Gemengd Bedrijf Nieuwe Stijl

Ervaring samenwerking binnen EcoLaNa

Een nieuwe vorm van samenwerken
Bij een “Gemengd Bedrijf Nieuwe Stijl” werken meerdere agrariërs intensief
samen. Kenmerk is dat de bedrijven zowel intensief als extensief kunnen zijn en
een akkerbouw- of veehouderijbedrijf vormen. Deze nieuwe vorm van
samenwerken geeft de ondernemers meer mogelijkheden en ruimte, zowel voor
een meer duurzame landbouw als voor natuur en milieu.

- Externe hulp belangrijk voor goed slagen van optimalisatie proces
- Akkerbouwer en veehouder leren van elkaar

EcoLaNa
Een Gemengd Bedrijf Nieuwe Stijl in Fryslân
EcoLaNa is een “Gemengd Bedrijf Nieuwe Stijl”.
Eind 2001 is de vereniging EcoLaNa opgericht
door twee akkerbouwers, een melkveehouder en
een schapenhouder. De aangesloten bedrijven
liggen in het noordelijk zeekleigebied van Fryslân
(Friesland) tussen Holwerd en Ternaard, langs de Waddenzee. De totale opp. is
280 hectare, waarvan 200 hectare een aaneengesloten gebied vormt.

Samenwerken in EcoLaNa
Openheid en vertrouwen is basis van goede samenwerking
Binnen EcolaNa gaat de samenwerking veel verder dan samen een kopeg en een
kunstmestrooier gebruiken. Door de samenwerking worden ook de mogelijkheden
om de gezamenlijk kennis, arbeid en gronden te “exploiteren” veel beter benut.
Samen hebben de EcoLaNa-leden besloten dat ze, om een economisch en
ecologisch verantwoorde landbouwproductie na te streven, een voor 80% gesloten
kringloop voor voer, mest en grond moeten behalen. Daarvoor is een gezamenlijk
bouwplan uitgewerkt waarvan AVM de economische en ecologische aspecten
inzichtelijk heeft gemaakt. Dat praktijk en papier het niet altijd met elkaar eens
zijn bleek bij de mestwetgeving, maar ook dit “probleem” is opgelost.
Uitgangspunt was om de grondstructuur te verbeteren, de teeltwisseling voor
pootaardappelen en voedergewassen beter op elkaar af te stemmen en de juiste
grond naar de juiste gebruiker.
Dus nu één gezamenlijk afgestemd bouwplan voor vier verschillende bedrijven
met voor alle bedrijven voordelen.
Voordelen:
•
Meer ruimte voor mest binnen de samenwerking
•
Hogere OS gehalte in de akkerbouwroulatie
•
Minder aankoop voedergewassen van “buiten”
•
Hogere opbrengst en betere kwaliteit pootaardappelen.

EcoLana doet mee aan het onderzoeksprogramma ‘Netwerken in de
veehouderij’ van het Ministerie van LNV. Doel van dit programma is om
innovatieve boeren kennis te laten uitwisselen voor sterke economische
veehouderijbedrijven. EcoLana krijgt daarbij ondersteuning van projectleider
Bert Philipsen van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR.
Ervaringen
- externe hulp via Netwerk was nodig om “bedrijfsblindheid” te
doorbreken. De externe deskundige heeft een meer onafhankelijke en
deskundige kijk (kennis veehouderij, akkerbouw, grondkwaliteit, enz.)
zonder daarbij rekening te (hoeven) houden met ieders directe belangen.
- bouwplan wordt nu op de lange termijn gepland met ieders belang daarin
verweven, geen adhoc beslissingen meer.
- structurele oplossing bedrijfsvoering voor de toekomst gemaakt. Hulp van
externe deskundige met een bredere kijk op de politiek en nieuwe
ontwikkelingen is daarbij een pré
- meer verbindende kennisdeling met elkaar door het Netwerk. Nieuwe
zaken komen aan de orde, het gaat daarbij vooral om het groepsproces
(openheid en bespreekbaarheid over bv. bedrijfsproblemen), bepalen van
gemeenschappelijke doelen (grond, kwaliteit en veevoeder) en probleem
aanpak (bv gezamenlijk optimaal bouwplan). De WUR projectbegeleider
speelde een leidende rol om tot de kern van de zaak te komen

Kijken in de grond om de structuur te beoordelen is voor een
akkerbouwer “normaal”, veehouders doen dit niet zo snel….

Doelen EcoLaNa
- Laten zien dat samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers goed
mogelijk is, met als resultaat een modern gemengd bedrijf;
- Realiseren omschakeling van traditionele landbouwproductie
naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze.
- Ontwikkelen van een economisch duurzame landbouw waarbij
voedselveiligheid, voedselkwaliteit, dierenwelzijn, milieukwaliteit, natuur,
landschap en recreatie centraal staan;

Economisch en Ecologisch verantwoorde
Landbouw en Natuur

“Gemengd Bedrijf Nieuwe Stijl is een maatschappelijk en
economisch verantwoorde landbouwproductiewijze”
Interesse in EcoLaNa?
Met vele verschillende mensen, organisaties en instellingen hebben we de
afgelopen jaren contact gehad om ons idee en concept te promoten.
Samenwerken is daarbij het uitgangspunt om een win-win situatie te creëren,
zowel binnen als buiten onze sector.
Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van onze vereniging, in onze
ervaringen of één van onze bedrijven wilt bezoeken dan kunt u contact met
ons opnemen.
Kees van der Bos, voorzitter, tel. 0519 – 562 097
Johannes van Sinderen, secretaris, tel. 0519 – 295 545
Vereniging EcoLaNa, p/a Stationsweg 32, 9101 HZ Dokkum
E-mail ecolana@hotmail.com
Website: www.ecolana.nl

Wie ondersteunt EcolaNa?
Het vooronderzoek “Duurzame Landbouw” is mede mogelijk gemaakt door Leader+,
Provinsje Fryslân, Gemeente Dongeradeel en het Projectenfonds van de Friese
Rabobanken. Verder worden we nog ondersteund door VSB-fonds, de stichting
“Oanfiterfûns foar bouboeren en túnkers yn it noorden fan Fryslân”, Alterra, AVM
accountants & adviseurs, ASG Wageningen-UR, ICES, SANL, Plattelânsprojekten,
DLG, LNV en donateurs.
Ook u kunt donateur worden en een bijdrage leveren aan een andere landbouw.
Informeer naar de mogelijkheden, u kunt contact opnemen via de telefoon of per E-mail.

Gemengd Bedrijf Nieuwe Stijl
Samenwerken veehouders en akkerbouwers

“Voor een landbouw met toekomst in Nederland”

