Aanmelden Deltasprint: boerenverstand.nl/deltasprint

Wat is de Deltasprint?
De Deltasprint is een wervelend online 4-weeks starttraject voor het opstarten van een regionale
gebiedspilot “belonen naar prestatie kringlooplandbouw” in de Zuidwestelijke Delta, voornamelijk gericht
op akkerbouw, en de samenwerking met veehouderij.
Kringlooplandbouw gaat om veranderingen binnen en tussen landbouwmanagementsystemen die
ingrijpen op ecosystemen van bodem, lucht en water. De betrokken partijen zijn talrijk, net als alle
wetten en regels. Het project wil verbinding maken met akkerbouwketens èn bij ontwikkelingen van
diverse overheden (Europa, rijk, provincies, waterschappen).
Doel is om Kringlooplandbouw in de praktijk op het boerenerf meetbaar te maken met een set van KPI’s.
Dat wordt een basis voor beloningssystemen in de markt en van overheden en sluit aan bij landelijk
beleid voor transitie naar meer sluitende kringlopen in de landbouw, duurzaam bodembeheer en
duurzaam waterbeheer. De Deltasprint omvat een aantal modules om kennis uit te wisselen en in
discussie te gaan. Boerenverstand en FarmHackNL faciliteren deze sprint.

Programma van de Deltasprint
18 dec-11 jan Online-kerstvakantie-warming-up
Vanaf 18 dec staat de ‘online-warming-up’ open. Een kennismaking met de vraagstukken en stakeholders
in de Delta. Boeren en boerinnen, beleidsmakers, ketenpartijen en gebiedspartijen kunnen aanhaken.

4 weken sprinten: 11 januari tot 12 februari

Veelgestelde vragen
o Wat ga ik doen? 4 weken online kennis en ervaringen delen. In nauwe samenwerking met
professionals en inhoudsdeskundigen hebben we vier inspirerende en praktijkgerichte modules
samengesteld om te komen tot maatwerk voor Kritische Prestatie Indicatoren in de Zuidwestelijke
Delta. Het delen van kennis en discussie staan centraal in deze modules.

o Hoe, wat, waar? Alles wat je nodig hebt is internet. Je kunt er even mee bezig zijn op een tijdstip
wanneer het jou uitkomt. Elke dag zul je er zo’n 10 minuten mee aan de slag zijn.
o Wat leer ik? Gedurende 4 weken hebben we nieuwe filmpjes, animaties en links naar interessante
artikelen voor je. Aan jou de vraag hierover na te denken, erover in discussie te gaan en te bekijken
wat dit voor jouw werk betekent. Hoe kunnen we van beleid naar praktijk in de deltaklei…
o Voor wie? Akkerbouwers en veehouders die de boot in de ZuidWestelijke Delta niet willen missen,
zoals voorlopers en (regio) bestuurders. Maar ook voor iedereen die hier beroepsmatig mee van
doen heeft: ketenpartijen, adviseurs, beleidsmakers, boekhouders, banken, gebiedspartijen,
waterschap, NGO's of andere mogelijke beloners.
o Wie betaalt dit? Deelname is gratis. De kosten worden gedragen door de drie provincies en het
traject wordt ondersteund door de BO Akkerbouw, de Rabobank, het Wereld Natuurfonds en het
Ministerie van Landbouw.

Hoe meld ik me aan?
schrijf je in op: https://www.boerenverstand.nl/deltasprint/

