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Voorwoord
De drie noordelijke provincies en de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) hebben het
initiatief genomen om de kennisontwikkeling en -doorstroming op het gebied van landbouw en
platteland te bevorderen. Dit gebeurt mede door deze kennis te verbreden en te verweven met
kennis binnen niet-landbouwinstellingen. Met deze samenwerking wordt beoogd om via een
snelle en effectieve informatie-uitwisseling de innovatieprocessen te stimuleren en een duurzame
leefbaarheid van het platteland te bevorderen. Het Expertisecentrum LNV (EC-LNV) is door Directie
Noord van het Ministerie van LNV gevraagd mee te denken welke vorm gekozen moet worden
voor een regionaal kennisnetwerk, vooralsnog KennisNetwerk Landbouw en Platteland (KNLP)
gedoopt.
Hiertoe is een projectgroep gevormd bestaande uit mevrouw G. van Eck, en de heren P. Verhagen,
D. Holwerda en J. Huinink. Aan afzonderlijke kennisvragers en -aanbieders werd gevraagd naar
hun wensen en mogelijkheden om dit kennisnetwerk inhoud te geven. Vervolgens zijn in een
workshop, georganiseerd door de NLTO de behoeften en bereidheid tot samenwerking bij alle
potentiële deelnemers nader getoetst.
Het project is begeleid door de heren C. Anker (LNV-Directie Noord) en D. Hollenga (NLTO).
Dit adviesrapport bevat een korte beschrijving van de werkwijze en de resultaten van de
interviews en van de workshop. Vervolgens worden de hierop gebaseerde conclusies en
aanbevelingen voor de vervolgstap weergegeven.

Ir. H.A. Gonggrijp
Expertisecentrum LNV
Hoofd onderdeel Landbouw

Inhoudsopgave

Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Aanbevelingen en conclusies

7

1

Inleiding, aard van het project en gekozen werkwijze

8

2

Kennisvraag en -aanbod

9

3

Gewenste betrokkenheid bij het KNLP

11

4

Kansen en bedreigingen voor het KNLP

12

Bijlage 1 Beknopt overzicht van aanbod en wensen van geïnterviewde organisaties

13

Bijlage 2 Samenvatting potentiële vragen en aanbod aan het KNLP

18

Bijlage 3 Discussie-thema’s tijdens workshop

20

Bijlage 4 Adressenlijst van betrokkenen bij het project

21

Aanbevelingen en conclusies
1.

In het NLTO-voorstel KennisNetwerk Landbouw en Platteland wordt een drietal
randvoorwaarden genoemd voor realisatie van een KNLP:
a.
De landbouwkundige kennisaanbieders WUR, Van Hall-instituut en de AOC's
onderschrijven de waarde en de rol van een KNLP en zijn geïnteresseerd om bij te
dragen en samen te werken;
b.
De financiering is gerealiseerd;
c.
Het kennisnetwerk krijgt een onafhankelijke positie in de markt.
Nagenoeg alle benaderde actoren (geïnterviewden en workshopdeelnemers) onderschrijven
de potentiële waarde van een regionaal kennisnetwerk en zijn in principe bereid hierin deel
te nemen. Bij de kennisaanbieders is de bereidheid tot samenwerking ruimschoots
aanwezig, niet in de laatste plaats omdat men veelal tevens kennisvrager is. Alle actoren zijn
daarnaast in principe bereid -en op een enkele instantie na, ook kosteloos- bestuurlijk actief
te willen zijn bij een regionaal kennisnetwerk. Aan de eerste randvoorwaarde voor een
kansrijk regionaal kennisnetwerk lijkt daarmee voldaan.

2.

Op de vraag of men ook financieel zou bijdragen wordt eveneens positief gereageerd.
Uitzondering zijn instanties die zelf financieel grotendeels of volledig van subsidies
afhankelijk zijn. Van deze zijde wordt een voorbehoud gemaakt: denkbaar is dat het niet
aan subsidieverstrekker of doelgroep uit te leggen is waarom een deel van de subsidie
wordt doorgesluisd.
Met name op de workshop bleek dat principe-toezeggingen relatief vrijblijvend zijn en er
voor een verdere concretisering allereerst behoefte is aan meer duidelijkheid over de
financieringsopties van een kennisnetwerk. Omdat deze sterk afhankelijk zijn van schaal en
omvang waarop het netwerk opereert en de fysieke omvang en huisvesting, zullen deze
opties hiermee in samenhang moeten worden uitgewerkt. Eerst dan vindt men dat er
voldoende duidelijkheid is geschapen voor nadere intentieverklaringen, afspraken of
toezeggingen.

3.

Onder de benaderde actoren blijkt op een viertal punten verschil van mening te bestaan:
a.
moet het KNLP zich wel of niet op individuele bedrijven richten?
b.
moet het samenbrengen van partijen zich beperken tot op lokale schaal of moet de
schaal van een KNLP minimaal de omvang bezitten van de drie noordelijke
provincies?
c.
richt een KNLP zich wel of niet primair op landbouw binnen een gebied?
d.
in welke mate moet het netwerk zich actief inzetten voor het samenbrengen van
partijen? Richt een KNLP zich op individuele vragen, want partijen vinden elkaar
vanzelf wel, of ligt het bestaansrecht van een KNLP juist in het koppelen van
netwerken?
Voor sommige actoren kan het antwoord op deze vragen een breekpunt voor deelname
vormen en voor een vervolgstap is duidelijkheid hierover in een vroeg stadium gewenst.

4.

Zowel de vragen waarmee men het kennisnetwerk zal benaderen als de kennis die men
bereid is in te brengen is zeer divers en aanzienlijk breder dan technisch-inhoudelijk.
Bedrijfsmatige vragen op ondernemersniveau lijken zelfs relatief weinig aan het
kennisnetwerk te zullen worden gesteld.

5.

Vergeleken met het kennisaanbod lijkt vraag en antwoord elkaar te dekken doch een valkuil
voor een dergelijke conclusie is dat vraaghebbers en -stellers op een terrein, dezelfde
instantie zijn: op basis van bijlage 1 zou een kennismakelaar een aanzienlijk risico lopen een
vrager naar zichzelf door te verwijzen voor het antwoord. Met name op het terrein van niet
specifiek regio- of bedrijfsgebonden vragen (verkeersveiligheid, vandalisme, criminaliteit,
leefbaarheid, recreatie, vermarkting van streekeigen producten) zullen wellicht
kennisaanbieders buiten de regio in het kennisnetwerk moeten worden betrokken.
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1

