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Rapporten en andere uitgaven
Land- en tuinbouw en agribusiness
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Vissen voor de markt (rapportnr. 10.2.253, december 2010)
Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020 (rapportnr. 10.2.251, december
2010)
Opening www.infofyto.nl bij presentatie rapport ‘Medicijnen uit de kas’ (persbericht,
8 november 2010)
Work is gaming – Motiverende factoren in de glastuinbouw (rapportnr. 10.2.247,
november 2010)
Medicijnen uit de kas – Een verkenning naar de mogelijkheden voor nieuwe teelten in
de (glas)tuinbouw voor de markt van kruidengeneesmiddelen (rapportnr. 10.2.241,
november 2010
Thermo Bello deelt Nieuwe Nuts ervaringen (persbericht, 8 oktober 2010)
Internationale toetsing van de waterhouderij (rapportnr. 10.2.243, oktober 2010)
Pilot Fotonenboer van start! – Stroomopslag betekent doorbraak voor zonne-energie
(conceptwijzer, september 2010)
Fotonenboer levert elektriciteit op afroep (Courageverslag startbijeenkomst,
september 2010)
Bacteriën ruimen methaan op – Doorbraak naar klimaatvriendelijke melkveehouderij
(conceptwijzer, september 2010)
Thermo Bello: energie voor de wijk – Nieuwe Nuts in de praktijk (rapportnr. 10.2.242,
september 2010)
De LegoBoerderij – Perspectieven voor modulaire voedselproductie (rapportnr.
10.2.234, september 2010)
Werken met water (animatiefilm, augustus 2010)
Photon Farmer (film, augustus 2010)
Toekomst voor de paling/Future for the eel (film, augustus 2010)
Parels in het landschap (film, augustus 2010)
Kassen in de toekomst: licht en drijvend (rapportnr. 10.2.229, augustus 2010)
Doorbraak in aanpak van methaanemissies (persbericht, 8 juli 2010)
Nieuw: Onderzoek naar arbeidsmotivatoren in de glastuinbouw (persbericht, 2 juli
2010)
Een kwestie van smaak – Opstap naar een zilte economie (rapportnr. 10.2.236, juni
2010)
Nieuwe Nuts Award voor Texel Energie (persbericht, 14 april 2010)
Nieuwe Sanitatie Westland (rapport, april 2010)
Mest als waardevolle grondstof – Enkele technologische opties (rapportnr. 10.2.233,
april 2010)
Poort van Venlo – parels in het landschap in de praktijk (rapportnr. 10.2.235, maart
2010)
Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens (rapport, maart 2010)
Toepassing van LNG in de visserij en aanverwante sectoren (rapport, maart 2010)
Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens (conceptwijzer, maart 2010)
Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid (rapportnr. 09.2.220, januari 2010)
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Natuur, Landschap en Ruimte
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•
•
•
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Potentiële hoogwaardige toepassingen van riet (rapportnr. 10.2.245, oktober 2010)
Werkboek ‘Kanaalzone in de eenentwintigste eeuw … een volkspark? (rapportnr.
10.2.240, oktober 2010)
Een nieuwe rivier in Ooijen-Wanssum? – Een evaluatie van het beleidsproces
(rapportnr. 10.2.228, augustus 2010)
Benutting van rietteelt in de provincie Utrecht – Kansen voor retentie, recreatie en
energieproductie (rapport, juli 2010)
Klimaatpark Groene Hart (rapportnr. 10.2.230, juli 2010)
Poort van Venlo: Parels in het landschap in de praktijk (persbericht, 17 juni 2010)
Natuurrealisatie en duurzame energie (film, juni 2010)
Laagwaterbeheer versie 2.0 – Watertekorten als stimulans voor een mooier en
klimaatbestendig Nederland (conceptwijzer, april 2010)
Volkstuinen als groene motor – Uitwerking van het eerste pilotproject van een
volkstuinenlocatie in Heythuysen, gemeente Leudal (rapport, april 2010)
Knooperven: Nieuwe leven in het buitengebied – Het concept (rapportnr. 10.2.231,
maart 2010)
50 ideeën voor nieuwe bossen (rapportnr. 09.2.227, januari 2010)

Voeding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijs voor Streektransferium Linieland (persbericht, 5 november 2010)
Mooi & Duurzaam Schiebroek-Zuid – Visieboek (rapportnr. 10.2.254, november 2010)
Mooi & Duurzaam Schiebroek-Zuid – Ingrediëntenboek (rapportnr. 10.2.255,
november 2010)
Aanpak en conclusies SEO-onderzoek ‘Effecten voedingszorg door LZK-scholen’
(film/interview met de 2 SEO-onderzoekers, oktober 2010)
Belang SEO-onderzoek ‘Effecten voedingszorg door LZK-scholen’ (film/interview met
directeur LZK-scholen W.B. Noteboomschool en Dr. Coronelschool, oktober 2010)
Samen Goed Eten op de Openluchtschool Breda (film, oktober 2011)
Voedingszorg voor langdurig zieke kinderen is pure winst (persbericht, 13 oktober
2010)
Effecten voedingszorg door LZK-scholen (rapportnr. 10.2.244, september 2010)
Samen Goed Eten – Actie voor goede voeding op LZK-scholen (conceptwijzer,
september 2010)
Voedsel voor de stad (film, september 2010)
Voedsel voor de stad – Een veldonderzoek (rapportnr. 10.2.238, juli 2010)
Voeding en gezondheid op LZK-scholen: het medisch perspectief (rapportnr. 10.2.237,
juli 2010)
iBanana – Show me your Banana (conceptwijzer, juli 2010)
Streekstations: Motor voor de regio – kwaliteit voor jezelf (conceptwijzer, maart 2010)
Samen Goed Eten op de Bloemhof (Rotterdam) (film, januari 2010)
HerInnerd Groen (conceptwijzer, januari 2010)

Algemeen
•

InnovatieNetwerkfilms internationaal bekroond (persbericht, 11 oktober 2010)
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•
•
•
•

Nieuwsbrief oktober 2010
Nieuwsbrief juni 2010
Interne evaluatie InnovatieNetwerk tweede periode (2006-2010) (rapportnr. 10.3.064,
mei 2010)
Jaarverslag 2009 (rapportnr. 10.3.063, april 2010)
Nieuwsbrief februari 2010
Werkprogramma 2010 (rapportnr. 10.3.062, januari 2010)
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Lezingen en workshops
Land- en tuinbouw en agribusiness
“Energiemanagement in de melkveehouderij”, Leergang bioboeren Carel de Vries
(Heino, 06-1-2010)
“Geraffineerd regionaal - Back to biobasics”, Bezoek DG Burger, Jan de Wilt (Utrecht, 7-12010)
“Geen toekomst zonder vernieuwing (Courage-projecten)”, Bijeenkomst kennismakelaars
Melkveeacademie, Carel de Vries (Arnhem, 11-1-2010)
“InnovatieNetwerk en AKV: wat hebben we aan elkaar?”. Bijeenkomst staf AKV, Ger Vos
(Den Haag, 12-1-2010)
“Parels in het landschap, ruimtelijke kwaliteit mét glastuinbouw”, AVAG bestuur, Dewi
Hartkamp (Utrecht, 21-1-2010)
“Visie op groen”, Expertisegroep Campusontwikkeling VU Amsterdam, Peter Oei
(Amsterdam, 13-1-2010)
“Bouwen met Groen en Glas” Presentatie buitenlandse editie tijdens Grüne Woche voor
Nederlandse delegatie en Bund Deutscher Architekten, Peter Oei (Berlijn, 15-1-2010)
“Bouwen met Groen en Glas en Nieuwe Nuts” Gastcollege VU Amsterdam, Peter
Oei(Amsterdam, 18-1-2010)
“Nieuwe Nuts, Datagarden en Bouwen met Groen en Glas”, Transitiegroep Energie en
gebouwde omgeving (PEGO), Peter Oei (Utrecht 19-1-2010)
“Parels in het landschap”, Rijksgroep Greenports, Dewi Hartkamp (Utrecht, 2-2-2010)
“Klimaatweb: Nieuwe Nuts, innovaties in de glastuinbouw” Groep Gemeentes, Peter Oei
(Oostvoorne, 11-2-2010)
“Biochar” bijeenkomst noordelijke provincies, Rob van Haren (Marum, 12-2- 2010)
“Energie innovaties en nieuwe kasontwerpen”, Bijeenkomst provincie Gelderland, Peter
Oei (Gameren, 17-2-2010)
“Kiemkracht, innovatie voor de akkerbouw” Agrarisch Jongeren Contact NoordHolland,
Rob van Haren (Middenmeer, 18-2-2010)
“Energie innovaties en nieuwe kasontwerpen”, Bijeenkomst provincie Gelderland, Peter
Oei (Huissen, 23-2-2010)
“Kiemkracht, innovatie voor de akkerbouw, Agrarische Studievereniging, Rob van Haren
(Tweede Exloërmond, 23-2-2010)
“Anders, beter…… innoveren”, LTO bijeenkomst, Dewi Hartkamp (NieuwVeen, 25-2-2010)
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“Kiemkracht, innovatie voor de akkerbouw” LTO Noord afdeling De Marne, Rob van
Haren (Wehe- den Hoorn, 26-2-2010)
“Biochar” CLIB-conferentie, Rob van Haren (Düsseldorf (D), 2-3-2010)
“Innovaties in de glastuinbouw”, presentatie voor delegatie uit Milaan, Peter Oei
(Ministerie van LNV / Tomatoworld, 5-3-2010)
“Geen toekomst zonder vernieuwing (Courage-projecten)”, Studieavond LTO-afdeling,
Carel de Vries (Sauwerd, 09-3-2010)
“Grassa!”, BBE Netwerkbijeenkomst, Carel de Vries (Baarn, 10-3-2010)
“Kiemkracht, innovatie voor de akkerbouw” jaarvergadering Nederlandse
AkkerbouwVakbond, Rob van Haren (Lelystad, 10-3 -2010)
“Biochar en Bioraffinage” minisymposium Dutch Biorefinery Cluster tijdens Biomassaevent van ministerie LNV, Rob van Haren (Baarn, 10-3-2010)
“Nieuwe Nuts en Bouwen met Groen en Glas”, NIMA marketing Bouw- en Vastgoed, Peter
Oei (Waddinxveen, 11-3-2010)
“Innovaties op het Platteland, de stap van idee naar praktijk”, Vereniging Veelzijdig
Boerenland, Mathieu Wagemans (Haarlem, 12-3-2010)
“Kiemkracht: resultaten”, Commissie Teelt, Productschap Akkerbouw, Rob van Haren
(Putten, 12-3-2010)
“Bouwen met Groen en Glas”, Bijeenkomst Rijksgebouwendienst van VROM, Peter Oei
(Den Haag, 15-3-2010)
“Geen toekomst zonder vernieuwing (Courage-projecten)”, Studieavond LTO-afdeling
Carel de Vries (Menaldumadeel, 17-3-2010)
“Kiemkracht”, Themadag Granen, Rob van Haren (Wageningen, 17-3-2010)
“Biochar: climate saving soils”, workshop Biochar ministerie VROM, Rob van Haren (Den
Haag, 18-3-2010)
“Nieuwe kasontwerpen en Bouwen met Groen en Glas”, AVAG ledenvergadering, Peter
Oei (Zoetermeer, 18-3-2010)
“Knelpunten in de wet- en regelgeving”, ministerie van EZ, Koploperloket, Peter Oei (Den
Haag, 23-3-2010)
“Nieuwe kasontwerpen en Bouwen met Groen en Glas”, AVAG werkgroep kassenbouw,
Peter Oei (Delft, 6-4-2010)
“Kas als Energiebron en de FotonenBoer”, Lunchpresentatie KEMA, Henk Huizing
(Arnhem, 8-4-2010)
“Bouwen met Groen en Glas, groene wanden en geluk”, Expertmeeting duurzame
gebiedsontwikkeling VU Peter Oei (Amsterdam, 9-4-2010)
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“Innovatie: Ervaringen van een netwerkorganisatie”, Bijeenkomst GAJK, Jan de Wilt
(Loenen, 13-4-2010)
“Biochar”, INTERREG IVb project workshop, Rob van Haren (Edinburgh, 14-4-2010)
“Zelf lokale duurzaam energiebedrijf opzetten”, IIR congres, Peter Oei (Utrecht, 14-42010)
“Bouwen met Groen en Glas”, Wikiplant meeting PT, Peter Oei (Zoetermeer, 15-4-2010)
“Innovatief ondernemen”, College Van Hall Instituut, Carel de Vries (Leeuwarden, 19-42010)
“Biochar: climate saving soils”, Workshop Grounds for Change Hof van Saksen, Rob van
Haren (Assen, 22-4-2010)
“InnovatieNetwerk en AKV: wat hebben we aan elkaar? Bijeenkomst medewerkers AKV
en InnovatieNetwerk, Ger Vos (Den Haag, 28-4-2010)
“InnoFisk Volendam”, presentatie voor Raadsleden Gemeenteraad Volendam, Henk
Huizing (Volendam, 20-5-2010)
“Grassa! en Koeientuin”, Bijeenkomst vakgroep melkvee LTO-Noord, Carel de Vries
(Oenkerk, 25-5-2010)
“Gebiedsontwikkeling, prachtwijken en toegevoegde waarde glastuinbouw voor de
gebouwde omgeving”, Agentschap NL, Peter Oei (Utrecht, 26-5-2010)
“Grensverleggende venieuwingen in agroketens”, Hoorzitting gemeente Putten betr.
Biomassa Erf Putten, Jan de Wilt (Putten, 27-5-2010)
“Innovaties in de glastuinbouw, productontwikkeling met chrysanthen”, Landelijke
chrysantendag, Peter Oei (Bleiswijk, 28-5-2010)
“Markt voor mest?!”, Presentatie voor minister Verburg LNV, Jan de Wilt (Den Haag, 3-62010)
“Gebiedsontwikkeling Rijnenburg: glastuinbouw als buffer langs de A2”, Gemeente
Utrecht, Peter Oei (Utrecht, 4-6-2010)
Chairman thermal biomass conversion Technologies, The Sixth International Conference
on Renewable Resources and Biorefineries (RRB6) , Rob van Haren (Düsseldorf, 8-6-2010)
“Biochar: climate saving soils”, The Sixth International Conference on Renewable
Resources and Biorefineries (RRB6) , Rob van Haren (Düsselkdorf, 8-6-2010)
Forumdiscussie Rijnenburg en duurzame gebiedsontwikkeling, Provada, stand van
gemeente Utrecht, Peter Oei (Amsterdam, 9-6-2010)
“Biochar”, Hotspot Klimaat ,Rob van Haren (Exloo, 24-6-2010, Exloo)
“Weerbaar Vee”, UGCN-congres, Carel de Vries (Ede, 30-6-2010)
Demonstratie Vegetarische barbecue, Buitenhof, Rob van Haren (Den Haag, 1-7-2010 juli)
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“Kiemkracht: akkerbouw innovatie”, Dag van het Platteland, LTO Noord , Rob van Haren
(Vlagtwedde, 2-7-2010)
“Duurzaamheid en Innovaties op Schouwen-Duiveland”, Innovatiedag voor Ondernemers,
Mathieu Wagemans ( Ellemeet, 3-7-2010)
“Geen toekomst zonder vernieuwing (Courage-projecten)”, Studiedag LTO-afdeling, Carel
de Vries (Zegveld, 7-7-2010)
“Building with green and light and Solar cooling”, Institute of Building Technology, Peter
Oei (Fuzhou, China, 3-8-2010)
“Floating horticulture, Building with green and light, Energy systems”, Institute of Science
and Technology, Horticulture department, Peter Oei (Fuzhou, China, 5-8-2010)
“Koeientuin”, Startbijeenkomst project co-creatie, Carel de Vries (Groenlo, 8-8-2010)
“Weerbaar Vee”, Zomerbijeenkomst EDF, Carel de Vries (Kleve, 9-8-2010)
“Biochar” Platform Groene Grondstoffen, Rob van Haren (Den Haag, 26-8-2010)
“De Fotonenboer “ Start project Fotonenboer, Carel de Vries (Vierakker, 22-9-2010)
“Kiemkracht: akkerbouwinnovatie”, Bezoek landbouw delegatie WitRusland aan NNederland , Rob van Haren (Valthermond, 22-9-2010)
“De FotonenBoer”, voorlichting bij Open Dag, Henk Huizing (Vierakker, 23-9-2010)
“Kiemkracht: baanbrekende innovaties”, Urgenda regio-innovatie-toer, Rob van Haren
(Valthermond, 23-9-2010)
“Posterpresentatie Courage”, Internationaal Congres IDA, Carel de Vries (Den Haag, 24-92010)
“Plantaardige eiwitten” opening Vegetarische slager , Rob van Haren (Den Haag, 27-92010)
“Klimaatverandering?!”, NyVu MBA Duurzaamheid en Innovatie, Jan de Wilt (Breukelen,
30-9-2010)
“Energizing Agriculture”, Presentatie Boerengroep, Jan de Wilt (Wageningen, 11-10-2010)
“Grassa! en Koeientuin”, Presentatie en excursie vakgroep ZLTO, Carel de Vries (Zijen –
Oenkerk - Leeuwarden, 12-10-2010)
“The Photonfarmer”, presentatie voor Zuid-Koreaanse delegatie, Henk Huizing (27-102010)
“InnoFisk Volendam”, Presentatie voor Volendamse bedrijven, Henk Huizing (Volendam,
13-10-2010 en 24-11-2010)
“Bauen mit Grün und Licht”, Architectenmeeting i.s.m. Nederlandse Ambassade Berlijn,
Peter Oei (Berlijn, 20-10-2010)
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“Het voedselpakket van de toekomst”, Agrarische Jongerenavond Noord-Holland, Rob
van Haren, (Wadway Spanbroek, 25-10-2010)
“Geen toekomst zonder vernieuwing (Courage-projecten)”, Lunchbijeenkomst NZO, Carel
de Vries (Zoetermeer, 26-10-2010)
“Kiemkracht Sustainable innovation on clogs sticks out a mile” 50th Anniversary
Celebration Innovation & Sustainability Conference and Royal Gala Evening Swedisch
Chamber of Commerce, Rob van Haren (Noordwijk, 28-10-2010)
“Pearls in the landscape / Building with green and light”, Delegatie Noord Amerikaanse
bloggers Ministerie EL&I, Peter Oei (Naaldwijk, 29-10-2010)
“Building with green and light”, Eerste congres European Interior Landscapers
Organisation - EILO, Peter Oei (Schiphol, 2-11-2010)
Leiding energiedebat Visserij Innovatie Platform/InnovatieNetwerk, Ger Vos (Urk, 9-112010)
“Industrial Ecology in Agriculture”, Bezoek Zuid-Koreaanse delegatie, Jan de Wilt
(Vierakker, 4-11-2010)
“Photonfarmer, Pearls in the landscape / Building with green and light”, Bezoek ZuidKoreaanse delegatie, Peter Oei (Vierakker, 4-11-2010)
“Presentatie Courage-projecten” Bezoek Zuid-Koreaanse delegatie, Carel de Vries
(Vierakker, 04-11-2010)
“Weerbaar Vee”, Startbijeenkomst Project Weerbaar Vee, Carel de Vries (Harmelen, 05-112010)
“ Grenzen verleggen voor een duurzame landbouw”, NyVu MBA Duurzaamheid en
Innovatie, Jan de Wilt (Breukelen, 9-11-2010)
“Medicijnen uit kassen”, Bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie,
Botanische tuin Universiteit Utrecht, Peter Oei (Utrecht, 10-11-2010)
“Grassa!”, Expertmeeting Greenport Venlo, Carel de Vries (Venlo, 10-11-2010)
Leiding workshop “Opschaling agrologistiek”, Conferentie Connect/Platform
Agrologistiek, Ger Vos (Rosmalen, 11-11-2010)
“Kiemkracht”, workshop LTO vakgroep akkerbouw, Rob van Haren (Nijkerk, 12-11-2010)
“Koeientuin”, Workshop Vrijloopstallen, Carel de Vries (Lelystad, 22-11-2010)
“Bauen mit Grün und Licht”, Bijeenkomst architecten en bouwadviseurs, Consulaat der
Nederlanden, Peter Oei (Düsseldorf, 23-11-2010)
“Gebiedsgericht Innoveren als Gezamenlijke Opgave”, Inleiding Wageningen Business
School, Mathieu Wagemans (Wageningen, 24-11-2010)
“Parels in het Landschap, ruimtelijke kwaliteit mét glastuinbouw”, Nationaal
Tuinbouwcongres, Dewi Hartkamp (Leiden, 25-11-2010)
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“Innovaties voor Regionale Landbouw”, Workshop, Mathieu Wagemans (Zwolle, 1-122010)
“HipHapjes”, Evenement “Brood en wijn 2010HPA, Rob van Haren, (Den Haag, 1-12-2010)
“Kiemkracht”, gezamenlijk evenement landbouwkundige kring en chemische kring Noord
Nederland, Rob van Haren (Onnen, 7-12-2010)
“Bouwen met Groen en Glas”, Priva congres, jaarlijks congres voor architecten,
gebouwmanagement en facilitair managers, Peter Oei (Apeldoorn, 8-12-2010)
“Innoveren met ondernemers: een blik vanuit het agro-domein”, Bijenkomst EL&I over
Bedrijfslevennota, Ger Vos (Den Haag, 14-12-2010)
“Geen toekomst zonder vernieuwing (Courage-projecten)”, Studieavond LTO-afdeling,
Carel de Vries (Grou, 15-12-2010)

