Samenwerking vergroot innovatiekracht
Van de biologische boeren in Nederland
draait tachtig procent regelmatig mee in
onderzoek of neemt deel aan werkgroepen waarin kennis wordt uitgewisseld.
Door de samenwerking benut kennisnetwerk Bioconnect de innovatiekracht
van ondernemers.
Frank Wijnands van Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving is als onderzoeker betrokken
bij het kennisnetwerk van biologische boeren
Bioconnect. De rol van Bioconnect is het opzetten, uitvoeren en praktijkrijp maken van
onderzoek in de biologische sector. Het kennisnetwerk is in 2004 opgezet met steun van
het landbouwministerie, op verzoek van de
biologische boeren die meer invloed op het
onderzoek wensten.
In werkgroepen rond eindproducten, met
partijen uit de hele keten, komen alle knelpunten in de ontwikkeling van de biologische
sector boven tafel, vertelt Wijnands. ‘Iedere
groep beschrijft wat ze over tien jaar wil hebben bereikt en geeft aan de hand daarvan
de prioriteiten voor het komende jaar aan.

Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut
werken die vragen dan uit tot onderzoeken.’
Dat loopt van biologisch uitgangsmateriaal
en veredeling tot ketenonderzoek.
‘Omdat in de werkgroepen verschillende
invalshoeken en vaardigheden bij elkaar komen
groeien de kansen op daadwerkelijke innovatie’, zegt Wijnands. ‘Veel innovaties zijn toch
recombinaties. Ook de kennisontwikkeling
vindt plaats dichtbij de praktijk. Vernieuwingen
kun je daardoor in de praktijk gebruiksklaar
maken. De samenwerking legt bovendien de
kiem voor benutting van nieuwe kennis.’ Voor
verdere kennisverspreiding heeft Bioconnect
studiegroepen. De gangbare sector profiteert
regelmatig van de onderzoeksresultaten. Zoals
van de methode die in 2009 werd ontwikkeld
om de vitaliteit van zaden te meten, een soort
alcoholblaastest; beschadigd zaad produceert
namelijk ethanol. Verder wordt met regelmaat
samen opgetrokken met de gangbare sector,
zoals bij de ontwikkeling van een rijpadensysteem en onderzoek naar niet-kerende
grondbewerking.
De overheidssteun aan Bioconnect wordt afge-

bouwd. In 2012 moet het netwerk op eigen
benen staan. ‘De biologische sector is een
voorbeeld van een op duurzaamheid gerichte
agroketen, met tien procent groei per jaar.
In de eerste drie kwartalen van 2010 werden
via supermarkten zelfs twintig procent meer
biologische producten verkocht, met een
totale waarde van 229 miljoen euro. Ook de
export groeit. Die groei komt niet alleen door
meer vraag, maar ook doordat boeren hem
in kunnen vullen. Het is een wisselwerking
tussen markt- en kennisontwikkeling: dankzij
onderzoek kunnen boeren die gestegen vraag
ook invullen. Door de kennisontwikkeling kunnen ze hun kosten blijven beheersen en sterke
concepten ontwikkelen. Maar vergeet niet dat
de biologische sector in Nederland nog steeds
klein is. Overheidssteun blijft belangrijk als aanjager en cofinancier’, besluit Wijnands.
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Afvalwater kas wordt nagenoeg schoon
In de Woudse Droogmakerij, een kleine polder in het Westland, werken tuinders
en onderzoekers, Hoogheemraadschap Delfland en chemiebedrijf Bayer aan
ultraschone kassen. Het doel is kassen waar nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen meer uitkomen.
Het waterbeheer in de droogmakerij is overzichtelijk: er is één inlaat van water en één
uitlaat. Dat maakt het een ideaal proefgebied.

De Woudse Droogmakerij.

Nederlandse glastuinbouwers hebben met de
overheid afgesproken dat er in 2027 geen
emissies van gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen zullen plaatsvinden. De druk op
de sector is opgevoerd omdat verwacht wordt
dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strengere
normen gaat hanteren. Er komen namelijk
meer gewasbeschermingsmiddelen uit kassen
dan eerder aangenomen. Modelberekeningen
gingen ervan uit dat 0,1 procent van de gebruikte middelen uiteindelijk buiten de kas
belanden. Maar nieuwe berekeningen laten
zien dat dit in soms een factor tien tot honderd hoger kan zijn. Het gewasbeschermingsmiddel Admire van Bayer, dat werkt tegen
zuigende insecten als wittevlieg, zou een van
de slachtoffers kunnen worden van de nieuwe
norm, zegt Ellen Beerling van Wageningen UR
Glastuinbouw. Bayer heeft zich daarom aangesloten bij het project en richt zich op het
testen van twee zuiveringstechnieken.
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De telers krijgen van de onderzoekers cijfers
over de emissie van hun bedrijf en advies over
het terugdringen ervan. De belangrijkste bron
voor de uitstoot van middelen is het water
dat geloosd wordt omdat zouten of andere
groeiremmende stoffen zich erin hebben opgehoopt. Dit onbruikbare water wordt vervolgens
gespuid in de sloot. Via filters en installaties
die de gewasbeschermingsmiddelen afbreken,
proberen tuinders nu de aanwezige middelen
uit het water te halen voor de lozing.
De Nederlandse glastuinbouw loopt met dit
soort experimenten voorop in Europa, zegt
Beerling. ‘Wij hebben heel veel glastuinbouw
op een klein oppervlak in een waterrijk gebied.
Daarom is bij ons de noodzaak groter. Maar
het geeft de Nederlandse glastuinbouw ook
een kans zich ten opzichte van het buitenland
te onderscheiden met een kleinere waterfootprint, wat mondiaal gezien ook steeds belangrijker wordt.’
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