Technologisering staat nu op de
beleidsagenda
Was het project Kennis op de Akker (KodA) een succes? Tijdens de slotmanifestatie in juni waren
verschillende geluiden te horen. Echte innovaties waren (nog) niet te melden, maar de ontstane
samenwerking tussen de belangrijkste partners in het akkerbouwbedrijfsleven is een doorbraak.
Ook zijn nieuwe programma’s voor precisielandbouw en Geo-ICT gestart: volgens KodA-recept.
Toenmalig landbouwminister Cees Veerman schrok eerst wel van

op de juiste plaats terecht komen. Door de programmaopzet
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De verbreding van het programma maakte dat KodA niet zo’n
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integratie en standaardisatie van systemen kunnen akkerbouwers

>> Dialoog met keten
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De “KodA-akkerbouwers” deden in KodA praktische ervaringen op
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>> Kennis bruikbaar maken
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>> Elkaar leren kennen

en nog zoveel van collega’s te kunnen leren. Velen kijken nu met

De grote verrassing van KodA, blijkt nu, is niet zozeer technologisch

een andere blik naar de teelt.’

maar eerder organisatorisch van aard. De ketenpartijen van de
verschillende productgroepen kwamen elkaar voorheen nauwelijks

>> Nieuwe programma’s
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integratie en standaardisatie van systemen om data aan elkaar
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de akkerbouwers een eigen online teeltregistratie- en bedrijfsver-
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en ontwikkelingsrichtingen te inventariseren.’

Geo Platform dat zorgt voor een betere afstemming van Geo-ICT-

Jurgen Maassen van IRS, onderzoeks- en kenniscentrum voor de

systemen tussen bedrijfsleven en overheid. Opmerkelijk detail is dat

suikerbietenteelt, is lovend over het effect van de studiegroepen

de programma’s de co-innovatiesystematiek van KodA hebben

Best Practices suikerbieten, ook al is het idee niet echt innovatief.

omarmd: het bedrijfsleven investeert in onderzoek met inzet van

‘De groepen werken vanuit het principe “boeren leren van boeren”.

eigen arbeid en financiële middelen en sparen daarmee miles die

Een aantal had niet verwacht nog eigen kennis te kunnen doorgeven

ze kunnen verzilveren bij het ministerie voor meer onderzoek. RD
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