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ʻKennis komt niet vanzelf
naar de akkerbouwer toeʼ
Hoe is het gesteld met de akkerbouwkennis in Nederland? Waar gaat
het goed en waar niet? Is er nog voldoende belangstelling voor de sector
en hoe zorgen we ervoor dat er de komende jaren niet te veel kennis
verloren gaat? Akker Magazine sprak hierover met vijf deskundigen uit
verschillende disciplines in de akkerbouw. „Kennis komt niet vanzelf naar
de akkerbouwer toe.”

Door het verdwijnen van allerlei collectieven,
zoals de productschappen, is de kans dat er
kennis verloren gaat zeker aanwezig. Dat zegt
Jacco van der Wekken, directeur van DLV Plant.
„Voor de ondernemende akkerbouwer wordt
het inkopen van kennis steeds belangrijker. Wil
hij boer blijven, dan moet hij de kennisinstroom
voor zijn bedrijf apart organiseren en inkopen.
Dat is in andere sectoren van de land- en
tuinbouw al verder ontwikkeld.”

Boerenverstand
Volgens Paul Struik, hoogleraar
Plantenwetenschappen aan de WUR, hoeft
kennis tegenwoordig niet meer verloren te
gaan. Die kan worden vastgelegd in allerlei
media, modellen en systemen. „Waar ik
wel bang voor ben, is dat het inzicht en het
begrijpen – inclusief het boerenverstand
– verloren gaat, waardoor nieuw te
verkrijgen kennis moeilijker inpasbaar wordt.
Ontwikkelingen worden daardoor steeds
moeilijker te sturen of te beheersen.”
Jan Paul van Hoven, directeur van
landbouwbedrijf de Wilhelminapolder,
is minder pessimistisch. „We hebben te
maken met een sterke veroudering van de
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bedrijfshoofden, maar zie ik toch overal
jonge, zeer goed opgeleide ondernemers
bezig met bedrijfsopvolging. Omdat ze jong
en vol enthousiasme zijn, zien ze ook weer
hele andere mogelijkheden voor de uitbouw
van het bedrijf en de samenwerking met
anderen.”
Veel van de belangrijke kennis wordt binnen
de bedrijven van generatie op generatie
overgedragen, vult voorzitter Teun de Jong
van de NAV aan. „Als bedrijven groter worden,
gaat kennis niet verloren. Bij grotere bedrijven
zie je een tendens naar meermansbedrijven.
Dat biedt juist weer kansen voor specialisatie.”
Ook Jaap Haanstra, vakgroepvoorzitter
van LTO Akkerbouw, denkt niet dat er
zomaar kennis verloren gaat. „Maar met de
moderne communicatietechnieken wordt
kennisoverdracht in de toekomst wel anders.”

HBO-opleiding
De akkerbouwdeskundigen zijn het echter ten
dele eens met de stelling dat het behoud van
kennis en het hebben van een HBO-opleiding
door de toekomstige generatie hand in hand
gaan. Een startende boer moet in ieder geval
wel een HBO-denkniveau hebben, vinden De

Jong, Haanstra en Struik. „Maar een opleiding
zegt niet alles over de in de praktijk gebrachte
kennis”, aldus De Jong.
Het gaat er vooral om dat je bereid bent ‘out
of the box’ te denken, zegt Van Hoven. „Het
moderne HBO-onderwijs stimuleert dit. Wij
hebben in ons eigen bedrijf ook weer gezien
dat een jonge medewerker besloot thuis
bedrijfsopvolger te worden. Gevolg is wel dat
hij nog een pittige HBO-studie gaat volgen.
Een initiatief dat ik met enthousiasme heb
begroet en spontaan heb besloten als coach
op te treden. Zijn opvolger is overigens een
HBO-er die graag op de werkvloer actief is. Ik
ben benieuwd en zie het als een uitdaging om
zo’n enthousiaste, goed opgeleide knaap tot
ontwikkeling te laten komen.”
Het hebben van een HBO-opleiding is geen
garantie om een goede akkerbouwer te zijn,
besluit Van der Wekken. „Je moet jezelf goed
kennen, een HBO-opleiding kan daar zeker
bij helpen. Een startende akkerbouwer moet
doen waar hij goed in is en de dingen die hem
minder afgaan uitbesteden of zo organiseren
dat ze voor zijn bedrijf wel goed gaan. Basis
voor de startende akkerbouwer is dat hij de
teelt graag doet en dat hij zin heeft om te
ondernemen.”
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Jacco van der Wekken, directeur DLV Plant

