Biologische varkenshouderij

Onderzoekers en bedrijfsleven
houden elkaar scherp
Twee biologische varkenshouders, twee vertegenwoordigers van de mengvoerindustrie en een aantal onderzoekers
vormen met elkaar het Bioconnect-projectteam Voeding biologische varkens, dat met ideeën komt voor onderzoek,
het onderzoek uitvoert en bijstuurt en becommentarieert. Stakeholders én onderzoekers willen niet meer anders.
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Biologisch veehouder Joost van Alphen (links) en Achim Tijkorte van mengvoederbedrijf ForFarmers: “Wat wij aandragen voor onderzoek wordt heel serieus genomen”.
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Bedrijfsleven stuurt biologisch onderzoek
De biologische sector bepaalt zelf welke kennis er nodig is en hoe die bij de bedrijven terecht komt. Deze inhoudelijke aansturing is in 2005 van
start gegaan met het nieuwe model van vraagsturing: Bioconnect, Kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding. Alle sectoren kennen
productwerkgroepen waar bedrijfsleven uit de hele keten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk kennisprojecten formuleren en inhoudelijk
aansturen. Onderzoekers adviseren hierbij. Ieder kennisproject wordt weer begeleid, aangestuurd en eventueel bijgesteld door een projectteam met
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Het ministerie van LNV en andere financiers zijn formeel opdrachtgever, maar vertrouwen erop dat het
bedrijfsleven zelf de koers bepaalt. Naast productwerkgroepen zijn er een paar overkoepelende themawerkgroepen.

Meer informatie: Carola van der Peet, e carola.vanderpeet@wur.nl i www.bioconnect.nl i www.biokennis.nl

