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Vaktechnische adviseur

Ondernemers
coach

AgriCoach

dat de agrarisch ondernemer samen met 
de agrarische bedrijfsadviseurs steunt 
bij modernisatie, innovatie en kennis-
doorstroming. Op dit moment vraagt 
het AKIS om vaktechnische kennisdoor-
stroming. Agrivaknet wil hier vanuit de 
herkenbaar betere agrarische bedrijfsad-
viseur een rol in spelen. 
 
Samenwerken in events
Het afgelopen jaar heeft Agrivaknet een 
bijdrage kunnen leveren aan het verder 
innoveren richting een emissieloze 
landbouw. Zo organiseerde de branche-
organisatie samen met NCOK, KCGG 
en de AgriFood Academy 27 webinars 
rondom precisiebemesting, en meerde-
re events rondom de reductie van emis-
sies van fijnstof, ammoniak en stikstof. 
“Ons uiteindelijke doel is natuurlijk 
kennisvernieuwing en innovatie”, aldus 
Janssen. “We willen initiëren naar ver-
dergaande reducties, met behoud van 
het verdienmodel 
voor de boer. 
Daartoe stimu-
leert Agrivaknet 
de samenwerking 
tussen plant en 
dier, de kennis 
onder erfbetre-
ders en het geza-
menlijk aan tafel 
zitten van agrari-
sche bedrijfsadvi-
seurs en agrarisch 
ondernemer.”
Voor aanvang van 
verschillende 
agrarische beurzen organiseerde Agriva-
knet samen met beursorganisator Easy-
fairs de Animal Smart Farming events. 
Het Belgische Easyfairs nam in 2016 de 
Evenementenhallen Hardenberg en 
Gorinchem over. Het bedrijf is actief in 
zeventien landen, heeft tien eigen beurs-
gebouwen en heeft een plekje in de top 
20 van grootste beursorganisatoren. 
Lucas van ’t Hof, manager bij Easyfairs, 
vertelde tijdens de jaarvergadering dat 
het team agrivakbeurzen jaarlijks 
70.000 bezoekers bedient. Op de Rund-
vee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) 
komen 18.000 bezoekers, op Horticon-
tact zo’n 14.000. “Onze missie is om de 
bezoekers een blik in de toekomst te bie-
den. In het agrarische liggen kansen om 

te groeien.” Van ’t Hof geeft aan dat de 
beursorganisator het belangrijk vindt 
om een samenwerking met Agrivaknet 
op te bouwen. “Door samen te werken 
kunnen we smart farming verder ont-
wikkelen en toekomstperspectief bieden 
voor de agrarische ondernemer en de 
agribusiness.”

Slim boeren
Lely werkt ook aan slim boeren. Freddie 
Ruijs van Lely vertelde erover tijdens de 
jaarvergadering, waarna een rondleiding 
volgde. “Lely is een bedrijf van uitvin-
ders, we hebben veel patenten. Naast het 
creëren van innovatieve oplossingen wil 
Lely haar klanten graag helpen in het 
uitblinken in duurzame melkproductie, 
om uiteindelijk de wereld te voeden.”  
Het bedrijf beschikt over tweehonderd 
Lely-centers in zo’n veertig landen. 
Lely ziet in de toekomst volledig gerobo-
tiseerde en circulaire melkveebedrijven 

ontstaan. Ruijs: 
“Met onder andere 
een robot die het 
gras maait en zelf 
naar de koeien 
brengt, een melkro-
bot en verwerking 
van de melk op de 
eigen boerderij.” 
Ruijs voorspelt dat 
het werk van de 
boer niet meer 
draait om het zelf 
zien, maar zich veel 
meer zal toespitsen 
op het meten, uitle-

zen en interpreteren van data. “Wij zien 
veel waarde in data en willen de boer 
ondersteunen in het optimaliseren van 
iedere koe. We kunnen gegevens verza-
melen van het eet-, loop- en slaapgedrag 
van de koe, haar lichaamstemperatuur, 
de samenstelling van de melk enzo-
voorts. Door deze data te combineren 
ontstaat er een schat aan informatie over 
de koe en zijn er voorspellingen te doen 
over haar gezondheid, inseminatiemo-
ment et cetera.”

 Verbinden
De diversiteit aan adviseurs neemt toe. Zij kunnen elkaar prima aanvullen. Bron: Agrivaknet

‘Steeds meer 
verbindingen leggen’

Verbindingen zoeken en samenwerken. Dat 

waren belangrijke woorden tijdens de jaarver-

gadering van Agrivaknet, die begin april werd 

gehouden bij Lely.

