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achtergrond

Co-innovatie leidt vooral tot
blijvende samenwerking
Co-innovatie is hard werken. Het is vooral zaak tijd en energie te steken in een goede
samenwerking. Uiteindelijk kom je dan tot een resultaat, al weet je van te voren nooit welk.
Dat is de ervaring van een van de eerste co-innovatieprogramma’s: Biologische afzetketens.
‘Op lange termijn is co-innovatie vele malen nuttiger dan traditioneel

begrip co-innovatie uitgerold, wat eigenlijk niets meer betekent dan

onderzoek.’ Arjan Monteny durft deze stelling wel aan. Als voormalig

samen innoveren. In ons geval deden overheid, bedrijfsleven en

programmaleider van twee opeenvolgende meerjarige onderzoeks-

onderzoek mee, maar voor innovatie heb je natuurlijk niet altijd een

programma’s over co-innovatie in biologische afzetketens, heeft hij

kennispartner of overheid nodig.’ (Zie ook kader Wat is co-innovatie?).

recht van spreken. De programma’s hebben zeven jaar gedraaid.

Voor co-innovatie geldt de onuitgesproken regel dat alle partners

De eerste vier jaar was de – nu opgeheven – Stichting Agro Keten

ongeveer evenveel investeren. Dat was ook een van de uitgangs-

Kennis (AKK) verantwoordelijk en de daaropvolgende drie jaar

punten van het programma Biologische afzetketens. De overheid

Wageningen UR. Alle jaren was Monteny nauw betrokken bij de

stelde subsidie beschikbaar voor projecten, mits het bedrijfsleven

opzet en uitvoering.

er aantoonbaar eenzelfde investering in stak. Dat kon geld zijn

Wellicht waren deze programma’s niet de eerste die draaiden om

maar ook uren. In het laatste geval moesten de bedrijven dat met

co-innovatie, maar wel de bekendste, gezien de zoekresultaten bij

een accountantsverklaring aantonen, om daarmee ongeoorloofde

“co-innovatie” op Google. Op de eerste zoekpagina verwijst het

staatssteun uit te sluiten.

grootste deel van de links naar het – voormalige – programma.
Genoeg redenen om te achterhalen wat de programma’s inhielden

>> Vele samenwerkingsverbanden

en te bekijken welke lessen eruit te trekken zijn.

Wat heeft dit allemaal opgeleverd? Voor het vervolgprogramma
zette Monteny het een en ander op een rij. Veel bedrijven waren

>> Ketensamenwerking stimuleren

betrokken bij een of meer projecten, vele samenwerkingsverbanden

‘Achteraf gezien lijkt het alsof co-innovatie voorop stond, maar

zijn aangegaan. Er waren projecten voor de introductie van authen-

dat is zeker niet het geval’, haalt Monteny terug. In die tijd, 2000,

tieke komkommerrassen en biologisch groentesap uit reststromen.

begon biologisch net hip te worden. Politici, beleidsmakers en

Weer een ander project keek naar de mogelijkheden van biologische

belangenorganisaties braken zich het hoofd over hoe ze de

cranberryteelt. Er is gezocht naar de mogelijkheden van een biolo-

biologische sector konden laten groeien. Cruciaal was de afzet:

gische milkshake in de out-of-home markt. Nederlandse wijnbouwers

het was zaak de consument te verleiden om meer biologisch te

wilden de kwaliteit en afzet van hun product verbeteren. En ga zo

kopen. Dat betekende een sleutelrol voor de bedrijven in de keten.

maar door.

Maar áls bedrijven al actief waren in de biologische sector, dan

Een aantal thema’s kwam eigenlijk in alle projecten terug: de zoek-

waren ze vooral bezig met het draaiend houden van hun bedrijf.

tocht naar meerwaarde van het biologisch product, bijvoorbeeld

Daardoor bleef er weinig tijd en geld over om over de grenzen van

smaak; meerprijs – waarbij vooral gekeken werd naar een goede

hun eigen bedrijf heen te kijken en na te denken over innovaties.

prijsstelling van het product en niet naar de kostprijs; de beleving

Met het programma Biologische afzetketens wilde de overheid dan

van de consument; marktverbreding – vooral gericht op export en

ook vooral ketensamenwerking stimuleren. Monteny: ‘Daar is het

samenwerking en professionalisering door het ontwikkelen van

Wat is co-innovatie?
Co-innovatie betekent letterlijk samen innoveren. Dit houdt in dat partners gelijkwaardig zijn; de ene partij staat niet boven de andere. Er is
geen opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Partners kunnen uit allerlei hoeken komen. Dit kunnen primaire ondernemers zijn, maar we
spreken ook van co-innovatie als de overheid en bedrijfsleven samen aan een innovatie werken. Onderzoeksinstellingen kunnen deel uit maken
van het samen innoveren, maar dit is zeker geen voorwaarde. Als onderzoekers deel uitmaken van het samenwerkingsverband, zoeken ze
met de andere partners naar oplossingen. Het is dus niet zo dat de partners de onderzoeksinstelling een opdracht geven waar die geheel
zelfstandig mee aan de slag gaat.
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protocollen, concepten en opleiding. In cijfers: 48 bedrijven in de

in te voeren’, was de ervaring van Monteny. De bedrijven stonden

biologische keten waren direct betrokken en een groter aantal

aanvankelijk huiverig tegenover deze aanpak. ‘Ze zeiden vaak dat

indirect. Uit de zestien projecten zijn vijf nieuwe producten gerold,

ze er te weinig tijd voor hadden, maar terugkijkend hebben ze er

vijf concepten voor een nieuw product, nog eens vijf andere

veel meer tijd in gestoken dan gepland. Dan blijkt dat bedrijven

concepten voor bijvoorbeeld logistiek of verpakking en twee

daarvoor vaak al veel aandacht gaven aan innovatie en nieuwe

verkenningen. Diverse kennisinstellingen, van Wageningen UR tot

ontwikkelingen, zonder zich daar bewust van te zijn.’

NIZO food research en TNO, droegen kennis aan.

Niet altijd slaagde een project. Monteny kan inmiddels herkennen
of een project wat gaat worden of niet. In zijn ogen zit er altijd wel

>> Innovaties ijlen na

energie in een samenwerkingsverband, maar de vraag is of dat

Deze cijfers zeggen nog niets over het succes van de innovaties.

vanuit het hart komt of vanuit het verstand. ‘Ik heb eens een project

Monteny: ‘Innovaties ijlen vaak na. Soms hoor je na afloop van een

begeleid waarbij er zeker wel energie was. De partners wilden

project twee jaar lang niets en denk je dat het weinig tastbaars

samenwerken omdat ze anders elkaars concurrent zouden zijn.

heeft opgeleverd. En dan ineens heeft een bedrijf toch dat nieuwe

Dan zit er wel energie, maar geen drive om er echt iets van te

logistieke systeem of dat nieuwe product geïntroduceerd. Vaak

maken. Het is uiteindelijk ook niets geworden. Een volgende keer

vraagt zoiets nieuwe investeringen en dat moet maar net passen.’

zou ik zo’n project veel eerder stopzetten.’ Als tegenhanger was

Het succes van een co-innovatieproject is volgens Monteny daarom

er het project dat aanvoelde als ‘warm bad’. ‘De onderzoekers

zeker niet alleen af te meten aan de producten. ‘Een nieuw soort

werden zowat leeggezogen. Het is duidelijk dat die partners wel

komkommer is voor mij bijna een neveneffect. Het belangrijkste is

iets wilden. Als er een klik is en de samenwerking zit goed, dan

een nieuwe of betere samenwerking.’ Dat is bij vrijwel alle projecten

komt het linksom of rechtsom wel goed met de inhoud.’

het geval geweest. Soms kenden partners elkaar niet voor de start
van het co-innovatietraject. Of ze kenden elkaar al, maar hebben

>> Onzekere uitkomst

het nog nooit met elkaar over een nieuwe werkwijze of het op

Betekende dit succes dat de aanpak navolging heeft gekregen?

de markt brengen van een nieuw product gehad. Soms gaan

‘In beperkte mate. Ketenprojecten zijn toch vooral weer op inhoud

de partners verder als het project is afgelopen. En dan kan het

gericht’, aldus Monteny. ‘Er is beperkte aandacht voor de proces-

gebeuren dat Monteny een paar jaar later verrast wordt met een

kant en de onderlinge samenwerking. Bedrijven in de keten stellen

persbericht over het succes van een nieuwe introductie. En omdat

een onderzoeks- of innovatievraag liever alleen. Dat het praktijk-

de samenwerking goed is, kan er nog meer ontstaan.

resultaat uiteindelijk minder is dan wanneer ze direct met ketenpartners hadden samengewerkt, wordt niet goed zichtbaar. Je kunt

>> Procesbegeleiding

in je eentje sneller een rapport schrijven, maar daarmee is de

Monteny concludeert dat de aanpak van het co-innovatieprogramma

innovatie nog niet geïmplementeerd. Als je pas draagvlak en

goed werkte. Wat niet wil zeggen dat het makkelijk was. Samen-

doorwerking begint te creëren als het project al af is, duurt het juist

werking gaat nu eenmaal niet vanzelf. Daarom zette het programma

veel langer voordat je echt resultaat hebt.’

sterk in op procesbegeleiding. Monteny: ‘Niet altijd was de oor-

Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor een subsidiegever

spronkelijke vraag de werkelijke vraag van de partners. Een

is een dergelijk traject lastig. Die moet leren leven met onzeker

procesbegeleider verdiepte zich daarom in de vraag achter de

resultaat. Maar vaak heeft zo’n partij alleen geld over voor een

vraag. Hij liet de partners nadenken over wat ze echt wilden en

zekere uitkomst, terwijl onzekerheid en zoeken juist de kenmerken

wat de slimste aanpak daarbij was.’

zijn van innovatie. Als een betere samenwerking onderdeel is van

Soms waren er andere problemen die eerst aandacht vroegen.

een project, weet je van te voren niet wat er inhoudelijk precies

‘Bijvoorbeeld als in een bedrijf de inkoop niet met de verkoop

uitkomt. Jammer, vindt Monteny. ‘Door wel extra aandacht te

praatte, waardoor oplossingen gedoemd waren te mislukken. Dan

schenken aan het proces en tijd te steken in procesbegeleiding,

moest daar eerst aan gewerkt worden.’ Zo’n proces kostte tijd.

leren bedrijven elkaar beter en vaak op een andere manier kennen.

En dus geld. ‘De procesbegeleider moest natuurlijk betaald worden,

De kans is groot dat de samenwerking ook na afloop van het

maar ook medewerkers van het bedrijf waren veel tijd kwijt. Daar

project door blijft lopen en innovaties daadwerkelijk worden

tegenover stond een goede samenwerking, wat leidde tot een

geïmplementeerd.’ LN

groot draagvlak onder de partners om de uiteindelijke resultaten

Meer informatie: Arjan Monteny, t 06 51230438, e monteny@biologica.nl
i www.syscope.wur.nl > dossiers > markt & keten

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

wat Jan Paul van Hoven van Koninklijke Maatschap de Wilhelmina-

te verbreden naar kennisontwikkeling en -overdracht naar alle

polder zes jaar geleden tegen hem zei. Van Hoven dacht met

akkerbouwers, kreeg KodA draagvlak en kwam de financiering

enige weemoed terug aan de tijd dat de landbouwvoorlichting

rond. De ketenpartijen van de vier grootste teelten – tafel- en

de nieuwste kennis uit het onderzoek overbracht. Tot Veermans

zetmeelaardappelen, suikerbieten en tarwe – deden mee en ook

opluchting wilde Van Hoven niet terug naar die situatie. De

belangenorganisaties en enkele akkerbouwers die met precisie-

directeur van het grootste akkerbouwbedrijf in Nederland – 1700

landbouw experimenteren.

hectare – wil juist alle mogelijke moderne technologieën inzetten

De verbreding van het programma maakte dat KodA niet zo’n

om kennis op de akker te krijgen. Het probleem is echter dat die

duidelijk gezicht had. Er waren 76 projecten voor zes verschillende

technologieën niet goed op elkaar zijn afgestemd.

