2 à bioKennis

4

18

Kennisketen

Participatief onderzoek

De intensieve samenwerking van praktijk en onderzoek, vanaf vraag
articulatie en projectvorming tot uitvoering van onderzoek en commu
nicatie is de basis voor een optimale kennisbenutting. Dat vergt dan
wel een zorgvuldige en gerichte aanpak van de communicatie vanuit
de kennis. Visie, beleid en aanpak komen in dit artikel aan de orde.

De intensieve samenwerking tussen onderzoek en praktijk leidt
tot onderzoeksresultaten die beter toepasbaar zijn voor de praktijk.
Wat zijn de kritische succesfactoren van deze samenwerking?
Een perspectief vanuit de betrokken onderzoekers.
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Duurzaamheidsprestaties

In bioKennis werken Wageningen UR en Louis Bolk Instituut samen
aan onderzoek en kenniscommunicatie in de biologische landbouw.
In dit artikel het verhaal van bioKennis, een verhaal van bundeling van
krachten, van eenduidige communicatie gericht op de eindgebruikers.

Integrale duurzaamheid staat centraal in de biologische landbouw.
Hoe staat de sector ervoor? Recent onderzoek biedt inzicht in de
prestaties in de praktijk, afgezet tegen de de eigen ambities en de
ontwikkelingen in de gangbare landbouw.

Beste lezer,
De biologische landbouw is een op duurzaamheid gerichte keten met een gecertificeerd product
en een sterk groeiende markt. De totale waarde van de biologische omzet in Nederland was
in 2010 € 1,5 miljard (bron: Biomonitor 2010). De helft hiervan was afzet van biologische
producten in Nederlandse supermarkten en speciaalzaken, de andere helft was export van
biologische producten. Dit marktaandeel is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid, ondersteund
door convenanten tussen overheid en bedrijfsleven. Opvallend hierbij is de toename van de
groei in de tijd. Voor 2008 varieerde de jaarlijkse groei van 5 tot 10 %. Vanaf 2008, het
startjaar van de economische crisis is de groei structureel boven de 10% komen te liggen.
Biologische landbouw laat zien dat er een vraagmarkt is voor duurzame producten, met
consumenten die bereid zijn om te betalen voor de meerwaarde en de meerprijs. Biologische
producten zijn gemiddeld 30% tot 50% duurder dan gangbare producten.
De sterke groei van de biologische sector is in de afgelopen acht jaar door het ministerie volop
ondersteund met kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling gericht op het wegnemen van
belemmeringen en het benutten van kansen in de bedrijfsvoering van de individuele bedrijven
in de samenwerking in ketenverband. Met als doel het verlagen van de kostprijs, het toevoegen
van waarde, de verdere verduurzaming en het meer robuust maken van de geleverde prestaties.
De kennisontwikkeling werd volledig aangestuurd door de sector zelf via het kennisnetwerk
Bioconnect. De financiering kwam van het ministerie van Economische zaken Landbouw en
Innovatie (EL&I). Wageningen UR (University & Research centre) en Louis Bolk Instituut zijn
daarbij de belangrijkste kennispartners.

BIO
INKT
This publication has been printed on Butterfly FSC Mixed Credit,

Dit magazine, dat verschijnt bij gelegenheid van het congres Biologische landbouw: ‘Innoveren
met ambitie’, laat een staalkaart zien van de successen en innovaties die het gevolg zijn van
de langjarige intensieve samenwerking van onderzoek, bedrijfsleven en overheid. Een aantal
verdiepende artikelen gaat verder in op wat er bij komt kijken om deze intensieve samenwerking
vorm te geven en een goede kennisketen op te zetten.
Ik wens u veel leesplezier.

Go Matt FSC Mixed Credit and with environmentally friendly ink.
FSC is an independent, non-governmental, not-for-profit organization
established to promote the responsible management of the world’s forests.

Frank Wijnands, Wageningen UR, clusterleider biologische landbouw, 2004-2011