Natuur, landschap en ruimte
"Tijdelijk Anders Benutten", Conferentie Leven met Water, Nico Beun (Rotterdam, 14-012010)
“Aanbieding boekje ’50 ideeën voor nieuwe bossen’” (resultaat van een Battle of
Concepts) door Sjeng Kremers aan minister Verburg, (Den Haag, 20-1-2010)
"Klimaatpark Groene Hart", bijeenkomst Klimaatagenda, Nico Beun (Den Haag, 02-032010)
"Knooperf - nieuw leven in het buitengebied", startbijeenkomst erf Langeveen
Tubbergen, Nico Beun (Langeveen, 04-03-2010)
“Van Droom naar Daad, Inspiratie is belangrijker dan Regels”, Leader Netwerk
Plattelandsvernieuwing, Mathieu Wagemans (Wilp, 27-3-2010)
“Windmolens in bos en natuur als nieuwe kans voor landschap en duurzame energie”,
consultatiebijeenkomst ‘windmolens in de Wieringermeer’, Marleen van den Ham
(Wieringerwerf, 19-5-2010)
"Tijdelijk Anders Benutten van vrijkomende grond na sloop", bijeenkomst gemeente
Heerlen, Nico Beun (Heerlen, 27-05-2010)
“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, Opening kennisatelier Almere 2.0, Ger Vos
(Almere, 9-6-2010)
“Windmolens in bos en natuur als nieuwe kans voor landschap en duurzame energie”,
Nationale Winddag 2010, Marleen van den Ham (Lelystad, 15-6-2010)
"Tijdelijke Natuur - stand van zaken van de pilots", bijeenkomst bij opening eerste
Tijdelijke Natuurgebied, Nico Beun (Ruigoord, 16-06-2010)
“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, Bijeenkomst WUR-Alterra, Ger Vos
(Wageningen, 25-6-2010)
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"Knooperven - innovatief voorbeeld van transformatie van erven", bijeenkomst van
Gelders Genootschap, Nico Beun (Zevenaar, 16-09-2010)
"Krimp en Knooperven", congres van de P10-gemeenten, Nico Beun (Arnhem, 07-102010)
"Knooperven - kansen voor Noord-Brabant", Provinciale Omgevingscommissie (POC)
Noord-Brabant, Nico Beun (Den Bosch, 30-09-2010)
“Nieuwe technieken, nieuwe media en kansen voor samenwerking in innovatieprocessen
met de LNV-sectoren”, interactieve workshop ‘LNV en the mobile society’, Marleen van
den Ham (Den Haag, 26-10-2010)
“Landgoederen als Recept voor de Toekomst”, Boekpresentatie op Kasteel Middachten,
Mathieu Wagemans (De Steeg, 19-11-2010)
"Er waait een gure wind over het platteland ..", Ontbijtbijeenkomst Stichting
Plattelandshuis Achterhoek en Liemers en Bureau Achterhoek en Liemers van de
provincie Gelderland, Nico Beun (Zelhem, 24-11-2010)
“Panorama Natuur – een jongerenvisie op natuur in Nederland”, Samen voor Natuur
2010, Young Professionals namens Marleen van den Ham (Velp, 25-11-2010)

Voeding
Doorbraken voor een gezonde samenleving, ZorgInnovatiePlatform VWS, Hans Rutten
(Scheveningen, 17-03-2010)
“Lazuur, een nieuwe supermarkt formule”, presentatie bij Scelta, Henk Huizing (Venlo, 234-2010)
“Systeemvernieuwing bij Stadslandbouw”, Milieucentrum Den Haag, Mathieu Wagemans
(Den Haag, 15-6-2010)
“InnovatieNetwerk en VDC: hebben we wat aan elkaar?. Bijeenkomst staf VDC, Ger Vos
(Den Haag, 29-6-2010)
“Over InnovatieNetwerk, Gezonde Samenleving, en onderzoek”, Bijeenkomst
consumentenonderzoekers LEI, Hans Rutten (Den Haag, 16-09-2010)
“Naar een nationaal schoollunchprogramma”, Bijeenkomst netwerk Vrouwen in
Marketing en Communicatie, Hans Rutten (Zeist, 21-09-2010)
“Van Smaaklessen naar Scholen om op te eten”, bezoek LNV-DG-Burger, Hans Rutten
(Utrecht, 07-10-2010)