“vernieuwingsopgaven”. Projecten gingen bijvoorbeeld over digitale

De trekkers van de Wilhelminapolder zijn uitgerust met GPS-

teeltregistratie, online benchmarking (vergelijking van eigen bedrijfs-

voorzieningen voor bijvoorbeeld recht rijden en plaatsspecifiek

resultaten met die van een groep collega’s) en precisielandbouw.

zaaien en bemesten. Ook maakt het bedrijf gebruik van bodem-

Om grotere groepen telers te bereiken waren er rassen- en

scans en satellietbeelden, die een indicatie geven van de biomassa

bouwplandemo’s en werden er tientallen groepen Best Practices

van het gewas. De verschillende kaarten en data zijn echter niet

suikerbieten opgericht.

met elkaar te integreren. Een groot gemis, vindt Van Hoven. Door
integratie en standaardisatie van systemen kunnen akkerbouwers

>> Dialoog met keten

veel meer informatie krijgen en hun beslissingen beter onderbouwen.

De “KodA-akkerbouwers” deden in KodA praktische ervaringen op

‘Dit levert besparingen op voor onder meer brandstof, meststoffen

met bodemkaarten, bodemscans en nieuwe technieken, en gaan er

en gewasbeschermingsmiddelen. De akkerbouw kan dan econo-

mee verder. In een gezamenlijk standpunt zeggen ze: ‘We hebben

misch rendabeler én duurzamer worden.’ Zo verwoord, zag Veerman

nu een goed beeld van hoe de innovatiemarsroute eruit moet zien,

een project beslist zitten, maar dan moest ook het bedrijfsleven

met name op het terrein van integratie en standaardisatie van

meedoen én meebetalen: co-innovatie dus. Het bedrijfsleven moest

systemen. Daarnaast moet er een intensievere dialoog komen

bereid zijn 4 miljoen euro te investeren in eigen onderzoek,

tussen akkerbouwers en ketenpartijen over wat nodig is. Die

ontwikkeling en kennisoverdracht, om daarmee een even groot

dialoog is broodnodig om de keten en marktwerking te versterken.’

bedrag aan ‘miles’ te sparen. Bij LNV zijn die miles inwisselbaar

Naast deze akkerbouwers gaan ook anderen wellicht beginnen

voor aanvullend maatwerk- en bedrijfsoverstijgend onderzoek.

met precisielandbouw. In een Zeeuws KodA-project hebben zo’n
veertig akkerbouwers de intentie daarvoor uitgesproken. Toch heeft

>> Kennis bruikbaar maken

Veerman tijdens de slotbijeenkomst een kritische noot over het

Het bedrijfsleven zag aanvankelijk niet zoveel in de projectopzet.

naar de praktijk brengen van precisietechnieken. ‘De ontwikkelde

Met technologisering schiet vooral een kleine groep voorlopers

kennis moet breed worden uitgerold, anders blijven de resultaten bij

wat op, terwijl bij de gemiddelde akkerbouwer nog zoveel

de groep van zeer geïnteresseerde akkerbouwers. Daar ligt nog

verbeteringen in het rendement, productkwaliteit en algemene

een taak voor het bedrijfsleven en het ministerie. Zorg er vooral

bedrijfsvoering gerealiseerd moet worden. Onder meer door

voor dat de jongere akkerbouwers geïnteresseerd zijn; zij moeten

bestaande kennis bruikbaar te maken en te zorgen dat kennisvragen

de technologieën oppakken.’
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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

tegen, terwijl ze deels dezelfde vragen hebben rondom opbrengst-

Waar het Van Hoven in KodA aanvankelijk om te doen was –

verhoging, kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de akkerbouw.

integratie en standaardisatie van systemen om data aan elkaar

Door de kennismaking in KodA zijn initiatieven ontstaan die voor

te kunnen koppelen – is minder uit de verf gekomen. Daarvoor is

telers toepasbaar zijn in meerdere gewassen tegelijk. Zoals

medewerking nodig van het bedrijfsleven en de overheid. Toch is

registratie- en monitoringsystemen, waarbij akkerbouwers volgens

de KodA-initiatiefnemer absoluut tevreden. ‘De grote kennisbehoefte

één systeem eigen teelt- en kwaliteitsgegevens invoeren en ver-

van boeren en de rol van technologisering daarbij is definitief op de

gelijken met die van een referentiegroep. Telers krijgen inzicht in

kaart gezet.’

wat anderen anders doen en hoe ze hun eigen prestaties kunnen

Annemie Burger, directeur-generaal van LNV, beaamde dit tijdens

opschroeven.

de slotbijeenkomst: ‘Moderne technologie is de basis voor een

Niels Maris van coöperatie Agrifirm: ‘Zonder KodA hadden we voor

toekomstgerichte landbouw met internationale concurrentiekracht.

de akkerbouwers een eigen online teeltregistratie- en bedrijfsver-

Door precisietechnieken ook geschikt te maken voor het meten van

gelijkingssysteem ontwikkeld. Door samenwerking met Nedato,

energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen, kunnen telers daar

Suiker Unie en CZAV werken we nu zoveel mogelijk aan uniforme

ook in gaan sturen.’

systemen. We delen kennis en vinden niet elk het wiel uit. Het

LNV geeft hier inmiddels inhoud aan in twee nieuwe initiatieven: het

ontstane contact met de andere bedrijven is blijvend. Laatst

project Precisielandbouw binnen het Platform Keten Efficiëntie (PKE)

zijn we weer bij elkaar gekomen om gezamenlijke knelpunten

om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Groene

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

Meer informatie: Sjaak Wolfert, t 0317 485939, e sjaak.wolfert@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > transitie > grensverleggend vernieuwen > nieuwe coalities en samenwerkingsvormen in gebieden en ketens

pionier

Kweker wil graag zijn paling
visvriendelijk doden
Paling doden is geen leuk karwei. Palingkweker Johan Meulendijks zegt er nooit aan te wennen. Hij werkte
dan ook vol overgave mee aan een manier om de vissen diervriendelijk te doden. Nu is het wachten op
het definitieve apparaat.
In een constante stroom water krioelen de kleine glasalen de

>> Alles in de film

vrachtwagen uit, de gereedstaande bakken in. Dit is de eerste

Hoe die opkweek in zijn werk gaat is exact te volgen op de film die

“kennismaking” van de dieren met palingkwekerij Rijpelaal van

Meulendijks zijn bezoeker toont. De glasaaltjes, van zo’n 0,3 tot

Johan Meulendijks in Helmond. Ze hebben al een lange tocht achter

5 gram, worden eerst opgekweekt in een opkweekbak, waar ze

de rug, eerst zelf zwemmend vanuit de Sargassozee naar Spanje,

na enige tijd gesorteerd worden op grootte. De grote exemplaren

waar ze gevangen zijn, en daarna met de vrachtwagen naar

mogen een bak verder en “wandelen” zo het hele bedrijf over.

Nederland. De rest van hun leven – afhankelijk van hoe snel ze

Na het doden rookt Meulendijks de palingen op een vuurtje van

groeien tussen de 1,5 en 3 jaar – brengen ze door op het bedrijf in

beukenhout in de eigen rokerij. Daarna komt het schoonmaken,

Helmond.

eventueel fileren en verpakken of in zijn geheel verkopen in zijn
winkel aan huis. Voor de film gaat zelfs de ingang van de put open,
waar water van 18 graden Celsius wordt opgepompt van 438
meter diep. Hiermee kan de palingkweker via een warmtepomp
voorzien in zijn totale warmtebehoefte.
De film toont alleen beelden. Meulendijks geeft de uitleg er persoonlijk bij. Zo heeft hij een biofilter geïnstalleerd, waardoor
bacteriën in een aantal stappen de nitraten uit de poep van de paling
omzetten in het onschadelijke stikstofgas. Een mestprobleem heeft
hij dus niet.
Zijn hele bedrijf heeft hij zelf opgebouwd en ontwikkeld, door overal
rond te kijken en veel te lezen. Daardoor is hij uniek in de wereld,
zegt hij zelf. Verder is hij op deze manier goedkoper uit dan door
kennis te halen bij een ingenieursbureau. Een mooi voorbeeld is het
voersysteem. Uitgangspunt is de voermachine die hij in zijn vorige
leven als varkenshouder in gebruik had. Boven elk bassin hangt een
voerbak met daaronder een driehoekig plaatje gemonteerd. Van
hieraf loopt een draadje naar het water. Wil een vis wat voer dan
beweegt hij het draadje, waarna een klein beetje voer langs het
draadje naar beneden zakt. Simpel, maar ingenieus.

>> Levend in een bak met zout
Hoe zorgvuldig de film ook is en hoeveel de palingkweker ook
vertelt en laat zien, één aspect laat hij gewoonlijk achterwege. Dat
is het doden van de paling. Dit gebeurt zoals het al duizenden jaren
gaat: door ze levend in een bak met zout te gooien. ‘Je went er
nooit aan. We zien zelf ook wel dat dit niet een manier is om dieren
te doden. Het duurt zo een minuut of vijf.’ Maar de palingkweker kan
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niet anders, zegt hij. Deze behandeling is nodig om de slijmlaag

dat bleek bij dit dier niet genoeg. Waar tilapia en meerval na zo’n

van de vissen af te halen. Gebeurt dat niet dan gaan ze er vreselijk

stroomstoot buiten bewustzijn zijn en blijven, komt paling in de

uitzien na het roken, met groenige, doffe kleuren. Na het zout gaan

volgende reguliere behandeling met zout weer bij. Variëren in

de palingen nog in ijskoud water of in heel warm water. Pas daarna

stroomstoot helpt niet. Wat wel werkt is de dieren niet meer alleen

kunnen ze verwerkt worden door ze aan een spies te rijgen voor de

in het zout leggen, maar ze direct in warm water of ijskoud water

rookkast.

met zout doen.

Meulendijks was er dan ook maar wat blij mee dat hij mee kon

Dan nog de grootte van het bedrijf. Meulendijks slacht per dag

doen aan het praktijkrijp maken van het elektrisch bedwelmen van

hooguit een paar bakken vol. Een soort kruiwagen als “slachtbak”

vis. In het project ontwikkelen een Noors bedrijf, Wageningen UR

is dan goed te doen. Maar dat werkt niet in grote rokerijen, waar

en een aantal viskwekers en -slachterijen daarvoor een speciaal

slachten de hele dag door gaat. Hiervoor is uiteindelijk een

apparaat. Wageningen UR heeft het prototype ontwikkeld en heeft

systeem ontworpen waar de vissen door een stelsel van buizen

dit op verschillende bedrijven uitgetest. Het is erop gebaseerd dat

worden aangevoerd.

de vissen door een stroomstoot bewusteloos raken, waardoor ze
niets meer merken van de volgende handeling, het doden.