Inleiding, aard van het project en gekozen werkwijze

Overheid en bedrijfsleven wensen in Noord Nederland de positie van het platteland en de
landbouw te versterken, omdat de landbouw een belangrijke economische drager van het
platteland is. Met steun van de provinciale overheden van Friesland, Groningen en Drenthe, heeft
de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) het initiatief genomen om de
kennisinfrastructuur te verbeteren, waarbij meer samenwerking en innovatie kan plaatsvinden en
waarbij ook niet-landbouwinstellingen zijn betrokken. Omdat het Ministerie van LNV om subsidie
is gevraagd voor dit initiatief is vanuit een LNV-werkverband over gebiedsgericht beleid aan de
LNV-directie Noord gevraagd de potentiële ontwikkeling van een regionaal kennisnetwerk te
begeleiden. In dit kader heeft LNV-Noord het Expertisecentrum LNV (EC-LNV) gevraagd een
inventarisatie te verrichten naar de behoefte aan een regionaal kennisnetwerk en naar de mate
waarin er betrokkenheid verwacht kan worden van potentiële deelnemers.
Vragen die zich hierbij voordoen zijn: wie zijn de potentiële betrokkenen, wie initiëren het
netwerk, met welke vragen en kennis zouden personen en instanties het netwerk willen
benaderen, op welke schaal zou het netwerk moeten opereren en hoe ziet het netwerk er fysiek
uit.
Aan het Expertisecentrum LNV (EC-LNV), is gevraagd een nadere verkenning op basis van deze
vragen te verrichten. In het project is gekozen voor de volgende aanpak:
1.
netwerk-analyse: wie spelen er thans een rol bij de kennisverspreiding en innovatie in
Noord- Nederland en hoe zijn de onderlinge relaties;
2.
op basis van de netwerkanalyse is een selectie gemaakt uit de actoren die worden benaderd
voor een interview. Doel van de interviews is zicht te krijgen op kennisvraag en -aanbod, op
wensen al dan niet betrokken te worden in het netwerk, en een beeld te krijgen van de
kansen en bedreigingen voor een regionaal kennisnetwerk;
3.
organisatie van een workshop om de interviewresultaten te toetsen, nader aan te scherpen
en te komen tot nadere afspraken of intentieverklaring;
4.
verslaglegging waarin aanbevelingen voor vervolgstappen.
Het project werd uitgevoerd in het voorjaar van 2000, de workshop vond plaats op 18 april, en
beide zijn met dit adviesrapport afgerond.
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Kennisvraag en -aanbod

Het kennisnetwerk zou zich in de ogen van de initiatiefnemers moeten richten op de leefbaarheid
en economie van het Noordnederlandse platteland. Beoogde kennisvragers en -aanbieders
werden daarom gezocht op de terreinen landbouw, plattelandsontwikkeling, landschap,
cultuurhistorie, recreatie en toerisme, leefbaarheid en veiligheid, natuur en regionale economie.
Na een inventarisatie bleken de betrokkenen zeer talrijk en te bestaan uit zowel individuen als
groepen, verenigingen, stichtingen, onderwijsinstellingen, variërend van LBO tot Wageningen
Universiteit (DLO-onderzoeksinstituten), en overheidsinstanties, variërend van gemeenten tot
waterschappen.
In eerste instantie bestond bij de initiatiefnemers het beeld dat betrokken actoren zouden kunnen
worden ingedeeld in overwegend kennisvragers en vooral kennisaanbieders. Op basis van de
interviewresultaten bleek dat dit beeld drastisch zou moeten worden bijgesteld: nagenoeg elk
geïnterviewde partij bleek zowel kennisvragen aan een regionaal kennisnetwerk te hebben als
kennis aan te kunnen bieden.
Vragen aan het kennisnetwerk
Het type kennisvragen dat een regionaal kennisnetwerk kan verwachten loopt sterk uiteen.
De vragen aan het kennisnetwerk zijn veel breder dan enkel kennis. Men zal ook aankloppen voor
potentiële partners of ondersteuning van eigen initiatieven; voor een klankbord ter toetsing van
eigen ideeën; om hulp bij het vertalen van de eigen ideeën naar een onderzoeksvraag en
vervolgens bij het zoeken naar een geschikte onderzoekspartner.
Met name ook ervaringen van anderen, bijv. in het buitenland met o.a. streekgebonden
producten, is meerdere malen genoemd (vermarkting, combineren van afzonderlijke producten
tot een pakket, waarbij streekeigen producten breder worden gezien dan landbouwproducten en
ook uit meerwaarde op het gebied van recreatie, cultuurhistorie, of natuur kunnen bestaan).
Provincies en gemeenten zoeken het kennisnetwerk om hulp bij het uitdragen van of geven van
voorlichting over overheidsbeleid; bij het vinden van doelgroepen; voor een beeld van wat er in
het buitengebied speelt bij zowel bewoners als bezoekers leeft. Ook hulp bij het vinden van
subsidie- en financieringsmogelijkheden werd door meerdere partijen genoemd.
Vanuit de primaire sector is vooral behoefte aan één loket, waarin de verbetering van het
ondernemerschap en de uitwisseling van praktijkkennis en onderzoekkennis richting kan worden
gegeven.
Sommigen zien daarnaast ook een uitvoerende rol voor het kennisnetwerk zelf weggelegd; met
name het signaleren aan overheidsinstanties van knelpunten die voortvloeien uit het actuele
beleid; maar ook voor de coördinatie van de uitvoering van projecten op het terrein van
waterbeheer en agrarisch natuurbeheer.
Relatief weinig werd hulp genoemd bij het vinden van antwoorden op bedrijfsmatige (technisch
inhoudelijke) vragen rond landbouw, natuur en recreatie. Vaker genoemd werd hulp bij
bedrijfsmatige vragen rond biologische landbouw, graslandbeheer en inpassing natuurbeheer.
Op de workshop werd deze lijst van de zijde van het agrarisch onderwijs en onderzoek aangevuld
met hulp bij het stellen/verleggen van onderwijs- en onderzoeksprioriteiten.
Bijlage 1 geeft een nader overzicht van de vragen die kunnen worden verwacht.
Daarnaast wordt aan het kennisnetwerk een rol in kennisverspreiding en ontwikkeling toegekend.
De mogelijkheden waaraan wordt gedacht liggen naast het geven en faciliteren van cursussen en
trainingen, in de sfeer van het organiseren van symposia. Tevens wordt aandacht gevraagd voor
het inbouwen en bundelen van de evaluatie-functie ergens in het kennisnetwerk, zodat bij grote
gebiedsgerichte projecten telkens de ervaringen met meerwaarde kunnen worden gebruikt.
Aldus ontstaat het beeld dat men relatief weinig inhoudelijke kennisvragen aan het netwerk zal
hebben en veeleer op het communicatieve, bestuurlijke, organisatorische, economische en
financiële vlak. Met name ook procesondersteunende activiteiten op het vlak van visie-vorming
werd door een aantal partijen genoemd. Vernieuwende organisaties hebben behoefte aan meer
mogelijkheden om innovaties te verbreden. Vanuit de recreatie-sector wordt bijvoorbeeld
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gestreefd om het cultuur- en plattelandstoerisme verenigbaar te maken met landbouw en natuur.
Dit beeld kan echter vertekend zijn doordat individuele ondernemers relatief weinig zijn
geïnterviewd, dan wel niet als ondernemer maar als vertegenwoordiger van een organisatie.
Kennis die wordt aangeboden
Hoewel er niet expliciet is gevraagd welke kennis men aan een kennisnetwerk zou aanbieden
maar wel welke kennis men in huis heeft, mag worden aangenomen dat deze kennis ook
beschikbaar wordt gesteld: geen der geïnterviewden staat negatief tegenover een kennisnetwerk
en is in principe bereid hierin deel te nemen.
Ook de kennis waarover het netwerk zou kunnen beschikken loopt zeer uiteen en is veel breder
dan technisch-inhoudelijk. Aangeboden wordt bijvoorbeeld kennis, inzicht en ervaring m.b.t. hoe
individuele initiatieven of ideeën kunnen worden geaggregeerd en op een hoger bestuurlijk
niveau kunnen worden gebracht en welke (nieuwe) financieringsmogelijkheden daarmee in beeld
komen. Kennis van subsidiemogelijkheden is door meerdere partijen als inbreng genoemd,
evenals ervaring met plattelandsontwikkeling, sociaal beleid en leefbaarheid, waaronder het
tegengaan van vandalisme en criminaliteit. Ook organisatorische deskundigheid wordt ingebracht,
variërend van ontwikkeling en uitvoering van plattelandsvernieuwingsprojecten tot coördinatie
van vraag en aanbod van streekeigen producten.
Deskundigheid op het gebied van het organiseren en geven van onderwijs en cursussen,
eventueel via het opzetten van lokale servicecentra, wordt eveneens door meerdere partijen
aangeboden.
Waar de potentiële vraag naar technisch-inhoudelijke aspecten relatief achter lijkt te blijven, is het
aanbod van deze kennis relatief groot, zij het voor landbouw alleen ras- en teelttechnische kennis.
Aanbod van inhoudelijke kennis is er op de terreinen verbreding van landbouw; combinatie van
landbouw met cultuurhistorische waarden en landschap, recreatie, verkeersveiligheid, bestrijding
jeugdwerkloosheid en criminaliteit, civiel-techniek en cultuurtechniek t.b.v. waterbeheer;
landschap- en natuurbeheer, stedelijke ontwikkeling, en omschakeling naar biologische
landbouw.
Bijlage 1 geeft een nader overzicht van het potentiële kennisaanbod. Vergeleken met het
kennisaanbod lijkt vraag en antwoord elkaar te dekken doch een valkuil voor een dergelijke
conclusie is dat vraaghebbers en -stellers op een terrein, dezelfde instantie zijn: op basis van
bijlage 1 zou een kennismakelaar een aanzienlijk risico lopen een vrager naar zichzelf door te
verwijzen voor het antwoord.
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Gewenste betrokkenheid bij het KNLP