Algemeen
“InnovatieNetwerk: een bijzonder innovatie-arangement”, Bezoek DG Burger, EL&I, Ger
Vos (Utrecht, 7-1-2010)
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“InnovatieNetwerk: een bijzonder innovatie-instrument”, Bijeenkomst CAH Dronten, Ger
Vos (Dronten, 11-3-2010)
“InnovatieNetwerk: een bijzonder innovatie-arangement”, ZorgInnovatieplatform VWS,
Ger Vos (Scheveningen, 17-3-2010)
“Regional Development and System Change”, College Larenstein, Mathieu Wagemans
(Wageningen, 18-3-2010)
“Institutional Aspects of System Change”, Collegecyclus Management of System Change,
WUR, Mathieu Wagemans (Wageningen, 19-3-2010)
“Creating new perspectives: The enabling and restraining role of research in innovation
processes”, bezoek Maive Rute (Directorate Biotechnologies, Agriculture, Food, Europese
Commissie), Hans Rutten (Bleiswijk, 20-05-2010)
“InnovatieNetwerk: een bijzonder innovatie-arangement”, Bijeenkomst medewerkers DKI,
Ger Vos (Den Haag, 31-5-2010)
“Liever Innovaties dan Compromissen”, Vereniging van Rentmeesters, Mathieu
Wagemans (Arnhem, 15-9-2010)
“Grensverleggend innoveren voor een duurzame toekomst”, Rotary Den Haag, Ger Vos
(Den Haag, 8-10-2010)
“Flevoland 2040: wie het weet mag het zeggen”, management bijeenkomst Provincie
Flevoland, Ger Vos (Kraggenburg, 21-10-2010)
“InnovationNetwork: creating new perspectives”, Bezoek Koreaanse delegatie, Ger Vos
(4-11-2010)
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Media-uitingen
Land- en tuinbouw en agribusiness
• Tweedeling in landbouw onvermijdelijk (agroproductiepark) (Nieuwe Oogst edities
Oost en Noord, 02/01/10)
• Biobankier (Courage-project) (Nieuwe Oogst edities Noord en Oost, 02/01/10)
• Eerste ‘fotonenboer’ start (Nieuwe Oogst editie ZLTO, 02/01/10)
• Buurderij heeft veel raakvlakken met burgerinitiatief van Eric Odinot (Provincale
Zeeuwse Crt. ed. Schouwen/Duiveland, 07/01/10)
• Identiteit van Schouwen-Duiveland, dat zijn wij met z’n allen (buurderij) (Provinciale
Zeeuwse Crt. ed. Schouwen/Duiveland, 07/01/10)
• Slag voor colllege (agropark) (Stentor Veluws Dagblad ed. Veluwe West, 08/01/10)
• Onderzoek agropark gaat door (Stentor Veluws Dagblad ed. Veluwe West, 11/01/10)
• Nieuwe gemeenteraad in 2010 (buurderij) (Groesbeeks Weekblad, 12/01/10)
• Duurzame plannen op het eiland bundelen (buurderij/groene scan) (Provinciale
Zeeuwse Crt. ed. Schouwen/Duiveland, 14/01/10)
• Toekomstige CO2-behoefte regelen (nieuwe nuts) (Nieuwe Oogst editie Oost, 23/01/10)
• Boer melkt op fotonen (Leeuwarder Courant ed. Zuid, 23/01/10)
• Boerenverstand? (agropark) (De Puttenaer, 27/01/10)
• Informatie agropark kan beter (Stentor Veluws Dagblad ed. Veluwe West, 27/01/10)
• Westvoornse politica gaan in debat over klimaat- en energiebeleid (Oei/nieuwe nuts)
(Westvoornse Courant, 27/01/10)
• Jongerendag FrieslandCampina levert bouwstenen voor 2020 (Courage) (Zuivelzicht,
28/01/10)
• MSC beste vislabel (Henk Riphagen) (Telegraaf, 29/01/10)
• Blije garnaal kost Rotterdam tonnen (Happy Shrimp Farm) (Het Financieele Dagblad,
29/01/10)
• Niet vrolijk van Happy Shrimp (AD Rotterdams Dagblad ed. Rotterdam Stad, 29/01/10)
• Grensverleggend initiatief/Draagvlak voor masterplan vlootvernieuwing groeit
(Noordzeevisserij) (Visserij Nieuw Specials, 29/01/10)
• Oogsten dankzij slimme vormgeving (agropark/varkensflat) (Watch, 30/01/10)
• Biochar Europees opgepakt (klimaatreddende bodem) (Nieuwe Oogst ed. Noord,
30/01/10)
• Terug naar school (work is gaming) (Groenten en Fruit magazine, 31/01/10)
• Gerda Verburg kijkt rond in kas van Huisman (energieleverende kas) (Gelderlander ed.
Betuwe, 02/02/10)
• Aandacht voor wat de koe wil/Elementen van toekomststal nu al toegepast (koeientuin)
(Boerderij, 02/02/10)
• Dominee Henk Haandrikman over Klimaatweb Voorne (Oei/nieuwe nuts) (Westvoornse
Courant, 03/02/10)
• Nieuwe ontwikkelingen vragen nieuw bodembeleid (nieuwe nuts)
(www.energieraad.nl, 04/02/10)
• Een uniek project: Buurderij de Balans (Ons Eiland Schouwen-Duiveland, 04/02/10)
• ‘Jan, wat moeten we nu er geen boer in de raad zit?’ (buurderij) (Haarlems Dagblad ed.
Haarlemmermeer, 05/02/10)
• Vertraging bouw aan Hollestraat (buurderij) (Gelderlander ed. Rijk van Nijmegen,
05/02/10)
• Eerste reacties zeer positief/Haalbaarheidsonderzoek transitie kottervloot
(Noordzeevisserij) (Visserij Nieuws, 05/02/10)
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• Wikken en wegen over bio-energie (agropark) (Stentor Veluws Dagblad ed. Veluwe
West, 04/02/10)
• Turbulent (agropark) (Stentor Veluws Dagblad ed. Veluwe West, 04/02/10)
• Stapelteelt/Boerderijen binnen de stad verhogen opbrengst (agropark, Pig City,
koeientuin) (Ingenieur, 05/02/10)
• Vlees belandt in dezelfde hoek als roken (agropark) (Trouw, 05/02/10)
• Rotterdam verliest aan Happy Shrimp half miljoen (Visserij Nieuws, 05/02/10)
• Koerelatie (co-creatie) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 06/02/10)
• Logistiek en landschap in ´Bloeiende cluster´(o.a. energieleverende kas) (Nieuwe Oogst
ed. LLTB, 06/02/10)
• Megaveebedrijf mikt op Ter Apelkanaal (Cowmunity) (Dagblad van het Noorden edities
Zuidoost-Drenthe (12/02/10) en Oost-Groningen (11/02/10))
• Groen gas heeft de toekomst (Courage) (www.trouw.nl, de Verdieping, 13/02/10)
• Vrijloopstal met beluchtingsbodem (Courage) (Veeteelt, 15/02/10)
• Deens project combineert varkens met tomatenteelt (Pig City) (www.agd.nl, 16/02/10)
• Politiek café (Oei/nieuwe nuts) (Delta ed. Hellevoetsluis, 17/02/10’
• B en W moeten oordelen over varkensflat (www.tctubantia.nl, 17/02/10)
• Onderzoek naar agropark afwachten (Stentor Veluws Dagblad ed. Veluwe West,
19/02/10)
• Zes nieuwe energieprojecten (kas als energiebron) (Groenten en Fruit actueel, 23/02/10)
• Wie is nu eigenlijk Gé Hoeijmakers? (buurderij) (Groesbeeks Weekblad, 23/02/10)
• Wat ben ik vrolijk… (agropark) (De Puttenaer, 24/02/10)
• Meer besparen met WKK-energieconcepten (nieuwe nuts) (Bloemisterij, 26/02/10)
• Heter in bodem (nieuwe nuts) (Nieuwe Oogst editie Noord, 27/02/10)
• Schreeuwende robot jaagt ganzen weg (SmartBot/Scharrelbietenbot) (AD Algemeen
Dagblad en Haagsche Courant ed. Den Haag Stad en Amersfoortse Courant, 27/02/10)
• Alternatief CO2-opslag Barendrecht op Maasvlakte (Happy Shrimp Farm) (AD
Rotterdams Dagblad ed. Rotterdam Stad, 27/02/10)
• Nieuwe bodembeleid gewenst door wkk, wko en zeer ltv (nieuwe nuts) (Verwarming
Ventilatie+, 28/02/10)
• Drijvend paviljoen in Rotterdamse Haven (drijvende kas) (Civiele Techniek, 28/02/10)
• Klimaat regelen kost energie (kas als energiebron) (Groenten en Fruit magazine,
28/02/10)
• Voedselzekerheid en voedselveiligheid in een aantrekkelijk landschap
(agro(productie)park) (De Landeigenaar, 28/02/10)
• Een kijkje in de wereld van morgen (Powerfarms!, Work is Gaming, Smartbots) (BNDR,
februari 2010)
• Activiteitencentrum middag lang filmhuis (buurderij) (Haarlems Dagblad ed.
Haarlemmermeer, 01/03/10)
• PT: meer aandacht voor ’t Nieuwe Telen (kas als energiebron) (Bloemenkrant, 01/03/10)
• Minder prioriteit voor gesloten kas (kas als energiebron) (Groenten en Fruit actueel,
02/03/10)
• Getsewoud krijgt Filmhuis (buurderij) (Witte Weekblad ed. Nieuw Vennep e.o.,
03/03/10)
• Frankrijk zegt ´high tech´ over fotonenboerfilm (videosearch, 03/03/10)
• Twee ton voor duurzame zuivel (fotonenboer) (Zuivelzicht, 04/03/10)
• Wat ging er mis met Fiwihex? (Oei/Kas als Energiebron) (Bloemisterij, 05/03/10)
• Strengere aanpak antibioticagebruik (LNV-persbericht, 08/03/10)
• Energiek2020.nu Event op 21 en 22 april (kas als energiebron) (Groenten en Fruit
actueel, 09/03/10)
• Meer subsidie voor aardwarmteprojecten (kas als energiebron) (Groenten en Fruit
actueel, 09/03/10)
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• Zomerpark wordt bioscoopzaal (buurderij) (Witte Weekblad ed. Nieuw Vennep e.o.,
10/03/10)
• Regio Venray heeft goede vooruitzichten (energieleverende kas) (Peel en Maas,
11/03/10)
• NAV: heffing op invoer plantaardig eiwit nodig (HipHapje) (Agrarisch Dagblad,
11/03/10)
• Alleen nieuw eiwitgewas kan import soja vervangen (HipHapje) (Agrarisch Dagblad,
13/03/10)
• Tarwi als alternatief voor tarwe (HipHapje) (Nieuwe Oogst ed. Oost, 13/03/10)
• Extra energie besparen met slimme combinaties (nieuwe nuts) (Bloemisterij, 12/03/10)
• Klein, kleiner, kleinst (SmartBot) (Nieuwe Oogst Gewas, 13/03/10)
• Automatisering (SmartBot) (Nieuwe Oogst ed. Oost, 13/03/10)
• Kwetsbaar (column Carel de Vries, Courage) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 13/03/10)
• Agenda: Jaarvergadering LTO Noord met Carel de Vries: ´Innoveren, hoe pak ik het aan´
(Nieuwe Oogst ed. Noord, 13/03/10)
• Met hyven paprika´s laten groeien (Work is Gaming) (Metroplaneet, 15/03/10)
• Tarwi in plaats van tarwe (Kiemkracht) (Ommelander Courant, 15/03/10)
• Kunst in de polder (buurderij) (Nieuwsblad Haarlemmermeer, 17/03/10)
• Meepraten over en meewerken aan volkscultuur van Haarlemmermeer (buurderij)
(Hoofddorpse Courant, 18/03/10)
• LTO-werkgroep kijkt naar mogelijkheden grasraffinage (Grassa!) (Nieuwe Oogst ed.
Noord, 20/03/10)
• Boost voor bioraffinage (Grassa!) (Chemie Magazine, 24/03/10)
• Brandstofcel Vierakker eerste in Nederland (fotonenboer) (Stentor Zutphens Dagblad,
27/03/10).
• Veehouder Jan Borgman ‘oogst’ fotonen (Stentor Zutphens Dagblad, 27/03/10).
• Megastal: tijdbom of wijsheid? (Vrij Nederland, 27/03/10)
• ‘Innovatieproject antibioticavrije productie van start’ (Agrarisch Dagblad en
www.agd.nl, 27/03/10).
• ‘Innovatieprogramma antibioticavrije veehouderijen van start’ (AgriHolland, 29/03/10)
• ‘Verburg trekt 8,4 ton uit voor proef antibioticavrije varkens- en kippenbedrijven’ (LNVpersbericht, 30/03/10).
• ‘Project streeft naar minimale inzet van antibiotica (Agrarisch Dagblad, 30/03/10).
• ‘Verburg trekt € 840.000 uit voor proef antibioticavrije varkens- en kippenbedrijven’
(www.agripress.nl, 30/03/10).
• ‘Aftrap project antibioticavrije veehouderij’ (www.zorg.nieuwslog.nl, 30/03/10).
• ‘8,4 ton voor antibioticavrije varkens- en kippenbedrijven’ (www.blikopnieuws.nl,
30/03/10
• ‘Proef met antibioticavrije veehouderij’ (www.nos.nl, 30/03/10)
• ‘Bedrijven dringen gebruik antibiotica terug’ (www.vroegevogels.vara.nl, 30/03/10)
• ‘Proef met veehouderijen zonder antibiotica’ (www.nieuws.nl, 30/03/10)
• ‘8,4 ton voor proef antibioticavrije veebedrijven’ (www.trosradar.nl, 30/03/10)
• ‘Project antibioticavrij begint’ (www.nieuweoogst.nu, 30/03/10)
• ‘Verburg trekt 8,4 ton uit voor proef antibioticavrije varken- en kippenbedrijven’
(www.medischondernemen.nl, 30/03/10)
• Dorstige glastuinbouw moet elke druppel water letten (drijvende kassen) (Onder glas,
31/03/10)
• Innovatieve technieken onvoldoende benut (nieuwe nuts) (Groenten en Fruit magazine,
31/03/10)
• Energieagenda: Innovatieve technieken (nieuwe nuts) (Glastuinbouwtechniek
magazine, 31/03/10)
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• Samenwerking Wageningen UR met: The Why Factory, TU Delft (Varkens in de stad)
(Syscope Actueel, maart 2010 en Syscope Magazine nr. 24)
• Diversiteit leidt tot veerkracht (Kiemkracht/goose-buster) (Akkerland, maart 2010)
• ‘Verburg investeert in antiboticavrije bedrijven’ (Ommelander Courant, 01/04/10).
• Fabriek voor biochar in Australië (Kiemkracht) (Agrarisch Dagblad, 02/04/10)
• ‘Gebruik antibiotica groeit nog steeds’ (Eindhovens Dagblad ed. Eindhoven-Oost,
02/04/10).
• Ontwikkeling Zuidplaspolder weer een stapje dichterbij (energieweb) (Cobouw,
02/04/10)
• Akkoord over glas Zuidplaspolder (energieweb) (Nieuwe Oogst editie Oost, 03/04/10)
• Nominatie erkenning voor TexelEnergie (nieuwe nuts) (Noordhollands Dagblad ed.
Helderse Courant, 03/04/10)
• Belangenbehartiging week 13: Courage gaat door (Nieuwe Oogst ed. Noord, 03/04/10)
• ‘Pilot antibiotica gaat van start’ (Nieuwe Oogst editie ZLTO, 03/04/10).
• Windcoöperatie genomineerd voor P-Nuts (Noordhollansd Dagblad ed. Alkmaarsche
Courant, 06/04/10)
• ‘8,4 ton voor antibioticavrije bedrijven’ (Boerderij, 07/04/10)
• Telers krijgen sneller informatie (kas als energiebron) (AD Haagsche Courant ed.
Westland, 07/04/10)
• In de rubriek ‘Lezerspanel’ van de Boerderij (07/04/10) een aantal reacties op een
mogelijke antibioticawet
• Voorovereenkomst Glasparel+ getekend (energieweb) (Weekblad v. Waddinxveen,
07/04/10)
• Fotonenboer in Achterhoek heeft SDE-subsidie voor zonnecellen (www.energiegids.nl,
07/04/10)
• D66 pleit voor agroparken op bedrijventerreinen (Agrarisch Dagblad, 08/04/10)
• Dubbel ruimtegebruik in project Glasparel (energieweb) (Krant van Gouda, 09/04/10)
• ‘8,4 ton voor proef antibioticavrije varken- en kippenbedrijven’ (Milieu Compact,
09/04/10).
• Nominatie Thermo Bello voor P-Nuts (Zakengids vrijdag, 09/04/10)
• Biomassaproject Beetsterzwaag genomineerd voor P-Nuts Awards (LNV-Nieuwsbericht,
09/04/10)
• Niets nieuws onder de zon (kas als energiebron) (Noordhollands Dagblad ed.
Alkmaarsche Courant, 13/04/10).
• BiJo genomineerd voor P-Nuts Award (Groenten en Fruit actueel, 13/04/10)
• Elektriciteit uit de grond/Texel wil voorop lopen in onderzoek en exploitatie van diepe
geothermie (nieuwe nuts) (Noordhollands Dagblad ed. Alkmaarsche Courant, 13/04/10).
• Vlaggendragers (nieuwe nuts) (Heerhugowaards Nieuwsblad, 13/04/10)
• Nieuwe Nuts Award voor Texel Energie (www.nieuwsbank.nl, 14/04/10)
• Texel Energie beste Nieuwe Nutsbedrijf (www.energiegids.nl, 15/04/10)
• Nieuwe Nuts Award voor Texel Energie (www.waddenzee.nl, 15/04/10)
• Wonen tussen de kassen (energieweb) (AD Groene Hart ed. Alphen a/d Rijn, 15/04/10)
• Huizinga: subsidie voor WKO niet nodig (kas als energiebron) (Agrarisch Dagblad,
15/04/10)
• Koeientuin een van de winnende stallen (LNV-persbericht en Nieuws SenterNovem,
14/04/10)
• Koeientuin (Reformatorisch Dagblad, 15/04/10)
• Milieuvriendelijk bouwen (koeientuin) (Veeteelt, 15/04/10)
• Lek Habo en HSH moeten samen een oplossing zoeken voor de rozenkwekers die zijn
gedupeerd door gecorrodeerde Fiwihex-warmtewisselaars (kas als energiebron)