>> Groot draagvlak

Naast Meulendijks met zijn kleine palingkwekerij doen ook kwekers,

Met de overtuigende resultaten is het project dus een succes: er

rokerijen en slachters van andere vis mee, zoals Fishion, een

is een apparaat dat vissen op vriendelijker wijze doodt. Maar het

slachterij van tilapia en meerval en Klooster uit Enkhuizen, een

is nog niet klaar. De Noorse bouwer zet het apparaat met de

grote palingrokerij. Het maakt namelijk nogal wat uit welke soort

specificaties van Wageningen UR in elkaar. Hoe lang dat nog duurt

vis er doorheen gaat en of het apparaat op een groot of op een

is niet bekend. Het is daarom ook nog niet duidelijk hoe duur het

klein bedrijf zijn werk moet doen, merkten de deelnemers al gauw.

zal worden. Meulendijks vraagt zich dan ook wel af of het uit kan:
‘Het staat bij mij het grootste deel van de tijd stil omdat ik niet

>> Experimenteren met stroomsterkte

zoveel vis heb. En de verkoopprijs van de vis is eigenlijk nu al te

Bij Meulendijks kwam een soort bak met twee platen aan de zijkant

laag.’ Hij wacht rustig af. In ieder geval is er volgens hem groot

en een transformator erbij om de stroomstoot te reguleren. Het

draagvlak voor. Alle viskwekers staan te springen om zo’n

apparaat deed zijn werk goed. De onderzoekers experimenteerden

apparaat. LN

met de stroomsterkte en -duur en vonden de juiste manier om de
paling in korte tijd bewusteloos te krijgen. Klaar, dachten ze. Maar

Meer informatie: Hans van de Vis, t 0317 478043, e hans.vandevis@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > dossiers > technische innovaties

samenwerking

Regionale kenniscentra verlagen
drempel voor innoveren
Een regionaal kenniscentrum moet het bruisende middelpunt vormen van kennis en
innovaties. Dat is het uitgangspunt van zowel Greenport Campus, voor de glastuinbouw
in Zuid-Holland als het Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost Nederland (Kanon).
Een sprong maken naar een hoger niveau van kennis en innovatie.

in de glastuinbouw maar ook in de andere sectoren. Her en der

Zo prijst Greenport Campus zichzelf aan op de website. Dit regionale

ontstaan dan ook andere initiatieven voor een regionaal kennis-

kenniscentrum is er om ‘ondernemers in de glastuinbouw en hun

centrum waar bedrijven en organisaties in de regio intensief

toeleveranciers te helpen hun innovatieve ideeën tot bloei te laten

samenwerken. Voor de Veenkoloniën is er één in oprichting: het

komen en om aan hun behoefte aan vakopleidingen tegemoet te

Kenniscentrum Akkerbouw Noordoost-Nederland (Kanon).

komen’, aldus www.greenportcampus.nl. Veelbelovende woorden
waarvan de kern is dat ondernemers en bedrijven in de glastuin-

>> Virtueel

bouw makkelijker toegang moeten krijgen tot kennis.

Kanon en Greenport Campus hebben vooral een virtueel kennis-

Kennis is namelijk cruciaal om te kunnen innoveren en de sector

centrum voor ogen. Eventueel met een fysieke plek waar bijvoor-

gezond te houden, vinden veel partijen en organisaties, niet alleen

beeld ondernemers of werknemers terecht kunnen voor scholing

Peet van Adrichem van de Demokwekerij (r) en onderzoeker Jan-Willem Donkers (l) laten een bezoeker een proef van Greenport Campus zien:
asterteelt op substraat
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of waar proeven gedaan worden, maar dit is niet de hoofdzaak.

Naast het leveren van kennis voor ondernemers en bedrijven,

Het gaat er vooral om een “kennisinfrastructuur” te bouwen,

werkt Greenport Campus ook aan vernieuwing van opleidingen.

waarbij het vanzelfsprekend wordt dat ondernemers of keten-

Dat is vooral de taak van de partners INHolland en de Haagse

partijen kennisvragen indienen en vervolgens efficiënt geholpen

Hogeschool. Verder zijn er plannen voor een “proeffabriek”, waarbij

worden een antwoord of oplossing te vinden.

werknemers in de glastuinbouw zich kunnen bijscholen in een

Kanon staat nog aan het begin van dit traject. Hier is net geïnven-

omgeving met de nieuwste technieken.

tariseerd hoe groot de interesse is van diverse partijen om deel te
nemen. Greenport Campus – gefinancierd door het ministerie van

>> Proefbedrijf

Economische Zaken en de provincie Zuid-Holland – is al van start

Hoe goed Kanon voor Noordoost-Nederland gaat lopen moet nog

gegaan. Een van de deelnemers is de Demokwekerij, een proef-

blijken. Het initiatief komt vanuit Wageningen UR. Die zag veel

bedrijf in Honselersdijk waar diverse bedrijven hun nieuwste

belangstelling voor het regionaal kenniscentrum rondom proefboer-

producten demonstreren en laten testen. Directeur Peet van

derij Vredepeel in Noord-Limburg. Projectleider Jan Kamp van

Adrichem: ‘De weg naar kennis is best ingewikkeld voor bedrijven

Kanon vanuit Wageningen UR: ‘Dit proefbedrijf is de plek waar

en ondernemers. Zij weten niet bij wie ze moeten zijn in een

breed gedragen initiatieven die belangrijk zijn voor het gebied,

kennisinstelling. Met Greenport Campus maken we de drempel

samen komen en ook ontstaan. Dat wilden we ook voor onze

voor innoveren heel laag. Dat wij hieraan meedoen is heel logisch.

proefboerderij ’t Kompas in het Groningse Valthermond.’ Met een

Laagdrempelig innoveren doen wij al acht jaar.’

aantal belangrijke partijen in het gebied – LTO Noord, Agrifirm,
Avebe, Suikerunie, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij

>> Loketoverleg

voor Noord-Nederland (NOM), Agenda voor de Veenkoloniën,

Elke week komen Van Adrichem en de andere partners van

provincies en AOC Terra – is het idee voor Kanon verder

Greenport Campus bij elkaar: TU Delft, TNO, Kennisalliantie,

uitgewerkt.

INHolland, Haagse Hogeschool en Wageningen UR. Tijdens dit

Wat Kamp voor ogen staat, lijkt veel op Greenport Campus: een

loketoverleg kijken ze wat nodig is om de binnengekomen vragen

virtuele organisatie waarin partijen samenwerken, met elkaar kennis

te beantwoorden. Met elkaar en hun achterliggende instellingen

ontwikkelen en die weer uitdragen naar het gebied. Kennis die

hebben ze zoveel kennis in huis dat sommige vragen zo te beant-

essentieel is voor de toekomst van het gebied, dat in hoge mate

woorden zijn. Soms is die kennis er niet en is nieuw onderzoek

afhankelijk is van de traditionele teelten zetmeelaardappel en

nodig of zijn er andere instanties die over deze kennis beschikken.

suikerbieten. Kamp: ‘Telers moeten hun bedrijfsvoering optimali-

In dat laatste geval verwijzen ze door. Daarnaast zijn er meer

seren om ook in de toekomst winst te kunnen halen. De keten heeft

algemene vragen waar verschillende partijen over moeten door-

daarbij een belangrijke rol.’ Net als bij Greenport Campus moet er

denken en ervaringen uitwisselen. Dan wordt er een “arena”

een loket komen waar ondernemers terecht kunnen met ideeën en

georganiseerd: Greenport Campus nodigt bedrijven en onder-

vragen. Ook moet iedereen gebruik kunnen maken van de faciliteiten

nemers uit voor een soort workshop om een oplossing te zoeken

op ’t Kompas, voor experimenten of voor cursussen en opleidingen.

of een innovatieagenda op te stellen. Zo is er een arena geweest
over de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water.

>> Draagvlak

Van Adrichem: ‘We volgen een vaste procedure bij het loket. In

Kanon wil beginnen met het opstellen van een innovatieagenda,

elk geval spreken we af wie de vervolgactie op zich neemt. Het is

samen met alle partijen uit het gebied. Voor een snelle voortgang

van belang dat de vraagsteller binnen twee weken hoort wat we

had Kamp gehoopt dat Kanon als een projectbureau zou gaan

met de vraag doen. Dat moet zeker niet een traject van vijf jaar

fungeren, waarbij een betaalde kracht de voorwaarden zou scheppen

zijn.’ Dat Greenport Campus voorziet in een behoefte blijkt al uit

voor de start en voortgang van projecten. De inventarisatie liet

de vragen die het loket te verwerken heeft gekregen.

echter zien dat iedereen wil meedoen aan de agendavorming, maar

De directeur van de Demokwekerij benadrukt dat ze gewone vragen

dat het financieren van een coördinator een stap te ver is. Kamp:

niet in behandeling nemen. ‘We streven wel naar innovatie.’ Voor

‘Jammer, want dat vertraagt de opzet. Ik zie wel dat het draagvlak

vragen die verder onderzoek vergen, helpen de “supportmede-

heel groot is, ook in de agribusiness. Het duurt nu wat langer, maar

werkers” de vraagsteller met het vormgeven van zijn plannen en

straks kunnen we wel adequaat inspelen op wat hier in de regio

het zoeken naar subsidiemogelijkheden.

speelt en helpen innovaties van de grond te krijgen.’ LN

Meer informatie: Greenport Campus, Jan-Willem Donkers, t 0317 480076, e jan-willem.donkers@greenportcampus.nl,
Kanon: Jan Kamp, t 0320 291275, e jan.kamp@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > transitie > grensverleggend vernieuwen > nieuwe coalities en samenwerkingsvormen in gebieden en ketens

De Sjalon: co-innovatie door
akkerbouwers
Vier akkerbouwers hebben hun drie bedrijven samengevoegd en werken verregaand samen, sinds
14 maart 2008 officieel onder de naam De Sjalon. Kleiner dan verwacht, maar er is potentie voor
groei. Hoe verliep dit traject en welke lessen zijn te trekken uit dit co-innovatietraject van primaire
ondernemers?
De doelstellingen van De Sjalon zijn ambitieus: om winst te maken

Het bedrijf is echter te klein om ook in de toekomst een volwaardig

moet er een samenwerkingsverband komen van vijftien tot twintig

inkomen mee te genereren. Van Woerkom senior vormt een brain-

ondernemers die samen zo’n 600 hectare onder hun beheer

stormgroep die schaalvergroting voorstelt, te realiseren door

hebben. De schaalgrootte maakt regie in de keten mogelijk in de

samenwerking maar met behoud van ondernemerschap. Dat is

core business van het bedrijf, het pootgoed. Ook maakt de grootte

het startsein om medeondernemers te werven. Voor subsidie

het mogelijk andere functies aan te bieden zoals zorg en natuur.

wenden de akkerbouwers zich tot het ministerie van LNV, waarna

Zo kan het bedrijf een grote betekenis krijgen voor de directe

TransForum erbij betrokken raakt.

omgeving, de Noordoostpolder.

Rik Eweg van TransForum is nog steeds enthousiast over het
initiatief: ‘Het idee sprak ons heel erg aan: akkerbouwers die de

De drijvende kracht achter het idee is Arnold van Woerkom. In 1998

stap zetten om een grootschalig landbouwbedrijf op te zetten en

geeft zijn zoon John aan dat hij het akkerbouwbedrijf wil overnemen.

er zelf in blijven werken. Daarmee maken ze arbeid en investerings-
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De ondernemers van De Sjalon. Voor vlnr: John van Woerkom en Peter Poels,
midden: Nico van der Voort, boven vlnr: Wim Kemper en Arnold van Woerkom.

kapitaal vrij om te investeren in de keten. Dat biedt heel veel

leider de ondernemers elke keer een stap verder hielp. Doordat je

perspectief, zeker in de Noordoostpolder.’

meedoet aan zo’n project wordt je gedwongen om verder te gaan.
Ze eisen voortgang. Dat helpt.’