‘Behoefte aan onafhankelijke
kennis neemt toe’
Een aantal senior adviseurs maakt zich
ernstig zorgen over de teloorgang van
kennis in de akkerbouw. Zij zeggen: er
zijn nog maar heel weinig adviseurs die
het hele werkveld van de akkerbouwer
kunnen overzien en daardoor essentiële
kennis aan elkaar kunnen koppelen. Hoe
denkt u hierover?
„Om het hele werkveld van de akkerbouwer
te kunnen overzien, moet je je steeds meer
specialiseren in kennis. Dit vraagt de volledige
aandacht van de adviseur. Deze aandacht voor
kennis kan niet worden gecombineerd met
andere activiteiten. Deze lijn is al een aantal
jaren geleden ingezet door vooroplopende
akkerbouwers. Het alleen maar bezig zijn
met kennis over het hele werkveld van de
akkerbouwer, vraagt mensen die dat goed
kunnen en willen. Doordat we binnen DLV Plant
gespecialiseerd zijn in kennis, kunnen onze
adviseurs het werkveld van de akkerbouwer
overzien en essentiële kennis aan elkaar
koppelen. Zeker ook omdat ze in teamverband
werken en veel kennis kunnen uitwisselen.
Het aantal adviseurs dat op deze manier wil
werken, neemt de komende jaren toe. Dat is
ook de trend die we zien bij DLV Plant.”
Met de toenemende commercialisering
in de landbouw is kennis de afgelopen
decennia steeds gekleurder geworden.
Hoe gaan jullie – als onafhankelijke
adviespartij – daarmee om?
„Door de verregaande commercialisering
van de landbouw is gekleurde kennis van
diverse partijen inderdaad toegenomen.
DLV Plant is volledig onafhankelijk in
kennis. Je ziet in de akkerbouw dan ook een
toenemende behoefte aan onafhankelijke
kennis, los van welke activiteit dan ook. Wij
investeren veel in kennisontwikkeling door
het opzetten van innovatieve projecten,
demovelden en praktijkonderzoek op onze
vernieuwingsbedrijven. In een aantal gevallen
ook in combinatie met ondernemers.”

omgekeerde trend waar te nemen: mensen
die eerst hun loopbaan elders zijn gestart,
willen zich verder specialiseren in kennis (in
de hele breedte van het akkerbouwbedrijf),
zonder combinatie met een andere activiteit,
en zetten hun carrière voort bij DLV Plant. Het
werk als onafhankelijk adviseur is uitdagend
en intensief. Dit boeit en bindt mensen.”
U en uw mensen komen veel op
akkerbouwbedrijven. Waar liggen naar uw
mening de grootste kennishiaten? Ofwel:
op welk vlak moeten akkerbouwers het
meest worden bijgespijkerd?
„Akkerbouw is meer en meer topsport. Daar
mogen geen fouten bij gemaakt worden.
Dit vraagt van de akkerbouwer om up to
date te blijven met kennis op het gebied van
teelttechniek en deze kennis op de juiste
manier toe te passen. Teeltkennis blijft de
basis voor elke akkerbouwer, die moet in orde
zijn en blijven. Daarnaast is uiteraard kennis
van de markt essentieel. Het gaat hierbij niet
alleen om marktkennis, maar ook om het
netwerk dat je hebt met marktpartijen.”
Behalve DLV zijn er tal van andere
(commerciële) partners die akkerbouwers