(Bloemisterij, 16/04/10)
• Impuls semi-gesloten groentekas (kas als energiebron) (Agrarisch Dagblad, 16/04/10)
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• Ondersteuning verduurzaming energie blijft noodzakelijk (kas als energiebron)
(Agrarisch Dagblad, 16/04/10)
• Kotters op LNG niet haalbaar (naar nieuwe energie) (Visserij Nieuws, 16/04/10)
• P-Nuts Award voor project ‘Biomassa-installatie Beetsterzwaag (Groene Ruimte,
16/04/10)
• Sector wil eenduidig beleid WKO’s (kas als energiebron) (Nieuwe Oogst ed. Noord,
17/04/10)
• Perspectief van dier leidend (koeientuin) (Nieuwe Oogst editie Noord, 17/04/10)
• ZLTO scoort met duurzame stallen (koeientuin) (Nieuwe Oogst editie ZLTO, 17/04/10)
• Cow to cradle (veehouderij zonder soja) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 17/04/10)
• Energienieuws (nieuwe nuts) (www.stroomnieuws.blogspot.nl, 19/04/10)
• WKO moet simpeler (kas als energiebron) (Nieuwe Oogst editie LLTB, 24/04/10)
• Supermarktklant is niet op de hoogte van duurzame tuinbouw (kas als energiebron)
(Distrifood, 24/04/10)
• SGP standvastig achter boer (agroparken) (Boerderij, 27/04/10)
• Energiek Event (Havenloods ed. 3B-Krant, 28/04/10). Uit het programma Kas als
Energiebron kregen Het Nieuwe Telen en led belichting extra aandacht
• (De) Garstkamp zoekt tonnen voor modern museum (buurderij) (Gelderlander ed.
Nijmegen, Maas en Waal en Maasland, 28/04/10, en ed. Wijchen en Beuningen,
29/04/10)
• Klankbordgroep voor komst agropark Putten (Stentor Veluws Dagblad ed. Veluwe
West, 28/04/10)
• Steun voor koeientuin (Zuivelzicht, 29/04/10)
• Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (energieleverende kas)
(Bouwregels in de praktijk, 30/04/10)
• Telen zonder zon krijgt brede introductie (Oei) (Groenten en Fruit magazine, 30/04/10)
• ‘De kip en het ei’ (antibioticavrije ketens) (Meat & Co, 30/04/10).
• Student CAH Dronten ontwerpt droombedrijf 2030 (Courage) (V-focus+, 30/04/10)
• Voedselzekerheid vraagt om marktorganisatie (Kiemkracht) (Plattelands post, 30/04/10)
• Vegetarische slager moet vleeseters doen watertanden (HipHapje) (‘Kien’, nieuwsbrief
Kennis en Innovatie van LNV, nr. 5, april 2010)
• Fotonenboer (Univision.com|Videos, met link naar de film ‘Fotonenboer’ op YouTube,
april 2010). De film wordt goed bekeken!
• Geld voor Courage (Nieuwe Oogst ed. Noord, 01/05/10)
• WKO simpeler (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 01/05/10)
• Koeientuin krijgt vervolg na fiat minister Verburg (Friesch Dagblad, 04/05/10)
• Meneer De Boer is vooral goed in de P van product (agropark) (Agrarisch Dagblad,
07/05/10)
• Courage verbindt melksector (fotonenboer) (Nieuwe Oogst editie Noord, 08/05/10)
• Courage gaat in elk geval door tot en met 2011 (Nieuwe Oogst ed. Noord, 08/05/10)
• (Een) Gouden toekomst voor zeewier (BN de Stem ed. Moerdijk, Eindhovens Dagblad
ed. Helmond, Brabants Dagblad ed. Uden/Veghel, Twentsche crt Tubantia ed.
Tubbergen en Stentor Zwolse Courant ed. Zwolle, 08/05/10)
• Bomen over toekomst chrysant (Oei) (Nieuwe Oogst Tuinbouw, 08/05/10)
• Energiek2020 Event: goede opkomst en hoopvolle resultaten (kas als energiebron)
(Bloemenkrant, 10/05/10)
• Aaltjes geboren in een laboratorium (InnoFisk) (Trouw, 14/05/10)
• Courage vervolg tot 2012 (Boerderij, 11/05/10)
• Bouwtekeningen drijvende kas Floating Roses klaar (AD Groene Hart ed. Alphen a/d
Rijn, 11/05/10)
• Drijvende kassen, het kan/Project Floating Roses is technisch haalbaar, zegt Dura
Vermeer (AD Haagsche Courant ed. Zoetermeer, 12/05/10)
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TNO: drijvende kas technisch haalbaar (Agrarisch Dagblad, 12/05/10)
Locatie Floating Roses nog niet rond (Bloemisterij, 14/05/10)
Met gerust hart vis eten? (Riphagen) (Telegraaf, 15/05/10)
Courage verbindt (klimaatkoe, biobankier, fotonenboer) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO,
15/05/10)
Kassen op het water (Nieuwe Oogst editie ZLTO, 15/05/10)
Drijfkas krijgt voet aan de grond (Nieuwe Oogst editie ZLTO, 15/05/10)
Drijvende kas is in ieder geval technisch haalbaar (Groenten en Fruit actueel, 18/05/10)
Geef ons plas water en wij kunnen beginnen (AD Haagsche Courant ed. Westland,
18/05/10)
Eerste drijvende kas in de wereld lijkt weer een stapje dichterbij (AD Rotterdams
Dagblad ed. Rotterdam Stad, 19/05/10)
Plan drijvende kas kan wijk onder water zetten (AD Haagsche Courant ed. Den Haag
Stad, 20/05/10)
Informatieavond over glasaal (InnoFisk) (www.nieuw-volendam.nl, 21/05/10)
Landschap met drijvende kas is utopie (Bloemisterij, 21/05/10)
Iconen (Courage: fotonenboer, koeientuin, weerbaar vee, smart dairy farming) (Nieuwe
Oogst edities ZLTO, Noord en Oost/West, 22/05/10)
Melk zonder soja (Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen, Brabants Dagblad ed.
Uden/Veghel, Gelderlander ed. de Vallei-Ede en Stentor Zwolse Courant ed. Zwolle,
22/05/10)
Drijvende kas technisch haalbaar (Bloemenkrant, 24/05/10 en Groenten en Fruit actueel,
25/05/10))
Onderzoek naar kweek glasaal in eindfase beland (Nieuw Volendam, 26/05/10)
Courage in nieuwe fase (Zuivelzicht, 27/05/10)
Buurderij in 2012 open (Gelderlander ed. Rijk van Nijmegen, 23/05/10)
Wat is er mis met mega? (agropark) (EOS Magazine, 31/05/10)
Trust in the future (Happy Shrimp Farm) (Mainport, 31/05/10)
Gewassen aan de Norit (Kiemkracht/biochar) (Akker Magazine, 31/05/10)
De portemonnee regeert (energieleverende kas) (Groenten en Fruit magazine, 31/05/10)
Het Nieuwe Telen gaat goed samen met kleine WKK (kas als energiebron)
(Glastuinbouwtechniek magazine, 31/05/10)
Buurderij krijgt subsidie (Regiodiek, 01/06/10)
Akkerbouw (Kiemkracht) (Boerderij, 01/06/10)
Eurlings beloont twintig innovatieve klimaatideeën (waterhouderij) (V&Wnieuwsbericht, 02/06/10)
Geen agroproductiepark maar een biomassa-erf (De Puttenaer, 02/06/10)
De Vegetarische Slager (HipHapje) (SBIR Innovatieve en nieuwe eiwitten op het menu,
juni 2010)
Aequator Groen & Ruimte ontwikkelt initiatiefvoorstel Waterhouderij (Groene Ruimte,
02/06/10)
Chrysant gebaat bij meer grip op markt (Oei) (Bloemisterij, 04/06/10)
Chrysanten meer profileren/Tuinbouw laat marktkansen liggen (Oei) (Nieuwe Oogst
Tuinbouw, 05/06/10)
De Jager wil Landbouwvrijstelling handhaven (buurderij) (Groene Ruimte, 05/06/10)
Innovatieconferentie (Kiemkracht) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 05/06/10)
Conferentie Kiemkracht 11 juni (Nieuwe Oogst edities Oost/West en Noord, 05/06/10)
Vlees maken van planten (HipHapje) (Stal & Akker en Agraaf, 05/06/10)
Landelijke open dag innovatieproject Kiemkracht (Boerderij, 08/06/10)
Serrestallen vol licht en lucht (koeientuin) (Stentor Zwolse Courant ed. Vechtdal
Hardenberg, 09/06/10)
Stap voor stap naar 60% energiebesparing (Bloemisterij, 11/06/10)
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Praktijkrijp, maar nog niet altijd rendabel (kas als energiebron) (Bloemisterij, 11/06/10)
Voors en tegen van de megastal (Leeuwarder Courant ed. West, 12/06/10)
Groot onderzoek in EU naar waarde biochar (Agrarisch Dagblad, 12/06/10)
Eerste Nederlandse veldproeven met Biochar (Nieuwe Oogst Gewas, 19/06/10)
Nieuwe en innovatieve eiwitten op het menu (HipHapje) (toespraak demissionair
minister G. Verburg, 21/06/10)
Kiemkracht wil verder met innovaties in akkerbouw (Agrarisch Dagblad, 22/06/10)
Stabiele koolstof in bodem (biochar) (Boerderij, 22/06/10)
Op Schouwen-Duiveland barst het van goede plannen (groene scan) (Provinciale
Zeeuwse Crt. ed. Schouwen/Duiveland, 23/06/10)
Als veehouder zou ik mij zorgen maken (agropark) (Agrarisch Dagblad, 23/06/10)
Biochar draag bij aan CO2-reductie (Veldpost, 26/06/10)
De omgeving als helende factor (Kiemkracht) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 26/06/10)
Project wil CO2-balans in Veenkoloniën verbeteren (biochar) (Agrarisch Dagblad,
26/06/10)
Ambities in Veenkoloniën (biochar) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 26/06/10)
De koeientuin, de stal van de toekomst? (Gelderlander ed. Liemers, 24/06/10 en
Tubantia ed. Achterhoek, 17/07/10)
Grassa! gaat door (Nieuwe Oogst ed. Noord, 26/06/10)
‘Financiering energie-innovaties kan ook anders’ (Bloemisterij, 11/06/10 en Groenten
en Fruit magazine, 30/06/10)
Antibioticavrije Ketens (tv- en radio-uitzending RTV Oost, 22/06/10)
Melksector wil geen koequotum (Courage) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 26/06/10)
Groen goud (energieneutrale zuivelketen/agrotransport op groen gas) (Natuur,
Wetenschap & Techniek, 30/06/10)
Burger ziet alleen nog de overlast (Vos/intensieve veehouderij) (PIG Business, 30/06/10)
Mega in perspectief (agropark) (EOS Magazine, 30/06/10)
Haasje over (powerfarm!) (Europoort Kringen, 30/06/10)
Bio-industrie: best oké (agropark) (Intermediair, 01/07/10)
SP: Geen agroparken maar ‘boerenlandbouw’ in Bernheze (Bernhezer, 02/07/10)
Een nieuwe Kamer, een nieuw geluid? (HipHapje) (Agrarisch Dagblad, 02/07/10)
Arbeidsmotivatiespel: meer motivatie, minder spel (work is gaming) (Bloemisterij,
02/07/10)
Managers voelen personeel in kas niet goed aan (work is gaming) (Agrarisch Dagblad,
03/07/10)
Tropische dag van LTO Noord Groningen (Kiemkracht) (Nieuwe Oogst ed. Noord,
03/07/10)
Salaris niet het belangrijkste voor werknemer (work is gaming) (www.groentenet.nl,
05/07/10)
Duurzaamheid moet swingen (buurderij) (Almere Vandaag, 03/07/10, en Milieu
Compact, 17/07/10)
Innovatieve plannen voor de landbouw (biochar) (Ommelander Courant, 05/07/10)
Vizier op algemene weerstand (weerbaar vee) (Boerderij, 06/07/10)
Nieuwe Telen is mooi voorbeeld van samen innoveren (kas als energiebron) (Groenten
en Fruit actueel, 06/07/10)
Niet sneller willen telen dan het licht heeft de toekomst (kas als energiebron) (Groenten
en Fruit actueel, 06/07/10)
Van gras naar groen gas en karton, van zonnebloemolie naar coating (LNV-persbericht,
08/07/10)
Subsidieregeling bioraffinage: Hoogland Marrum/Grant Access – GRASSA!!
hoogwaardige producten uit eiwitrijke gewassen (AgentschapNL, juli 2010)
Steun MVO-platform (kas als energiebron) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 10/07/10)
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Innovatie is meer dan boerenwinkel (Kiemkracht) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 10/07/10)
Onderzoek arbeidsmotivatie glastuinbouw (Groenten en Fruit actueel, 13/07/10)
Methaanturf met bacteriën als filter (Boerderij, 13/07/10)
Meer winst uit gewas in biobased economy (grasraffinage) (Boerderij, 13/07/10)
Verkoop semi-gesloten kassen loopt spaak (kas als energiebron) (Agrarisch Dagblad,
14/07/10)
Internetdiscussie over agroparken (Boerderij, 13/07/10)
Hulp van sensoren (weerbaar vee) (Veeteelt, 15/07/10)
Ambassadrice (weerbaar vee/smart dairy farming) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 17/07/10)
Onderzoek naar motivatie in glastuinbouw (Bloemenkrant, 19/07/10)
Lekker dier (agropark) (Intermediair, 22/07/10)
Rondvaartboot drijvende kas (Telegraaf, 22/07/10)
Visserscoöperatie met alles in eigen hand? (De Heer/noordzeevisserij) (Visserijnieuws,
23/07/10)
Ten Have: niet vechten, maar bouwen (koeientuin/varkens in de stad) (Nieuwe Oogst
edities Oost/West en Noord, 24/07/10)
GMO-geld ook voor investering nieuwe telen (Agrarisch Dagblad, 28/07/10)
Warmtepomp concurrent met WKK, maar investering vereist deskundig advies (Onder
glas, 31/07/10)
De kennisopbouw loopt, het komt nu aan op kennisoverdracht (Onder glas, 31/07/10)
Met dubbel glas bij komkommer zeer laag gasverbruik mogelijk (kas als energiebron)
(Onder glas, 31/07/10)
Forse energiebesparing bij alstroemeria mogelijk met behoud van kwaliteit (kas als
energiebron) (Onder glas, 31/07/10)
Ontvochtigen met buitenlucht maakt Themato energie-efficiënter (kas als energiebron)
(Onder glas, 31/07/10)
Mastitis de baas, zonder antibiotica (Veehouder en Dierenarts Pluimveehouderij,
31/07/10)
Op de Maasvlakte (agropark) (PIG Business, 31/07/10)
Woensdag insectendag? (agropark) (Vlees Magazine, 31/07/10)
11 SBIR-projecten winnen haalbaarheidsonderzoek (koeientuin) (‘Kien’, nieuwsbrief
Kennis en Innovatie van LNV, nr. 6, juli 2010)
Kiemkracht (CLIB2021, 3e editie 2010)
Proef antibioticavrije varkens- en kippenbedrijven (‘Kien’, nieuwsbrief Kennis en
Innovatie van LNV, nr. 6, juli 2010)
Maaidag: de rogge is riep (buurderijen) (Gelderlander edities Nijmegen en Rijk van
Nijmegen, 02/08/10)
Megastallen niet alleen slecht (Dagblad van het Noorden ed. Groningen Stad, 02/08/10)
Maaidag: de rogge is riep (buurderij) (Gelderlander ed. Wijchen en Beuningen,
02/08/10)
Fresnelkas bij Innovatie- en democentrum (kas als energiebron) (Groenten en Fruit
actueel, 03/08/10)
GMO-geld ook voor investering Nieuwe Telen (kas als energiebron) (Groenten en Fruit
actueel, 03/08/10)
Aanvraag open dag project Fotonenboer (Contact ed. Bronckhorst Midden, 03/08/10)
Biochar verlaagt uitstoot lachgas en N-uitspoeling (Agrarisch Dagblad, 07/08/10)
Boeren in de stad (agropark) (Reformatorisch Dagblad, 07/08/10)
Energiebalans (fotonenboer) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 14/08/10)
Opnieuw leren telen (kas als energiebron) (Nieuwe Oogst Tuinbouw, 14/08/10)
Los van het net/Bureaucratie belemmert zelfvoorziening (nieuwe nuts) (de Ingenieur,
20/08/10)
Opmars van lokale energiebedrijven (nieuwe nuts) (www.sprout.nl, 25/08/10)
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• Maritime & North Sea Fish Expo volop in voorbereiding (nieuwe energie
Noordzeevisserij) (Het Urkerland, 26/08/10)
• Bioraffinage (Courage) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 28/08/10)
• Samen in bioraffinage (Grassa!) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 28/08/10)
• Gecoat isolatieglas geeft nieuwe telen vleugels (Groenten en Fruit magazine, 31/08/10)
• Het Nieuwe Telen onder een Nieuw Kasdek geeft nog meer besparing (Onder glas,
31/08/10)
• ‘Bij paprika nog veel mitsen en maren praktijktoepassing HNT’ (Onder glas, 31/08/10)
• Limburgs glas groeit in omvang en ambitie (energieweb) (Groenten en Fruit magazine,