>> Zelfstandigheid opgeven
Een mooie belofte dus, die Van Woerkom voortvarend probeert in

>> Kanttekeningen bij project

te lossen. Maar zijn collega’s blijken minder enthousiast dan van te

De Wolf en Van der Voort plaatsen echter ook kanttekeningen bij

voren gedacht. Verregaand samenwerken vraagt nu eenmaal om

het TransForum-project. Het was de enige manier voor De Sjalon

het opgeven van je zelfstandigheid; iets wat een akkerbouwer niet

om middelen ter beschikking te krijgen, maar de eisen die daaruit

graag doet. Er willen maar een paar ondernemers meedoen aan

voortvloeiden kwamen niet altijd overeen met wat de akkerbouwers

het voorbereidingstraject en ook bij hen is die zelfstandigheid een

wilden. Van der Voort benoemt TransForum als ‘te theoretisch voor

voortdurend twijfelpunt. Dit leidt dan ook tot een van de lessen die

ons’. Waar het de akkerbouwers in het begin vooral aan ontbrak

Pieter de Wolf, projectleider vanuit Wageningen UR, trekt: ‘Achteraf

was geld om praktische zaken uit te zoeken. De Wolf ziet ook dat

gezien hadden we meer tijd moeten inruimen voor deze emotionele

het projectmatig werken lastig is met een dergelijk innovatietraject.

kant van de samenwerking. Je denkt van te voren vooral aan de

‘Mijn les is dat in zo’n geval de partij waarmee je co-innoveert het

financiële en juridische zaken, maar de zachte kant heeft veel meer

tempo en de agenda moet bepalen. In dit geval hadden de

tijd en energie gekost.’

akkerbouwers meer behoefte aan begeleiding en advies en minder

De vier ondernemers die daadwerkelijk in De Sjalon zijn gestapt,

aan onderzoekskennis.’ Daarnaast ziet de onderzoeker dat de

hebben geen enkele moeite meer met het verlies aan zelfstandig-

doelstellingen van TransForum niet altijd overeen komen met

heid. Directeur van De Sjalon Nico van der Voort: ‘Twee van de vier

die van de ondernemers. Voor de ondernemers staat vooral de

ondernemers zaten voor die tijd veel alleen in hun bedrijf. Dat is

economische haalbaarheid voorop: eerst moet er geld verdiend

toch wel een beetje eenzaam. Dat hebben ze nu niet meer.’

worden, pas daarna is er ruimte voor andere dingen. Eweg ziet dat
ook: ‘Ondernemers zijn toch vooral geïnteresseerd in het product,

>> Klein beginnen

het pootgoed, en in het machinepark. Wij zoeken het meer in het

Omdat de animo voor aansluiten klein was en bleef, hakte de

realiseren van een grootschalig landbouwbedrijf en het creëren van

groep een gegeven moment de knoop door om dan maar klein te

meerwaarde in people, planet en profit.’

beginnen. ‘Het was nu of nooit’, zegt Van der Voort. De Sjalon
startte met drie bedrijven en ongeveer 100 hectare. Te klein voor

>> Geslaagde start

winst door samenwerking, te klein om regie in de keten te krijgen

Ook al is De Sjalon nog te klein om impact te hebben op winst,

en te klein om andere functies aan te bieden, maar voldoende om

keten en omgeving, alle betrokkenen zijn tevreden met het huidige

later uit te kunnen bouwen. Want de aanvankelijke ambitie voor een

resultaat. Eweg noemt het voorzichtig ‘een geslaagde start van een

grotere schaal is er nog steeds. Cruciaal voor de beslissing toch te

voorbeeldtraject voor de Nederlandse akkerbouw’. Van der Voort

starten, was de procesbegeleiding, die beschikbaar was dankzij

zegt: ‘Het hangt nu van de inventiviteit van de ondernemers en

TransForum. Die zette de deelnemers ertoe om een besluit te

mijzelf af of we verder gaan groeien.’ De Wolf merkt op dat de

nemen. Zonder de druk was De Sjalon nooit opgericht, is de

voordelen al wel zichtbaar zijn. ‘De samenwerking maakt arbeids-

overtuiging van zowel De Wolf als Van der Voort.

specialisatie mogelijk waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden

Ook voor de rest van het traject was de begeleiding van belang.

omhoog gaat. In een kennis- en arbeidsintensieve teelt als de

‘Zonder begeleiding komen niet de juiste kennisvragen boven en

pootgoed ontstaat dan al snel voordeel. De Sjalon kan een betere

wordt de ontwikkelde kennis niet goed benut’, aldus De Wolf. Ook

productkwaliteit realiseren en kan een betere gesprekspartner zijn

maakt het TransForum-project het makkelijker om kennis in te huren

voor ketenpartijen.’ LN

bij onderzoeksinstellingen. Van der Voort zag hoe de procesbege-

Meer informatie: Pieter de Wolf, t 0320 291215, e pieter.dewolf@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > dossiers > ondernemerschap

interview

‘Je kunt ondernemers toch niet vragen
miljoenen euro’s risico te lopen?’
Systeeminnovaties vragen misschien wel om een nieuwe rol van de overheid. Een rol waarbij de
overheid risicodragend participeert. Die gedachte werkt Kees Oomen, directeur van de nieuwe
LNV-directie Agroketens en Visserij, met zijn ambtenaren verder uit.
Innovatoren en voorlopers met concrete plannen wenden zich

Oomen, directeur Agroketens en Visserij bij het ministerie van LNV,

regelmatig teleurgesteld van de overheid af. Ze krijgen te horen

kent de problematiek. En hij snapt de innovatoren.

hoe “prachtig” hun ideeën en uitgewerkte concepten zijn. Hoe goed
ambtenaren het vinden dat zo’n concept bijdraagt aan een schoner

>> Wat wilt u doen om innovaties van de grond te
krijgen?

milieu of een beter dierenwelzijn. Maar als het dan gaat om een

‘We doen al veel om innovaties te stimuleren. Wij financieren de lijn

financiële bijdrage, past zo’n project net niet in de bestaande

vanuit de wetenschap, waar onderzoekers bezig zijn met innovaties.

subsidies. Wat dan? Zelf het hele bedrag investeren is wel heel

Zij ontwikkelen nieuwe concepten die in de maatschappij uitgetest

veel gevraagd, want daarmee zetten de innovatoren het hele bedrijf

moeten worden. Daarmee genereer je nieuwe kennis die weer

op het spel. Kortom, de innovatie komt niet van de grond. Kees

verspreid wordt. Ook hebben wij innovatiesubsidieregelingen voor

ze passen binnen de doelstellingen van LNV, hoe geweldig de
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ondernemers, waarmee we pogen de toepassing van innovaties te

en de richting van de innovatie wel wenselijk is. We verkennen de

stimuleren. Daarmee kun je degenen die voorop lopen helpen. En

mogelijkheden. Het kan zijn dat we uiteindelijk niets van het idee

er is de weg van het belastingvoordeel, zoals de MIA (milieu-

overhouden.’

investeringsaftrek, red.) en de Vamil (lijsten met milieuvriendelijke
apparatuur en bedrijfsmiddelen waarvoor de ondernemer

>> Wat voor bezwaren kunnen er zijn?

belastingvoordeel krijgt, red.)

‘Ik zou willen dat we als overheid kunnen zeggen: dat is kansrijk en

Ook proberen we waar nodig ruimte te creëren in de regelgeving.

daar gaan we voor. Maar je wordt als overheid altijd – en terecht –

Denk aan de mestverwerking. Er zijn nu negen pilots waar boeren

herinnerd aan de rechtsgelijkheid. Wie bepaalt nou dat we in vijf

mogen experimenteren om mest te verwerken tot producten die

stallen investeren en niet in zes? Dat is telkens een probleem. We

kunnen concurreren met vloeibare kunstmest. Wij hebben in Brussel

willen die innovatie in de startfase een duw geven, zodat die in de

gelobbyd voor de noodzakelijke ruimte in de regelgeving en die

praktijk gaat draaien en anderen er weer van kunnen leren. Dat

gekregen.’

betekent maatwerk. Maar dan word je meteen aangesproken op die

>> Volgens voorlopers is dit allemaal nog niet genoeg
voor grote systeeminnovaties.

Als je stappen wilt zetten, moet je het gaan proberen. We willen

‘Ja, ik twijfel er wel eens aan of we er komen met de huidige

geïmplementeerd worden. Overigens is ons idee niet nieuw. In

financieringsstromen en -vormen. Ik denk steeds vaker dat je

Brabant gebeurt zoiets al met Agro & Co, waar provincie, ZLTO

bij systeeminnovaties individuele ondernemers niet kunt vragen

en Rabobank in zitten. Zij zijn risicodragend partner.’

rechtsgelijkheid. Vooralsnog laten we ons daar niet door weerhouden.
een instrument creëren, waarmee systeeminnovaties in de praktijk

zoveel risico te lopen. Wil je bijvoorbeeld een stalconcept echt laten

milieuproblemen geeft, vooral minder ammoniak. Dat beter is voor

>> Hoe wilt u de selectie organiseren? Je kan niet van
tevoren criteria opstellen, juist omdat je niet weet
wat er op je afkomt.

landen in de sector, dan zoek je ondernemers die een paar miljoen
willen investeren. Ik heb het dan over een nieuw concept dat minder
het dierenwelzijn, de voedselveiligheid en de arbeidsomstandigheden

‘Misschien vragen we een onafhankelijke commissie een oordeel

van de boer, en waarmee hij ook nog wat verdient. Misschien moet

te vellen. Maar hoe meer criteria je opstelt, hoe meer er geroepen

je wel in een beperkt aantal gevallen als overheid risicodragend

wordt: ja, daar zitten we weer, nu willen we iets en dat past niet

participeren. Echte co-innovatie dus. We spelen met die gedachte.’

in het potje. Natuurlijk wil ik wel weten wat een initiatief betekent
voor het milieu, de voedselveiligheid, het welzijn van de dieren,

>> Wat noemt u co-innovatie?

arbeidsomstandigheden en inkomsten van de boer. En het ontwerp

‘De belangrijkste bron van innovatie is de praktijk van alledag. De

moet zijn uitgewerkt. In ieder geval moeten er beelden van bestaan,

echte veranderingen komen van de mensen die ermee bezig zijn.

het moet meer zijn dan een veronderstelling.’

Zij zoeken vervolgens verbinding met degenen die vanuit de wetenschap bezig zijn met innovaties. Samen komen ze tot een verdere

>> Welke rol heeft de ondernemer hier nog in?

vervolmaking en tot innovaties die er echt toe doen. In negen van

‘Innovaties kunnen niet alleen van de overheid komen. Er moet

de tien gevallen is innovatie niet een activiteit van dé overheid of

een ondernemer zijn die er belang bij heeft dat zo’n stal of ander

dé particulier of hét onderzoek. Veelal is het een samenspel. Daar

concept landt. Het kan nooit zo zijn dat de overheid die rol over-

gebruiken wij als ministerie niet het begrip co-innovatie voor, maar

neemt. Als de ondernemer zegt dat hij geen risico’s wil nemen,

ik denk dat we hetzelfde bedoelen.’

heeft het geen zin. Dan weet ik wel hoe het afloopt.’

>> Hoe ziet u dat risicodragend participeren
voor zich?

>> Heeft u al een idee hoe u zo’n risicodragende
bijdrage van LNV kunt verantwoorden?

‘We kunnen bijvoorbeeld de eerste vijf stallen meefinancieren of ons

‘We móeten stappen zetten op milieugebied en die andere

medegarant stellen voor financiering. Let wel, het geld komt niet

terreinen, die ik al eerder noemde, inclusief economie. Innovaties

bovenop de huidige subsidiestromen, maar in plaats van. Het kan

hebben we hard nodig. Ze dragen in potentie bij aan de verduur-

wellicht via uitbreiding van het Borgstellingsfonds. En alleen voor

zaming van de landbouw.’ LN

dié innovaties waar de risico’s te groot zijn voor de ondernemers

samenwerking

Kleine sectoren vernieuwen
dankzij Groenweb
Kennis veiligstellen, bundelen en toegankelijk maken. Voor een kleine sector kan dat nog een
hele klus zijn. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek
is er voor een aantal kleine sectoren als de boomkwekerij nu een eigen website:
www.groenweb.nl
Voor een leerling of ondernemer in een kleine sector is het niet

van Wageningen UR. Alle kennis die bij de bibliotheek van

altijd gemakkelijk om specifieke kennis over de eigen sector op

Wageningen UR binnenkomt wordt onmiddellijk toegankelijk op

te zoeken. Kennis is wijd verspreid en op het internet moeilijk te

Groenweb. Betrokken organisaties kunnen ook zelf belangrijke

vinden. Daarnaast kampt het agrarisch onderwijs met een terug-

informatie en nieuwsitems direct op het web plaatsen. Looman:

lopend leerlingenaantal en specialistische opleidingen zijn over-

‘We zijn voor publicatie niet meer alleen overgeleverd aan de

gegaan in algemene plantopleidingen. Docenten met veel kennis

vakbladen. De kans dat een nieuwsbericht daadwerkelijk bij de

van zaken worden schaars en moeten steeds bredere vakken

doelgroep komt is nu groter.’

verzorgen. Een trend die niet te keren is.
Maar kleine sectoren zijn springlevend en de ondernemers hebben

>> Communiceren via de site

dringend behoefte aan goede kennis. Een kennisbundeling kan

Voorzichtig is begonnen met communiceren via de site. Dit gebeurt

uitkomst bieden, bedacht het Wellantcollege. Zo ontstond een site

nu nog vooral onderling: tussen onderzoekers, tussen ondernemers,

waar alle kennis samenkomt en die kan dienen als platform voor

tussen leerlingen of docenten. Looman hoopt dat ook tussen de

onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven: Groenweb.

groepen gebruikers een gesprek op gang komt zodra ze de mogelijkheden van het vormen van afgeschermde “kennisgroepen” voor

>> Kennis delen

communicatie verder ontdekken.