van advies en kennis voorzien, vaak ook
nog eens gratis. Wat is de meerwaarde
van DLV-kennis?
„DLV Plant levert uitsluitend kennis; objectief
en onafhankelijk. Niet in combinatie met
welk product dan ook. Daarnaast nemen
onze adviseurs ook de hele breedte van het
akkerbouwbedrijf mee in hun pakket. Dus ook
advies over bijvoorbeeld bodem, bouwplan,
economie en strategie.”
Stel, u mag een groep akkerbouwers
de komende winter een gratis 5-daagse
cursus aanbieden. Welke van de drie
onderstaande opties – waarvan u de
inhoud nog niet kent - zou u hen dan
aanraden? En waarom?
tQMBOUFOUFFMU
tCFESJKGTFDPOPNJF
tIBOEFMNBOBHFNFOU
„Kennis over plantenteelt en bedrijfseconomie
is in te kopen en heeft vaak betrekking op de
speciﬁeke bedrijfssituatie. De voorkeur zou
dan ook uit moeten gaan naar een cursus
PWFSIBOEFMNBOBHFNFOU)FUIFCCFOWBO
een netwerk, relaties en marktkennis zijn van
essentieel belang om succesvol te kunnen
groeien als ondernemende akkerbouwer.” X
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De afgelopen decennia was er regelmatig
de klacht: akkerbouwers leiden jonge
DLV’ers op, waarna ze na een jaar of
drie, vier naar een commercieel bedrijf
gaan waar ze meer kunnen verdienen.
Hoe houdt u uw mensen – en dus ook uw
kennis - vast?
„Dit behoort echt al een heel aantal jaren
tot het verleden. Er valt de laatste jaren een
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Teun de Jong, voorzitter NAV:

‘NAV staat open voor één
krachtige akkerbouworganisatie’
Heeft een kleine organisatie als de
NAV voldoende kennis in huis om de
belangen van de akkerbouw te kunnen
behartigen?
„Het bureau van de NAV is inderdaad klein.
Maar de NAV heeft een uitgebreid netwerk
van actieve en betrokken leden die verenigd
zijn in werkgroepen Deze werkgroepen
staan borg voor een directe betrokkenheid
van de praktijk bij de belangenbehartiging.
Over de kwaliteit en de inzet van deze
werkgroepen zijn wij bijzonder tevreden.
De NAV stelt duidelijk prioriteiten in de
belangenbehartiging en beperkt zich tot
nationaal en EU-landbouwbeleid (faire
prijzen, vraag en aanbod in balans) en
faire prijzen voor de ‘vrije producten’ door
een gelijkwaardige positie van telers in
de keten. Als derde richt de NAV zich op
beleidsterreinen als bodemvruchtbaarheid,
bemesting en plantenziekten, waar LTO door
belangentegenstellingen steken laat vallen.”
Akkerbouwers zijn steeds minder geneigd
hun erf af te komen om kennis te
vergaren. Nieuwe communicatiemiddelen
dwingen tot nieuwe kanalen/
mogelijkheden om kennis te verspreiden.
Welke initiatieven neemt de NAV hierin?
„De NAV werkt al met meningsvorming
via de website en door twitterberichten.
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Rond de jaarwisseling starten we met het
periodiek peilen van de mening van de leden,
en soms ook van alle akkerbouwers, over
actuele kwesties. Via e-mail-vragenlijsten
hebben we de afgelopen jaren al een aantal
keren de mening van de leden gepeild,
maar vanaf de jaarwisseling gaan we dat
frequent doen via een internetapplicatie. Op
eigentijdse wijze gaan we onze achterban
nog meer betrekken en inschakelen bij de
akkerbouwbelangenbehartiging.”
Door het opheffen van de
productschappen komt het door het
Productschap geﬁnancierde onderzoek
ook te vervallen. De NAV wil dat
onderzoek op peil houden. Hoe denkt u
dat te bewerkstelligen?
„Het beste zou zijn dat de politiek op haar
dwaling terugkomt om de productschappen
op te heffen. Maar er is wel een andere
mogelijkheid. Het nieuwe Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid maakt het waarschijnlijk
mogelijk producentenverenigingen en
interbranche-organisaties te vormen. In deze
organisaties zouden de fytosanitaire en andere
regelingen en de gezamenlijke ﬁnanciering
van het praktijkonderzoek ondergebracht
kunnen worden. Daarvoor is echter wel nodig
dat de producentenvereniging of interbrancheorganisatie, bijvoorbeeld opgericht door LTO