Beheersmatig
In de ogen van de initiatiefnemers zou het Kennisnetwerk inhoudelijk moeten worden
aangestuurd door een Raad van Advies die breed is samengesteld. Kennisactoren op de terreinen
landbouw, platteland, landschap, natuur en regionale economie zouden er een plaats in moeten
hebben.
De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden zou in handen kunnen zijn van kennismakelaars
die vraag en aanbod snel en doelgericht bij elkaar brengen. Zij bemiddelen tussen 'vraaghebbers'
m.b.t. ontwikkeling van landbouw en platteland en potentiële 'antwoordhebbers' hierop.
Gevraagd naar het oordeel over een dergelijke structuur kunnen de meeste geïnterviewden zich
hier in principe in vinden. Wel werd in dit verband een aantal aanbevelingen gedaan; zie hiervoor
hoofdstuk 4, Kansen en bedreigingen.
Tijdens de workshop is in een van de twee discussiegroepen geïnventariseerd wie van de
deelnemende actoren bereid is actief zitting te nemen in een Raad van Advies of Kernbestuur.
Vrijwel alle actoren waren hiertoe bereid; slechts een enkeling onder voorwaarde dat hier een
financiële vergoeding tegenover zou staan.
Financieel
Een zelfde vraag over de bereidheid tot een financiële bijdrage werd aanzienlijk genuanceerder
beantwoord. Toezeggingen tot serieuze overweging hiervan werden door de meeste actoren nog
wel gedaan. Een uitzondering hierop vormden instanties die zelf financieel grotendeels of volledig
van subsidies afhankelijk zijn. Van deze zijde wordt een voorbehoud gemaakt: denkbaar is dat het
niet aan susbsidieverstrekker of doelgroep uit te leggen waarom een deel van de subsidie wordt
doorgesluisd.
Met name van onderwijsinstanties en proefboerderijen kwam een toezegging tot financiële
bijdrage vanuit de gedachte 'de cost gaet voor de baet'.
Voor alle partijen geld dat principe-toezeggingen als vrijblijvend worden ervaren en men meer
inzicht wenst in de financiële opties van het kennisnetwerk, e.e.a. in relatie tot taakafbakening,
schaal, fysieke omvang en huisvesting van het netwerk. Een eerste vervolgstap zou met name op
dit terrein meer duidelijkheid moeten geven.
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Kansen en bedreigingen voor het KNLP

Alle geïnterviewden staan positief tegenover het initiatief. Velen noemen een betere
samenwerking en een betere onderlinge afstemming van projecten in een regio als belangrijkste
kans. Daarvoor is het wel nodig dat het kennisnetwerk onafhankelijk is, een onafhankelijke
positie inneemt en een laagdrempelige organisatievorm heeft. De suggestie wordt gedaan om het
KNLP op kleine schaal en met kleine successen op te starten, eventueel voor een proefperiode.
Met name door organisaties van buiten de landbouw wordt het brede karakter van het
kennisnetwerk kansverhogend genoemd en gewaardeerd.
Omdat de huidige inventarisatie op een vrij abstract niveau plaatsvindt is nadere concretisering
van de kansen en bedreigingen moeilijk. Wel genoemd wordt door meerdere organisaties dat het
netwerk efficiënt moet zijn: binnen acceptabele tijd moet een vrager minimaal een bevredigende
doorverwijzing hebben, waarbij bevredigend de resultante is van een korte lijn naar de meest
geschikte hulp (minimalisatie van doorverwijzingen) dan wel het verkrijgen van een concrete
oplossing voor de vraag.
Daarnaast wordt afhankelijkheid van een dominante geldgever als bedreiging gezien.
Hierover zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
Beheersmatige aanbevelingen
Denk aan moderne communicatiemiddelen voor een optimale bereikbaarheid: bijvoorbeeld
ook een web-site met een chat-box waarin personen met vergelijkbare of combineerbare
ideeën elkaar kunnen vinden en daardoor samen als groep een sterk vergrote kans op
financiering krijgen.
Wees selectief in wat wordt ondersteund: indien getracht wordt aan alle vragen en
verzoeken tegemoet te komen ontstaat een risico op het aantrekken van vragen die
uitsluitend gebaseerd zijn op persoonlijke doelen.
Zorg dat je snel (binnen 1 à 5 dagen) de vrager het gewenste heldere antwoord bezorgt/laat
bezorgen.
Knelpunten in regelgeving zouden door het kennisnetwerk niet moeten worden
doorverwezen maar direct opgenomen moeten worden met de relevante beleidsinstantie(s).
Organisatorische aanbevelingen
Ga naast de Raad van Advies uit van een kernbestuur voor de beheersmatige taken van het
kennisnetwerk. Laat dit kernbestuur bestaan uit de grootste belanghebbenden en
belangrijkste financiers. Laat deze ondersteunen door een Raad van Advies bestaande uit
een kleine kern van permanente vertegenwoordigers uit de belangrijkste sectoren
(Landbouw, Natuur, Recreatie, Vrouwen, Jongeren) met een ring van open zetels
daaromheen. Vraag hiervoor personen in afhankelijkheid van de actualiteit.
Het kennisnetwerk zou zich niet alleen moeten richten op de -lokale- regio maar vooral ook
op de schaal van de LNV-regiodirecties: verlies het landelijke beleid niet uit het oog.
De Raad van Advies zou 3 à 4 maal per jaar moeten samenkomen rond de agendapunten:
ontwikkeling KNLP; mate van gebruik KNLP; knelpunten.
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Bijlage 1 Beknopt overzicht van aanbod en wensen van
geïnterviewde organisaties

