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Slimme samenwerking praktijkonderzoek Vitale Landbouw IJsseldelta 
 
Melkveehouders in de IJsseldelta staan voor twee uitdagingen:  
Hoe kunnen zij hun bedrijf zo ontwikkelen dat er voldoende rendement te halen is?  
En hoe kunnen ze dit doen in een omgeving met een mooi landschap en veel natuur?  
 
Een belangrijke oplossing hiervoor ligt in de kringlooplandbouw. Hiermee wordt gestreefd 
naar meer opbrengst van de eigen grond en een betere benutting van het eigen ruwvoer.  
Dat dit perspectieven biedt is geen vraag. Wel zijn er veel vragen over hoe dit praktisch 
toegepast kan worden in de IJsseldelta. Werken in kringlopen vraagt veel kennis en kunde. 
Het ontwikkelen en toepassen van deze kennis en kunde is het doel van Vitale Landbouw 
IJsseldelta. 
 
De financier is het project Weidse Waarden van de verpachter Stadserven en provincie 
Overijssel. Boerenverstand en PPP Agro Advies brengen hun ervaring in en ondersteunen 

de ondernemers met studiegroepen en thema 
bijeenkomsten. Twee boerencoaches die zelf 
melkveehouder zijn in het gebied zorgen voor de 
rechtstreekse koppeling met de ondernemers in 
het gebied. Zij kennen als geen ander de 
specifieke omstandigheden van de grond in het 
gebied. Samen met de adviseurs stellen zij elk 
half jaar de actuele onderzoeksvragen op.  
Waar willen we over een half jaar meer over 
weten, welke kennis is er nodig om vooruit te 
komen? 
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Deze onderzoeksvragen vormen dan de uitdaging voor studenten van CAH Vilentum om zich 
in dat half jaar in vast te bijten. Samen met hun docent en opdrachtgever stellen ze een 
gedegen onderzoeksplan op en voeren dit uit. Dat plan is belangrijk, want een antwoord op 
een vraag geven is niet zo moeilijk, maar wel als je ook zeker wilt weten dat het antwoord 
klopt. Dus hoe zorg je dat de antwoorden die je vindt ook de goede antwoorden zijn?  
Dat is een belangrijk doel voor de opleiding. Deze koppeling zorgt voor de klassieke win-win 
situatie: praktijkvragen worden opgelost en studenten leren onderzoek doen in de echte 
praktijk. Samen met de kennis van de melkveehouders en de adviseurs ontstaat zo een 
krachtige samenwerking. 
                                                                                                 
Woensdag 17 september 2014 is de samenwerking van start 
gegaan met een themabijeenkomst over doorzaaien, bodem en 
beweiding. Een breed spectrum aan mogelijkheden en methodes om 
te meten kwam langs. Centraal stond daarin de conclusie dat er niet 
één antwoord is dat altijd past. Werken met de kringloopgedachte 
betekent zoeken naar de methodes die passen bij het specifieke 
bedrijf. Belangrijk was ook de oproep om door te gaan met zelf 
experimenteren op het eigen bedrijf. Dat is de basis voor de eigen 
kennis die verder groeit. Want over een jaar willen we meer weten 
dan dat we nu doen. Een uitdaging waar melkveehouders, 
adviseurs, docenten en studenten samen hun schouders 
onderzetten. Voor een vitale landbouw in de IJsseldelta. 
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