en NAV, door de overheid wordt erkend.
Eigenlijk is dit een afgeslankt productschap
in een nieuw jasje. Een complicatie is nog wel
dat de regering in 2014 de productschappen
wil opheffen en het nieuwe GLB op 1 januari
2014 waarschijnlijk nog niet in werking treedt.
Hier moet dus nog een oplossing voor worden
gevonden.”
Wordt het niet tijd dat LTO en NAV
de krachten bundelen en kennis
en ervaring stoppen in één grote
akkerbouworganisatie?
„Het liefst zouden wij als NAV één krachtige
akkerbouworganisatie willen vormen met
LTO Noord Akkerbouw, ZLTO Akkerbouw,
LLTB Akkerbouw en VTA. Het aanvankelijke
doel van LTO was dat de provinciale
bonden in de LTO zouden opgaan en dat
de sectoren autonoom zouden worden.
De NAV is destijds afgehaakt toen LTO
besloot tot de ‘kanteling’, waarbij de
regio’s boven de sectoren gesteld werden.
Hierdoor heb je de huidige situatie dat bij
conﬂicterende belangen (bijvoorbeeld mest)
de standpuntbepaling in overleg tussen
de sectoren plaatsvindt, met verwaterde
compromissen tot gevolg en waarbij de
akkerbouw steeds aan de achterste speen
ligt. De NAV staat open voor nieuwe
initiatieven die leiden tot één krachtige
akkerbouworganisatie.”
Stel, u mag een groep (collega-)
akkerbouwers de komende winter
een gratis 5-daagse cursus aanbieden.
Welke van de drie onderstaande opties –
waarvan u de inhoud nog niet kent - zou
u hen dan aanraden? En waarom?
tQMBOUFOUFFMU
tCFESJKGTFDPOPNJF
tIBOEFMNBOBHFNFOU
v*L[PVIBOEFMNBOBHFNFOUBBOSBEFO/JFU
omdat plantenteelt en bedrijfseconomie niet
nuttig zijn, maar hier is meestal meer kennis
van aanwezig of gemakkelijker te verkrijgen
van teeltbegeleiders, boekhoudbureaus en
buitendienstmedewerkers van de handel en
industrie.
)BOEFMNBOBHFNFOUXPSEUOJFUBMMFFO
minder aangeboden in het agrarisch
onderwijs, hierbij speelt ook de factor ‘talent’
een rol. Die kan worden gestimuleerd door er
meer over te leren en er over na te denken.
Overigens vind ik dat elke akkerbouwer op
alle drie de vlakken bij moet blijven.”
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Jaap Haanstra, vakgroepvoorzitter LTO Akkerbouw

‘Akkerbouwer moet weten
waar hij zijn kennis haalt’
Wat betekenen de aangekondigde
bezuinigingen door LTO Noord en ZLTO
voor het behoud van de kennis voor
de akkerbouwsector? Hebben beide
organisaties straks nog wel voldoende
kennis in huis om de akkerbouwer bij te
staan?
„Als landelijk voorzitter van de vakgroep
akkerbouw van LTO Nederland houd ik mij
niet bezig met hoe regionale organisaties
herstructureren. Ik weet alleen, en dat is het
uitgangspunt, dat de belangenbehartiging
voor de akkerbouw onverkort doorgaat.”
De traditionele sectoravonden zijn
zeer informatief, maar trekken relatief
weinig leden. Het is dus hoog tijd voor
een nieuwe koers. Hoe willen jullie in
de toekomst kennis uitwisselen met de
leden?
„Onze ledenbinding verzorgen we door
sectoravonden, secties – rechtstreeks ingevuld
door de afdelingen - die de landelijke
vakgroep voor bespreken, nieuwsbrieven die
verstuurd worden naar enkele duizenden
akkerbouwers en via Nieuwe Oogst en
het vakkatern Gewas. Kennisuitwisseling
vindt ook plaats op sectoravonden en
vaktechnische dagen en we hebben
natuurlijk Kennisakker.”