NNBT

Friesland
Coberco Dairy
Foods

Avebe

ACM

NLTO

Kamer van
Koophandel

Leader
Lauwersland

Aanbod
Kennis: Inbreng inhoudelijke kennis vanuit
toeristische invalshoek
Netwerk: HISWA, Recron, Horeca, ANWB,
VVV’s, recreatieschappen, toeristisch
bedrijfsleven
KNLP: Adviesrol bij organisatorische opzet
Lidmaatschap Raad voor Advies strategiebepaling
Netwerk (HISWA, Recron, Horeca, ANWB,
VVV’s, recreatieschappen, toeristisch
bedrijfsleven)
Kennis: Incidenteel is inbreng mogelijk van
kennis over logistiek, voedseltechnologie,
grondstoffen.
Netwerk: Universiteiten en hogescholen,
internationaal netwerk
KNLP: Bereid om in Raad van Advies deel te
nemen, verder bijdrage vraagt overleg
Kennis: keten, technologische vernieuwing
en agronomie, kennisoverdracht
Netwerk: technologische hoek (productvernieuwing) en plantaardige productie
KNLP: Strategisch meedenken in Raad van
Advies en in principe bereid mensen/
middelen te leveren
Kennis: Alleen beschikbaar voor onze
afnemers
Netwerk: idem
KNLP: we wachten met belangstelling af
Kennis: Landbouwbedrijfsleven (met name
primaire sector)
Netwerk: Overheden(van lokaal tot Brussel),
ketens, maatschappelijke groeperingen in het
Noorden
KNLP : Trekker van KNLP
Kennis: registers van bedrijven, voorlichting
aan bijv. starters, regiostimulering
Netwerk: bedrijfsleven breed en
maatschappelijke groeperingen
KNLP: zeker geïnteresseerd in bijvoorbeeld
Raad van Bestuur. Over inzet
middelen/mensen nader overleg

Wens
Probeer landelijke
ontwikkelingen te vertalen
naar regio
Kennisbehoefte over wensen
boeren/tuinders

Bijdrage aan keten denken en
imago
Vooral visievorming belangrijk.
Hoe ziet simmer 2050 er uit?
Laagdrempelig, op gang
brengen vernieuwing op het
platteland

Innovatie bij ondernemers
faciliteren en stimuleren
Voorhoederol bij koppelen van
diverse ontwikkelingen in het
landelijk gebied
Data, “droge” kennis over de
landbouw
Proceskennis : hoe pak je
ontwikkelingsproces platteland
aan (bijvoorbeeld als het gaat
om informatisering)

Door samenwerking stimuleren
goede inzet Langman-gelden
bevorderen.
Kennis: Soepele coördinatiestructuur,
Aansluiting bij bestaande
ervaring met innoverende werkwijzen
initiatieven
Vertaling ervaringen naar beleid (kraamkamer Mobiliseren gebiedsgerichte
van beleid)
activiteiten
Netwerk: Leader Nederland, EU-netwerk
Geen nieuwe dingen bedenken
KNLP:
maar koppelen
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SPNA

Aanbod
Kennis: Teelttechnische kennis
KNLP: Raad van Advies-deelname

Wens
Heldere structuur met gelijkwaardige vertegenwoordiging
onderzoek, onderwijs,
voorlichting en bedrijfsleven in
Raad voor Advies
Innovatiefunctie uitstraling
geven naar ondernemers
Vormgeven denktank drie
noordelijke provincies.
Ideeën verzamelen, niet
uitvoeren

Soune Groun

Kennis: biologische landbouw en
omschakeling
Netwerk: volkstuinen, amateurtuinders en
samenwerking met organisaties op gebied
natuur- en milieu-educatie
KNLP: Kunnen niet meewerken aan Raad voor Voorkom dat de verschillende
belangen van de organisaties
Advies, willen wel nieuwe netwerken
je parten gaan spelen
aanbrengen

Feriening
Biologyske
Boeren Fryslân

Kennis: biologische landbouw en
omschakeling
Ervaring met huisverkoop, SRV-verkoop,
consumentenvoorlichting.
Netwerk: landelijk biologisch (Biologica)
KNLP:

Milieufederatie
Groningen

Kennis: Natuurbeheer, vertaling
beleidsdoelen naar de praktijk
Netwerk:
KNLP: afwachten of het zin heeft voor ons

Natuurmonumenten Assen

Kennis: Beheer van terreinen, relaties in de
natuur, landschapsstructuren
Netwerk:
KNLP: in Raad van Advies, misschien kan
KNLP deel werk kenniscentrum ’s-Gravelande
overnemen

