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‘Kom met vragen en voorstellen’
Eind vorig jaar is het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC)

Het IDC is geen fonds dat geld beschikbaar
stelt. Daarvoor kan bijvoorbeeld doorverwezen

worden naar het Rabobank Innovatiefonds of
andere subsidiekanalen. Wel kunnen ondernemers rekenen op deskundige ondersteuning
bij de uitwerking van hun businesscase. Hoewel het IDC pas sinds eind vorig jaar draait,
staat er al een aantal interessante kennisvragen/businesscases op de rol, zoals de ontwikkeling van de website BloembollenWEB
(aangedragen door de Bollenacademie), die
tevens dient als medium om de kennis vanuit
het IDC te delen. Een groep snijhyacintentelers heeft op initiatief van Hobaho een verzoek
ingediend voor ondersteuning naar innovatiemogelijkheden in de teelt. “Dat hebben we
gekoppeld aan vijf masterstudenten van de
TU Delft, die het hele logistieke proces gaan
doornemen.” Andere aangedragen onderwerpen: het ontwikkelen van een ‘dipstick’ Erwinia
in hyacint, en de ontwikkeling van een DNAtoets voor virusdiagnostiek in Zantedeschia.
Omdat het IDC deels wordt gefinancierd met
publiek geld, worden de uiteindelijke kennisresultaten gepubliceerd op BloembollenWEB, maar als deelnemende ondernemer
houd je altijd een voorsprong, weet Looman
uit ervaring. Ze vervolgt: “We zijn ook bezig
met het opzetten van een masterclass ondernemen rond de thema’s ‘hoe doe ik onderzoek
bij ondernemers’(samen met het Clusius- en
Wellantcollege), fytosanitaire aspecten, veredeling en marketing. Een ander speerpunt is
de organisatie van zogenoemde kennisarena’s.
Zo is Looman doende een kennisbijeenkomst
te organiseren over de mogelijkheden van de
biobased economy in de bloembollen en vaste
planten. Bij dat alles staat samenwerken centraal: met andere IDC’s en organisaties uit de
regio, maar ook met onderwijsinstituten waarbinnen Looman een groot netwerk heeft. Ook
met het vanuit de gemeente Lisse geïnitieerde
Flower Science Center zal te zijner tijd worden
samengewerkt.

Het demonstratie-element zal voornamelijk op locatie gebeuren, zoals op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen

De D van het IDC staat voor Demonstratie, maar uit praktische overwegingen zal
het demonstratie-element vooral op locatie
gebeuren, onder andere tijdens de komende Mechanisatiebeurs in Vijfhuizen. Het
IDC heeft financiering tot zomer 2015, maar
Looman heeft goede hoop dat de organisatie
daarna geborgd kan worden in het kader van
de onlangs opgerichte Economic Board van
Greenport Duin- en Bollenstreek. De provincie staat in elk geval zeer positief tegenover de
IDC-formule, weet Looman. Maar uiteindelijk
gaat het natuurlijk om de ondernemers die de
waarde van het IDC moeten inzien. Voor meer
info over het IDC: Barry.Looman@wur.nl,
tel. 06-12396551 en de website www.bloembollenweb.nl

Bollen en Vaste Planten van start gegaan. Gevestigd bij PPO in
Lisse is het doel van het IDC innovaties te realiseren en te stimuleren. ‘Ik roep ondernemers in de Bollenstreek op om met vragen te komen’, zegt projectleider Barry Looman.
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O

ndernemers ondersteuning bieden bij
hun kennis- en innovatievragen, dat is
de doelstelling van het IDC Bollen en
Vaste Planten, gevestigd ten kantore van PPO
te Lisse. Het IDC in Lisse is een van de vier
IDC’s in de provincie Zuid-Holland. Samen
ontvangen ze 1,9 miljoen euro Europese subsidie, waarvan drie ton bestemd is voor het IDC
Lisse. Dat wel op basis van cofinanciering; van
het totale budget van zes ton is vijftig procent
afkomstig van negen partners, te weten KAVB,
Anthos, Bollenacademie, Hobaho, Naktuinbouw, Kenniscentrum Plantenstoffen, BKD,
gemeente Lisse en PPO Bloembollen. Onder
voorzitterschap van Rabobank Duin- en Bollenstreek vormen deze organisaties tevens het
bestuur en zorgen ze voor de benodigde expertise.
Iedere ondernemer of groep van ondernemers
kan voor innovatie- en kennisvragen terecht bij
het IDC, mits wordt voldaan aan enkele algemene voorwaarden zoals relevantie voor de
regio en ingediend door meer dan één ondernemer. Het IDC richt zich met name op de
thema’s fytosanitaire aspecten, ‘biobased’ productie, precisielandbouw en logistieke technologie. De aanmeldingsprocedure kent twee

Barry Looman
sporen: enerzijds vragen die vanuit de achterban van de ondersteunende organisaties naar
voren komen, anderzijds is er het vraaggestuurde spoor. “Ondernemers uit de regio, klop aan
met vragen”, zegt Looman. “Dat hoeft helemaal
niet ingewikkeld, het indienen van een ‘businesscase’ kan bij wijze van spreken op twee
A-viertjes. Ik bekijk dan samen met de stuurgroep of het past binnen het IDC en bij welke
partners de aanvraag het beste past. Als je als
ondernemer of groep ondernemers nog niet
helemaal weet wat het IDC kan betekenen, dan
kun je altijd iemand van de stuurgroep uitnodigen voor een toelichting.”
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