
agrobiodiversiteit is geen zwart-wit-verhaal. Wat doen de landbouwers vandaag? Wat is de rol van het beleid? Wat zijn de
obstakels en hoe kunnen we hier mee omgaan? Hoe kunnen
agrobiodiversiteit en moderne landbouw verzoend worden?
… en morgen”
Het onderzoek naar ecosysteemdiensten zoals natuurlijke
plaagbeheersing, bestuiving en biodiversiteit in cultuurgewassen opent nieuwe perspectieven voor de agrobiodiversiteit.
Wat leren we uit het onderzoek? Wat kan op korte termijn in de
praktijk worden toegepast? En welke richting gaat het verdere
onderzoek uit?

PROGRAMMA
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Welkom en voorstelling programma
13.35 uur	Openingswoord door gedeputeerde Monique
Swinnen
13.45 uur BLOK 1 ‘Vandaag’
• Agrobiodiversiteit in het Dijleland
• Agrobiodiversiteit in Vlaanderen, samenspel van
praktijk en beleid | Mathias Abts - Vlaamse Overheid,
Departement Landbouw en Visserij
• Kansen en knelpunten op het terrein | Toelichting
door Agnabio (agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit - Vlaamse Overheid)
• Wilde bestuivers in het Hageland | Raf Stassen Coördinator Regionaal Lanschap Zuid-Hageland
15.00 uur Pauze

PRAKTISCHE INFO
LOCATIE
PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRABANT (RAADSZAAL)
Provincieplein 1, Leuven

WANNEER
MAANDAG 30 NOVEMBER 2015
om 13.00 uur.

INSCHRIJVEN is verplicht, maar deelname is GRATIS
www.vlaamsbrabant.be/agrobiodiversiteit

MEER INFO
Jonas De Win
tel. 016-21 37 52
jonas.dewin@vlaamsbrabant.be
BELEIDSVERANTWOORDELIJKE
Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw
Dit symposium is het afsluitmoment van het draagvlakverbredingsproject ‘Agrobiodiversiteit in het Dijleland’. De draagvlakverbredingsprojecten zijn een initiatief
van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos,
het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Landbouw
en Visserij, en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Landmaatschappij.

15.20 uur BLOK 2 ‘Morgen’
• Ecosysteemdiensten in Vlaanderen, hopeloos
verloren? | Peter Van Gossum - INBO, onderzoeksgroep
Rapportering & Advisering
• Optimalisatie van functionele biodiversiteit in
het agrarisch landschap | Felix Wäckers - Voorzitter
stuurgroep ELN-FAB, verbonden aan Lancaster University
en directeur onderzoek Biobest
• De toekomst van agrobiodiversiteit in landbouwproductiesystemen en cultuurgewassen |
Wannes Keulemans - K.U.Leuven, Professor Plantenbiotechniek
16.30 uur Vragen uit het publiek (synthesemoment)
16.45 uur Netwerkmoment met drankje