Onze samenwerking met de NAV is zeer goed
en onze standpunten komen meestal wel
overeen. We vormen gezamenlijk een sterke
akkerbouwvertegenwoordiging daar waar
nodig is.”
Wat betekent het opheffen van de
productschappen voor de akkerbouw?
„Het opheffen van de productschappen is
een lastige zaak. Met name daar waar het
om regelgeving gaat. We zijn natuurlijk op
zoek naar een oplossing om essentiële zaken
geregeld te houden. Belangrijk is of het
ministerie van Economische Zaken en het
kabinet ons daar de ruimte voor gunt.”

Stel, u mag een groep akkerbouwers
de komende winter een gratis 5-daagse
cursus aanbieden. Welke van de drie
onderstaande opties – waarvan u de
inhoud nog niet kent - zou u hen dan
aanraden? En waarom?
tQMBOUFOUFFMU
tCFESJKGTFDPOPNJF
tIBOEFMNBOBHFNFOU
„Hij zal alle vaardigheden nodig hebben.
Succes in de toekomst wordt meer dan in
het verleden bepaald door de verschillende
disciplines te beheersen en door te weten
waar je de nodige kennis haalt. Kortom: we
worden topondernemers.” X
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Welke rol ziet u in de nabije toekomst
voor AgriConnect weggelegd? Is dit
voor akkerbouwers een toekomstig
middel om op efﬁciënte wijze kennis
te vergaren, te bundelen en uit te
wisselen?
„De akkerbouw maakt nog mondjesmaat
gebruik van AgriConnect. Er wordt nu wel
wat met dit medium geëxperimenteerd door
andere sectoren. We wachten eerst even af
om te zien hoe het hen vergaat.”
Wordt het niet tijd dat LTO en NAV
de krachten bundelen en kennis
en ervaring stoppen in één grote
akkerbouworganisatie?
„Dat vind ik een wat bijzondere vraag. Wij
zijn onderdeel van LTO Nederland, een
organisatie die is opgebouwd uit sectoren.
Daarin kunnen we niet zomaar met andere
partijen een akkerbouwvakbond vormen.
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Jan Paul van Hoven, directeur landbouwbedrijf Wilhelminapolder

‘Plantenteelt is corebusiness
van akkerbouwer’
Is er nog wel toekomst voor kleinere
akkerbouwbedrijven? Of moeten we
meer toe naar grote bedrijven als de
Wilhelminapolder, waar de kennis is
verdeeld over specialisten in plaats
van de generalisten op een gemiddeld
akkerbouwbedrijf?
„Kleinere bedrijven zullen zich steeds meer
gaan specialiseren en zullen daar hun kracht
moeten tonen. Toegevoegde waarde blijft
het sleutelbegrip, dat geldt overigens net zo
goed voor grote bedrijven. Juist de kleine
bedrijven moeten zich meer realiseren
dat zij zich moeten richten op het gebruik
van kennis. Ze moeten niet denken: dat
gaat mijn deur wel voorbij. Verder zijn er
genoeg mogelijkheden om kennis samen te
verwerven en vervolgens op het individuele
bedrijf toe te passen. Juist na dit natte najaar
blijkt maar weer eens welk een slagkracht de
relatief kleinschalige akkerbouw heeft!”
Waar liggen volgens u de meeste
kennishiaten? Op welk vlak moeten
de akkerbouwers het meest worden
bijgespijkerd?
„Akkerbouwers moeten zich primair
richten op de plantenteelt, alle andere
zaken kunnen ze van buitenaf inhuren of
volledig uitbesteden aan derden. Binnen de
plantenteelt zijn er nog vele kennisvragen
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die ertoe leiden dat wij ieder jaar weer voor
verrassingen komen te staan. Natuurlijk is het
zo dat alles buiten ligt en dat we vanwege
het weer niet altijd invloed hebben op de
groei van het gewas. Anderzijds denk ik
dat er nog volop mogelijkheden zijn om
tijdens de groei bij te sturen. Wat betreft
genetica hebben we het als sector op een
aantal punten laten liggen. Positief is de
ontwikkeling van de suikerbiet, negatief de
opbrengst van de tarwe.”
Jonge boeren worden steeds hoger
geschoold. Liggen theorie en praktijk
inmiddels niet te ver uit elkaar? Weet
de volgende generatie nog wel van
aanpakken?
„Geen enkel probleem. Natuurlijk zijn er
jongeren die de uitdaging oppakken en de
handen uit de mouwen steken. Vandaag
de dag wordt er anders onderwijs gegeven,
maar ze weten allemaal hoe ze de koe bij
de horens moeten vatten. Het in de kop
stampen van kennis is niet nuttig gebleken:
je moet vandaag een probleem weten op
te lossen. Kennis kun je via Google wel te
pakken krijgen.”
Bij de Wilhelminapolder gaan landbouw
en recreatie hand in hand. U leidt ook
groepen burgers rond op het bedrijf.