Agrivaknet-voorzitter Noud Janssen schetste 
de veertig aanwezige leden nogmaals de ver-
anderende omgeving waarin de agrarische 
bedrijfsadviseur zich bevindt. “Er komen 
minder boeren en meer agrarische bedrijfs-
adviseurs. Er is een toename van diversiteit 
in voorlichting en advisering en er komen 
steeds meer adviseurs samen aan de tafel 
van de agrarisch ondernemer zitten.” Die 
diversiteit is zichtbaar in het ledenbestand 

Wilma Wolters

Positief welzijn in de praktijk
De Dierenbescherming, Wageningen University 
& Research en Agrivaknet organiseren de bij-
eenkomst Positief welzijn in de praktijk – Een 
kleine stap voor de boer, van groot belang voor 
het dier.

Datum 10 mei 2022
Tijd 13.00 – 17.00 uur + borrel
Locatie  De Hooilanden, Slagsteeg 

20, 6721 NR Bennekom 
Kosten  € 25,-
Meer informatie www.agrivaknet.nl

Samen emissie te lijf
In de pluimveesector wordt op veel fronten 
hard gewerkt om de emissie van fijnstof, 
ammoniak en stikstofdioxide terug te dringen. 
De bijeenkomst geeft een overzicht en stand 
van zaken.

Datum 23 mei 2022
Tijd 19.00 uur
Locatie  Aeres MBO Barneveld, 

Barnseweg 3, 3771 RN Bar-
neveld

Kosten  € 95,- voor vertegenwoordi-
gers van agribusiness en 
periferie

Meer informatie www.agrivaknet.nl

Lebmaagaandoeningen bij fokkalveren, 
management jongvee en monitoring in 
het algemeen
De Gezondheidsdienst voor Dieren signaleert 
de laatste tijd veel meer lebmaagaandoenin-
gen bij fokkalveren. Deze signalen komen uit 
de monitoring, vragen van dierenartsen en 
beelden uit de pathologiezaal. Zijn er mogelij-
ke management omstandigheden de oorzaak 
van deze ontwikkeling.

Datum 9 juni 022
Tijd 13.00 – 17.00 uur
Locatie  Gezondheidsdienst voor 

Dieren, Arnsbergstraat 7, 
7418 EZ Deventer

Kosten  € 60,- (excl. BTW) voor 
leden en € 85 (excl. BTW) 
voor niet-leden

Meer informatie www.agrivaknet.nl

We willen verder-
gaande reducties 

in gang zetten

van de brancheorganisatie. Agrivaknet heeft 
agricoaches die zich met name richten op 
sociale en maatschappelijke kwesties, onder-
nemerscoaches die meer strategisch en tac-
tisch bezig zijn, vaktechnische adviseurs en 
dierenartsen als leden. Janssen weet dat deze 
verschillende adviseurs (zullen moeten) 
samenwerken. Hij legde uit: “Ondernemers-
coaches zijn vaak de onafhankelijke advi-
seurs die in het BAS-register zitten. Tot nu 
toe kent dit register 250 onafhankelijke advi-
seurs voor 10 specifieke aandachtsgebieden. 
De ondernemerscoaches werken de toe-
komstplannen uit waarvoor de boer subsidie 
heeft aangevraagd bij de Sabe-regeling, een 
regeling die duurzame landbouw stimuleert. 
Op dit moment zijn er 5.000 bedrijfsplan-
nen aangevraagd die door de ondernemers-
coaches samen met de agrarische onderne-
mer worden uitgewerkt. De productgeoriën-
teerde vaktechnische adviseurs zijn onmis-
baar bij de uitvoering van deze plannen.” 
Binnen de kaders van de ‘nieuwe landbouw’ 
focust de overheid op een tiental aandachts-
gebieden. Zo zijn er de vaktechnische aan-
dachtsgebieden als stikstofemissie en herge-
bruik van nutriënten, gezonde bodem, water 
en teeltsystemen, weerbare teeltsytemen en 
gewasbescherming, circulair gebruik van 
gewassen, grondstoffen en plantaardige 
eiwitten, natuurinclusieve landbouw en pre-
cisielandbouw. Janssen wijst op de verbon-
denheid tussen akkerbouw en veehouderij 
die bij deze aandachtsgebieden onontbeerlijk 
is. Ook zijn er aandachtsgebieden die zich 
richten op de persoon en organisatie, zoals 
de persoonlijke ontwikkeling van de onder-
nemer, horizontale samenwerking, bedrijfs-
overname en verdienmodellen. 
En er zijn meer platforms waarin de ver-
schillende adviseurs elkaar ontmoeten en 
aanvullen. Janssen noemt het Agrarisch 
Kennis en Innovatie Systeem (AKIS), het 
Groenkennisnet, het platform Agrozorg en 
Agrozorgwijzer. Het AKIS is een nieuwe 
ontwikkeling vooruitlopend op het GLB 
2023 en heeft de ambitie om een regionaal, 
nationaal innovatie-ecosysteem te worden 