31/08/10)
• Opmars van aardgas en biogas in transportsector (energieneutrale
zuivelketen/agrotransport op groen gas) (Energiegids.nl, 31/08/10)
• Sensoren en weerstand verbeteren uiergezondheid (weerbaar vee) (V-focus+, 31/08/10)
• Hoe vullen we 9 miljard magen? (agroproductieparken) (Kijk, 31/08/10)
• Kiemkracht bouwt aan ganzenverjager, andere robots volgen (SmartBot/Goosebuster)
(Landbouwmechanisatie, 31/08/10)
• Akkers vol zeewier (mariene parken) (EOS Magazine, 31/08/10)
• Loon is niet alles (work is gaming) (Groenten en Fruit magazine, 31/08/10)
• Demo drijvende kas Naaldwijk (Water Wonen, 31/08/10)
• Veehouder wil meer aandacht voor economie/energie voor de toekomst (fotonenboer)
(V-focus+, 31/08/10)
• Markt biomassa behoeft sturing (bioport) (Milieumagazine, 31/08/10)
• Energie voor de toekomst (fotonenboer) (www.melkveeacademie.nl, 01/09/10)
• Zelfvoorzienend in stroombehoefte (Veeteelt, 01/09/10)
• Courage, Melkvee Academie en ForFarmers (Nieuwe Oogst ed. Noord, 04/09/10,
11/09/10 en 18/09/10)
• Twee potloden in het boerenland (buurderijen) (Leidsch Dagblad ed. Rijn en Veenstreek
en Haarlems Dagblad ed. Haarlemmermeer, 03/09/10, Noordhollands Dagblad ed.
Alkmaarsche Courant en Gooi- en Eemlander ed. Gooi en Vechtstreek, 04/09/10)
• SIGN: Drijvende kas kan lichter en goedkoper (Bloemisterij, 03/09/10)
• Perspectief voor drijvende kas (Nieuwe Oogst ed. Noord, 04/09/10)
• Kas (drijvende kas) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 04/09/10)
• Castricums gezin start woon-, werkgelegenheid in zorgboerderij in Balloo, Drenthe
(buurderijen) (Castricummer, 08/09/10)
• Huizinga geeft startsein voor aanleg CO2-netwerk in Zuidplaspolder (energyweb) (Het
Kanaal, 08/09/10)
• 22 september, Vierakker, Melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (Zuivelzicht, 09/09/10)
• Fotonen markeren nieuwe fase (Zuivelzicht, 09/09/10)
• Koeienboeren oogsten energie (www.nederlandbloeit.nl, 09/09/10)
• Nieuwe projectleider innovatie visserij (Landstra) (Visserijnieuws, 10/09/10)
• Energie in de visserij (Visserijnieuws, 10/09/10)
• SIGN/InnovatieNetwerk en Van Bueren willen lichtgewicht drijvende kas naar praktijk
brengen (AgriHolland, 10/09/10)
• Beoordelingscommissie LT Noord Fondsen bezoekt algenkweker (Grassa!) (Nieuwe
Oogst ed. Noord, 11/09/10)
• Verzilting als commerciële kans (Nieuwe Oogst ed. Noord, 11/09/10)
• De vegetarische slager (Kiemkracht) (Volkskrant Magazine, 11/09/10)
• Fotonenboer nr. 1 (Nieuwe Oogst ed. Noord, 11/09/10)
• Actie tegen verdroging grond (biochar) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 11/09/10)
• Melken op ingeblikte zonne-energie (Boerderij, 14/09/10)
• Open dag Fotonenboer (Boerderij, 14/09/10)
• Redoxbatterij levert buffer boerenstroom (www.deingenieur.nl, 14/09/10)
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• In Vierakker energie voor de toekomst!/Open dag bij Jan Borgman en Erna Roeterdink
(Contact ed. Binckhorst Noord, 14/09/10)
• Stroom van batterij op boerderij (de Ingenieur, 17/09/10)
• Kassen in de toekomst: licht en drijvend (Milieu Compact, 17/09/10)
• Supermarkt: geen weideplicht (weerbaar vee) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 18/09/10)
• Wat Duitsland kan, kan Nederland ook (Nieuwe Oogst ed. Noord, 18/09/10).
• Courage, Melkvee Academie en ForFarmers/Opening Courageproject Fotonenboer
(Nieuwe Oogst ed. Oost/West, 18/09/10)
• Vegetarische slagerij (www.telegraaf.nl, 23/09/10)
• Duurzame zuivelketen: tijd voor actie (koeientuin) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 18/09/10
en Nieuwe Oogst ed. Oost/West, 25/09/10)
• Fotonenboer oogst en levert energie (Contact ed. Binckhorst Noord, 21/09/10)
• Primeur: fotonenboer Borgman (www.destentor.nl/regio/lochem, 22/09/10)
• Vierakker: Boer Borgman naast melkveehouder nu ook energieleverancier
(www.omroepgelderland.nl, 23/09/10)
• Weer een primeur van fotonenboer Borgman (Stentor Zutphens Dagblad, 23/09/10)
• Primeur van fotonenboer (Gelderlander Achterhoek ed. Doetinchem, 23/09/10)
• Fotonenboer van start (tv-uitzendingen De Stentor en Jeugdjournaal, 23/09/10)
• Essent (gaat) in zee met melkveehouders (Barneveldse Krant en Stentor Zwolse Courant
ed. Zwolle, 23/09/10 en www.detelegraaf.nl, 27/09/10)
• RFC (Essent en FrieslandCampina) koopt groeiruimte (Nieuwe Oogst ed. Noord,
25/09/10)
• Stal kan lust voor het oog zijn (Nieuwe Oogst ed. Noord, 25/09/10)
• Wakker Dier moet zaak niet afremmen (Agrarisch Dagblad, 29/09/10)
• Dwarse denkers helpen verder (www.melkveeacademie.nl, 29/09/10)
• Food Proefssional Day: Hét symposium voor chefs (Rob van Haren) (Gastvrije zorg,
30/09/10)
• Energie uit de markt (Melkvee Magazine, 30/09/10)
• Een koe in de tuin (koeientuin/stadslandbouw/Pig City) (Spil, 30/09/10)
• Waarom gaat het precies in de discussie over megastallen? (Spil, 30/09/10)
• Paling geboren in gevangenschap (EOS Magazine, 30/09/10)
• Bier en gevulde koeken? (markt voor mest) (Grondig, 30/09/10)
• Afval wordt grondstof met bioraffinage (PT Industrieel Management, 30/09/10)
• Bioraffinage (Milieumagazine, 30/09/10)
• Eigen product staat voorop (nieuwe energie Noordzeevisserij) (Vis in bedrijf, 30/09/10)
• Twintig duurzame visprojecten (VIP-eindmanifestatie) (Vis Magazine, 30/09/10)
• Het kweken van paling (InnoFisk) (National Geographic, sept. 2010)
• Nieuwe energie en energiebesparing in de visserij (Visserij Nieuws Specials, 01/10/10)
• Veehouder volledig zelfvoorzienend/Boer zoekt stroom (Telegraaf, 02/10/10)
• Bitterballen met lupine (HipHapje) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 02/10/10)
• Maritime & North Sea Fish Expo op Urk (nieuwe energie Noordzeevisserij)
(Noordoostpolder Dinsdag en Donderdag, 07/10/10)
• Glascentra Noord-Holland willen energieweb (Bloemisterij, 08/10/10)
• Nieuwe melkveestal wordt voorzien van methaanwasser (Agrarisch Dagblad, 08/10/10)
• Biopark Terneuzen (agropark) (Het Financieele Dagblad Weekend, 09/10/10)
• Stadsteelt: van volkstuin xx naar agropark (Het Financieele Dagblad Weekend, 09/10/10)
• Opening eerste vegetarische slager (Volkskrant, 12/10/10)
• Waarom zijn dieren nodig voor vlees? (vegetarische slager) (Nederlands Dagblad,
12/10/10)
• Collega’s zijn van meer belang dan het salaris (work is gaming) (Groenten en Fruit
actueel, 12/10/10)
• Groene energie centraal bij start Melkvee Academisch jaar (Zuivelzicht, 14/10/10)
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Terugwinnen van energie (Noordzeevisserij) (Visserijnieuws, 15/10/10)
Koeientuin inspireert ZLTO Rundvee (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 16/10/10)
Eervolle vermelding De Garstkamp (buurderijen) (Graafsche Courant, 19/10/10)
Volendammer paling: erop of erondrer? (Nieuw Volendam, 20/10/10)
Innovatief ondernemen in (het) boerenbedrijf (Witte Weekblad ed. Edam/Volendam,
20/10/10 en Prettig Weekend, 21/10/10)
Uitagenda: 27 oktober, 20.00 uur in de Lutherse kerk Monnickendam: Koeientuin en
rieteconomie (Ons Streekblad, 21/10/10)
Aftrap tweede fase Masterplan Duurzame Visserij (Landstra) (Visserijnieuws, 22/10/10)
Lage visprijzen staan herstel kottervisserij in de weg (Landstra) (Visserijnieuws,
22/10/10)
Turf zuivert de koeienstal (klimaatneutrale stal) (Nederlands Dagblad, 22/10/10)
Turfbacteriën zuiveren stallucht (Parool, 23/10/10)
In bioraffinage vinden sectoren elkaar (Nieuwe Oogst ed. Noord, 23/10/10)
Goede kansen liggen in de Noordoostpolder (agropark) (Nieuwe Oogst Gewas,
23/10/10)
Overasselt: museum met zorg krijgt vorm (buurderijen) (Gelderlander ed. Nijmegen,
25/10/10)
In 2011 moet de spade de grond in (drijvende kas) (Telstar, 27/10/10)
Innovatief ondernemen (Witte Weekblad ed. Edam/Volendam, 27/10/10)
Grondpersoneel en luchtfietsers: Koeientuin en rieteconomie, utopie of realiteit?
(Prettig Weekend, 28/10/10)
Goede kans voor teelt van lupine in Europa (HipHapje) (Agrarisch Dagblad, 29/10/10)
Kiemkracht gaat nog drie jaar door (biochar) (Agrarisch Dagblad, 29/10/10)
Bioraffinage verbindt sectoren (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 30/10/10)
Gras als grondstof voor omhulsel pillen (Nieuwe Oogst ed. LLTB, 30/10/10)
Stapelteelt/Boerderijen binnen de stad verhogen opbrengst (agropark) (Techno!,
31/10/10)
Rotterdam: profileren met kennis en duurzame energie (Happy Shrimp Farm) (RO
Magazine, 31/10/10)
Groene kansen voor Nederland (bioport) (Utilities, 31/10/10)
Zuidplaspolder weeft energieweb (Energiegids.nl, 31/10/10)
Viskweek best wel interessant (V-focus+, 31/10/10)
De goede dingen doen (Jan de Wilt) (Rommert/80 jaar NZV, 2010)
Jan Borgman eerste ‘Fotonenboer’ (Solar Magazine, jaargang 1 nr. 2, okt. 2010)
De Vegetarische Slager daagt alle vleeseters uit (P+, okt. 2010)
De Vegetarische Slager (De kleur van geld, Triodosbank, nr. 112, 2010)
Fokwaarde weerbaarheid (weerbaar vee) (Veeteelt, 01/11/10)
Akkerbouwheffingen niet omhoog (Kiemkracht) (Boerderij, 02/11/10)
Innovatie-initiatief Kiemkracht met drie jaar verlengd (Boerderij, 02/11/10)
Groeispurt melkveehouderij legt kwetsbaarheden bloot (Agrarisch Dagblad, 02/11/10)
Weerbaarheidsmonitor voor melkvee in de maak (Agrarisch Dagblad, 06/11/10)
Koe moet tegen een stootje kunnen (weerbaar vee) (Trouw, 06/11/10)
Een meetlat voor weerbaar vee (Leeuwarder Courant ed. Zuid, 06/11/10)
Melkkoe in vijf jaar weerbaar (Leeuwarder Courant ed. Zuid, 06/11/10)
Op zoek naar zelfredzame koe (Nieuwe Oogst ed. Noord, 06/11/10)
Weerbaar vee (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 06/11/10)
Project moet melkkoe minder kwetsbaar maken (Friesch Dagblad, 06/11/10)
Koolstofboer (Courage/carbon banking) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 06/11/10)
Probleemloze koe niet voor gemakzuchtige boer (Agrarisch Dagblad, 10/11/10)
Biomassa-erf aan de Hoornsdam? (agropark) (Barneveldse Krant, 09/11/10, en De
Puttenaer, 10/11/10)
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• Teelt van geneeskrachtige kruiden kansrijk (medicijnen uit de kas) (Bloemisterij,
12/11/10)
• Hoe verder met innovatiesteun? (Noordzeevisserij) (Visserijnieuws, 12/11/10)
• Landelijke bijeenkomst kenniskringen visserij: Kenniskringen blijven (Landstra)
(Visserijnieuws, 12/11/10)
• Melkveehouder is koolstofboer (Courage/carbon banking) (Nieuwe Oogst ed. ZLTO,
13/11/10)
• Weerbaar vee drukt ziektes de kop in (Nieuwe Oogst ed. ZLTO, 13/11/10)
• Aandacht voor natuurlijke weerstand koe (Boerderij, 16/11/10)
• Dorpsraad in discussie over Park21 en Westflank (buurderijen) (Witte Weekblad ed.
Nieuw Vennep e.o., 17/11/10)
• Gezondheid boven productie (Zuivelzicht, 18/11/10)
• Innovatienetwerk wil voortzetting van Kiemkracht (Agrarisch Dagblad, 18/11/10)
• Koeien worden gezonder (Opregte Steenwijker Courant en Meppeler Courant, 19/11/10)
• Een woonwijk vol kassen (zingevende kas) (Bloemisterij, 19/11/10)
• Gezonde zuivel uit ‘duurzame’ koe (weerbaar vee) (Reformatorisch Dagblad, 20/11/10)
• Ik heb ’n eigen stroombuffer (Vee & Gewas, 20/11/10)
• Knellende regels (medicijnen uit de kas) (Nieuwe Oogst Gewas, 20/11/10)
• Drijvende kas in polder als waterberging (AD Haagsche Courant ed. Zoetermeer,
24/11/10)
• Plan voor koeientuin in Groenlo (Gelderlander Achterhoek en Twentsche crt Tubantia
ed. Achterhoek, 25/11/10)
• Koeientuin is geen knuffeltoestand (Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek, 26/11/10)
• Koeientuin: een antwoord op de doorzettende schaalvergroting (Gelderlander
Achterhoek, 26/11/10)
• Drijvende kas in Voor(af)sche Polder (Bloemisterij, 26/11/10)
• Verlenging (Kiemkracht) (Nieuwe Oogst ed. LLTB, 27/11/10)
• Project Kiemkracht met drie jaar verlengd (Nieuwe Oogst ed. Noord, 27/11/10)
• Fokken op hogere weerstand (Nieuwe Oogst Veehouderij, 27/11/10)
• Veehouder gaat met zonnebatterij de boer op (Het Financieele Dagblad Weekend,
27/11/10)
• Drijvende kas (Nieuwe Oogst ed. Oost/West, 27/11/10)
• Drijvende kas komt in Lansingerland (AD Haagsche Courant ed. Zoetermeer, 30/11/10)
• Drijvende kas komt in waterberging (Algemeen Dagblad, 30/11/10)
• Akkerbouwheffingen niet omhoog (Kiemkracht) (Plattelands post, 30/11/10)
• Het innovatieproject Kiemkracht gaat in de tweede fase verder met drie nieuwe
thema’s/Grensverleggende ideeën (Boerderij, 30/11/10)
• Duurzaamheid is de verbindingsfactor (Courage/duurzame zuivelketen) (Zuivelzicht,
02/12/10)
• Langetermijnakkerbouw (Kiemkracht) (Nieuwe Oogst Gewas, 04/12/10)
• Biomassa-erf Putten (IKC RO Nieuwsflits, 06/12/10)
• Provincie Drenthe trekt geld uit voor innovatieve landbouw (Courage) (OostermoerNoordenveld, 08/12/10)
• Oliewinning geen punt op top (biochar) (Friesch Dagblad, 09/12/10)
• Half miljoen voor innovatie (Courage) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 11/12/10)
• Het lef om over de crisis heen te kijken (Grassa!) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 11/12/10)
• Groene kernenergie is (wel degelijk/zeer wel) mogelijk (met thorium) (Huizing) (BN de
Stem ed. Moerdijk, Prov. Zeeuwse Crt. ed. Walcheren, Brabants Dagblad ed.
Uden/Veghel, Tubantia ed. Reggestreek en Gelderlander ed. de Vallei-Ede, 11/12/10)
• Agenda (Courage) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 11/12/10)
• Boeren blijven leren van boeren (Courage) (Nieuwe Oogst Veehouderij, 11/12/10)
• “De overheid redeneert zo: …” (Wagemans) (Boerderij, 14/12/10)
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• Kernenergie kan ook ‘groen’ zijn (Huizing) (Eindhovens Dagblad ed. Helmond, 22/12/10)
• Draaien aan de thermostaat van het klimaat (biochar) (Het Financieele Dagblad,
24/12/10)
• Presentatie ketenstudie/VIP neemt afscheid (Visserijnieuws, 24/12/10)
• Mestverwerking is hard nodig (V-focus+, 31/12/10)
• ‘Ik zie een zeer gunstige toekomst voor de landbouw’, aldus Rabbinge (agropark)
(Blauwe Kamer, 31/12/10)
• Van zilte nood een deugd maken (Groenten en Fruit magazine, 31/12/10)
• Wat kunnen we ermee in landbouw, natuurbeheer en bosbouw? (Happy Shrimp Farm)
(Spil, 31/12/10)
• Duurzaam beleggen consultants (biochar) (Financial Investigator, 31/12/10)

