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INNOVATIE IN LANDBOUW
OP LAAG PITJE

WAT IS HET MOOISTE
PROEFSCHRIFT
VAN 2016?
Vanaf komend weekend kan er gestemd worden voor de Coverprijs 2016. Deze verkiezing van de beste proefschriftomslag van het
jaar vindt plaats op resource-online.nl.

• 1 procent boeren en tuinders innoveert
• Vooral tuinbouw ontwikkelt nieuwe
producten

Slechts 1 procent van de boeren en tuinders
investeert als eerste in nieuwe producten of
productieprocessen. Dat blijkt uit de Innovatiemonitor van Wageningen Economic Research (voorheen LEI). Die hield een enquête
onder duizend land- en tuinbouwbedrijven
die deel uitmaken van het bedrijfsinformatienetwerk van het instituut.
De tuinbouw heeft relatief veel innovators,
bijna 5 procent van de bedrijven. De innovators investeren bijvoorbeeld in nieuwe soorten snijbloemen en potplanten, in nieuwe verwerkingslijnen van groenten en bloemen en
in nieuwe technieken voor het verwarmen en
koelen van de kassen.
In de landbouw kom je nauwelijks vroege
investeerders in vernieuwingen tegen. Wel
vroege volgers. Die groep wordt gedomineerd
door de akkerbouw (18 procent), gevolgd door
de glastuinbouw (9 procent) en melkveehouderij (7 procent). Akkerbouwers, die goede jaren achter de rug hebben, investeren vooral in
zonnepanelen en precisielandbouw. De melkveehouders anticipeerden op het einde van
het melkquotum, met nieuwe stallen waarin
het voeren en melken is geautomatiseerd. Var-

kenshouders en pluimveehouders innoveren
relatief weinig. Vooral de varkenshouders hebben beroerde jaren achter de rug, waardoor ze
niet konden investeren.
Een ander verschil tussen de land- en tuinbouw is dat tuinders nieuwe producten ontwikkelen en boeren nauwelijks. Een enkele
pluimveehouder investeert in een innovatieve
welzijnsstal om bijvoorbeeld eieren onder een
merknaam af te zetten. Voorlopers investeren
wel in vernieuwingen in het productieproces,
bijvoorbeeld in gps-gestuurde apparatuur, camera-gestuurde sorteermachines en energiezuiniger apparatuur.
Het aandeel vroege en late volgers neemt
toe, constateert onderzoeker Ruud van der
Meer van Wageningen Economic Research,
maar het aantal echte innovators in de landen tuinbouw groeit niet. Dat schommelt al jaren rond de 2 procent en kwam in 2014 uit op
1,1 procent.
Als ze carte blanche hadden, zouden akkerbouwers vooral investeren in kostenbesparingen van inputs en nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Tuinders willen vooral nieuwe gezonde producten ontwikkelen, terwijl de
veehouders vooral zouden willen investeren in
diergezondheid, in de vorm van lager antibioticagebruik, betere stalinrichting en vaccins
tegen dierziekten. Vooral geldgebrek en complexe regelgeving houden hen tegen, aldus de
onderzoekers. AS

Tien covers dingen mee naar de prijs. Ze zijn
geselecteerd door wetenschapsvoorlichter Jac
Niessen van Corporate communications en
wetenschapsjournalist Roelof Kleis van Resource. Zij kozen de tien covers uit een aanbod
van in totaal 296 proefschriften die dit kalenderjaar zijn – of nog worden – verdedigd. Dat is
net geen nieuw record. Vorig jaar werd voor het
eerst de grens van 300 geslecht.
Veertig procent van de promovendi van
2016 zijn Nederlands, de rest is internationaal.
Chinezen vormen met 35 personen de grootste
groep buitenlandse promovendi. Er promoveerden dit jaar 168 (57%) vrouwen, tegenover
128 mannen. Vorig jaar was de verhouding nog
ongeveer gelijk. Daaruit moeten we volgens
Pim van Hengel van PhD services geen conclusies trekken. ‘Over het algemeen is het een
beetje stuivertje wisselen: het ene jaar meer
mannen, het andere jaar meer vrouwen.’
De proefschriftcovers zijn door de jury geselecteerd op creativiteit, inhoudelijke duidelijkheid, verzorging, kleur- en letterkeuze en algehele uitstraling. Bezoekers van de website van
Resource bepalen met hun stem de uiteindelijke winnaar. De verkiezing sluit op zondagavond 8 januari. De winnaar wordt online en in
het eerste nummer van 2017 bekendgemaakt.
Vorig jaar won voedingskundige Femke Sijtsma de coverprijs met 39 procent van de stemmen. Sijtsma bestudeerde de relatie tussen
voedingspatronen en hart- en vaatziekten en
verbeeldde dit met een illustratie van het kunstenaarsduo Lennert & Sander: een kleurig patroon van dobbelsteentjes onbewerkte voedingsmiddelen.
Sijtsma werkt
sinds april bij
het VUmc in
Amsterdam.
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De winnende cover
van vorig jaar.
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