Toch wordt de kloof tussen stad en
platteland steeds groter. Welke rol
kan de akkerbouwer spelen in een
betere informatieverstrekking over zijn
producten richting de consument?
„Onze rol hierin is ook maar een beperkte.
We gaan nu wel weer extra aandacht
besteden aan onze website en actief
communiceren over het bedrijf. Voor mij is
duidelijk dat we er als sector al ontzettend
veel aan hebben gedaan, maar tegelijkertijd
realiseer ik me dat het nooit genoeg is.
Voor iedere boer ligt hier een schone taak.
Moeilijk is het niet: enthousiast praten over
je vak, dat kan iedereen. Meer hoef je niet te
doen. Mopperen moet je thuis doen!”
U heeft zich in het verleden ingezet
voor het KodA (Kennis op de Akker),
met als doel meer wetenschappelijke
akkerbouwkennis ook daadwerkelijk
bij de boer op het erf te krijgen. Wat is
hiervan terecht gekomen?
„De resultaten zijn zeker bemoedigend,
alleen heb ik me nooit gerealiseerd dat
het zo moeilijk is alle neuzen in dezelfde
richting te krijgen. Verder is de ﬁnanciering
een geweldig probleem. Vreemd, want
de acceptatie van GPS-apparatuur op de
trekker voltrekt zich in hoog tempo en
dat mag vandaag de dag best wat kosten.
Maar als het gaat over de ICT-component
leunt iedereen achterover en zeggen we
te makkelijk ‘wat gebeurt er als we niets
doen?’. Nou, dan blijven we voorlopig allerlei
administratieve zaken een beetje handmatig
en ongecoördineerd uitvoeren.”
Stel, u mag een groep akkerbouwers
de komende winter een gratis 5-daagse
cursus aanbieden. Welke van de drie
onderstaande opties – waarvan u de
inhoud nog niet kent - zou u hen dan
aanraden? En waarom?
tQMBOUFOUFFMU
tCFESJKGTFDPOPNJF
tIBOEFMNBOBHFNFOU
„Plantenteelt is de corebusiness van een
akkerbouwer. Hij ‘bouwt’ op de ‘akker’
zijn gewas en moet daar alle aandacht op
richten: eerst de hoogste opbrengst behalen
daarna de opbrengst vermenigvuldigen met
de prijs. Als er geen opbrengst is, heb je ook
niets aan een goede prijs. Natuurlijk zijn de
andere vakken ook belangrijk, maar daar kun
je makkelijker externe deskundigheid voor
inhuren. Of de afzet van je product via een
pool of anderszins regelen.”
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Paul Struik, hoogleraar Plantenwetenschappen WUR