Natuur, landschap en ruimte
• Bijeenkomst windenergie in bos en natuur (naar een nieuw natuurverhaal)
(www.bosschap.nl; 04/01/10)
• AH en natuurorganisaties zien toekomst in ideeën (Battle Blog, 07/01/10)
• Aanbieding ’50 ideeën voor nieuwe bossen’ (homepage LNV-site en LNV-persbericht,
15/01/10)
• Geef iedere Nederlander een begraafplaats mét boom (Trouw, 21/01/10)
• Idee: nieuw bos in vorm van logo bedrijf (Eindhovens Dagblad ed. Eindhoven-Oost en
BN de Stem ed. Moerdijk, 21/01/10)
• Nieuw bos kan ook in vorm bedrijfslogo (Barneveldse Krant, 21/01/10)
• Bos als winkelgebied, windmolenpark of uithangbord (Nederlands Dagblad, 21/01/10)
• Overweldigende belangstelling voor Kennisconferentie ‘Leven met Water’ (LmWpersbericht, 21/01/10)
• Uitzending BNR Nieuwsradio over 50 ideeën voor nieuwe bossen; Marie-Anne van Stam
en Denis Slieker worden geïnterviewd over ideeën voor nieuwe bossen (radiouitzending, januari 2010)
• Uitzending Llink Atlas Radio 1 - 50 ideeën voor nieuwe bossen; Marie-Anne van Stam en
Jos Jansen van het Bosschap worden geïnterviewd over ideeën voor nieuwe bossen
(radio-uitzending, januari 2010)
• LNV lanceert ideeënboekje voor nieuwe bossen (De Boomkwekerij, 22/01/10)
• Vijftig ideeën voor nieuwe bossen (www.vakbladgroen.nl, 25/01/10)
• InnovatieNetwerk overstelpt met creatieve ideeën voor nieuwe bossen (Cobouw,
25/01/10, www.coubouw.nl, www.regionieuws.nl, 23/01/10)
• Straks 700 voetbalvelden aan industriegrond te veel (tijdelijke natuur) (Tubantia ed.
Tubbergen, 23/01/10)
• ID’er wint tweede prijs met windbos-concept (Cursor nr. 17, 28/01/10)
• 50 ideeën voor nieuwe bossen (Het Houtblad, 28/01/10 en Milieu Compact, 29/01/10)
• Volop ideeën voor nieuwe bosaanleg (De Boomkwekerij, 29/01/10)
• ‘Leven met Water’ eindigt met grootscheepse kennisconferentie (H2O, 29/01/10)
• Groene ideeën voor nieuwe bossen (Vakblad Natuur Bos Landschap, nr. 1 jaargang 7,
januari 2010)
• Battle voor bossen/Bossen hebben veel verschillende functies (grnvld, nr. 01, 2010)
• Van vakmanschap naar ondernemerschap/Samen met de overheid (recreatie)
(Recreatie, 31/01/10)
• Vijftig ideeën voor nieuwe bossen (Tuin & Landschap, 04/02/10)
• Vooruitstrevend, sociaal & duurzaam (2) / PvdA verkiezingsprogramma 2010
(knooperven) (Groenlose gids, 11/02/10)
• Officieel tintje begin aanleg knooperf (Tubantia ed. Tubbergen, 26/02/10)
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• Programmamanagement moet programma faciliteren, niet omgekeerd (Leven met
Water) (H2O, 26/02/10)
• Nieuw: gezondheidslandschap (Nieuwe Oogst ed. Oost, 27/02/10)
• Hans Hillebrand naar STIRR (Recreatie & Toerisme, 28/02/10)
• Battle voor bossen (GRNVLD, nr. 1, 2010)
• 50 ideeën voor nieuwe bossen (Krul, maart 2010)
• Tijdelijke natuur heeft het even voor het zeggen (Tuin & Landschap, 04/03/10)
• Even een ommetje op het knooperf (Tubantia edities Tubbergen en Oldenzaal,
05/03/10)
• Aftrap project Knooperven (Tubantia ed. Almelo, 05/03/10)
• 50 ideeën voor nieuwe bossen (Krul, maart 2010)
• Op zoek naar voorbeelden om ruimtelijke kwaliteit van glastuinbouwlandschappen te
vergroten (parels in het landschap) (AgriHolland, 31/03/10)
• Stroom uit de boom (energieplantage/rietteelt) (De Standaard, 08/04/10)
• “Bossen zijn nu belangrijker dan ooit” (De Boomkwekerij, 09/04/10)
• Rietteelt biedt kans voor melkveehouders (Groene Ruimte, 13/04/10)
• Eerste ‘knooperf’ in uitvoering: impuls voor leefbaar platteland (Informatiebulletin LNVDRZ, nr. 10, 14 april 2010)
• ‘Windenergie en bos’ (De Landeigenaar, 30/04/10)
• Natuurwinst zonder hinder en kosten (tijdelijke natuur) (Stadswerk, 30/04/10)
• ‘Ideeën voor nieuwe bossen’ (‘Kien’, nieuwsbrief Kennis en Innovatie van LNV, nr. 5,
april 2010)
• Singelgolf biedt boer hogere opbrengst (Nieuwe Oogst ed. Oost/West, 01/05/10)
• “Bypass Kampen schiet tekort” (Ref. Dagblad, 11/05/10)
• Stadspartij kan zich nu vinden in plan IJsselsprong (Stentor Zwolse Courant, 22/05/10)
• Groen licht voor watergeul Veessen-Wapenveld (www.gelderland.nl, 28/05/10)
• Statement wnd. Burgemeester Heijkoop voor overlast hondenpoep (tijdelijke natuur)
(Eilanden-Nieuws, 28/05/10)
• ‘Bos bij de boodschappen’ (Buitenleven, 31/05/10)
• Minister Huizinga complimenteert Park Lingezegen (www.vrom.nl, 01/06/10)
• Rechteloze natuur voor pad en plevier (Spits, 16/06/10)
• College Oostflakkee ziet mogelijkheden voor sluitende begtroting in 2010 en de jaren
daarna (tijdelijke natuur) (Eilanden-Nieuws, 18/06/10)
• 22 juni – Debat ‘Nieuwe natuurverhalen’ (Bloemisterij, 18/06/10)
• Natuur (tijdelijke natuur) (Parool, 19/06/10)
• Discussiëren over Poort van Venlo (parels in het landschap) (Nieuwe Oogst ed. LLTB,
26/06/10)
• Glaspaleizen voor tuinbouw (parels in het landschap) (Financieele Dagblad, 26/06/10)
• Wie is bang voor de rugstreeppad? (Handhaving, 30/06/10)
• De jongerenwedstrijd als inspiratiebron (‘Kien’, nieuwsbrief Kennis en Innovatie van
LNV, nr. 6, juli 2010)
• Bijeenkomst over wonen op Knooperf De Veldboer (Tubantia ed. Tubbergen, 01/07/10)
• Laat kassen juist zien, want ze zijn mooi (parels in het landschap) (Nieuwe Oogst
Tuinbouw, 10/07/10)
• Waterparken helpen handje in het waterbeheer (rieteconomie) (H2O, 16/07/10)
• Tijdelijke natuur heeft het even voor het zeggen (Tuin & Landschap nr. 5, 2010)
• Pimp uw bedrijf (parels in het landschap) (Bloemisterij, 20/08/10)
• Glastuinbouw zoekt ontwerpkwaliteit (parels in het landschap) (Blauwe Kamer,
31/08/10)
• Panorama Natuur en NLP (www.strategie.nlp nr. 7, 01/09/10)
• Huivering voor tijdelijke natuur (Nieuwe Oogst ed. Noord, 18/09/10)
• Steeds meer tijdelijke natuur (LNV-Persbericht, 22/09/10)
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Tijdelijk zeldzame natuur op braak bedrijfsterrein (Tubantia ed. Tubbergen, 23/09/10)
Tijdelijke natuur positief voor biodiversiteit (Agrarisch Dagblad, 23/09/10)
Steeds meer tijdelijke natuur (www.mooierlandschap.nl, 23/09/10)
Tijdelijke natuur op bouwgrond (Stentor Zwolse Courant ed. Zwolle, 24/09/10)
Meer tijdelijke natuur (Tuin & Landschap, 30/09/10)
Waalfront en Westerkwartier: mensen maken het verschil (innerlijke ruimte ∞
buitenruimte) (Landwerk nr. 5, 2010)
Kennisprogramma regionale beeldverhalen (recreatie) (Rekrea Vakkrant en Recreatie,
30/09/10)
Steeds meer tijdelijke natuur (Milieu Compact, 01/10/10)
Steeds meer tijdelijke natuur (www.heimansenthijssestichting.nl, 02/10/10)
Natuurcompensatie (Nieuwe Oogst ed. Noord, 09/10/10)
Stop voorbereiding vaarweg (tijdelijke natuur) (Nieuwe Oogst ed. Noord, 09/10/10)
Anti-kraak in braakland (Boerderij, 12/10/10)
Geen claim op grond (tijdelijke natuur) (Weekkrant Groningen en ‘t Pekeltje, 12/10/10)
Blijf af van landbouw in gebouw Blauwestad (tijdelijke natuur) (Agrarisch Dagblad,
13/10/10)
Geen compensatie natuur (Veldpost, 16/10/10)
Tijdelijke natuur (Nederlands Juristenblad, 22/10/10)
Ontwerp knooperf Veldboer gereed (Tubantia ed. Almelo, 22/10/10)
Ontwerp knooperf dit najaar klaar (Vee & Gewas, 23/10/10)
Nieuw: wonen op een knooperf (Trouw, 28/10/10)
Tijdelijke natuur toegestaan (Landwerk, 31/10/10)
Experimenteren in de ‘Tussentijd’ (tijdelijke natuur) (RO Magazine, 31/10/10)
Tijdelijke natuur wordt populair (VNG Magazine, 05/11/10)
Wachten op reactie gemeente (tijdelijke natuur) (Veldpost, 20/11/10)
Waait er een gure wind over het platteland? (Beun) (Nieuwe Oogst ed. Oost/West,
20/11/10)
Tijdelijke natuur in afwachting van woningbouw (www.gelderlander.nl, 24/11/10)
CDA wil tijdelijke natuur in Timpahal (Prov. Zeeuwse Crt. ed. Beveland, 24/11/10)
InnovatieNetwerk ziet veel kansen voor tijdelijke natuur (Groene Ruimte, 25/11/10)
Rob Duijm wil Timpa vleermuizen (tijdelijke natuur (Eendrachtbode, 25/11/10)
Ondanks gure wind kansen op het platteland (Beun) (Plattelandshuis Achterhoek en
Liemers info)
Particuliere projecten als vervanging van stop op ecologische zones (Beun)
(Gelderlander Achterhoek ed. Doetinchem, 25/11/10)
Plattelandsgemeenten staan er alleen voor (knooperven) (RO Magazine, 30/11/10)
Raad Tubbergen: ‘Laat pilot knooperf geen prestigeproject zijn’ (Tubantia ed. Almelo en
IKC RO Nieuwsflits, 08/12/10, Tubantia ed. Oldenzaal, 09/12/10)
Panorama Natuur (GRNVL nr. 4, 2010)
De wijzen wonen in het westen (malebossen) (Houtwereld, 02/12/10)
Parkorganisatie Lingezegen is opgericht (nieuwe rivieren) (www.gelderlander.nl,
03/12/10)
Tholen weert vleermuizen in leegstaande hal (tijdelijke natuur) (Prov. Zeeuwse Crt. ed.
Schouwen/Duiveland, 11/12/10)
Geen vleermuizen in hal (Prov. Zeeuwse Crt. ed. Beveland, 11/12/10)
Geen ruimte voor vleermuizen (Thoolse Bode, 15/12/10)
Tijdelijke natuur niet in de Timpa (Eendrachtbode, 16/12/10)
Crisis in het land: Voorzichtige groei tijdelijke natuur (Landwerk, 31/12/10)
Themadag JPG op Landgoed Nijenhuis & Westerflier (knooperven) (De Landeigenaar,
31/12/10)
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Ondernemen en uitwisselen (smaaklessen) (Nieuwe Oogst editie West, 09/01/10)
Verburg wil ook smaakles op middelbare scholen (www.nu.nl, 11/01/10)
Ook smaakles op middelbare scholen (Barneveldse Krant, 11/01/10)
Verburg wil smaaklessen (Metro, 12/01/10)
Verburg: ook smaakles op middelbare scholen (Hoogeveensche Courant, 11/01/10 en
Agrarisch Dagblad, 12/01/10)
Proeven en kijken (smaaklessen) (Friesch Dagblad, 12/01/10)
OBS De Springplank Gruitenschool (smaaklessen) (Midden Brabant Rooise krant,
13/01/10)
Nederlandse jeugd moet naar de smaakles (Het Nieuwsblad België, 14/01/10)
Stelling van de week (smaaklessen) (Krant van Bodegraven, 15/01/10)
Bouwen met groen en glas; Nederlands concept gaat Europa in (LNV-persbericht,
15/01/10)
Groen en glas over de grens (Nieuwe Oogst editie Noord, 16/01/10)
Boek Bouwen met groen en glas vertaald (Agrarisch Dagblad, 19/01/10)
Smikkelen op BioVak Zwolle (smaaklessen) (Stentor Zwolse Courant ed. Zwolle,
20/01/10)
Bouwen met groen en glas (Tuin & Landschap, 21/01/10)
Nederlandse techniek naar buitenland (bouwen met groen en glas) (Bloemisterij,
22/01/10)
´Bouwen met groen en glas´ gaat Europa in (Milieu Compact, 29/01/10)
Niet beleren, maar beleven (smaaklessen) (Het Onderwijsblad, 30/01/10)
Dit ben ik OOK! (smaaklessen) (JEM, 31/01/10)
Groen in beeld bij VROM (bouwen met groen en glas) (Weekblad Facilitair &
Gebouwbeheer, 02/02/10)
Groot interieurgroen vergt een vooruitziende blik (bouwen met groen en glas) (Tuin &
Landschap, 04/02/10)
Biologisch snacken en koken met kliekjes (iBanana) (LNV-Nieuwsbericht, 05/02/10)
Smaakles (VMT Voedingsmiddelentechnologie, 05/02/10)
Waardenpas, Wie zitten hier achter= (Google Alerts en www.waardenpas.nl, 09/02/10)
Floriade ligt op koers (Villa Flora) (Telegraaf, 09/02/10)
Pierre Wind hoopt op internationaal succes (AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad,
13/02/10)
Koken en chemie op de Oude Maas (smaaklessen) (Weekblad Spijkenisse, 16/02/10)
Groen absorbeert geluid op kantoor goed (bouwen met groen en glas/groene wand)
(Tuin & Landschap, 18/02/10)
Zumbalessen op het schoolplein (smaaklessen) (Eindhovens Dagblad ed. Helmond,
20/02/10)
Topkok op OBS de Plevier (smaaklessen) (Weekblad Hoogvliet, 24/02/10)
Groen absorbeert geluid op kantoor (bouwen met groen en glas) (Bloemisterij,
26/02/10)
Mogelijkheden op Floriade voor bloembollentelers (Villa Flora) (Agrarisch Dagblad,
27/02/10)
Bouwbedrijf BAM Utiliteitsbouw bouwt de gezichtsbepalende Innovatoren
(Vastgoedmarkt, 28/02/10)
´Het is niet de bedoeling dat we afkeurend in die broodtrommeltjes gaan kijken´ (samen
goed eten) (www.nieuwsvoordietisten.nl, 01/03/10)
Smaaklessen Pierre Wind (www.fnvhoreca.nl, 03/03/10)
Smaakfeest in kader smaaklessen op Willibrordus (’t Carillon, 04/03/10)
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• ‘Ambachtslieden moeten vuist maken’, aldus Fred Dijsselbloem (smaaklessen) (Horeca
Entree, 09/03/10)
• De Wiekslag lust er wel pap van (smaaklessen) (De Heraut, 10/03/10)
• Kinderen maken eigen lunch (smaaklessen) (Udens Weekblad op vrijdag, 12/03/10)
• Inschrijving gratis schoolfruit van start (smaaklessen) (Nieuwe Oogst editie LLTB,
13/03/10)
• Half miljoen euro voor groen kantoor (Villa Flora) (Limburgs Dagblad ed. Zuid
Heuvelland en Daglad de Limburger ed. Maastricht Heuvelland, 15/03/10)
• Venlo krijgt half miljoen voor bouw Villa Flora (Dagblad de Limburger edities Mid.
Limburg Roermond, Nrd. Limburg Venray, Zuid Heuvelland en Maastricht Heuvelland,
15/03/10)
• EZ: half miljoen Villa Flora (Gelderlander ed. Maasland, 16/03/10)
• Kids leren op universiteit: food is fun (Villa Flora) (Dagblad de Limburger editites Nrd.
Limburg Venlo en Venray, 16/03/10)
• Meneer Beurskens (Villa Flora) (Dagblad de Limburger ed. Nrd. Limburg Venlo,
17/03/10)
• Eiffeltoren (Villa Flora) (Dagblad de Limburger ed. Nrd. Limburg Venray, 17/03/10)
• Kook-demo Pierre Wind in Zaans Museum (Zaankanter ed. Zaanstreek & Wormerland,
17/03/10)
• Smalltalk/Voedzame verhaaltjes… (smaaklessen) (De Uitstraling Oirschot, 19/03/10)
• Pierre Wind Lekkâh of vies? (Margriet, 19/03/10)
• Over biet, biest en brood (smaaklessen) (Margriet, 19/03/10)
• In één generatie het echte proeven verleerd (smaaklessen) (Nieuwe Oogst editie Noord,
20/03/10)
• Floriade poot 80.000 planten (Villa Flora) (Dagblad de Limburger edities Nrd. Limburg
Venlo en Venray, 20/03/10 en Gelderlander ed. Maasland, 23/03/10)
• ‘Kom in de kas’ aan het Wagenpad (smaaklessen) (Wieringer Courant
Wieringermeerbode, 23/03/10)
• Gelezen (smaaklessen) (Misset Horeca, 26/03/10)
• Floriade ontwikkelt zich steeds verder (Villa Flora) (Nieuwe Oogst ed. LLTB, 27/03/10)
• Villa Flora wordt thuishaven voor groep communicatiespecialisten (Dagblad de
Limburger ed. Mid. Limburg Weert, 30/03/10)
• Bedrijven zijn niet happig op schoolfruit (smaaklessen) (Weekblad Facilitair &
Gebouwbeheer, 30/03/10)
• Gezond eten, fit en bewegen… Op Aurora natuurlijk (smaaklessen) (Almere deze week,
31/03/10)
• VisiOnAir/De lens als wens (bouwen met groen en glas) (Gevelbouw, 31/03/10)
• Gezocht: wijkhoveniers voor glazen straten (bouwen met groen en glas)
(www.peopleplanetprofit.be, maart 2010)
• Wat staat er op het kindermenu? (smaaklessen) (Margriet Special, 31/03/10)
• Wind geeft les school in Tricht (Gelderlander ed. Rivierenland, 01/04/10)
• Project voeding en beweging op de Achtsprong (smaaklessen) (Groot GoereeOverflakkee, 06/04/10)
• Vmbo’ers on the move (smaaklessen) (Gooi & Vechtstreek, 07/04/10)
• Beste debaters op de Montessorischool? (smaaklessen) (Gooi & Vechtstreek, 07/04/10)
• Welke groente is dat? (smaaklessen) (De Faam ed. Middelburg-Veere, Zeeuws Vlaams
Advertentieblad, en Bevelander, 07/04/10 en Ons Eiland Schouwen-Duiveland en
Eendrachtbode, 08/04/10)
• Kinderen koken met topkok Pierre Wind (AD Amersfoortse Courant, 08/04/10)
• Het is aanmodderen tussen de middag (samen goed eten) (Trouw, 08/04/10)