It Fryske Gea

Kennis: over landschaps-, natuur- en
waterbeheer (nog geen bestuursstandpunt
over beschikbaar stellen)
Netwerk: beroepsvissers, vogelbescherming
KNLP: Beperkte mogelijkheden om deel te
nemen aan Raad voor Advies. Bereid tot
advisering over beheersmatige kanten
initiatief.
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Voorkomen dat dubbel werk
gebeurt
Meer dan platform waar alles
samenkomt, netwerk-concept
breed bespreken en
overeenstemming realiseren
Gevaar is dat er weinig
daadkracht is door verschil in
belangen
Kennismakelaar, opzet van
educatie- en informatiecentrum biologische landbouw
Zorgen voor bekendheid bij
anderen van de
milieufederatie;
Organiseren van symposia
Visie op duurzame
ontwikkeling van het Noorden
Info over agrarisch
natuurbeheer
Schakel tussen boeren en
natuurmonumenten
KNLP mag niet horen bij een
organisatie maar moet
neutrale plaats innemen.
Belangenvrije informatie
verstrekken
Afstemmen en elkaar vinden is
misschien essentiële taak KNLP
Onderzoek formuleren
Positief initiatief nu nog op
goede wijze uitvoeren
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Aanbod
Kennis: Positie kleine dorpen, intermediair,
Feriening Lytse
kennismakelaar, ontwikkelen, uitvoeren en
Doarpen en
Doarp in Bedriuw organiseren van projecten op lokaal niveau
m.b.t. plattelandsvernieuwing
Netwerk: vereniging dorpsbelangen,
monumentenzorg, welzijnswerk,
ondernemersverenigingen, banken en
accountants, projectontwikkelaars, Kamer van
Koophandel
KNLP:
VEL
Kennis: Ervaringen en expertise delen met
andere groepen in Noorden
Netwerk: Rijksoverheden, Waterschappen
KNLP: deelname Raad van Advies vanuit
Noordelijke Friese Wouden
LCO

SANL

Provincie
Drenthe

Provinsje Fryslân

Wens
Verbreding initiatief is positief
maar de discussie moet vanaf
de basis worden opgestart.
Opzet met kennismakelaars
leidt automatisch tot
versmalling

Prima initiatief, vooral in
nieuwe gebieden.
Het staat ver van de boer af.
Dichter bij boeren brengen
Gebiedscoördinatie en
uitwisseling vraagt aandacht
Werken aan gebiedsvisies van
Kennis: participatie van betrokkenen,
onderop met aandacht voor
leefbaarheid (voldoende mate beschikbaar
leefbaarheid, participatie
zijn van kwalitatief goede voorzieningen)
Werken aan systeeminnovaties,
Netwerk: vooral landelijk op gebied van
niet stoppen bij individuele
welzijn
KNLP: deelname van LCO in Raad voor Advies ondernemers
Koppelen kennis, kunde en
niet logisch, eerder een regionaal werkende
geld in gebieden
welzijnsorganisatie. In het kernbestuur
vertegenwoordiging van jongenre, vrouwen, Niet alleen aandacht voor de
“groene hoek”
leefbaarheid, recreatie, landbouw, natuur
Geef helderheid over plek
Kennis: Programma Beheer,
agrarisch natuurbeheer in
Natuurverenigingen
plattelandvernieuwing
Naamsbekendheid creëren
Zorg voor goede afstemming
Netwerk: DLG
tussen SANL en KNLP
KNLP: meedenken over
samenwerking/samenhang SANL en KNLP
Kennis: Gebiedsgerichte aanpak in brede zin Moet bovenlokaal werken en
expertfunctie vervullen voor
Netwerk:
KNLP: Niet in Raad van Advies in verband met mensen die op lokaal niveau
bezig zijn met
vermenging van belangen. Over andere
ondersteuning (financieel) zou overleg plaats plattelandsvernieuwing.
Intermediair tussen
moeten vinden.
kennisvragers en aanbieders
Informatie geven over
deskundigheid voor allerhande
plattelandsproblematiek
Kennis: beleidsontwikkeling en uitvoering,
Vervul intermediaire rol bij
hoe krijg je ideeën onder de aandacht bij
verder brengen innovaties,
andere overheden, financieringsbijdragen aan implementatie
mogelijkheden
wetenschappelijke inzichten
Netwerk: Overheden
Onafhankelijk opereren
KNLP: financiering eventueel op projectbasis, Wees toegankelijk voor
deelname in Raad van Advies pas als
gebiedsmakelaars, wees een
meerwaarde bewezen is.
vraagbaak. KNLP werkt bovenlokaal en gebruikt moderne
technieken.

Expertisecentrum LNV

15

Provincie
Groningen

STAMM

AOC Friesland

Van Hall

LEI
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Aanbod
Kennis: provinciaal, gemeentelijk, regionaal
beleid, subsidie, opschalen ideeën naar
Noordelijke schaal
Netwerk: ingang naar netwerken in gebieden
KNLP: ondersteuning onderwerp van
afweging. Het theoretische model moet in
praktijk zijn goede bedoelingen bewijzen

Wens
Inzicht in:
Wat speelt er in gebieden?
Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor initiatieven?
Optimale bereikbaarheid ook
via modernste technieken.
Gebruik uitkomsten studie v.d.
Ploeg c.s.
Wees selectief in wat je doet.
Kennis: op gang brengen en begeleiden van Behoefte aan kennis over
inhoudelijke aspecten van
processen, kennis over leefbaarheid
plattelandsvernieuwing en
platteland
financieringsmogelijkheden
Netwerk: Welzijnswerk landelijk,
Uitwisseling met ervaringen
KNLP: voor proefperiode meedoen in Raad
elders
van Advies
Snel werken (binnen 24 uur
reactie en binnen een week
antwoord)
Toegang tot beleid om
knelpunten snel op de juiste
plaats neer te leggen.
Zorg dat de aanpak niet sterk
sectoraal (landbouw) wordt
Goed initiatief ook goed
Kennis: breed op het terrein van landbouw
invullen zodat zelfs
en platteland
meerwaarde kan ontstaan in
Netwerk: Emancipatiebureau Friesland,
krimpsectoren
Sociale diensten, Agrarische
Krachten bundelen om
bedrijfsverzorging, Werkvoorziening
innovaties te stimuleren,
KNLP: bereid mee te werken met
ondersteunen organisaties bij
mensen/middelen en deelname Raad van
Advies indien AOC medeverantwoordelijkheid activiteiten waarbij ze vragen
tegenkomen, begeleiding
kan dragen bij opsporen/invullen nieuwe
projecten, studiegroepen,
kansen
initiatieven, gebruik
informatievoorzieningen
Snelle veranderingen in
Kennis: Breed, zowel als kennisvrager als
maatschappij en op
aanbieder
kennisgebied maken
Netwerk: LUW en Velp
noordelijke afstemming van
KNLP: bereid deel te nemen in Raad van
Advies en beschikbaar stellen netwerk.
groot belang.
Zorg dat de organisaties
Voortrekkersrol door beperkt aantal
organisaties
gezamenlijk belang
onderkennen
Kennis: economisch gericht op
Steek je licht op bij “Trek
plattelandsontwikkeling
Brabant”
Netwerk:
Richt je op het in gang zetten
KNLP: kennis bieden via KING en het
van projecten
programma Gamma Groen
LEI kan ondersteunen met
kennis
Een aantal instellingen
waaronder het LEI hebben
KING (kennis en
innovatienetwerken in de
Groen Ruimte) opgericht.
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PRI

WUR, vakgroep
sociologie

DLV

Arcadis

Aanbod
Kennis: helpen met vraagstelling
verhelderen, kennis overdragen en genereren,
op gang brengen discussie, kennis op bedrijfsen teeltniveau
KNLP:

Wens
Verwijsfunctie, weten waar de
kennis verkrijgbaar is.
Bijeen brengen van
maatschappelijke groepen,
overheden, bedrijfsleven en
kennis.
Kennis: analyse van processen en initiatieven, Volledig onafhankelijk,
Belangen van
schakelingen in de keten, lokaal-regionaal,
onderzoeksinstellingen mogen
regionaal- Europees, overheid-bedrijfsleven
geen rol spelen.
Netwerk: overheden, bedrijfsleven,
Geen koppeling aan uitvoering
KNLP: eventueel rol in Raad voor Advies,
van projecten
beschikbaar voor vragen/ opdrachten
Wel hulp bieden bij aansturen
van uitvoering (wie, wat,
wanneer)
Klein krachtdadig bestuur met
Kennis: advies dat grenzen verlegt; vertalen
bijv. 4 of 5 organisaties die
beleid naar praktijk
bepalen en een Raad van
Netwerk: Andere AKC’s
Advies die controleert.
KNLP: in principe geïnteresseerd in
Ga met betrokkenen na waar
bestuurlijke betrokkenheid, niet uit ideële
het KNLP voor staat.
motieven. Hangt af van positie (zijn we
preferente partij als er projecten voortkomen
uit activiteiten)
Kennis: visie op ontwikkelingen, organiseren Combineer visie en vormgeving
debat. Bottum-up benadering
van kennisontwikkeling, ondersteuning en
voldoende benutten
initiëring gebiedsgerichte processen
Netwerk: NRLO, consumenten van producten
supermarken (Nieuwe Weme, Poiesz)
KNLP: geen belangstelling voor
beheersmatige activiteiten ter voorkoming
van verstrengeling
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Bijlage 2 Samenvatting potentiële vragen en aanbod aan het
KNLP
In het Project Kennis Netwerk Landbouw en Platteland is door middel van een 38-tal interviews
met betrokkenen het volgende geïnventariseerd:
- Kennisvraag en andere behoeften bij actoren en organisaties over plattelandsvernieuwing in
Noord-Nederland.
- Aanbod van kennis, expertise en diensten die in bovengenoemde vraag zou kunnen voorzien.
De geïnterviewden zijn overwegend actief buiten de directe landbouw: voor zover agrariërs zijn
geïnterviewd spraken zij als bestuurders van organisaties. Vragen en aanbod bij de primaire
landbouw zijn derhalve niet geïnventariseerd.
De resultaten van de interviews laten zich als volgt samenvatten:
Men biedt aan:
Kennis:
Bestuurlijk:
Subsidiemogelijkheden
-

hoe initiatieven op een hoger bestuurlijk niveau kunnen worden
gebracht en welke (nieuwe) financieringsmogelijkheden hierdoor
in beeld komen.
agrarisch natuurbeheer: vertalen van subsidiedoelen naar
praktijksituaties
provinciale subsidiemogelijkheden

Inhoudelijk
-

verbreding van Landbouw
landbouw met behoud van culturele waarden en landschap
verkeersveiligheid
bestrijding jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit
civieltechniek en cultuurtechniek in relatie tot waterbeheer en
landinrichting
rassen- en teeltechnische kennis (akkerbouw, vollegr.groente)
ervaringen met aan-huis-verkoop, SRV-verkoop)
landschap- en Natuurbeheer
omschakeling in de praktijk van reguliere naar biologische
landbouw
stedelijke ontwikkeling
mogelijkheden voor bedrijfsinnovatie/ bedrijfsoptimalisatie
leefbaarheid platteland

-

plattelandsontwikkeling
sociaal beleid
(integraal) veiligheidsbeleid

-

met name van innovaties, coördinatie van vraag en aanbod
streekeigen producten

Ervaring

Projectmanagement
Onderwijs en cursussen
-

met name Informatica, al dan niet in combinatie met het opzetten
van servicecentra op het platteland
Kennismakelaardij en ingang bij ca. 300 kleine dorpen
voor ontwikkeling en uitvoering van lokale projecten
plattelandsvernieuwing
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Men zal aankloppen bij het KNLP voor:
Toetsing van eigen ideeën
op haalbaarheid en samenwerkingsmogelijkheden
Initiatieven
op terreinen ‘Landbouw en Zorg’ en ‘Arbeidsvoorziening’
Kennis
Inpassen van agrarisch natuurbeheerdoelen binnen
Plattelandsvernieuwingsprojecten
Technische kennis m.b.t. graslandbeheer t.b.v. biologische
melkveehouderij, biologische teelttechnieken, meting van
voedselkwaliteit zoals beleefd door consument, marktopbouw
m.b.t uitvoering en beheersmaatregelen (incl. toezicht) van
natuurgras- en rietlanden
(vervolg kennisvraag)
inhoudelijke kennis van landbouw, natuur, toerisme, recreatie
Vertaling van ideeën / innovaties
naar samenwerkingsprojecten met landbouwkundig
(praktijk)onderzoek
Potentiële markten/klanten
bijv. voor (combinaties van) streekeigen producten, maar ook
kennisvragen die leven bij primaire landbouw (om daar tegen
betaling in te kunnen voorzien)
Hulp bij uitdragen Beleid
Voorlichting over overheidsbeleid
Toegang tot doelgroepen
KNLP is onafhankelijk, zeer toegankelijk, kent alle betrokkenenen
weet precies waar wat speelt: welke wensen heeft men? Welke
initiatieven zijn er?
Samenwerking / samengaan
Op termijn wellicht bijv. met het Steunpunt Agrarisch
Natuurbeheer
Namen van personen voor samenwerking
(ook uit bijv. horeca en recreatie) waarmee het
Waddenstreekproducten-concept kan worden verbreed
Fasciliteren van samenwerkingsverbanden
Coördinatie bij uitvoering van verschillende projecten
bijv. op het terrein van waterbeheer en agrarisch natuurbeheer
Subsidiëring / financieringsmogelijkheden
Ervaringen elders (ook buitenland)
m.n. met streekgebonden producten en toerisme
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19

Bijlage 3 Discussie-thema’s tijdens workshop
Tijdens de workshop werd na een drietal inleidingen door NLTO- en LNV-vertegenwoordigers
in drie subgroepen uiteengegaan voor een discussie aan de hand van een 4 thema's:
1 Wat verwacht u van de werkwijze en het werkveld van het KNLP?
2 Wat moet het KNLP in uw ogen vooral niet doen?
3 Op welke manier kunt u kennis, ervaring en netwerk inbrengen in het KNLP?
4 Op welke wijze zou het KNLP bestuurlijk vorm moeten krijgen en welke rol kan uw
reorganisatie daarbij vervullen?
De uitkomsten van deze discussie zijn in dit adviesrapport verwerkt en sluiten veelal aan bij
de resultaten van de interviews. Slechts op een viertal punten bleek daarbij verschil van
mening te bestaan onder de actoren:
a moet het KNLP zich wel of niet op individuele bedrijven richten?
b moet het samenbrengen van partijen zich beperken tot op lokale schaal of moet de
schaal van een KNLP minimaal de omvang bezitten van de drie noordelijke provincies?
c
richt een KNLP zich wel of niet primair op landbouw binnen een gebied?
d in welke mate moet het netwerk zich actief inzetten voor het samenbrengen van
partijen? Richt een KNLP zich op individuele vragen, want partijen vinden elkaar vanzelf
wel, of ligt het bestaansrecht van een KNLP juist in het koppelen van netwerken?
Voor sommige actoren kan het antwoord op deze vragen een breekpunt voor deelname
vormen en duidelijkheid hierover is om deze reden in een vroeg stadium gewenst.
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Bijlage 4 Adressenlijst van betrokkenen bij het project
organisatie