De boomkwekerij kreeg als eerste een plek op de site, maar in de

Hoe vernieuwend is de site? Het lijkt in deze tijden van internetuit-

loop van dit jaar kwamen ook boomverzorging en de bloembollen-

wisseling vanzelfsprekend om informatie via internet te zoeken en

teelt erbij. Aanhaken gaat heel eenvoudig en blijft doorgaan.

uit te wisselen. Volgens Looman is het bijzondere dat alle informatie

Binnenkort wordt dak- en gevelbegroeiing (Ecoengineering)

per sector gebundeld is. Elke leerling en ondernemer zoekt nu

toegevoegd.

eenmaal eerst vanuit zijn eigen sector. Voor Jan van Aartrijk,

Kenmerkend voor de structuur achter de site is dat onderwijs,

directeur van de KAVB, de brancheorganisatie van de bloembollen-

onderzoek en bedrijfsleven gelijkwaardige partners zijn. ‘Anders

sector, ligt de kracht van de site juist in de toegankelijkheid van alle

kun je geen kennis delen’, stelt Barry Looman, oorspronkelijk bij

informatie. ‘Zo’n site is een voorwaarde om als sector vernieuwend

het project betrokken vanuit het Wellantcollege maar inmiddels

bezig te kunnen zijn.’ LN

werkzaam bij Wageningen UR. Zij ziet de site daarom als een
vorm van co-innovatie. Vernieuwende activiteiten zijn via de website
voor iedereen beschikbaar, zoals de webquests. Dit zijn digitale
lesopdrachten waarbij informatie en vragen gebundeld zijn rondom
een thema. Leerlingen benutten hierbij alle mogelijkheden van
internet, van foto’s en filmpjes tot games om hun kennis bij te
spijkeren.
Elke sector op Groenweb heeft een eigen redactieteam met
mensen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en de bibliotheek

Meer informatie: Barry Looman, t 0252 462181, e barry.looman@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > transitie > innovatief leren
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Samenwerking Wageningen UR met:
Institute for Pig Genetics
>> Organisatie/bedrijf

optimalisatie in de keten en

groter is dan het economisch

Het Institute for Pig Genetics

consumentenonderzoek. Voor

belang.

(IPG) is een kennis- en infor-

de oplossing moet je wel

matiecentrum voor fokkerij

samenwerken, alle kennisdis-

>> Visie op innovatie

en reproductie, primair voor

ciplines zijn nodig.

We mogen in Nederland niet

het varken. De voornaamste

Jan Merks

klagen als het gaat om

activiteiten zijn onderzoek en

>> Visie op samenwerking

innovatie. Maar we moeten wel

automatisering.

Ik ben erg blij met de samenwer-

opletten dat anderen ons niet

king. We werken met personen

voorbij lopen. Ik zie nu al dat in

die elkaar begrijpen en elkaar

landen als China en Brazilië

Wageningen UR

inhoudelijk aanvullen. Wageningen

maar ook Zuid-Korea innovaties

Wij zijn vier jaar geleden

UR heeft bijvoorbeeld veel kennis

starten die wij ook hadden

begonnen met het onderzoek

over genomics en statistiek.

moeten oppakken. Bijvoorbeeld

naar selectie op berengeur in

Onze sterke punten zijn een

als het gaat om efficiëntere en

een Europees project. Twee

goede perceptie van het

arbeidsbesparende stallenbouw.

jaar geleden zijn we hierin gaan

probleem en de oplossings-

Bij ons is alleen dierenwelzijn

samenwerken met Wageningen

richting voor de praktijk.

het uitgangspunt. Dat komt

UR in een breder Nederlands

Bovendien hebben wij toegang

onder andere doordat in

traject, waarbij de hele keten

tot talloze varkensgegevens

Nederland de landbouw onder

betrokken is. Wij zijn de trekker

die voor dit onderzoek van

druk staat. Verder zie je dat de

en duwer van het genetische

belang zijn.

agenda van kennisinstellingen

deel van het project en kijken

Alleen hebben we de samenwer-

niet altijd gelijk loopt met die

waar we welke expertise

king nog niet contractueel

van het bedrijfsleven. Zij zijn nu

vandaan kunnen halen.

vastgelegd, hoe we als partijen

eenmaal voor hun financiering

Directeur
>> Samenwerking met

grotendeels afhankelijk van de

en wat we doen in het geval

politieke voorkeuren. Toch is

De samenwerking is enorm

er patenten uitrollen. Hiervoor

een zekere basiskennis, waar

belangrijk. Berengeur is een

hebben we te maken met de

wij als bedrijfsleven op terug

multidisciplinair en maatschap-

juristen van Wageningen UR. Uit

kunnen vallen, wel nodig.

pelijk probleem. Ten eerste is

andere samenwerkingen merk

Anders verdwijnt de basiskennis

berengeur niet objectief vast

ik dat zij op het standpunt staan

straks naar het buitenland. En

te stellen: sommige mensen

dat het intellectuele eigendom

wij ook. LN

ruiken niets, andere een beetje

bij hun berust. Onderhandelingen

of veel, het hangt af van het

verlopen heel moeizaam en

Wageningen UR werkt in haar

gewicht en de leeftijd van het

dat frustreert uiteindelijk ook

onderzoeksprogramma’s

varken en ook zijn niet alle

de inhoudelijke samenwerking.

samen met andere kennis-

biologische achtergronden van

Iedereen wordt eigenlijk

instellingen. Op deze pagina

berengeur ontrafeld. Je hebt

gedwongen minder open te zijn.

een nadere kennismaking met

het dus over biologie, genetica

Dat is jammer, zeker in dit geval

een van deze partners.

maar ook over economische

waar het maatschappelijk belang

partner

met data en resultaten omgaan
>> Belang van samenwerking

stelling

Co-innovatie: bedrijfsleven bepaalt,
de overheid betaalt
>> Anton Vermeer, voorzitter ZLTO

>> Peter Jens, directeur Biologica

‘Dat het bedrijfsleven bepaalt, staat als een paal boven water.

‘Ik heb er grote moeite mee dat het bedrijfsleven onderzoeks-

Als ondernemer of ondernemende partij moet je zelf willen

agenda’s bepaalt, die de overheid betaalt. Het bedrijfsleven kan

investeren. Maar niet alleen. De overheid moet partner willen zijn,

voor de quick fix gaan, wat uiteindelijk tot grote maatschappelijke

op regionaal, nationaal of Europees niveau. Voorwaarde hiervoor

kosten kan leiden. Bijvoorbeeld als de productiemethoden de

is natuurlijk dat de ideeën goed zijn en de juiste richting op gaan.

omgeving vervuilen, wat je pas tien jaar later merkt. Subsidies

De vorm van support kan variëren: bijvoorbeeld door mensen

voor de agribusiness hebben er voor een deel voor gezorgd dat

vrij te maken die meedenken of door geld in te zetten. Maar de

we nu zoveel problemen moeten oplossen. De overheid heeft,

overheid werkt nog te weinig op deze manier. Vaak is er te weinig

wat mij betreft, alleen mandaat om innovaties buiten huidige

focus. Heel veel geld wordt te versnipperd ingezet om maar zoveel

systemen aan te jagen. Innovatie binnen huidige systemen

mogelijk partijen tevreden te houden. Grensverleggende initiatieven

vraagt om een bescheiden rol van de overheid.

met een lange termijnscoop redden het niet, want dan praat je over

Ik voel dat er meer interesse is in innovaties. Ook binnen de

heel stevige budgetten.

biologische landbouw zie je een hele nieuwe generatie jonge

Nu heeft Nederland nog een toppositie in Europa en in de wereld,

agrarische ondernemers zonder de overheid gewoon als razende

maar Nederland houdt die alleen als we blijven vernieuwen en

roelanden innoveren. Maar we moeten echt willen innoveren.

nieuwe vragen oppakken. Dat vraagt om gerichte ondersteuning

Onredelijk en drammerig zijn in onze innovatiezucht. Soms wordt

van de overheid bij kennisvragen over voeding en gezondheid.

innovatie gezien als een zucht-klus. We lijken gemakzuchtig en

Neem bijvoorbeeld voedingsstoffen: hoe kun je veredelingsbedrijven

wijzen te vaak naar de overheid voor ondersteuning. Als innovator

meekrijgen om hier op te veredelen en hoe kun je in de primaire

moet je gedwongen en getraind worden om aan te kloppen bij

teelt het gehalte goede voedingsstoffen verhogen? Dat voeding en

durfkapitalisten. Van de honderd afspraken om financiering te

gezondheid aandacht nodig hebben, daar is ook geen discussie over.

krijgen leiden 99 tot niets, maar die 99 nee’s maken wel jouw

De overheid moet de keuze voor deze onderwerpen volhouden bij

project beter.’

de verdeling van de centen. En dus ook partijen teleurstellen.
Kleinere, praktische projecten die in die hoofdlijnen passen kunnen
best meedoen. Is dat niet zo, wees dan consequent en zeg nee.’
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>> Jos van der Heijden, Gemeente Venlo

je niet weet of een bepaalde innovatierichting economisch rendabel

‘Inderdaad moet er een ondernemer zijn die de koers uitzet, het

gaat worden, dan zet je als bedrijfsleven een pas op de plaats.

product vastpakt en er wat van maakt. Hij bepaalt, maar niet alles.

Vaak is het effect van een innovatie nu nog niet in beeld omdat de

Dat de overheid betaalt is ook te kort door de bocht. De overheid

economische omstandigheden er op dit moment niet naar zijn. De

moet wel breed ondersteunen: met geld, bij knellende regelgeving

overheid kan die marktrisico’s wegnemen. Zeker als de ontwikke-

of bij grensoverschrijdende contacten.

lingen op termijn wel wenselijk zijn, zou de overheid moeten

Overheden en ondernemers hebben een gedeeld belang bij innovatie,

bijdragen. Neem hernieuwbare energie. Het vergt veel investeringen

al is dat belang niet altijd hetzelfde. De ondernemer wil er uitein-

om alternatieve producten van de grond te tillen. Ik voorzie dat we

delijk beter van worden. De overheid heeft er bijvoorbeeld belang

behoorlijk achter gaan lopen, omdat ons omringende landen er fors

bij dat het concurrentievermogen ten opzichte van het buitenland

in investeren. Bij ons is er geen ondersteuning. Gevolg is dat er

overeind blijft of dat er toegevoegde waarde in de regio ontstaat

ook geen innovaties zullen plaatsvinden.’

wat leidt tot meer welvaart, welzijn en werkgelegenheid. Het
gedeelde belang is dat de ondernemer in staat is de innovatie

>> Laurens Klerkx, onderzoeker Wageningen UR

op te pakken pakt en dit ook daadwerkelijk doet. Maar de overheid

‘Het is goed dat het bedrijfsleven mee bepaalt, maar ze mag ook

kan niet klakkeloos elk idee en elke ondernemer steunen. Ze moet

best mee betalen. Zeker als er belangrijke private winsten te halen

focus aanbrengen, zodat de steun niet te versnipperd is.

zijn. Maar in het begin zijn die niet altijd duidelijk waardoor je veel

Vervolgens moet ze, al voordat het plan klaar is, met de initiatief-

initiatieven ziet ontkiemen, die daarna een stille dood sterven. Je

nemers in gesprek gaan. Samen moeten ze kijken hoe ze kunnen

hebt een bepaalde kritische massa nodig van voldoende bedrijven

zorgen dat het plan past in de middelen die de overheid heeft.

die samen een markt creëren. Maar dat lukt vaak niet, omdat ze

Dán is het co-innovatie. Bij de provincie Limburg, waar ik hiervoor

onvoldoende schaalgrootte hebben. Dat is een vicieuze cirkel, waar

heb gewerkt, deden we dat zo.

