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Gewasbeschermingsmanifestatie 27 april 2005
Is het al tijd om te oogsten?

Impressie van de sessie: Kennisuitwisseling en implementatie
Onder het voorzitterschap van Rien van Tilburg (Wellant College) en
Arjen Wals (WUR-ECS) wordt de sessie kennisuitwisseling geopend.
Rien van Tilburg legt uit wat de centrale vraag binnen deze sessie is,
namelijk ‘hoe komt kennis bij elkaar?’ Kennis heeft pas betekenis vanuit een bepaalde context zoals onderzoek, onderwijs of bedrijfsleven.
Rien van Tilburg vraagt de aanwezigen om op te staan wanneer de
context waarbinnen ze werkzaam zijn opgenoemd wordt. Wat blijkt?
Verreweg het grootste gedeelte van de aanwezigen is werkzaam in het
onderzoek. Op de tweede plaats komen beleid, onderwijs en voorlichting en maar heel weinig toehoorders zijn werkzaam in het bedrijfsleven (inclusief zelfstandig ondernemers).
Voor deze sessie zijn verschillende
sprekers uitgenodigd die vanuit
bovengenoemde drie invalshoeken hun verhaal houden. Arjen
Wals steekt van wal als zogenaamde keynote-speaker. De titel van
zijn verhaal luidt: ketenomkering
in kennisland. Arjen Wals is werkzaam bij de WUR, afdeling educatie en competentiestudies. Hij is
werkzaam binnen het onderzoeksprogramma 420: kennisuitwisseling tussen groen onderzoek en
onderwijs. In dit programma worden de relaties binnen de driehoek
bedrijfsleven (kennisbenutting),
onderzoek (kennisproduktie) en
onderwijs (kennisdelen) duidelijk
gemaakt. Er blijken twee typen relaties centraal te staan, namelijk
de doorstromingsrelatie (kennisdoorstroming) en de netwerkrelatie (kenniscirculatie). De belangrijkste boodschap uit het verhaal
van Arjen Wals is dat er twee benaderingen zijn van het begrip kennis. Kennis als product en kennis
als proces. In de benadering van
kennis als product ligt het accent
op doorstroming. In de benadering van kennis als proces ligt het
accent op circulatie.
Vervolgens is het de beurt aan Ca-

rolien de Lauwere, gedragsonderzoeker bij het LEI in Den Haag. Zij
houdt zich bezig met allerlei
vraagstukken rondom ondernemerschap en duurzame landbouw.
De titel van haar verhaal luidt ‘omschakelen naar geïntegreerde gewasbescherming kun je niet alleen.’ Bij omschakeling naar
geintegreerde gewasbescherming
spelen allerlei factoren een rol.
Deze factoren zijn in te delen in
vier verschillende typen, namelijk
economische, technische, institutionele en persoons- en bedrijfsgebonden factoren. Daarnaast zijn er
een aantal actoren, partijen, die ieder op hun eigen wijze invloed uitoefenen op het omschakelingsproces. Deze partijen ontmoeten
elkaar in het Convenant Gewasbescherming (CG) welke als doelstelling heeft de milieubelasting als
gevolg van gewasbescherming in
2010 met 95% te reduceren ten opzichte van 1998. De relatie tussen
deze actoren en factoren is onderzocht. Het blijkt dat de CG-partners zich momenteel voornamelijk
richten op de korte termijn en ingrijpen op de institutionele factoren, zoals bijvoorbeeld reductie
van het gebruik van middelen af-
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dwingen door juridische procedures. Om tot lange termijn denken
te komen is het volgens Carolien
de Lauwere goed om samenwerkingsverbanden te vormen van
partijen die op hetzelfde strategische denkspoor zitten. Bij strategische denksporen valt te denken
aan marktwerking, overheidssturing of kennisontwikkeling. Op deze manier is het mogelijk om boeren en tuinders in de toekomst ook
via andere factoren dan alleen institutionele factoren te stimuleren
om om te schakelen.
Marjan de Boer, werkzaam als
praktijkonderzoeker bij PPO in
Lisse is de volgende spreker. In
haar verhaal staat het project ‘Telen met Toekomst’ centraal. Dit
project is gestart om de kennis die
is opgebouwd door onderzoek
over ziekten en plagen goed te
kunnen implementeren in de
praktijk. ‘Telen met Toekomst’ is
een praktijknetwerk waarin zowel
ondernemers en onderzoekers, als
ook afnemers, toeleveranciers en
maatschappelijke actoren deelnemen. Aan ‘Telen met Toekomst’
doen zo’n vierhonderd ondernemers mee, ingedeeld in groepen
verspreid over Nederland. Een
groep bestaat uit tien tot vijftien
ondernemers waarbij er per groep
steeds één bedrijf centraal staat.
‘Telen met Toekomst’ kan volgens
Marjan de Boer gezien worden als
de spil in het kennissysteem. Aan
de ene kant gebruikt ‘Telen met
Toekomst’ de nieuwste kennis
vanuit het onderzoek in de praktijk. Aan de andere kant komen er
vanuit ‘Telen met Toekomst’ aller-
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lei vragen, kansen en knelpunten
naar voren die weer basis zijn voor
verder onderzoek.
Daarna is het woord aan Wiggele
Oosterhoff. Hij is werkzaam als docent aan de Christelijke Agrarische
Hogeschool in Dronten. Binnen
zijn functie als docent vervult hij
verschillende rollen. Naast lesgeven is hij veel bezig met het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van onderwijs. Wiggele
Oosterhoff legt ons uit wat precies
het verschil is tussen kennisdoorstroming en kenniscirculatie. Kennisdoorstroming is een lineair proces en kenniscirculatie is een
cyclisch proces. Op dit moment is
er veelal nog sprake van kennisdoorstroming, maar hoe kunnen
we nu komen tot kenniscirculatie?
Wiggele Oosterhoff neemt ons
mee in zijn idee: laat kennisdragers, zoals onderzoekers, docenten, studenten en ondernemers
circuleren in een levend netwerk.
Een levend netwerk houdt in dat je
naast kennis nemen ook kennis
moet kunnen geven. Het idee van
kennisdragers laten circuleren past
ook prima binnen de trend van
competenties. Niet alleen in het
onderwijs maar in de hele maatschappij worden competenties
steeds belangrijker. Een levend
netwerk vraagt dat iedere actor in
het netwerk zich bewust is van zijn
eigen rol en daarbij behorende
competenties. Wat dat betreft is het
misschien beter om te spreken van
competentiedragers in plaats van
kennisdragers. Het onderwijs legt
ook niet meer de nadruk op kennis, maar op leren, en dan met name leren leren.
Als laatste vertelt Otto Smit, akkerbouwer in de Wieringermeer, over
een in dit gebied opgezette studiegroep voor bedrijven met een
maiswortelknobbelaaltje besmetting. Een besmetting met dit type
aaltje heeft ingrijpende gevolgen
voor de aardappelteelt èn voor de
gehele bedrijfsvoering. Het kan een
rechtstreekse bestaansbedreiging
voor een bedrijf betekenen. VanPagina 158

