De Smaak van morgen, Nutriënten waterproof en Topsoil+

achter grond

Drie projecten op weg naar
landbouw van de toekomst
De landbouw van de toekomst kent geen milieuproblemen meer. Althans dat is een harde randvoorwaarde voor
de realisatie van een aantal toekomstbeelden voor de landbouw van 2030. Dat was een van de uitkomsten van
een aantal workshops, waar onderzoekers en andere betrokkenen samen toekomstbeelden opstelden. Om dit
waar te kunnen maken is het wel zaak een aantal hardnekkige problemen op te lossen. Drie nieuwe projecten
gaan daar aan bijdragen.
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stoffen en grondstoffen voor de verwerkende, farmaceutische of

met verschillende achtergronden in enkele workshops na over de

medische industrie. De samenwerkingscollectieven verzorgen zelf het
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met de technische problemen die op te lossen zijn in systeem-

nieuwe principes nodig om hardnekkige problemen op te lossen.

onderzoek. Dat is onze kernexpertise. De andere problemen proberen

Een netwerk van belanghebbenden uit de regio zal het onderzoek op

we weg te zetten bij andere programma’s.’
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>> Randvoorwaarden overboord

Ook hier komen geïntegreerde en biologische systemen naast elkaar.
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Nutriënten en pesticiden zijn allerminst nieuwe thema’s. Al jaren wordt

verschillende aspecten van bodemkwaliteit. Meijer besluit: ‘Met de

onderzoek gedaan naar beperking van de emissie. Toch is de aanpak
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toe hebben we vooral gewerkt aan mogelijkheden die ondernemers op

Meer informatie
De Smaak van morgen: Jan-Eelco Jansma, PPO, t 0252 462112, e janeelco.jansma@wur.nl
Nutriënten waterproof: Janjo de Haan, PPO, t 0320 291211, e janjo.dehaan@wur.nl
Topsoil+: Henk van Reuler, PPO, t 0317 478925, e henk.vanreuler@wur.nl

4 <> 5