de overheid op in moet springen. Alleen doet die dat niet graag,

Wat je zeker niet moet doen, is op lijstjes afvinken of het initiatief

omdat ze dat vaak ziet als ondersteuning van individuele bedrijven.

aan alle voorwaarden voldoet. En als er een paar hokjes niet zijn

Het is ook een lastige keuze.

afgevinkt de ondersteuning afwijzen. Zo zie je dat gebeuren bij de

Ik zie het als de rol van de overheid om fundamenteel onderzoek

tenderregelingen van de landelijke overheid. Maar dat werkt niet.’

te bekostigen, partijen bij elkaar te brengen en garant te staan voor
financiering. Dat laatste is nodig, omdat banken de risico’s vaak te

>> Pieter Brooijmans, teeltdeskundige en R&D
agrarische zaken bij Suikerunie

groot vinden. Bedrijven die willen innoveren kunnen vaak nergens

‘Het is niet zo dat innovaties alleen slagen als de overheid betaalt.

weinig geld beschikbaar stellen. De overheid kan dat ondervangen

Wel gaan innovaties veel sneller als de overheid ze ondersteunt. Als

met een garantiefonds.’ LN

terecht omdat regelingen vaak heel specifiek zijn of maar heel

reportage

Nieuwe vangstmethode
samen vervolmaken
In de kenniskring outrig delen een aantal Noordzeevissers hun ervaringen over een
nieuwe vangstmethode, die brandstof bespaart en het bodemleven beter intact laat.
Het grootste knelpunt: er wordt te weinig tong mee gevangen.
‘Ja, dit is wel een idee’, mompelt Hein Nentjes voor zich uit.

werkt outriggen alleen bij mooi weer. Henk Visser uit Urk: ‘Ik ben

De vissers van de kenniskring outrig bekijken met z’n allen een

nog steeds superenthousiast. Ik sta er elke keer weer versteld

filmpje van twee van hun collega’s. Tot in detail is te zien hoe die

van dat je met zulk licht materiaal zoveel vis vangt. Maar met de

de nieuwe methode met vallen en opstaan steeds beter onder de

huidige scholprijs en het quotum is het gewoon niet vol te houden.’

knie krijgen. Vooral de manier waarop de broers Ellen de netten
weer binnenboord halen oogst bewondering van visser Nentjes en

>> Ervaringen delen

de andere aanwezigen. Te zien is hoe één man met een draai aan

Ook al vissen de vissers op dit moment weer met de boomkor,

de hendel bovenop de brug het zware bord waaraan het vistuig

allen willen weten hoe de anderen het outriggen doen. Want zodra

hangt, binnenhaalt. Anderen worstelen vaak met een paar man

het mogelijk is, willen ze weer outriggen.

en zien het tuig vervaarlijk heen en weer slingeren voordat het

Een aantal vissers presenteert zijn bevindingen met een filmpje of

net met visborden definitief binnen boord is.

een powerpointpresentatie. Ze zijn heel open en vertellen precies
wat goed ging en wat niet. Het gaat over het soort netten, de

Het uitzetten en binnenhalen van de netten gaat bij outriggen anders

rubber pezen die je eraan vast kunt maken of de vorm en de zwaarte

dan bij de traditionele manier van vissen op platvis. Bij outriggen

van de borden waar het net aan vast zit. Eén visser vertelt dat hij

hangen de netten aan twee gieken buitenboord. Aan de netten

slim dacht te zijn door met twee wartels (draaibare bout aan een

zitten twee grote visborden vast en de netten zijn verzwaard met

kettingeind) de netten stabieler te laten hangen. Vervolgens raakten

rubber of kettingen om ze goed onder water te krijgen en boven

de netten volledig in elkaar verward. Gegrinnik alom. De vragen

de zeebodem te houden. Het vistuig is veel lichter dan bij de tradi-

gaan over hoe je de gieken vastzet als er een “bries” (harde wind)

tionele boomkorvisserij. Dit bespaart brandstof en ook is de

is, met welke snelheid er gevist wordt (in mijlen per uur) en of de

beroering van de zeebodem minder, waardoor de impact op

methode ook werkt in de slappe grond. Details maken de

het bodemleven minder is.

verschillen, die soms oplopen tot 1500 liter meer of juist minder
gasolieverbruik in een week.

>> Superenthousiast
De deelnemers aan de kenniskring hebben allen ervaring met

>> Gewoon uitproberen

outriggen en willen er graag mee verder gaan, vertellen ze. Maar

Cees van den Berg van de kotter NG1 was samen met Erik Ellen

ook zijn ze er allemaal inmiddels mee gestopt. Schol vangen gaat

de initiatiefnemer van de kenniskring outrig. Van den Berg en drie

goed, maar tong lukt bijna niet. Wie een tongquotum heeft, wil dat

Urker collega’s van UK47, UK246 en SC25 zijn in 2006 als eersten

volmaken, zeker omdat de scholprijzen erg laag zijn. Bovendien

op projectbasis begonnen met outriggen. Van den Berg liet een

Kenniskringen Visserij
Het project Kenniskringen Visserij bestaat uit twaalf (studie)groepen van vissers die rondom een gezamenlijke vraag of probleem een
oplossing zoeken. Doordat de vissers onderling en met onderzoekers, andere betrokken partijen in de keten en de maatschappij samenwerken, zijn ze in staat hun sector te verduurzamen en weer winstgevend te maken. In de kenniskringen gaat het om kostenbesparing,
opbrengstverhoging en vermindering van de ecologische impact van de visserij. Het ministerie van LNV financiert de ondersteuning van
Wageningen UR aan de Kenniskringen Visserij. De kenniskring outrig bestaat uit Urker, Texelse en Belgische vissers.

Meer informatie: Kees Taal, t 070 3358170, e kees.taal@wur.nl, i www.kenniskringvisserij.nl
i www.syscope.wur.nl > dossiers > technische innovaties
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paar maal nieuwe netten maken. De eerste heeft hij laten tekenen

opperen dat het outriggen gecombineerd moet worden met de

en maken, maar hij was niet tevreden. Hij reisde naar Denemarken

pulskor, een methode waarmee met stroomdraden over de bodem

en heeft daar een nieuwe gekocht. ‘Dat gaf 2500 euro vangstver-

de vis met elektrische schokken van de bodem worden opgeschrikt.

schil per week, dus heb ik snel een tweede aangeschaft.’ Daarmee

Dan kan de tongvangst wellicht verdubbelen, zo is de verwachting.

heeft Van den Berg twee jaar gevist en vervolgens weer nieuwe

Henk Visser vindt de winst van deze bijeenkomst dat hij nu weet

laten maken, met een iets grotere opening. ‘Elk aangepast net

dat iedereen wat voelt voor outriggen met de pulskor. Wellicht biedt

geeft toch weer vijf tot tien procent verbetering, door een iets

dat een mogelijkheid voor een nieuwe subsidieaanvraag. Bob van

ander ontwerp, ander materiaal. Ik denk dat als je dit nog vijf jaar

Marlen van Wageningen UR verwijst naar proeven met de pulskor

doet, we nog veel verder komen. Al zitten we denk ik nu al wel op

in combinatie met andere vismethoden die in de Waddenzee gaan

tachtig procent van de potentiële capaciteit. Maar dat experimen-

plaatsvinden. De uitkomsten daarvan zijn wellicht ook toepasbaar

teren kan alleen als de kosten betaald worden. Zonder project

bij het outriggen.

hadden we niet eens nieuwe netten gekocht.’
De leden van de kenniskring hebben nog andere vragen te beant-

>> Achter de kombuistafel

woorden voor een volgende bijeenkomst. Zo worstelen ze er nog

Dat brengt de kenniskring tot de vraag: hoe verder? ‘De ideeën

mee dat bij het outriggen de motoren maar voor veertig procent

liggen niet op een plankje. Je moet dingen zien, constateren en

wordt benut, omdat de boten veel langzamer moeten varen. Daar

opeens denk je: hé, zo kan het’, zegt een van de deelnemers.

kunnen niet alle motoren tegen. Ook willen ze een promotiefilm

Een ander vult aan: ‘Ja, de ideeën ontstaan achter de kombuistafel.’

maken over de duurzame vangstmethode. Twee van de aanwezigen

Kleine verbeteringen in het outriggen zien de deelnemers nog wel,

zullen zich hierop werpen. ‘Laat dan wel goed zien dat outriggen

maar een echt grote sprong verwachten ze daar niet van. Allen

veel beter is voor het bodemleven’, wordt er nog geroepen. LN

Belgische onderzoekers laten een miniuitvoering van het outrignet zien. Hiermee hebben ze proeven gedaan in een waterbassin.

onderzoek

Gezamenlijk kennis ontwikkelen
voor mobiel tomaat telen
Zoek partners die hun specifieke kennis inbrengen, dan kun je samen nieuwe kennis ontwikkelen.
‘Want als je kennis moet inhuren, wordt het veel te duur’, is het uitgangspunt van een van de partners
van een project voor een mobiel tomatenteeltsysteem.

De werknemers van tomatentelers maken heel wat kilometers. Bij

inhuren, is het onbetaalbaar. Als je samen kennis ontwikkelt, kom je

elke handeling lopen ze alle rijen tomaten af. En er zijn nogal wat

veel verder.’

handelingen, zoals oogsten, planten indraaien en dieven, planten

De Demokwekerij als partner lag voor de hand. Dit is een proef-

laten zakken, blad afsnijden en insecten bestrijden. Per hectare

bedrijf in Honselersdijk, het hart van het Westland, waar diverse

wordt zo’n 50 kilometer per week afgelegd. Kunnen we het niet

bedrijven hun nieuwste producten demonstreren en uit laten testen.

omdraaien?, vroeg een groep tomatentelers zich af. Kunnen we

FormFlex werkt al vaak met het bedrijf samen. Ook nu liggen er

de plant naar de werknemer laten komen? Dan kunnen we met

proeven met verschillende goten. Priva is erbij gehaald voor het

dezelfde handelingen veel meer presteren én een arbeidsvriendelijke

meten van de water- en nutriëntenstroom. De waterstroom mag in

werkplek inrichten.

een mobiel systeem nooit stilvallen. Priva heeft de benodigde

De vraag borrelde op tijdens een van de bijeenkomsten van

sensoren ontwikkeld die dat in de gaten houden. Daarnaast doet

FormFlex, een bedrijf dat wereldwijd teeltgoten ontwikkelt en

Groen Agrocontrol mee, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het

produceert. Elk kwartaal brengt FormFlex telers van iedere sector

voorkomen van ziekten via een uitgebalanceerde voeding. Verder

bij elkaar. Daarmee wil het bedrijf zijn klanten, de glastuinders,

pasten de Wageningse onderzoekers met kennis over het “inkorten”

ervaringen uit laten wisselen om van elkaar te leren.

van de planten goed bij de projectpartners. Tomatenplanten blijven

Er worden excursies georganiseerd voor de groepen en er wordt

doorgroeien en worden in een jaar wel 12 tot 15 meter lang. Voor

gepraat over trends en nieuwe ontwikkelingen in de sector.

de vaste teelt is dat geen probleem, omdat de telers de planten
regelmatig een eindje laten zakken en de stengels waar toch geen

>> Planten aan de wandel

tomaat meer aan groeit onderin de kas laten liggen. Bij mobiele

Arjan Kouwenhoven, directeur van FormFlex, vond de vraag van de

teelt bemoeilijken die loze stengels het bewegen van het systeem.

tomatentelers ‘helemaal geen gekke gedachte, een vraag waar wat

Wageningen UR test een aantal manieren uit om de planten wat

mee moet gebeuren.’ Met mobiel telen zijn de arbeidsomstandig-

hogerop opnieuw wortels te laten vormen. Dan kunnen de stengels

heden flink te verbeteren, en ook levert mobiel telen een enorme

eronder er gewoon af.

kostenbesparing op. Je kunt immers alle looppaden volzetten met
planten, zodat de productie per vierkante meter omhoog gaat. Hij

>> Enthousiasme

zag een mobiele tomatenteelt al helemaal voor zich. Het bedrijf

Kouwenhoven kreeg alle relevante partners bij elkaar, op gelijk-

experimenteerde al met een vernieuwd gootsysteem, waar water

waardige basis. ‘Wie meedoet, betaalt ook. Daar hebben we

met alle benodigde nutriënten doorheen stroomt. “Vernieuwd

afspraken over gemaakt.’ Het bedrijfsleven betaalt de helft van

tomaten telen” op zo’n goot haalt één van de hobbels voor mobiel

het onderzoek, de overheid – Senter Novem, provincie Zuid-Holland

telen weg. “Planten aan de wandel” door de kas mogen namelijk

via de Pieken in de Delta-regeling en het ministerie van LNV – de

niet te zwaar zijn, anders is een zwaardere constructie nodig die

andere helft.

veel duurder is dan een standaard constructie.