‘Kennismarkt wordt
steeds internationaler’
Op welke kennisgebieden in de
akkerbouw is de komende jaren
onderzoek nodig en waarom?
„Er moeten doorbraken worden gerealiseerd
in opbrengend vermogen en in efﬁciëntie
van het gebruik van hulpbronnen.
Meer met minder. Dat kan alleen als we
in staat zijn om de schat aan nieuwe
kennis op het gebied van de moleculaire
wetenschappen, de genetica en vele andere
wetenschapsgebieden ook werkelijk te
gaan benutten voor het krijgen van betere
gewassen. Verder is steeds meer informatie,
interpretatie, beslissingsondersteuning en
voorspellend vermogen nodig om de teelt te
ﬁnetunen.”
Komt de kennis van WUR wel in
voldoende mate bij de akkerbouwer
terecht?
„Minder dan vroeger. Het lineaire
model voor kennisoverdracht werkt
onder andere – maar niet alleen - door
overheidsbezuinigingen minder effectief.
WUR zou zich opnieuw moeten bezinnen
op zijn rol als kennisoverdrager. De rol van
de wetenschapper/onderzoeker is sterk
veranderd, de aard van de problematiek
ook. Daar past een andere manier van
kennisoverdracht bij. Niet alleen door het
gebruik van moderne technieken en media,
maar juist ook door anders met kennis en
kunde om te gaan. Het merkwaardige is
dat we als universiteit nieuwe vormen van
kennisoverdracht wel uitgebreid onderzoeken
en uitproberen in de zuidelijke landen, maar
veel leerstoelgroepen doen dat veel minder in
eigen land.”

Wat is het belang van wetenschappelijk
onderwijs voor de akkerbouw? Welke rol
kan WUR daarin spelen?
„Er is grote behoefte aan generalisten die
vanuit een helicopterview een teelt begrijpen.
Die werden vroeger academisch opgeleid,
maar zijn er steeds minder, ook in het
onderzoek. Er moeten weer mensen opgeleid
worden die vanuit de breedte de diepte in
kunnen. De huidige trend is vanuit de diepte
de breedte in en dat is volgens mij veel
moeilijker. De rol van WUR zal daarbij kleiner
worden. De trend om meer concurrerende
universiteit te willen zijn en minder dienstbaar
aan de landbouwsectoren is onomkeerbaar.”
Jonge boeren worden steeds hoger
opgeleid. Liggen theorie en praktijk
inmiddels niet te ver uit elkaar? Weet
de volgende generatie nog wel van
aanpakken?
„Ik denk niet dat de volgende generatie
niet van aanpakken weet. Ik heb het volste
vertrouwen in de volgende generatie. We
weten steeds meer en de praktijk wordt

steeds ingewikkelder. Het grappige is dat de
kennistoename niet aansluit bij de toename
van de complexiteit van de maatschappij. Om
die complexiteit bij te houden, moeten boeren
wel steeds hoger worden opgeleid, maar
vooral via competentiegericht onderwijs en
niet via ‘kundes’ en ‘logieën’.”
Stel, u mag een groep (collega-)
akkerbouwers de komende winter
een gratis 5-daagse cursus aanbieden.
Welke van de drie onderstaande opties –
waarvan u de inhoud nog niet kent - zou
u hen dan aanraden? En waarom?
tQMBOUFOUFFMU
tCFESJKGTFDPOPNJF
tIBOEFMNBOBHFNFOU
„Akkerbouwers hebben meestal genoeg
verstand van hoe ze een gewas moeten telen.
Als ze dat niet weten, waren ze immers allang
failliet. De meeste akkerbouwers zijn naar mijn
mening ook heel goed in rekenen, om dezelfde
SFEFO)BOEFMNBOBHFNFOUMJKLUNJKEFCFTUF
optie, omdat dat helpt om nieuwe wegen te
verkennen en waar mogelijk in te slaan.” 

Copyright foto

Hoe gaat WUR speciﬁeke kennis in
de markt zetten? Zijn daar externe
kennispartners bij nodig?
„Er bestaat een neiging om kennis te
vermarkten in plaats van te delen. Gelukkig
hoef ik als universitair medewerker dat
nog niet te doen. De kennismarkt wordt
ook steeds internationaler. Instituties die
kennis behoeven, kunnen dat inkopen op
een internationale markt bij de beste of
goedkoopste leverancier. Wetenschappelijke
instellingen werken ook niet meer alleen
voor hun eigen achterban. Markten voor
kennisproducten worden dynamisch en de
concurrentie gaat drastisch toenemen. Voorop
lopen wordt vreselijk duur, dus samenwerking
wordt een noodzaak.”
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