• Oogenlust krijgt regie Floriade 2012 (Villa Flora) (Eindhovens Dagblad ed. Helmond,
09/04/10)
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• Cradle to cradle: nieuwe industriële revolutie? (Villa Flora) (Weekblad Facilitair &
Gebouwbeheer, 13/04/10)
• Kruidig en feestelijk (oerdis) (Nederlands Dagblad, 14/04/10)
• Start eerste Ren je Fitles (smaaklessen) (Cuijks Weekblad, 14/04/10)
• Snoepboom in aards paradijs (Villa Flora) (Dagblad de Limburger edities Nrd. Limburg
Venray en Venlo, 15/04/10)
• Op ’t Hof kookt met Pierre Wind (Nieuwsblad Geldermalsen, 15/04/10)
• VVD: steek 9,6 miljoen in Villa Flora/VVD wil ‘beloning herindeling’ in zijn geheel steken
in Villa Flora (Dagblad de Limburger edities Nrd. Limburg Venray en Venlo, 15/04/10 en
Gelderlander ed. Maasland, 16/04/10)
• Miljoenen voor bouw groene kas op Floriade (Villa Flora) (Cobouw, 16/04/10)
• Bloemisterij krijgt 5.500 m2 op Floriade (Villa Flora) (Bloemisterij, 16/04/10)
• Venlo heeft veel (te) grote broeken in de kast (Villa Flora) (Dagblad de Limburger
edities Nrd. Limburg Venray en Venlo, 16/04/10)
• Villa Flora is te grote broek (Gelderlander ed. Maasland, 17/04/10)
• Eten en bewegen zijn als yin en yang, Pierre & Sterre Wind (Telegraaf, 17/04/10)
• Toilet geeft Snekers energie (Villa Flora) (Cobouw, 20/04/10)
• Sector tekent voor Green Emotion, het creatieve concept van de binnententoonstelling
bloemisterij op Floriade 2012 in Venlo (Villa Flora) (Bloemisterij, 23/04/10)
• Smaaklessen op school (Telegraaf, 26/04/10). “Wat je erin stopt is wat je creëert.”
• (Project) Villa Flora als fata morgana? (Dagblad de Limburger ed. Nrd. Limburg Venray,
27/04/10 en Gelderlander ed. Maasland, 28/04/10)
• Op weg naar ‘Floriade 2012’ (Villa Flora) (Maas en Niersbode ed. Bergen, 28/04/10)
• Een plantenwand voor de akoestiek (green wall/bouwen met groen en glas) (Trouw,
29/04/10)
• Groen licht voor Villa Flora (Dagblad de Limburger edities Nrd. Limburg Venlo en
Venray, 29/04/10 en Gelderland ed. Maasland, 30/04/10)
• Scheur in coalitie is nog geen crisis (Villa Flora) (Dagblad de Limburger ed. Nrd. Limburg
Venlo, 30/04/10)
• Subsidie voor Villa Flora en Innovatoren/Drie ton van ministerie VROM (Dagblad de
Limburger edities Nrd. Limburg Venlo en Venray en Mid. Limburg Weert, 30/04/10)
• Kinderen beproeven eigen smaakbeleving (Groenten en Fruit magazine, 30/04/10)
• Kinderpanels mogen oordelen over smaak (Gelderlander ed. de Vallei-Ede, 30/04/10)
• Inschrijving gratis schoolfruit start vandaag (smaaklessen) (ADN Magazine, 30/04/10)
• ‘Bouwen met groen en glas’ gaat internationaal (‘Kien’, nieuwsbrief Kennis en Innovatie
van LNV, nr. 5, april 2010)
• Bewust kiezen op de winkelvloer (iBanana) (‘Kien’, nieuwsbrief Kennis en Innovatie van
LNV, nr. 5, april 2010)
• Villa Flora (Dagblad de Limburger edities Nrd. Limburg Venlo en Venray, 01/05/10)
• Subsidie voor Venlo Greenpark (Villa Flora) (Agrarisch Dagblad, 01/05/10)
• VROM steunt duurzame leerprojecten, waaronder Villa Flora en Innovatoren (Cobouw,
03/05/10)
• Drie ton voor bouw Innovatoren en Villa Flora (Gelderlander ed. Maasland, 03/05/10)
• Smaakmakers van ’t Mondriaan (Pierre Wind en Paul Fagel) (Den Haag Centraal,
07/05/10)
• Het begin(t) bij ’t erf (streekstation) (www.architectenweb.nl, 07/05/10)
• Venray wil bijdragen aan bouw Villa Flora/Venray betaalt mee aan ‘kantoorkas’ Villa
Flora (Dagblad de Limburger edities Nrd. Limburg Venlo en Venray, 14/05/10)
• Samen voor gezonde kinderen (smaaklessen) (Nieuwe Oogst editie LLTB, 15/05/10)
• Schoolfruit loopt prima (smaaklessen) (Nieuwe Oogst editie LLTB, 15/05/10)
• Leren in de schooltuin (smaaklessen) (Limburg ed. Parkstad, 25/05/10)
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• Durven delen (Villa Flora) (Dagblad de Limburger edities Parkstad en Mid. Limburg
Weert en Limburgs Dagblad ed. Oost Parkstad, 25/05/10)
• Energiezuinig bouwen (Villa Flora) (Limburg ed. Noord Limburg, 25/05/10, De Wolder
Courant, Liemers Vizier, Wijkse Courant, Havenloods de Vonk ed. Sliedrecht en
Westerpost Osdorp/Sloten, 26/05/10, Wassenaars Nieuwsblad, 27/05/10, Rijnpost
Vrijdag, Edese Post vrijdag en Havenloods Het Kompas, 28/05/10)
• Wonen en werken in een glazen jas (bouwen met groen en glas) (Trouw, 27/05/10)
• Pierre Wind: De hele Nederlandse horeca probeert dingen uit en dat is geweldig!
(smaaklessen) (Horecavizier, 31/05/10)
• Smaakles door Pierre Wind in Shangai (Volkskrant, 31/05/10)
• NL-visie op smaak (Delicious, 31/05/10)
• Oerdis (Antiek & Verzamelkrant, 31/05/10)
• Steun energiezuinige nieuwbouw (Villa Flora) (Bouwformatie, 01/06/10)
• Pierre Wind geeft eerste smaakles in Shanghai (Haags Nieuwsblad, 04/06/10)
• Debat duurzame voeding in Milieucafé (Wagemans) (Posthoorn ed. Escamp West,
09/06/10)
• Iedereen doet met de smaakproefjes mee (Den Haag Centraal, 11/06/10)
• Den Bosch krijgt nieuw eetfestival (smaaklessen) (Brabants Dagblad ed. Meierij,
18/06/10)
• Tv-kok Pierre Wind doet ‘ik lust het niet’ in de ban van Dronten (Stentor Dagblad
Flevoland, 24/06/10)
• Den Bosch krijgt nieuw en gezond eetfestijn: Beter Eten 2010 (smaaklessen)
(Gelderlander ed. Rivierenland, 29/06/10)
• Villa Flora en InnovaToren aanjagers Venlo GreenPark (Dagblad de Limburger ed. Mid.
Limburg Weert, 29/06/10)
• Krimp in Limburg dwingt ons kwalitatieve keuzes te maken (Villa Flora)
(Vastgoedmarkt, 30/06/10)
• Extra steun voor 13 energiezuinige nieuwbouwprojecten (Villa Flora) (Het Houtblad,
30/06/10)
• De maatschappelijke en economische waarde van groen en glas (bouwen met groen en
glas) (Energie+, 30/06/10)
• Een passief gebouw is in de basis niet goed (bouwen met groen en glas) (Verwarming
Ventilatie+, 30/06/10)
• Fruit, knollen en vezels maken gezond (oerdis) (AD Algemeen Dagblad, AD Haagsche
Courant ed. Den Haag Stad en AD Amersfoortse Courant, 30/06/10)
• Glastuinbouw als ‘lichtend’ voorbeeld voor bouwsector (bouwen met groen en glas)
(Cobouw, 02/07/10)
• Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight plaatst zich voor landelijke finale ‘Held van de Smaak’
(Schakel Midden Delfland, 01/07/10)
• Smaaklessen op basisschool (Telegraaf, 02/07/10)
• Scholieren uit Schipborg van start met smaaklessen (Oostermoer-Noordenveld,
14/07/10)
• Lekkers uit de streek bij de pomp (streekstation) (AD Utrechts Nieuwsblad ed. Utrecht
Zuid, 14/07/10)
• Nieuwe tanken (streekstation) (het Trefpunt ed. Houten, 21/07/10)
• Ontdek Linieland (streekstation) (het Trefpunt ed. Houten, 21/07/10)
• Een brug als loper door het landschap (Villa Flora) (Trompetter E3 Journaal Venlo,
21/07/10)
• Pioniers op Floriade (Villa Flora) (Tuin & Landschap, 22/07/10)
• Bouw Innovatoren van start (Villa Flora) (Nieuwe Oogst ed. LLTB, 24/07/10)
• Innovatoren steekt er bovenuit (Villa Flora) (Zondags-Nieuws ed. Venray, 25/07/10)
• Eerste paal Innovatoren geplaatst (Villa Flora) (Trompetter E3 Journaal Venlo, 28/07/10
en Bloemenkrant, 02/08/10)
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Villa Flora in Venlo wordt groenste pand van Nederland (Vastgoedmarkt, 31/07/10)
Dat goed eten altijd duur moet zijn is onzin (smaaklessen) (MUG Magazine, 31/07/10)
Ze persen roze melk uit een koe (smaaklessen) (Groter Groeien, 31/07/10)
Innovaties voor vastgoed (bouwen met groen en glas) (Gebouwbeheer, 31/07/10)
Brug Venlo Greenpark over A73 (Villa Flora) (Bloemenkrant, 02/08/10)
Onderzoek naar Oerdis (LNV, Met Name nr. 5, 11/08/10)
Pierre Wind leert feuten gezond eten (AD Rotterdams Dagblad edities Rotterdam Stad,
Oost, Waterweg, Voorne Putten en Hoeksche Waard, 25/08/10)
Bus moet blikvanger worden (AD Groene Hart edities Woerden en Alphen a/d Rijn,
25/08/10)
Smaakfeest Saller (Nieuwe Dinkellander, 31/08/10)
Oerdieet goed voor diabetici (De Natuur Uw Arts, 31/08/10)
Bouwen met Groen en Glas (VHG Magazine, aug. 2010)
Leven in een kas: prettig en energiezuinig (bouwen met groen en glas) (Raam en Deur,
30/09/10)
Weekend Academie vergroot kansen jongeren (Westerpost Badhoevendorp, 01/09/10)
Gezonde pauzehap voor scholen in Lingewaard (Gemeente Nieuws Lingewaard,
03/09/10)
Oer-diner op Rhederoord (Regiobode Velps Dierens Rhedens, 08/09/10)
Beurs is Brabanthallen met ‘eerlijke voeding’ (Brabants Dagblad edities ’sHertogenbosch (08/09/10) en Uden/Veghel (09/09/10))
Meer mogelijkheden voor buitenspelende kinderen (wijken voor kinderen)
(www.almerevandaag.nl, 10/09/10)
Leerlingen strijden om beste schoollunch (Ziekenhuiskrant, 15/09/10)
Bedrijfsgebouwen/Een kostbare paleisrevolutie (Dagblad de Limburger edities Mid.
Limburg Roermond (14/09/10) en Nrd. Limburg Venray en Nrd. Limburg Venlo
(15/09/10) en Limburgs Dagblad ed. Oost Parkstad (14/09/10))
Ongepast feestje voor 38ste paal/Feestje bij slaan 38e paal ongepast (Dagblad de
Limburger edities Nrd. Limburg Venlo en Venray, 16/09/10)
Doesburg tegen dikte/Doesburg strijdt tegen overgewicht (Gelderlander Achterhoek
edities Doetinchem en Liemers, 16/09/10)
Week van de Smaak: stamppotkampioen in touw met leerlingen ’t Vlot (Dagblad van
het Noorden ed. Groningen Stad, 20/09/10)
Smikkelen en bikkelen (Krant van Midden Drenthe en Wolder Courant, 22/09/10)
Smakelijk (HS Krant, 22/09/10)
Goed en lekker lunchen (samen goed eten) (Haarlems Weekblad, De Echo van je Buurt,
23/09/10)
Samen goed eten op LZK-scholen (www.groenkennisnet.nl, 23/09/10)
Serveer warme lunch zonder kookstress (Volkskrant, 24/09/10)
Afval is voedsel…: Nederlandse bedrijven en instellingen nemen het voortouw in een
wereldwijde kringloopbeweging/’Cradle to cradle’-principe maakt einde aan verspilling
grondstoffen (Telegraaf, 25/09/10)
Keukengeheimen (smaaklessen) (Heerlijkheid, 30/09/10)
Het dakspecialisme besteden we apart aan (bouwen met groen en glas) (Leven op
Daken, nr. 13, 2010)
Floriade als vliegwiel/Twee miljoen mensen verwacht in 2010 (Chapeau! Magazine,
30/09/10)
Topkok Pierre Wind: ‘Proef, ruik, hoor en voel je eten!’ (Dichterbij Zaanstreek, 30/09/10)
Voedsel van toen voor eter van nu (www.gelderlander.nl, 30/09/10)
Eerste beton gestort voor Villa Flora (Trompetter E3 Journaal Venlo, 06/10/10)
Food4you 2010: Van oervoer tot cybersnack (programma Food4you 2010, 06/10/10)
Kookles uit de oertijd (http://resource.wur.nl, 07/10/10)
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• Professor Muskiet vertelt over oerdis (Gelderlander ed. de Vallei-Ede, 09/10/10)
• Voedingszorg voor langdurig zieke kinderen is pure winst (www.nieuwsbank.nl,
13/10/10)
• LZK-scholen luiden alarmbel voor schoollunch (www.missethoreca.nl, 14/10/10)
• Bouw Villa Flora officieel van start (Nieuwe Oogst ed. LLTB, 09/10/10, en Cobouw,
18/10/10)
• Les over eerlijke handel met een banaan van hout (Friesch Dagblad, 19/10/10)
• Aan het groenvoer! (Telegraaf, 20/10/10)
• Leerlingen strijden om de beste schoollunch (Krant van Gouda, 22/10/10)
• Bauen mit Grün und Licht (LNV-Nieuwsbericht, 25/10/10)
• Boer zoekt kok (oerdis) (Eisma Voedingsmiddel en Industrie, 26/10/10)
• De beste schoollunch van het jaar (Flevopost Dronten, 27/10/10)
• Zuidkoop wint Innovatiepitch 2010 met Natural Wall (bouwen met groen en glas) (Het
Hele Westland, 28/10/10)
• Albert Heijn introduceert ‘gezonde pauzehap’ (Meeting Events & Feestelijk Zakendoen,
31/10/10)
• Eerste betonstort Villa Flora (Kamerkrant ed. Limburg Noord, 31/10/10)
• Het roer moet om (bouwen met groen en glas) (Multimail, jrg. 3 nr. 2, okt. 2010)
• Subsidie Belvédère en Villa Flora (Limburgs Dagblad ed. Oost Parkstad en Dagblad de
Limburger edities Parkstad en Nrd. Limburg Venray, 05/11/10)
• Eten zoals in het stenen tijdperk (Leidsch Dagblad ed. Rijn en Veenstreek,
Noordhollands Dagblad ed. Alkmaarsche Courant, Gooi- en Eemlander ed. Good en
Vechtstreek en Dagblad van het Noorden ed. Groningen Stad, 06/11/10)
• Acht ton subsidie voor Streektransferium Linieland (Wijks nieuws, 10/11/10)
• Jón Kristinsson (Villa Flora) (Trouw, 12/11/10)
• Eerste onderdelen Villa Flora gearriveerd (Bloemisterij, 12/11/10)
• Villa Flora ontvangt subsidie vanuit de regeling Mooi Nederland (Zondags-Nieuws ed.
Venlo, 14/11/10)
• Looschool maakt beste lunch (Stentor Deventer Dagblad, 13/11/10)
• Smaaklessen op basisscholen leiden tot uitgifte kookboek (Culemborgse Courant,
17/11/10)
• Beste schoollunch van Overijssel wordt op Looschool gemaakt (Stentor Deventer
Dagblad, 17/11/10)
• Geld voor Transferium (streekstation) (het Trefpunt ed. Houten, 17/11/10)
• Beloning voor finalist ‘Beste Schoollunch’ (Noordhollands Dagblad ed. Alkmaarsche
Courant, 18/11/10)
• De Efteling van de tuinbouw: op 5 april 2021 start de wereldtuinbouwexpo in Venlo
(Dagblad de Limburger ed. Mid. Limburg Weert en Limburgs Dagblad ed. Oost Parkstad,
20/11/10)
• Over 500 dagen is opening Floriade (Limburgs Dagblad ed. Oost Parkstad en Dagblad
de Limburger edities Mid. Limburg Weert en Parkstad, 20/11/10)
• Het Rastholt maakt beste schoollunch van Drentse scholen (Hoogeveensche Courant
(19/11/10) en Krant van Hoogeveen (23/11/10))
• Beste schoollunch van Noord-Holland bereid in het Damhotel (Nieuw Volendam,
24/11/10)
• Ontdekkingsreis (basisschool Doorn) maakt beste lunch van provincie (Heuvelrug huis
aan huis, 25/11/10)
• Oerdis stemt tot nadenken (Misset Restaurant, 30/11/10)
• Leesvoer (oerdis) (Fit met Voeding, 30/11/10)
• Oerdis (www.kookboekerij.be, 2010)
• Floriade haalt glamour naar Noord-Limburg (Chapeau! Magazine, 30/11/10)
• Floriade zet Noord-Limburg economisch op de kaart (Groothandel, 30/11/10)
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• Floriade strijdt om ‘Mooi Nederland’ prijs (Groenten en Fruit magazine, 30/11/10)
• De overheid moet stoppen met de verkondigen dat ze weet wat gezond eten is (samen
goed eten) (V-Style, jrg. 2010/11 nr. 3)
• Steden van Fruit & Honing (Vlaams Imkersblad, nov. 2010)
• Bouwen met groen en glas – in uitvoering (www.aeneas.nl, nov. 2010)
• De Branink maakt beste schoollunch van Gelderland (Extra Nieuws Lochem e.o.,
01/12/10)
• Lekkere lunch (Flevopost Lelystad, 01/12/10)
• Beste schoollunch van Limburg in Weert (Trompetter ed. Land van Weert, 08/12/10)
• Boskantoor: sober visitekaartje (Villa Flora) (Cobouw, 16/12/10).
• Social media hot item (Misset Horeca, 24/12/10)
• Misset Horeca stort zich in beursgeweld (Misset Horeca, 24/12/10)
• Rondstruinen op overvolle markt (Misset Horeca, 24/12/10)
• Netwerken centraal op Horecava 2011 (Gastrvrije zorg, 31/12/10)
• Echte en virtuele ontmoetingen op Horecava 2011/Inspelen op streekgebonden,
homemade en social media (Bakkers in bedrijf en Vis in bedrijf, 31/12/10)
• Dagprogramma (Bakkers in bedrijf en Vis in bedrijf, 31/12/10)
• Welkom in een wereld waarin efficiëntie en een beter milieu gelijk opgaan (Villa Flora)
(Liftbouw, 31/12/10)
• Naar de forten in het achterland (streekstation) (Blauwe Kamer, 31/12/10)
• Eerste internationale congres EILO/Het openen van grenzen (bouwen met groen en
glas) (VHG Magazine, 31/12/10)