De samenwerking pakt goed uit. Iedereen is enthousiast, merkt de
directeur, essentieel voor het slagen van zo’n samenwerking. ‘Je

>> Kennis samenbrengen

moet het hebben van enthousiasme. We willen allemaal de sector

Ook al lag de basis er al, Kouwenhoven besefte dat hij het niet

vooruit helpen en daarnaast heeft iedereen ook zijn eigen belang.’

alleen kon en zocht er partners bij met specifieke kennis om zo’n

Zo is het voor het Priva belangrijk om sensoren te ontwikkelen en

mobiel systeem tot een succes te maken. ‘Als je alle kennis moet

toe te passen. Het belang voor FormFlex is om een nieuw goten-
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systeem uit te testen, waar het later mee de markt op kan. Boven-

belichting. Mogelijk ook bij een teler, maar dat is nog niet zeker.

dien kan ze met zo’n project laten zien dat het vooruit loopt en

Overigens is het projectdoel na driekwart jaar verlegd. ‘We zagen

meedenkt met zijn klanten. ‘Het schept een band met de kwekers.’

dat mobiel telen technisch mogelijk was, maar dat het zeker niet
binnen vijf jaar economisch rendabel te maken is. We kregen

>> Gedoseerde publiciteit

toestemming van de subsidiegevers om het doel te verleggen van

Het project loopt twee jaar. Het mobiele teeltsysteem heet nu

mobiel telen naar telen op water. Dat levert een hogere productie

New Crop System. Soms komt de groep tomatentelers, waar de

per vierkante meter, met lagere kosten en kleinere afvalstromen.

vraag oorspronkelijk vandaan kwam, een kijkje nemen in de

Minder vervuiling bereik je doordat je alleen organisch afval hebt en

Demokwekerij. Kouwenhoven: ‘Dan vraag ik ze of ze kritisch willen

de nutriënten precies kunt afstemmen op wat de plant opneemt.’

zijn en vertellen wat ze wel of wat ze niet bevalt.’ Veel publiciteit is
nog niet aan de vorderingen gegeven. De initiatiefnemers willen

Het perspectief van mobiel telen blijft wenken. Telen op water goed

voorkomen dat telers aan de gang gaan met onderdelen die nog

onder de knie krijgen, is de eerste stap naar bewegende planten,

niet praktijkrijp zijn, wat in het verleden wel eens is voorgekomen.

aldus Kouwenhoven. ‘We proberen elke keer een stapje verder te

Na twee jaar is het project nog niet praktijkrijp. In een vervolg willen

komen, maar dat wordt steeds moeilijker. Met mobiel telen zouden

de initiatiefnemers het systeem op grotere schaal uittesten onder

we een flinke stap zetten.’ LN

Meer informatie: Eric Poot, t 0317 485554, e eric.poot@wur.nl
i www.syscope.wur.nl > dossiers > technische innovaties > glastuinbouw

Samenwerking Wageningen UR met:
Sodexo
>> Organisatie/bedrijf

van de Toekomst kunnen we

producten die aanzetten tot een

Sodexo is een grote cateraar

nu hoogwaardig onderzoek

beter eetgedrag. Een voorbeeld

die over de hele wereld actief is.

doen en veel bijdragen aan de

is een product dat tot een

In Nederland beheert Sodexo

gezondheid en het welbevinden

hogere mate van verzadiging

1500 bedrijfsrestaurants, waar

van mensen.

leidt zodat de totale calorische

een half miljoen mensen per dag

Nico Heukels
Manager Research &

>> Visie op samenwerking

van de producten is biologisch.

De samenwerking tussen ons

>> Visie op innovatie:

Ik werk bij het Restaurant van

en Wageningen UR is heel hecht

Als Restaurant van de Toekomst

de Toekomst bij Wageningen UR.

en leidt tot vernieuwing. Daarin

kunnen wij oplossingen zoeken

is het Restaurant van de

voor allerlei maatschappelijke

Development

partner

inname afneemt.

komen. Ongeveer vier procent

>> Samenwerking met

Toekomst natuurlijk uniek.

problemen, van obesitas tot

Wageningen UR

Het mooie is ook dat je ziet

de kwaliteit van leven in de

Sodexo deed in het verleden

dat twee werelden elkaar leren

zorgsector en de ouderenzorg.

de catering bij onderdelen van

kennen. Zoals rondom de

Op dit moment draaien we nog

DLO. Daaruit is het initiatief

tomaat. Veredelingsbedrijven

niet kostendekkend, maar dat

voortgekomen voor het Restau-

zijn al jaren bezig de juiste

kun je ook niet verwachten van

rant van de Toekomst. Hierin

tomaat te veredelen. Ze letten

zo’n groot project in zo’n korte

kunnen wij consumentenonder-

daarbij op de smaak en op wat

tijd. Ik verwacht wel dat het

zoek doen in de out of home-

de retail wil: een rode tomaat,

aantal onderzoeksopdrachten

markt met technieken om

met goed vruchtvlees. Wij

de komende tijd toe zal nemen.

mensen te observeren. Dat

zeggen dan dat eenderde

Voeding en gezondheid staan

soort onderzoek ontbrak tot

van de tomaten bij de out of

immers sterk in de belang-

nu toe in Nederland.

homemarkt terecht komt. Daar

stelling van overheid en

Het Restaurant van de Toekomst

willen ze vooral een tomaat

bedrijfsleven. LN

is een initiatief van Wageningen

waar het velletje makkelijk af

UR, in samenwerking met

kan. Daar hadden de onder-

Sodexo, Noldus IT uit

zoekers nog niet eerder van

Wageningen – hard- en software-

gehoord.

leverancier op het gebied

Dankzij de samenwerking en

van analyse en dataregistratie

de onderzoeksfaciliteit kunnen

van menselijk gedrag – en de

onze partners en de inmiddels

Kampri Groep uit Kampen –

veertig participanten meer

leverancier van keukeninrichting.

inzicht krijgen in de productkeuze en het eetgedrag van

Wageningen UR werkt in haar

>> Belang van samenwerking

consumenten. De restaurant-

onderzoeksprogramma’s samen

Sodexo wil een kwaliteitsbedrijf

sector, de voedingsmiddelen-

met het bedrijfsleven. Op deze

zijn, waar duurzaamheid belang-

industrie en de zorgsector

pagina een nadere

rijk is. Door de intensieve

kunnen hier gebruik van maken

kennismaking met een van deze

samenwerking in het Restaurant

bij de ontwikkeling van nieuwe

partners.
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In de kinderschoenen
Uitvinders werken op hun eentje in de

In economenland wordt al meer dan

waarin de overheid door het slim

garage of het laboratorium. Dat klassieke

honderdvijftig jaar gediscussieerd over de

veranderen of maken van regels zich inzet

beeld heeft iets romantisch maar is onjuist.

rol van de overheid. In 1841 aangezwengeld

voor de ontwikkeling van een

Iets nieuws bedenken is vaak al teamwork,

door de Duitser Friederich List, die vond dat

concurrentiekrachtige nieuwe bedrijfstak.

en innovatie is dat zeker: een nieuw product

Adam Smith te weinig oog had voor de rol

moet ook worden gefabriceerd en vermarkt.

van de overheid om een nieuwe bedrijfstak

Innoveren doe je dus samen.

op te bouwen. List vond Smith een typische
vertegenwoordiger van een groot land dat

Bij die samenwerking hoort ook de

rijk werd van internationale handel en dus de

overheid. Maar over de rol van de overheid

nadruk legde op de markt. Maar het

bij de co-creatie met het bedrijfsleven

Duitsland waar List werkte, was nog een

bestaan veel opvattingen en misverstanden.

agrarisch land dat net een industrie begon

Sommigen zien de overheid vooral als een

op te bouwen. List vond dat voor de

bron van subsidies. Aantrekkelijk en

opbouw van een nieuwe bedrijfstak die nog

begrijpelijk, maar zeker niet het

in de kinderschoenen staat enige

Krijn Poppe

belangrijkste aspect. De beloning van

bescherming van de overheid zinvol kan zijn:

Krijn Poppe werkt bij Wageningen UR en is

innovatie komt uit de markt en niet van de

het “infant-industry”-argument.

trekker van het kennisbasisthema Transitie.
Reageren kunt u via e krijn.poppe@wur.nl

belastingbetaler. Daarom is het voor de
overheid nog niet zo simpel om het ene

De aanhangers van Smith wijzen daaren-

bedrijf uit de belastingmiddelen een

tegen op het gevaar dat bescherming leidt

innovatiesubsidie toe te kennen en de

tot een lobby voor uitbreiding ervan, zodat

andere niet – gelijkheid voor de wet is een

de nieuwe bedrijfstak niet snel genoeg

belangrijk uitgangspunt van ons

onder de tucht van de markt wordt gesteld

rechtssysteem. Bovendien is het

en zich onvoldoende op consumenten-

belastinggeld schaars. Nee, de overheid

wensen richt. Het is dus zaak de

kan nog iets veel waardevollers inbrengen

bescherming ook weer snel op te geven. In

dan geld, namelijk haar invloed op de

de loop der tijd is het idee met succes

spelregels. Veel ondernemers ervaren de

toegepast in opkomende landen als

bestaande regels als problematisch bij een

Duitsland en veel Oost-Aziatische landen.

innovatie en zijn geholpen met aanpassing

Co-creatie tussen bedrijfsleven en overheid

ervan of met experimenteerruimte. Ook kan

zou zich dus kunnen baseren op

de overheid nieuwe regels maken om

overeenstemming over de innovatiestrategie

innovaties te ondersteunen.

van een (nieuwe) bedrijfstak en de mate

syscolumn

innovatiekort
bevat al wel onderwijsmateriaal over
biologische landbouw, maar dat is niet
makkelijk te vinden. De nieuwe leerarrangementen komen beschikbaar via
groenkennisnet.nl. Het project is een
initiatief van het GKC-programma
Biologische landbouw en het project Leren
met toekomst.
Info: Michaëla van Leeuwen,

>

e michaela.vanleeuwen@wur.nl

>

Stalontwerp voor familiekudde
Het welzijn van koeien is goed te verbeteren met een ander soort stal. De brochure

Dierenwelzijn wereldwijd
bekeken
Wereldwijd bezien heeft Europa de meest

“Melkveehouderijontwerpen vanuit de behoeften van de koe en de maatschappij” geeft

vergaande wetgeving voor landbouwhuis-

daarvoor drie schetsen. De gepresenteerde staltypen zijn alle vrijloopstallen, ontworpen voor

dieren. Het is echter lastig vast te stellen of

het houden van koeien in familieverband.

het dierenwelzijn ook daadwerkelijk beter is,

In dit ontwerp staan de kalveren, pinken, droogstaande koeien en melkkoeien in één groep.

omdat de algehele welzijnsstatus (nog) niet

Een vaste samenstelling in de groep geeft rust in de koppel en past bij de natuurlijke

objectief gemeten kan worden. Dit komt

omstandigheden van het dier. Kalveren blijven bij de koe. Stieren staan in een afzonderlijke

naar voren uit het rapport “Animal Welfare in

ruimte binnen de familiekudde, maar kunnen desgewenst ook in de kudde lopen. Het idee is

Global Perspective” van Wageningen UR.

dat het welzijn van koeien in een familiekudde sterk omhoog gaat.

