Samenwerking Praktijkonderzoek
en Stimuland versterkt
Mijn opa was akkerbouwer in Bant in de Noordoostpolder. Hij
had, net zoals veel andere boeren in de polder, een pachtbedrijf
van 12 hectare. Ik luisterde altijd graag naar zijn verhalen over
vroeger. Hoe hij, samen met mijn oma, zijn twee zonen en mijn
moeder, vanuit Zeeland als pioniers waren gekomen en hoe ze
moesten zwoegen om de eerste ‘aerappels’ en ‘juunen’ de
grond uit te krijgen. Alles gebeurde namelijk nog met het paard.
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Het Praktijkonderzoek en Stimuland gaan intensiever
samenwerken. Het doel is om onderzoek en praktijk
meer met elkaar te verbinden via het kenniscentrum
in Heino. Agrariërs kunnen binnenlopen en kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen over duurzame landbouw én onderling kennis uitwisselen.

PraktijkKompas Rundvee

Vruchtbare bodem
Opa vertelde me dat de boeren vroeger verplicht waren om
naast de akkerbouw een aantal stieren te houden voor de stalmest om de bodem te verbeteren. Hij vertelde me ook dat
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wanneer het tijd was om te zaaien of te poten, hij altijd erg
onrustig werd. De buren waren al begonnen, maar hij wist dat
hij nog even geduld moest hebben, omdat zijn grond nog niet
‘bekwaem’ was.
Van mijn opa heb ik geleerd hoe belangrijk het is om je grond
goed te kennen en te weten hoe het gewas hierop reageert. Ik
gebruik deze kennis nu in mijn werk bij Stichting Stimuland
Overijssel. Ik probeer Overijsselse veehouders te overtuigen
van het belang van een gezonde en vruchtbare bodem, als
basis voor een duurzame veehouderij. Daarbij stimuleren we
veehouders om voedergewassen meer ‘akkerbouwmatig’ te
telen. Dus bijvoorbeeld minder scheuren van grasland, het toepassen van wisselteelt van maïs met graan, het telen van
gras/klaver, het gebruik van groenbemesters en het bemesten
in de maisrij.
Zelf experimenteren
Stimuland begeleidt ondernemers in Overijssel bij het opdoen
van kennis en ervaring met nieuwe maatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook de onderlinge uitwisseling van
opgedane kennis en ervaring wordt gestimuleerd. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de ondernemers, die aan de projecten
willen deelnemen, gemotiveerd zijn om zelf oplossingen te zoeken voor hun knelpunten en vragen. Door zelf met nieuwe
maatregelen en methoden te experimenteren, wordt ondervonden, welke maatregelen het beste bij het bedrijf passen.
Samenwerking
In veel projecten werken we samen met het Praktijkonderzoek.
Zij heeft de nodige landbouwkundige kennis in huis en streeft
naar een bredere verspreiding van onderzoeksresultaten naar
de doelgroep. Stimuland heeft kennis van de praktijk en wil
actief bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw in Overijssel. Stimuland wil het veld kunnen voeden met
kennis en ervaring uit onderzoek. Uit ervaring blijkt dat agrariërs continue behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding bij het opdoen van kennis en ervaring met nieuwe maatregelen. Het kenniscentrum maakt ontmoetingen in een informele
sfeer mogelijk waarbij boeren kennis en ervaringen uitwisselen.
En net zoals ik veel heb opgestoken van mijn opa, zullen boeren ook van elkaar leren en daar hun voordeel mee doen.
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