Algemeen/Organisatie
• InnovatieNetwerk in relatie tot biobased onderwerpen (Wetenschap & Innovatie, nr. 1,
mei 2010).
• InnovatieNetwerkfilms in de prijzen gevallen (LNV-Nieuwsbericht, 05/10/10)
• 27e editie Agrofilm festival Nitra (LNV-Nieuwsbericht, 11/10/10)
• Slowakije: Agrofilm (LNV-Berichten Buitenland nr. 10, oktober 2010)
• Kosten overheidscommissies onduidelijk (RTL Nieuws.nl, 11/11/10)
• Benoeming directeur-generaal bij het ministerie van VWS (Persbericht Rijksoverheid,
03/12/10)
• Filmprijzen Agrofilmfestival in huis (GKC Nieuwsflits 154, 23/12/10)
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Financiële verantwoording
Beschikbaar budget 2010
(x € 1.000)

Apparaatsbudget:
Personeel
Personeelsgerelateed
Materieel
Ontvangsten apparaat

974
261
178

Totaal
Programmabudget:
(+ budgetoverheveling)
(- budgetoverheveling)

Realisatie uitgaven 2010
(x € 1.000)

1.159
210
202
-/- 165
1.413

3.870
697
-/- 86

Totaal budget
Niet besteed

1.406
3.768

4.481

3.768

5.894

5.174
720
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