Het Praktijknetwerk NKG stopt per 1-3-2014
Maar we gaan door:

Leve het “Kennisnetwerk Niet Kerende Grondbewerking”
Per 1 maart 2014 stopt het mede door de overheid gefinancieerde Praktijknetwerk Niet Kerende
Grondbewerking. Waarschijnlijk bent u bij één van de regionale bijeenkomsten, boeren
experimenten, demonstraties, nieuwsbrieven, excursies en/of bedrijfsbezoeken direct of indirect
betrokken geweest. En hopelijk hebt u, net als wij, ervaren dat het enthousiasme voor NKG en het
praktijknetwerk groot was. De opgedane kennis in het Praktijknetwerk heeft al veel bijgedragen in de
praktische uitvoering van NKG op uw bedrijf.

Hoe nu verder ?
Uit de vele reacties die we van ondernemers ontvangen blijkt dat de functie van het netwerk
gewaardeerd wordt: onderlinge uitwisseling van praktijkervaring, gecombineerd met kennisinbreng
van onderzoekers (bijvoorbeeld vanuit PPO, SPNA, WUR en anderen) en bedrijven. Wel willen
ondernemers een bepaald niveau binnen zo’n netwerk handhaven; er moet echt samen verder
kennis ontwikkeld en gedeeld worden. Daarom hebben we als DLV Plant het initiatief genomen om
het netwerk voort te zetten. Dit op basis van financiering door ondernemers en niet door de
overheid.

Uitgangspunten van het Kennisnetwerk NKG zijn:
•

Een netwerk van èn voor ondernemers: vragen en wensen van ondernemers staan centraal.

•

Afhankelijk van interesse, vier of vijf regionale groepen: Noord Nederland, Flevoland, Noord
Holland, Zuidwest Nederland, Zuidoost Nederland.

•

Leden van het netwerk betalen jaarlijks € 375 ex BTW.

•

We starten een regionale groep bij minimaal 10 deelnemers.

Wat biedt het regionale netwerk NKG:
•

Drie bijeenkomsten per regio (2 gedurende groeiseizoen, 1 gedurende de winter),
onderwerpen in afstemming met de groep. De DLV Plant adviseur zorgt voor organisatie,
stimulering en uitvoering, verslaglegging en presentatie van ontwikkelingen/innovaties in het
netwerk. Leden van het netwerk hebben toegang tot alle bijeenkomsten, ook buiten de eigen
regio, dus u kunt meerdere bijeenkomsten bezoeken.

•

In overleg gezamenlijk aanleggen en uitvoeren van demovelden of machinedemonstraties
bij u in de buurt. ( PS. Hiervoor is mogelijk extra financiering nodig)

•

Verslagen van deze bijeenkomsten in de vorm van een nieuwsbrief (verschijnt 4 x per jaar) en
centrale website (presentaties) zijn voor de deelnemers beschikbaar

•

Het netwerk start 1 maart 2014, jaarlijks vindt een evaluatie plaats.

•

Maximaal tijdens 1 bijeenkomst inbreng van externe spreker; bijvoorbeeld een onderzoeker
van PPO, SPNA of de WUR

We hopen dat er bij u en uw collega’s veel interesse is om het netwerk voort te zetten, wij doen ons
best om het vervolgens met u tot een succes te maken.
Voor vragen kunt u terecht bij een van onderstaande mensen, aanmelden kan per mail via
bijgesloten aanmeldingsformulier
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Christoffel den Herder, c.denherder@dlvplant.nl, 06-12155131
Geert Jan van Roessel, g.vanroessel@dkbvplant.nl 06-53151775
Jeroen Willemse j.willemse@dlvplant.nl; 06-53330319
Klaas Froma k.froma@dlvplant.nl; 06-20439110
Jacob Dogterom j.dogterom@dlvplant.nl; 06-53389507

Aanmeldingskaart kennisnetwerk
Niet kerende grondbewerking
Bedrijfsnaam:________________________________________________________
Naam:__________________________________________________________________
Straat en huisnummer:_____________________________________________
Postcode en Woonplaats:___________________________________________
Mobiel-telefoonnummer:___________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
IBAN (banknummer) :…………………………………………………………
Hiermee geef ik tevens toestemming om jaarlijks, tot wederopzegging, het bedrag van € 375 ex BTW
medio juli automatisch af te schrijven. Hiermee voorkom ik dat er administratiekosten a 11,50 € ex
btw moeten worden betaald.

Handtekening:

U kunt zich aanmelden door:
o Deze kaart te faxen naar 0317-460400, tav Susan Koop
o Kaart opsturen per post naar DLV Plant, Susan Koop, Postbus 7001, 6700 CA
Wageningen
o Bovenstaande gegevens mailen naar het volgende adres:
• s.koop@dlvplant.nl

