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“SAMEN KOM JE VERDER"
“Met de vier groene hbo’s samen hebben we een
project ingediend om natuurinclusieve landbouw
te stimuleren. Dit was bij het LNV-programma
Voedsel en Groen binnen het thema biodiversiteit.
Voorwaarde was dat er minimaal één groen hbo
als partner in moest zitten. Het leek ons zinvoller
om het met alle groene hbo’s samen te doen,
zodat we elkaar niet beconcurreren.
Belangrijker nog is dat we dan niet allemaal apart
aankloppen bij logische partner BoerenNatuur. Het
samen werken aan het plan betekent ook goed
wederzijds kennismaken en elkaars expertise
benutten."
Stimuleren op een hoger niveau
"Ons project heet ‘Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw’ (zie kader
hieronder), en is met de 4 groene hbo’s samen: Aeres Hogeschool (indiener), Hogeschool Van Hall
Larenstein, Hogeschool InHolland en Hogeschool HAS Den Bosch. Op het bedrijfsniveau gebeurt al
veel aan kennisontwikkeling, denk aan technische vragen als strokenteelt of (niet) ploegen. Met dit
project willen we daarom richten op een hoger niveau. Je ben als boer namelijk ook afhankelijk van
de partijen om je heen: waterschap, gemeente, provincie, terreinbeheerders; die bepalen mede jouw
ruimte om aan natuurinclusieve landbouw te doen."

Hoe doe je het wél goed?
"Zo willen we in beeld brengen hoe deze partijen denken over natuurinclusieve landbouw. Wat zijn
de instrumenten om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen? En hoe kun je dat als agrarisch
collectief dan vertalen naar een actieplan? Er is aan de Wageningen UR onderzoek gedaan naar
succes- en faalfactoren, maar dan kom je op een redelijk abstract niveau. Zo is bijvoorbeeld slechte
communicatie een valkuil, maar hoe doe je dat dan wél goed?"
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Theorie vertalen naar praktijk
"Niet alleen de lectoren gaan aan de slag met het project, ook studenten gaan toegepast onderzoek
doen, als deelopdracht, stage of afstudeeropdracht. We willen de theorie vertalen naar de praktische
instrumenten. Die gaan we testen in de praktijk, aan de hand van concrete casussen. De kennis
wordt ingebed in het onderwijs, zowel hbo als mbo. En, zeker zo belangrijk, bruikbaar gemaakt voor
boeren via BoerenNatuur. Mooi bijkomend effect is dat we door gastlessen, onderzoek en excursies
ook het netwerk van onderwijs rondom natuurinclusieve landbouw verder versterken."

Betere inbedding in kennisnetwerk
"Als hbo’s werken we vaker met elkaar samen. We zitten natuurlijk in het GroenPact als Centres of
Expertise, dat is al een platform waarin we samen optrekken en afstemmen. Steeds meer projecten
doen we samen, bijvoorbeeld rond voedselverspilling en bedrijfsovernames. Dat is best een beetje
dubbel. Enerzijds verdun je de middelen over 4 partijen. Maar anderzijds gebruik je elkaars kennis en
expertise, én elkaars netwerk. De uitdrukking is niet voor niets: ‘In je eentje ga je sneller, maar samen
kom je verder’. Bovendien zorgt samenwerking voor een betere inbedding in het kennisnetwerk. Dat
gebeurt toch beter als je er zelf aan hebt meegewerkt.”
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