daar dat veel telers met een besmetting liever anoniem blijven.
Om de pootgoedteelt, een van de
belangrijkste teelten in dit gebied,
toch te kunnen behouden en daarnaast boeren die anoniem willen
blijven te kunnen helpen met goede bedrijfsbegeleiding is er in 2001
door de WLTO een werkgroep samengesteld. Vanuit deze werkgroep zijn telers met een besmetting via de PD (ivm anonimiteit)
benaderd om deel te nemen aan
een studiegroep. Inmiddels is 90%
van de besmette bedrijven in de
Wieringermeer aangesloten bij de
studiegroep. De studiegroep komt
drie tot vier keer per jaar bij elkaar
en dan worden allerlei vragen en
problemen die voor iedereen herkenbaar zijn met elkaar besproken.
Een bijzondere vorm van kennisuitwisseling die ondanks de anonimiteit heel goed blijkt te werken.
Concluderend kan gesteld worden
dat de beide onderzoekers nog
duidelijke sporen van ‘kennis als
product’ vertoonden. De docent
en de akkerbouwer bleken al veel
meer met ‘kennis als proces’ bezig
te zijn. Dat laatste moet ook wel,
willen we kunnen oogsten, het
centrale thema van deze dag. Zeker wanneer we willen oogsten in
de betekenis zoals de heer Langeslag (LTO Nederland) tijdens de
plenaire opening uitlegde. Langeslag gaf heel treffend antwoord op
de vraag: is het al tijd om te oogsten? We hebben al geoogst, was
zijn antwoord. Alles ligt al opgeslagen in grote schuren en bewaarplaatsen. Alleen is het nu zaak dat
we onze oogst ook aan de man
brengen. Verkopen en uit de grote
schuren halen. Voortbordurend op
deze beeldspraak kan gesteld worden dat we op het vlak van kennis
al veel geoogst hebben. Er is al
heel veel onderzoek gedaan wat
nu allemaal in de schuur ligt. Maar
hoe krijgen we de kennis nu vervolgens uit de schuur naar de afnemers? In elk geval is het hierbij
belangrijk dat alle actoren in het
speelveld van kennis zich bewust
zijn van hun rol en daarbij beho-

rende competenties, zodat we tot
een goede kenniscirculatie kunnen komen.

Discussie/reflectie
voor KNPV-Bestuur
De uitdaging van het omzetten
van het leerproces van het gewasbeschermingsonderzoek naar een
leerproces van de gewasbeschermingsgemeenschap ligt dus nog
op tafel. Frank Wijnands heeft de
KNPV-prijs onder meer gekregen
als waardering voor zijn gemeenschaps-denken. Dat is ook een signaal aan de KNPV en voor de
koersbepaling van de KNPV. Hoe
gaan we het denken in termen van
de gewasbeschermingsgemeenschap de komende jaren handen
en voeten geven?
Het lijkt ons daarom een goede gedachte om de eerstvolgende thema-vergadering van de KNPV te
besteden aan ‘kennis als leerproces; van kennis naar kunde en andersom in de gewasbescherming’.
Daarbij kunnen vraagstukken aan
de orde komen als:
● hoe bereiken we die 20% achterblijvers
● wat zijn de perspectieven van
marktwerking
● voortouw van onderzoekers
naar ondernemers
● wat kunnen we met ‘levende
netwerken’?
● wisselwerking tussen theorie en
praktijk
● speciale aandacht voor praktische voorbeelden
Dronten / DenHaag, 20 mei 2005,
Lianne de Jager / Jan Buurma
Rectificatie
In het Supplement Gwsbschrmng
2005 is een fout geslopen. De dummy poster, die als voorbeeld diende
voor de opmaak van de samenvattingen, is als P-75 opgenomen in de
bundel. Ook de genoemde auteurs,
J.J. Groen, L.L. van der Werf en B.B.
Blauw, zijn in de index en inhoudsopgave opgenomen.
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