Vormgeven adaptieve landbouw (Mijn Koers)
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In de Krimpenerwaard beheren melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap.
Voor een toekomst met perspectief zijn er uitdagingen: van klimaatverandering tot
bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De
Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard gaat deze uitdagingen aan voor een sterke
landbouw en een mooi landschap. ‘Vormgeven adaptieve landbouw (Mijn Koers)’
is onderdeel van deze Proeftuin en richt zich op het management van
veranderingsprocessen en integratie van alle afzonderlijke projecten binnen de
Proeftuin.
In Vormgeven adaptieve landbouw (Mijn Koers) komen alle pilots van de Proeftuin
samen. Dit traject zoekt dan ook het antwoord op de centrale onderzoeksvraag
van de Proeftuin Krimpenerwaard: Hoe kunnen melkveehouders in de
Krimpenerwaard een economisch rendabele onderneming blijven runnen en
tegelijkertijd voldoen aan maatschappelijke vereisten rond bodemdaling, behoud
cultuurlandschap en klimaat?
Vormgeven adaptieve landbouw wordt concreet in het programma Mijn Koers. In
het programma Mijn Koers werken melkveehouders aan hun ondernemerskoers
voor de komende jaren. Ze ontdekken/bepalen wat bij hen past, welk
ondernemersperspectief daarbij hoort en toetsten hun perspectief in hun
omgeving. Vervolgens maken zij een plan met concrete acties en stappen om hun
doel te bereiken.
Bereikte resultaten tot nu toe:
• 2 deelnemersgroepen lopen, deelnemers geven aan toegevoegde waarde te
ervaren
• In 2021 2x nieuwe deelnemersgroepen gestart.
• Sessies met deelnemers en expertgroep-leden over ondernemerschap en (markt)
kansen
• Koers sessies met erfbetreders
• Koers sessie met gemeenten
• Koers sessies rond thema’s van ondernemers (korte keten, verbinding
samenleving en grond)
Beoogde resultaten:
• Mijn Koers sessie voor groep erfbetreders en -beïnvloeders
• Koerssessies; online themasessies voor alle deelnemers en andere
belangstellenden
• Mijn Koers kennis ‘van buiten’ inbrengen om plannen van ondernemers te
verrijken
• Mijn Koers verbinden aan gebiedsontwikkeling Krimpenerwaard.
Agrarische ondernemers, overheden.
Betrokkenen: agrarische ondernemers, overheden, erfbeterders, onderzoekers
proeftuin, expertgroep leden
Financiers: Regiodeal, gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland.
Projectleider is René Schepers van Schepers Adviseurs. Hij is bereikbaar via:
info@schepersadviseurs.nl
Actief, in 2021 zijn nieuwe deelnemersgroepen van start gegaan.
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https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/mijnkoers/
Dit project loopt tot en met december 2021
Digitaal en op locatie bij deelnemende bedrijven in de Krimpenerwaard.
Het project hangt samen met alle projecten in de Proeftuin Krimpenerwaard: het
verbindt praktijk en onderzoek uit alle pilots.
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