ACM
AOC Friesland
AOC Terra
Arcadis
AVEBE
Bosma Zathe
DAJK
DLV Adviesgroep
Dorp en Bedrijf Friesland
Expertisecentrum LNV
Expertisecentrum LNV
Expertisecentrum LNV
Expertisecentrum LNV
FAJK
Feriening Biologyske Boeren Fryslân
Feriening Lytse Doarpen
Friese Milieu Federatie
Friesland Coberco Dairy Foods
GrAJK
Grontmij
Het Drentse Landschap
Het Groninger Landschap
It Fryske Gea
Kamer van Koophandel Drenthe
Kamer van Koophandel Friesland
Kamer van Koophandel Groningen
Katalysator B.V.
Landelijk Centrum Opbouwwerk vestiging Zwolle
Landschapsbeheer Friesland
Leader Lauwersland
Leader NW Friesland
Leader Provincie Fryslân
Leader Zuidwest Drenthe
LEI
LNV Directie Groene Ruimte
Milieufederatie Groningen
Ministerie van LNV Directie Noord
Ministerie van LNV Directie Noord
Natuurmonumenten
NBLV Noord Nederlandse Biologische
Landbouwvereniging
NLTO
NLTO
NLTO
NLTO
NOM
Noord Nederlands Bureau voor Toerisme
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naam
dhr. G.C. de Jong
dhr. A.W.M Geijsel
dhr. E. J. Hesselink
dhr. D. Oosterhof
dhr.R. Rotmensen
dhr.H. v.d. Sluis
dhr. H. Doornbosch
mw. ten Kate-Rijkenbarg
dhr. H.J. Mantje
dhr. H.F.M. Schrama
dhr. H. Brink
dhr. W.J. Schutte
dhr. H.H.Bijma
dhr. A. Lanting
dhr. F.A.M. Keurentjes
dhr. G. Atsma
dhr. K. Finnema
dhr. J. Haanstra
dhr. A. Loman
dhr. P. van der Werff
dhr. R. Schilt
dhr. D. Logeman
dhr. J. Sanders
dhr. E. van Marum
dhr. P.J.M. van Bohemen
dhr. P. Vellinga/ C.
Zeldenrust
mw.
G. van Eck
dhr. J. Huinink
dhr. D. Holwerda
dhr. P. Verhagen
dhr. D. Oosterhof
dhr. J. Fokkema
mw. M. de Heer
dhr. G. Willems
mw. P. Bos
dhr. E. van de Bilt
G. Sterkenburg/ B.
Speelman
dhr. U. Hosper
dhr. P. Boomsma
dhr. E.J. van Nijen
mw. drs. J.K. Schonewille
mw. R. ter Steege
dhr. J.E. Bagerman
dhr. U.J. van der Bij
dhr. K. Bijleveld
mw. C.L. Posthumes
dhr. H. Hillebrand
dhr. N. Beun
dhr. A. Van Klinken
dhr. H. Oosterveld
dhr. C.W. Anker
dhr. H. Dommerholt
dhr. T. Spijkerman
dhr H. de Kroon
dhr. B. Santema
dhr. D.A. Hollenga
dhr. J.R.A. Boertjens
dhr. E.J. Luijtjens
mw. T. Konijn-Kunst
H. Korevaar/ R. van Haren

postadres
Voorsterweg 20
Schansweg 16
Molenbosch 8
Het Zuid 53
De Langendijk 4
De Banten 6
Borgercompagnie
189-191 6A
Markeweg
Oostvierdeparten 3
Prof. Zuurlaan 10
Halerweg 7
Klutenweg 39
Kolonelsdiep 1
Boermarkeweg 12
Dijksterweg 15
It West 2A
Oeble om Wei
Lindeweg 15
Noordeind 31
Postbus 675
Postbus 17
Lauwers 1
Avebeweg 1
Selmien 8
Postbus 170
Postbus 7001
Buorren 28
Postbus 482
Postbus 482
Postbus 482
Postbus 482
Postbus 613
p/a Het Zuid 53
Buorren 28
Postbus 713
Postbus 226
Postbus 170
Postbus 91
Postbus 83
Ossenmarkt 9
Postbus 3
Stationsweg 66
Heliconweg 62
L. Springlaan 15
Postbus 186
Postbus 1004
Commissieweg 15
Strandweg 1
Postbus 170
Postbus 20120
Westerbrink 1
Postbus 29703
Postbus 20401
Postbus 1020
Postbus 30032
Postbus 30032
Postbus 764
Oosterbutenweg 1
Postbus 186
Postbus 186
Postbus 186
Postbus 186
Postbus 424
Postbus 330
Postbus 16

bezoekadres
Voorsterweg 20
Schansweg 16
Molenbosch 8
Het Zuid 53
De Langendijk 4
De Banten 6
Borgercompagnie 189191
Markeweg
6A
Oostvierdeparten 3
Prof. Zuurlaan 10
Halerweg 7
Klutenweg 39
Kolonelsdiep 1
Boermarkeweg 12
Dijksterweg 15
It West 2A
Lindeweg 15
Noordeind 31
Agora 1
Hereweg 99
Lauwers 1
Avebeweg 1
Selmien 8
Dr. W. Dreeslaan 1
Buorren 28
Galvanistraat 7
Galvanistraat 7
Galvanistraat 7
Galvanistraat 7
Heliconweg 60
p/a Het Zuid 53
Buorren 28
Agora 3
Peter Stuyvesantweg 1
Zonnedauw 27
Koosterstraat 5
Ossenmarkt 9
v. Harinxmaweg 17
Stationsweg 66
Heliconweg 62
L. Springlaan 15
Lavendelheide 9
Oude vismarkt 21D
Commissieweg 15
Strandweg 1
Tweebaksmakrt 52
Westerbrink 1
Burg. Patijnlaan 19
Bezuidenhoutseweg 73
Preadiniussingel 59
Cascadeplein 6
Cascadeplein 6
Oostersingel 21A
Oosterbutenweg 1
Lavendelheide 9
Lavendelheide 9
Lavendelheide 9
Lavendelheide 9
V. Swietenlaan 252
V. Knobelsdorffplein 20
Bornsesteeg 65

