innovatienieuws

>

Zeeuwse ondernemers aan
de slag

>

Nieuwe strategie nodig

landbouwbeleid juist nastreeft – gaan ook zij

Akkerbouwbedrijven moeten snel een nieuwe

door de Europese hervormingen fors in

strategie uitzetten. Dat blijkt uit een studie

inkomen achteruit. Gemiddeld zal hun inkomen

voor de telers van het praktijknetwerk Telen

in 2005 €1900 lager zijn dan in 2002 en in

aan te slaan. De ondernemers die op initiatief

met toekomst naar de gevolgen van de her-

2012 zelfs €9800 lager. Bedrijven in de

van Wageningen UR bij elkaar zijn gekomen,

vorming van het gemeenschappelijk landbouw-

Veenkoloniën krijgen het het moeilijkst. Die

hebben intussen negen projecten geformu-

beleid. Hoewel deze akkerbouwers voorlopen

gaan er in 2012 €16.500 tot €32.000 op

leerd waarmee ze verder willen gaan.

op hun collega’s als het gaat om milieuvriende-

achteruit ten opzichte van 2002. Info:

Het project voor mestvergisting heeft al een

lijke en duurzame bedrijfsvoering – iets wat

Joanneke Spruijt-Verkerke, PPO,

subsidie van 20.000 euro binnengehaald voor

de hervorming van het gemeenschappelijk

e joanneke.spruijt@wur.nl

De workshop met ondernemers uit diverse
sectoren rondom het Veerse Meer lijkt goed

een haalbaarheidsstudie. Voor het project
Kristallen akkerranden is een subsidieaanvraag
ingediend bij de provincie. In dit project wil
een groep ondernemers een heel netwerk van
op elkaar aansluitende akkerranden maken.
Deze twee concreet uitgewerkte projecten
laten samen met de overige zien dat de
aanpak werkt, en ook nog eens in een kort
tijdbestek. De ondernemers zijn maar één dag
bij elkaar geweest. In een brainstormsessie
lanceerden ze eerst de wildste ideeën, maar
in de loop van de dag vormden zij deze om
tot projecten. Na de workshop hebben de
ondernemers de projecten verder uitgewerkt.

Info: Jos Groten, PPO, e jos.groten@wur.nl.
Het Rapport Toekomstgericht ondernemen in
een bedrijvennetwerk (PPO302) is te

>

downloaden van www.syscope.nl

Ieder zijn eigen BOB
Binnenkort weet iedereen in de keten van
biologische tulpenbollen wat de vorige schakel
gedaan heeft. Doordat iedereen, van teler tot
handelaar, een checklist invult, is te achterhalen of en waar iets fout is gegaan in de
keten. Dit bericht is te lezen in het vierde
Biologisch Onderzoek Bericht (BOB), de flyer
die specifiek gaat over het onderzoeksprogramma Systeeminnovaties in biologische
beschermde teelten. Ook het systeeminnovatieprogramma voor de biologische open
teelten heeft een eigen BOB. Ze zijn te down-

>

Bollenbedrijf werkt aan natuur
Met de aanplant van bomen en struiken in november heeft het bollenbedrijf van familie Ruigrok in
Voorhout een begin gemaakt met de uitvoering van hun bedrijfsnatuurplan. Het bedrijf is een van
de 34 bedrijven die meedoen aan het praktijknetwerk Natuur breed. De bedrijven willen het
aandeel natuur op hun bedrijf vergroten, en wel op zo’n manier dat het aansluit bij het landschap

loaden van www.biologischelandbouw.net.

van hun regio. Bij bollenbedrijf Ruigrok is dit vertaald in een nieuwe, bredere heg langs de weg,

Info checklist: Jan-Eelco Jansma, PPO,

een rij bomen en struiken met soorten als witte abeel en vlierbes langs het huis en langs het

e janeelco.jansma@wur.nl

bedrijf. Informatie: Frans van Alebeek, PPO, e frans.vanalebeek@wur.nl
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