Netwerken
Het onderzoeksprogramma ‘Netwerken in de Veehouderij’ van Wageningen UR ondersteunt netwerken van veehouders bij de verduurzaming van hun bedrijf. De eerste resultaten leest u in dit artikel.
Nieuwe ideeën zijn binnenkort welkom.

H

et ministerie van LNV heeft opdracht gegeven om het programma
‘Netwerken in de Veehouderij’ te starten
om veehouders te ondersteunen op hun
weg naar een meer duurzame veehouderij, voor wat betreft sociaal maatschappelijke, milieu- en economische aspecten.
Onderzoekers, veehouders en adviseurs
zorgen er met elkaar voor dat de kennisvragen van de veehouders snel beantwoord worden. In korte tijd hebben
netwerken op deze manier kennis beschikbaar gekregen, toegesneden op de
vragen die ze krijgen.

Succesvolle netwerken
Landelijk worden 27 melkveenetwerken
ondersteund. Een aantal voorbeelden:
– Er zijn vijf netwerken die werken aan
mestvergisting. Eén netwerk werkt, samen met de belangrijkste Nederlandse
deskundigen op het gebied van mestvergisting, aan het verruimen van de covergistingsmogelijkheden. Door gericht
te werken aan het vergroten van de strategische ruimte is dit netwerk nu gesprekspartner van VROM en LNV geworLandelijk zijn 27 melkveenetwerken actief

den en heeft het informatie mogen aanleveren tijdens de hoorzitting van de
Tweede Kamer over het mestbeleid.
– Een netwerk in Groningen zoekt naar
een kengetal voederconversie. Hiermee
kan naar verwachting het voermanagement aangescherpt worden. In 2005 zullen enkele voerleveranciers deelnemen
aan het netwerk.
– Een ander netwerk van melkveehouders in Groningen werkt aan arbeidsproductiviteit. De veehouders willen hun bedrijf verder ontwikkelen maar realiseren
zich dat er weinig rek meer zit in de beschikbare arbeid op hun bedrijf. Hoe zorg
je bij een toename van de bedrijfsomvang
(pressie) toch voor voldoende passie in
het werk? Rabobank Nederland gebruikt
de resultaten van dit netwerk tijdens
landelijke en regionale bijeenkomsten.
Binnenkort kunt u op de internetsite van
het programma berekenen hoe uw arbeidsproductiviteit ervoor staat.
– Een netwerk in Midden-Nederland wil
veel meer informatie uit de bedrijfsresultaten halen, met name op het gebied van
gezondheid. Ze hebben voor een onor-
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thodoxe en snelle manier gekozen om
die informatie met elkaar te bespreken,
studiebijeenkomsten via internet. Het
blijkt mogelijk om met een zeer geringe
investering een snellere ontwikkeling
van het netwerk te realiseren. Het netwerk is uitgebreid met vijftien nieuwe
deelnemers.
Op de internetsite www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken leest u meer.
Uit de eerste resultaten blijkt dat veehouders, onderzoekers en adviseurs in staat
zijn om samen krachtige netwerken te
vormen: netwerken die de veehouders
de mogelijkheid bieden om de hobbels
op de weg naar een meer duurzame veehouderij te nemen. De uitdaging in 2005
is om deze netwerken zo robuust te maken dat ze op eigen kracht verdergaan en
in staat zijn om zelf de juiste partners te
vinden om hun nieuwe kennisvragen te
beantwoorden.

De kracht van een netwerk
De ondersteuning van de huidige netwerken wordt op 1 juli beëindigd. In
de tweede helft van 2005 start een nieuwe selectieronde. Ook uw netwerk kan
ideeën voor verduurzaming indienen.
Denk daar nu alvast over na. Blijf op de
hoogte van de ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de internetsite.
Ir. M. Vrolijk, programmaleider
‘Netwerken in de Veehouderij’, Wageningen UR
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