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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. ‘Schetsen transitie Krimpenerwaard’ is
onderdeel van deze Proeftuin richt zich op het schetsen van toekomstperspectief
voor de landbouw in de Krimpenerwaard.
Welke toekomstbeelden voor de landbouw zijn er en hoe krijgen deze vorm en
invulling in de Krimpenerwaard? Dit is onderdeel van de 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?
Creëren van toekomstbeelden of perspectieven van de landbouw, waarbij het
tegengaan van bodemdaling, bijvoorbeeld via een hoger grondwaterpeil, water
infiltratiesysteem of een meer natuur inclusieve bedrijfsvoering, nadrukkelijk
meegenomen wordt.
Op basis van interviews met stakeholders in het gebied, analyse van gegevens en
ontwikkelingen in de sector zijn 9 perspectieven geschetst als denkrichting en
inspiratie. De projecten uit de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard zijn
gekoppeld aan de perspectieven. Het is uitgewerkt in het boekje: Kies je eigen
koers: Proeftuin Krimpenwaard’. De opgedane kennis wordt gebruikt in andere
projecten/trajecten binnen de Proeftuin: Passende koe en Mijn Koers. Buiten de
Proeftuin: in het traject met het College van Rijksadviseurs Landschap.
De transitie wordt samen met agrarische ondernemers vormgegeven, met behulp
van het schetsen van perspectieven willen we hen helpen een keuze te maken
voor de koers die zij met hun bedrijf willen maken. De transitie vraagt een actieve,
stimulerende rol van overheden. De projecten Schetsen transitie en Pilot
vormgeven adaptieve landbouw zijn ook gericht op een transitie bij overheden
(gemeente, waterschap) om deze transitie te stimuleren, versterken en te
verankeren in regelgeving.
Betrokkenen: agrarische ondernemers en overheden
Financiers: Regiodeal, gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland.
Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut is projectleider, hij is bereikbaar via:
N.vanEekeren@Louisbolk.nl
Het project krijgt nu vorm in verschillende andere projecten van de proeftuin.
Project wordt dit jaar afgerond met een evaluatie hoe de schets van perspectieven
vorm hebben gekregen in plannen van de verschillende deelnemers van mijn
koers.
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/
Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard in een Notendop
Dit project loopt tot en met december 2021
Heeft betrekking op de Krimpenerwaard (geen specifieke locatie)
De resultaten en geleerde lessen worden ingezet in het project Pilot Vormgeven
adaptieve landbouw (Mijn Koers), waarin melkveehouders aan hun
ondernemerskoers voor de komende jaren werken. Ook zijn de resultaten benut
voor het project Passende koe. Bovendien hangt dit project samen met alle
projecten binnen de Proeftuin omdat de diverse projecten gekoppeld zijn aan de
geschetste perspectieven.
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