plaats
MARKNESSE
EEN WEST
OLDEBERKOOP
DRACHTEN
KLAZIENAVEEN
SEBALDEBUREN

postcode
8316 PT
9343 TE
8421 RS
9203 TC
7891 TD
9862 TE
9631 TH
BORGERCOMPAGNI
VEENINGEN
7924 PC
NOORDWOLDE FR 8391 XP
BIDDINGHUIZEN
8256 PE
ZWIGGELTE
9433 TE
CREIL
8312 PC
AUGUSTINUSGA
9284 XE
HOOGHALEN
9414 VK
HORNHUIZEN
9978 TB
AUGUSTINUSGA
9284 KE
WARSTIENS
9004 XZ
LUTTELGEEST
8315 RA
MEPPEL
7941 AS
LEEUWARDEN
8934 JC
GRONINGEN
9700 AA
ASSEN
9405 BL
FOXHOL
9607 PT
URETERP
9247 TN
ASSEN
9400 AD
WAGENINGEN
6700 CA
RAERD
9012 DH
EDE
6710 BL
EDE
6710 BL
EDE
6710 BL
EDE
6710 BL
LEEUWARDEN
8901 BK
DRACHTEN
9203 TC
RAARD
9012 DH
LEEUWARDEN
8901 BM
LEEUWARDEN
8901 MA
ASSEN
9400 AD
DRACHTEN
9200 AB
ASSEN
9400 AB
GRONINGEN
9712 NZ
BEETSTERZWAAG 9244 ZN
MEPPEL
7941HG
LEEUWARDEN
8914 AT
GRONINGEN
9727 KB
DRACHTEN
9200 AD
ZWOLLE
8001 BA
BEETSTERZWAAG 9244 GB
LAUWERSOOG
9976 VS
FRANEKER
8800 AD
LEEUWARDEN
8900 HM
ASSEN
9405 BJ
DEN HAAG
2502 LS
DEN HAAG
2500 EK
GRONINGEN
9701 BA
GRONINGEN
9700 RM
GRONINGEN
9700 RM
ASSEN
9400 AT
WAPSERVEEN
8351 GH
DRACHTEN
9200 AH
DRACHTEN
9200 AH
DRACHTEN
9200 AH
DRACHTEN
9200 AH
GRONINGEN
9700 AK
DRACHTEN
9200 AH
WAGENINGEN
7600 AA
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organisatie
POZW
Provincie Drenthe
Provincie Drenthe
Provincie Fryslân
Provincie Fryslân
Provincie Groningen
Provincie Groningen
Rabobank Oosterhesselen
Recreatieschap Drenthe
Recron Friesland
Recron Groningen-Drenthe
ROM Zuid-Oost Fryslân
RUG faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
SANL Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer
SBB regio Friesland
SBB regio Groningen-Drenthe
SGNN Stichting Grondgebruik
Sprong
STAMM
Stichting Proefboerderijen Noordelijke
Akkerbouw
Stichting
Soune Groun
Stichting Waddengroep
Syntens Innovatienetwerk
Vakgroep Akkerbouw
Vakgroep Biologische Landbouw
Vakgroep Melkveehouderij
Vakgroep Vollegrondsgroente
Van Hall Instituut
Vereniging Eastermar’s Landsdouwe
Vereniging Kleine Dorpen Groningen
Waddenvereniging
WCL
WUR Social Science
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naam
mw. A. Brusse
mw. J. Dijksterhuis
dhr. H. Valk
dhr. M. de Jong
mw. J. Visscher
dhr. H. Poortinga
dhr. H. Weggemans
dhr. H. Hartog
dhr. D. Dijkstra
dhr. G.P. Folkersma
dhr. E. Wegman
dhr. P. Huigen
dhr. J. van Erp
dhr. P. Visser
dhr. W. Klunder
mw . Mulder
dhr. H. van Luijk
dhr. K. Kristelijn
dhr. Y. Kooistra
dhr. H. Pilat
dhr. S. Vlietstra
dhr. C. de Kroon
dhr. K.J. Osinga
dhr. R. Bos
dhr. R. Visser
dhr. W. Wieling
dhr. B.A. Oosterhof
dhr. L. Hardus
dhr. Woudstra
dhr. A. Kramer
dhr. R. van Broekhuijzen

postadres
Postbus 2207
Postbus 122
Postbus 122
Postbus 20120
Postbus 20120
Postbus 855
Postbus 855
Kruisstraat 1
Brink 4B
Postbus 27
Orvelterbrink 36
Postbus 7
Postbus 800
Postbus 20120
Postbus 1726
Postbus 111
Postbus186
Wegalaan 35
Postbus 954
Hooge Zuidwal 1
Postbus 26
Voorstraat 1
Zuidersingel 16
Postbus 186
Postbus 186
Postbus 186
Postbus 186
Postbus 1753
Robyntjewei 7
Postbus 223
Postbus 90
Postbus 20120
Hollandseweg 1

bezoekadres
Westerbrink 1
Westerbrink 1
Tweebaksmarkt 52
Tweebaksmarkt 52
st. Jansstraat 4
st. Jansstraat 4
Kruisstraat 1
Brink 4B
Stationsweg 66
Orvelterbrink 36
Landleven 5
Tweebaksmarkt 52
J. Catsplein 1
dr. Nassaulaan 5
Lavendelheide 9
Wegalaan 35
Eemland 5B
Hooge Zuidwal 1
It Bosk 71
Voorstraat 1
Zuidersingel 16
Lavendelheide 9
Lavendelheide 9
Lavendelheide 9
Lavendelheide 9
Agora 1
Robyntjewei 7
Laan van de Sport 6
Voorstraat 16-18
Tweebaksmarkt 52
Hollandseweg 1

plaats
GRONINGEN
ASSEN
ASSEN
LEEUWARDEN
LEEUWARDEN
GRONINGEN
GRONINGEN
ZWEELO
DIEVER
MEPPEL
EMMEN
BEETSTERZWAAG
GRONINGEN
LEEUWARDEN
LEEUWARDEN
ASSEN
DRACHTEN
GRONINGEN
ASSEN
MUNNEKEZIJL
WOMMELS
BUITENPOST
LEEUWARDEN
DRACHTEN
DRACHTEN
DRACHTEN
DRACHTEN
LEEUWARDEN
OOSTERMEER
HOOGEZAND
HARLINGEN
LEEUWARDEN
WAGENINGEN

Expertisecentrum LNV

postcode
9704 CE
9400 AC
9400 AC
8900 HM
8900 HM
9700 AW
9700 AW
7851 AE
7981 BZ
7940 AA
7812 MR
9244 ZN
9700 AV
8900 HM
8901 CA
9400 AC
9400 AD
9742 NA
9400 AZ
9853 TJ
8730 AA
9285 NM
8911 AV
9200 AH
9200 AH
9200 AH
9200 AH
8901 CB
9261 XV
9600 AE
8860 AB
8900 HM
6706 KN

