Kort samengevat

Het Kenniscentrum Randwijk draagt bij aan versterking van de innovatiekracht
van de regio door:
• nauwere betrokkenheid Wageningen UR;
• korte lijnen tussen ondernemer, overheden en Wageningen UR;
• grotere binding met trends en nieuwe kennisontwikkelingen;
• toegang tot nationale en Europese onderzoek- en innovatiebudgetten en
regionale fondsen;
• versterking van het netwerk;
• verbinding met ontwikkelingen en ervaringen in andere Greenports en
Food Valley.
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Nadere informatie, commentaar of belangstelling?
Als u belangstelling heeft voor dit initiatief dan kunt u contact opnemen met
Arend Krikke (Wageningen UR / PPO) via arend.krikke@wur.nl.
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In het hart van de Betuwe ligt een onderzoekslocatie waar praktijkonderzoek wordt gedaan
en kennis wordt gedeeld op het gebied van de fruit- en boomteelt. Deze locatie – of beter
de mensen die er werken – is te zien als een poort naar de kennis van de Wageningen UR
en daarmee naar wereldwijde kennisnetwerken.
Versterken band met de Betuwse Bloem
Wageningen UR hecht aan versterking van de binding met tuinbouwregio’s, ook met de
Betuwse Bloem. Wageningen denkt aan uitbouw van het fruitteeltkenniscentrum Randwijk
tot een breed regionaal multifunctioneel kenniscentrum, waar clusteroverstijgende
onderwerpen (waaronder logistiek en infrastructuur, biobased economy, energie, onderwijs
& arbeid, duurzaam ruimtegebruik, gezondheid, bestuurlijke lobby, innovatie) samen met
regionale partners kunnen worden opgepakt.

Kennis als motor
Er is brede consensus dat kennis en innovatie een belangrijke pijler vormen onder het tuinbouwcluster.
Zij staan ten dienste van alle onderdelen van het cluster: productie, logistiek en toelevering, maar ook
van maatschappelijke randvoorwaarden, zoals duurzaamheid, voedselveiligheid en landschappelijke

Een multifunctioneel
Kenniscentrum voor de
tuinbouwketens

inpassing.
Om toekomstige vraagstukken op te lossen rondom thema’s als agrologistiek, metropolitane landbouw,
duurzame en energieneutrale productiewijzen, is er behoefte aan een interdisciplinaire aanpak en
open innovatie.

Naar een duurzame gebiedsontwikkeling
In de praktijk zien we steeds vaker dat partijen uit overheid (Rijk, provincies, gemeenten), markt en
kennis- en onderwijsinstellingen regionaal samenwerken aan duurzame gebiedsontwikkeling. Juist
op het niveau van de regio vindt integratie van functies, facetten en sectoren plaats. We hebben te
maken met complexe vraagstukken waarin landschap, economie, landbouw, energie, natuur, milieu,
water, klimaat allemaal spelen en elkaar beïnvloeden. Dit maakt het noodzakelijk dat alle partijen de
definitieve stap naar duurzame gebiedsontwikkeling maken.

Samenspel en kennisuitwisseling
Een lerende regio is een regio waarin kenniscreatie en het leren van elkaar de motor zijn van
duurzame ontwikkeling. We willen complexe vraagstukken op regionaal niveau aanpakken
door samenspel en kennisuitwisseling tussen participanten uit verschillende domeinen.
Een duurzame ontwikkeling veronderstelt een integratie van people, planet, profit en
tussen wetenschap en praktijk.

Ontmoetingsplek én motor
Steeds wordt duidelijker dat vraagstukken van de toekomst door hun
complexiteit in samenwerking opgepakt moeten worden. Ontmoeting
is daarbij belangrijk. Randwijk als fysieke ontmoetingsplek én motor
achter innovaties. In Zuid-Holland hebben we goede ervaringen
met het Greenport Campusconcept, waarin kennisinstellingen en
betrokkenen kennisvragen bespreken en oplossen.

Wat?
Een fysiek en virtueel knooppunt, en ontmoetingsplek met de
volgende functies:
1. Loket en knooppunt voor medewerkers van diverse kennisinstellingen, ondernemers, innovatiemakelaars, overheden en
andere organisaties.
2. Ontmoetingsplek voor overheid, onderwijs, onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
3. Ontwikkelen van kennisagenda’s, toekomstvisies en
toekomstbeelden. Zorgen voor inbedding in de strategische
agenda van overheid en kennisinstellingen. Programma
ontwikkeling en benutten van nationale en EU-subsidiemogelijkheden.
4. Aanjagen van (concrete, korte termijn) innovatie: vraagarticulaties en projectvorming (vormen van coalities, maken van
voorstellen, zoeken naar financiering)
5. Onderwijs- en demonstratiefunctie van innovaties (fysiek
en virtueel). Cursussen, trainingen, workshops, kennis
bijeenkomsten, businesscafés.
Wie?
Wageningen UR speelt een centrale rol, maar doet dat in nauwe
verbinding met overheid, bedrijfsleven, het Regionaal Centrum
voor Technologie (RCT) en andere kennis- en onderwijsinstellingen.
Wageningen UR is betrokken bij Greenport Betuwse Bloem en beschikt
over een groot (inter)nationaal netwerk, waarmee we toegang
hebben tot kennis- en innovatieprogramma’s (bijvoorbeeld van het
Ministerie van EL&I), tot regionale fondsen en regelingen zoals van
de Groene Kenniscoöperatie (onderwijs en arbeid) en fondsen van
de EU.

Positie in de markt
Een kenniscentrum moet nieuwe kennis aanbieden vanuit de
universiteiten en vragen uit de praktijk vertalen naar een
kennisagenda en concrete projecten. Dat spanningsveld is
de kern van het kenniscentrum Kenniswerkers, ondernemers, overheden en de samenleving worden
gestimuleerd om nieuwe ideeën vorm te geven en te
vertalen naar investeringen en uitvoeringsprojecten.
Dat betekent dat het kenniscentrum een knooppunt
wordt van kennis in de regio.
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Randwijk vergroot de slagkracht en versterkt het
innovatievermogen bedrijfsleven. Een actief, lerend
netwerk is belangrijk om innovaties op gang te krijgen.
Kenniscentrum Randwijk is voor de innovatiemakelaar
van het RCT en ondernemers een belangrijke,
laagdrempelige basis om op terug te kunnen
vallen.