De auteurs gaan in op regelgeving, praktijk-

De stalontwerpen spelen hierop in. Zo kennen ze geen blinde of dode hoeken, zodat dieren

en en percepties van dierenwelzijn in de

die lager in rang staan niet in het nauw raken. Verder heeft ieder dier voldoende

verschillende werelddelen. Een belangrijk

ligoppervlakte en een voerplek met onbeperkt ruwvoer. De dieren kunnen dus gelijktijdig en

deel van de informatie is afkomstig van de

ongedwongen hun kuddegedrag vertonen.

landbouwraden uit de regio’s. Daarnaast

De schetsen zijn bedoeld ter inspiratie en dienen als uitgangspunten voor nieuw te bouwen

bevat het rapport hoofdstukken over welzijn

stallen. Door samen te experimenteren maken veehouders, toeleverende industrie,

van vleeskippen in Brazilië en Thailand,

gemeenten, LNV, EU, dierenartsen en wetenschappers het familiekuddesysteem stap voor

leghennen in India en de Verenigde Staten,

stap rijp voor de praktijk.

welzijnsregelgeving voor vissen in aqua-

Info: Arni Janssen, e arni.janssen@wur.nl of i www.familiekudde.nl

cultuur en welzijnsaspecten van wilde dieren

>

in geval van (vermeende) overpopulatie.

Digitale kast voor biologisch
landbouwonderwijs

op de vakgebieden melkveehouderij, akker-

Opkomende landen maken gebruik van

bouw en vollegrondsgroenten, varkens en

moderne, wetenschappelijke inzichten om

Docenten in het mbo en hbo willen best aan-

pluimvee, glasgroente, ondernemerschap

hun veehouderijpraktijken te ontwikkelen tot

dacht besteden aan biologische landbouw.

en bodemvruchtbaarheid. Het Ontwikkel-

potentieel belangrijke concurrenten van het

Toch doen ze dit niet vaak. Het materiaal is

centrum, dat ook betrokken is bij het

westen. Globalisering vormt niet alleen een

moeilijk vindbaar of niet geschikt voor het

project, maakt op aanvraag van docenten

bedreiging voor dierenwelzijn, maar ook een

onderwijs. Dit komt naar voren uit een korte

nieuwe leerstof.

kans. Wanneer Europa de markt openstelt

inventarisatie onder docenten.

Het eindresultaat is een ‘digitale kast’ met

voor welzijnsvriendelijke producten, is duur-

In het project “Leerarrangementen biolo-

leerarrangementen: docent en student kun-

zame ontwikkeling wellicht effectiever te

gische landbouw” gaan onderzoekers en

nen hier terecht voor onderwijsmaterialen,

stimuleren. Een euro kan in armere landen

docenten samen op zoek naar geschikt

kennisbronnen, opdrachten, praktijkoefenin-

relatief veel welzijnswinst opleveren. Dit kan

materiaal voor het onderwijs. Ze brengen

gen of excursiemogelijkheden. De huidige

ook de boeren in het westen stimuleren nog

bestaand materiaal bij elkaar en inventa-

digitale boekenkast (ECC: Educatieve

beter te presteren.

riseren wat nog ontbreekt. De focus ligt

Content Catalogus) van het groene onderwijs

Info: Hans Spoolder, e hans.spoolder@wur.nl
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innovatiekort
gebonden vanwege de fosfaatnorm.

gezamenlijk toekomstbeeld over agrarisch

Compost vormt een alternatief, maar de

waterbeheer opgesteld. Dat werken zij uit in

telers vragen zich af of er voldoende

een visie en een doorbraakagenda met

voedingsstoffen beschikbaar komen.

activiteiten om die toekomst te bereiken.

Info: Henk van Reuler,

De groep begeleidt een aantal pilots om

e henk.vanreuler@wur.nl

bijvoorbeeld uit te zoeken hoe waterbeheer

>

Boeren actief in agrarisch
waterbeheer

>

Organische stof vermindert
ziekten

Agrarisch waterbeheer is nog lang niet zo
ingeburgerd als agrarisch natuurbeheer.
Ruim twintig boeren willen hier met hun netwerk WaterWerken verandering in brengen.
Zij willen laten zien dat de landbouw goed

is in te passen op een agrarisch bedrijf of
hoe je met meerdere bedrijven kunt
samenwerken.

>

Info: Abco de Buck, e abco.debuck@wur.nl

Onderzoek biologische
landbouw in boek
Het bedrag dat de Nederlandse overheid

Verruiming van de vruchtwisseling én verho-

kan bijdragen in de uitvoering van watertaken

ging van het organische stofgehalte in de

van provincies en waterschappen: waterber-

landbouw behoort tot de hoogste in Europa.

grond verminderen problemen met bodem-

ging en verbetering van de waterkwaliteit.

Bovendien is al het onderzoek geclusterd in

gebonden ziekten en plagen. Dat komt naar

‘De mogelijkheden van agrarisch water-

één groot programma. Bijzonder is ook de

beschikbaar stelt voor de biologische

voren uit het project Topsoil+, waarvan de

beheer zijn bij waterschappen en provincies

manier van onderzoeken: het bedrijfsleven

resultaten begin september zijn gepresen-

nog niet goed doorgedrongen, maar ook

en de primaire ondernemers sturen het

teerd. In het project in de Duin- en Bollen-

niet bij boeren zelf’, vertelt begeleider Abco

onderzoek aan en een groot deel van de

streek is de traditionele vruchtwisseling van

de Buck vanuit Wageningen UR.

uitwerking gebeurt op de bedrijven zelf.

1 op 3 verruimd tot 1 op 7. Naast bol-

WaterWerken is een landelijk netwerk met

Een groot aantal onderzoeksprojecten en

gewassen zijn ook vaste planten, sierhees-

agrariërs uit vrijwel alle provincies. Ze zijn al

innovaties is nu gebundeld in een Engels-

ters en zomerbloemen geteeld. Daarnaast is

bezig met waterbeheer of hebben plannen

talig boek om ook de internationale

op twee percelen het organische stofgehalte

daartoe. Ze komen regelmatig bij elkaar om

biologische sector op de hoogte te brengen

verhoogd en biologisch geteeld.

ervaringen uit te wisselen en kennis op te

van de Nederlandse aanpak. Het boek

Vooral het hogere organische stofgehalte

doen. Zo is er een excursie geweest naar

beschrijft uitgebreid hoe het onderzoek is

verminderde de aantasting van bodem-

Waterpark Het Lankheet, een onderzoeks-

georganiseerd via het kennisnetwerk Bio-

gebonden ziekten en plagen, maar ook de

project in Overijssel waar beekwater in een

connect. Daarnaast gaat het dieper in op de

ruimere vruchtwisseling had effect. Wel was

rietveld wordt gezuiverd en waar maatrege-

belangrijkste onderzoeksthema’s waaronder

het moeilijk het organische stofgehalte op

len worden genomen tegen verdroging.

de bodem, veredeling en veehouderij.

peil te houden en kwamen er nog veel

De WaterWerkers hebben intussen een

Info: Wijnand Sukkel, e wijnand.sukkel@wur.nl

wortelonkruiden voor.

W. Sukkel and M. Hommes (eds), 2009.

De bollentelers ervaren de regelgeving rond

Research on organic agriculture in the

organische mest als een bedreiging voor het

Netherlands. Wageningen UR and

behoud of verbeteren van de bodemkwaliteit.
Organische stof op duinzandgrond wordt
namelijk sneller afgebroken dan op andere
zandgronden. Het is lastig het gehalte op
peil te houden, laat staan te verhogen. In dit
project werd het organische stof gehalte wel

>

Louis Bolk Instituut

Samenwerking voor
duurzame landbouw
‘Duurzaamheid is niet iets wat je er zomaar
even bij doet, als een leuk groen toefje op

in één keer verhoogd door toediening van

business as usual.’ Dat zei directeur-

veen met daaraan toegevoegd 5% stalmest.

generaal Annemie Burger van LNV in

De telers zijn gewend alleen stalmest toe te

september tijdens de conferentie Groene

dienen. Dit is echter aan een maximum

Urgentie, waar ze een boek in ontvangst

innovatiekort
nam over de overgang naar een duurzame

runderdrijfmest met retourstromen uit de

benut. Na compostering mogen deze

Nederlandse agrarische sector. Haar uit-

maatschappij op biologische bedrijven. Dat

reststromen als meststof of bodemverbe-

spraak sluit goed aan bij de mening van de

komt naar voren uit een literatuurstudie.

teraar op de akker worden gebracht. De

groep Wageningse wetenschappers van het

Nu nog komen veel nutriënten en organische

biologische landbouw kan hiermee zijn

boek, die een pleidooi houden voor meer

stof terecht in de keten en bij consumenten.

nutriëntentekort vrijwel volledig oplossen.

samenwerking tussen wetenschappers,

Een aparte biologische retourstroom is niet

Gebruik past ook goed bij het groene imago

overheid en het bedrijfsleven. Alleen op die

haalbaar. Daarvoor zijn de hoeveelheden te

van de sector.

manier kan de Nederlandse agrarische

klein. Meestal zijn biologische en gangbare

Daarnaast zijn er reststromen die volgens

sector sneller verduurzamen.

stromen ook niet van elkaar te scheiden.

de Afvalstoffenwet niet als meststof of

Transities, die al snel een periode van 20

Zo komt groenteafval van huishoudens on-

bodemverbeteraar mogen worden gebruikt,

tot 30 jaar in beslag nemen, volgen een

gescheiden in de groenbak en het riool.

maar wel samen met (runder)drijfmest

weg van vele kleine stapjes voorwaarts, en

Reststromen uit natuurgebieden en van

worden covergist. Deze afvalstoffen kunnen

soms achterwaarts, met een niet zo erg

slootkanten en wegbermen bieden wel

vervolgens alsnog naar de biologische

voorspelbare eindsituatie. Het is vooral een

goede kansen. Het gaat om grote hoeveel-

landbouw.

proces van gezamenlijk leren over wat

heden en het wordt grotendeels nog niet

Info: Peter Dekker, e peter.dekker@wur.nl

werkt en wat niet werkt. In dat leerproces is
het nuttig om de innovatiekracht en praktijkkennis van vooruitstrevende ondernemers
en de theoretische kennis van wetenschappers samen te brengen. Daardoor kunnen
nieuwe perspectieven op een oplossing
ontstaan. Voor de wetenschap levert zo’n
samenwerking ook weer nieuwe inzichten
op. Het boek laat zien dat zo’n transitieproces niet alleen voor agrarische ondernemers en beleidsmakers nieuwe werkwijzen oplevert, maar ook voor onderzoekers en hun onderzoeksinstellingen.
Gaandeweg groeit Wageningen UR toe naar
een ‘derde generatie universiteit’ met meer
samenhang tussen onderwijs, wetenschap
en toegepast onderzoek in interactie met
het bedrijfsleven.
Info: Krijn Poppe, e krijn.poppe@wur.nl,
Krijn J. Poppe, C. Termeer and M.
Slingerland (eds), 2009. Transitions towards
sustainable agriculture and food chains in
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peri-urban areas, Wageningen UR.

Kringloop sluiten met
maaisel

>

Website BioKennis vernieuwd
De website www.biokennis.nl is vernieuwd. Op de site is alle onderzoekskennis over en voor
biologische landbouw toegankelijk. Nieuw is dat nu elke sector zijn eigen pagina heeft, met
alle voor die specifieke sector relevante informatie bij elkaar. Alle sectorpagina’s zijn ook te
openen met een eigen url. Hiermee komt de ondernemer direct bij de informatie die hij

Het structurele nutriëntentekort in de bio-

zoekt. Op de sectorpagina’s hebben ook de bedrijfsnetwerken – studiegroepen van in totaal

logische landbouw is het gemakkelijkst te

vijfhonderd biologische ondernemers – een eigen plek. Nieuwsberichten hebben een centrale

verminderen met reststromen uit bermen en

plaats, met onder elk bericht een koppeling voor meer informatie. De site laat verder zien

natuurgebieden. Een andere mogelijkheid is

wat de rol is van bioKennis binnen het innovatienetwerk Bioconnect.

covergisting op biologische bedrijven van

Info: Paulien van Asperen, e paulien.vanasperen@wur.nl
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