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Biobased-innovatie in Oost-Nederland
De universiteiten in Oost-Nederland
intensiveren hun samenwerking in de biobased
innovatie. In het programma BIC-ON gaan
Wageningen, Twente en de Nijmeegse Radboud
Universiteit de samenwerking versterken.
Gülden Yilmaz, programmamanager binnen
Wageningen UR Food & Biobased Research
en innovatiemanager bij BIC-ON, zegt dat er
momenteel ruim 300 biobased projecten lopen
in de regio Oost-Nederland. „Voor het grootste
deel zijn dat projecten om bestaande processen
en technologieën duurzamer te maken en te
verbeteren. Dat is goed voor de economie en
werkgelegenheid in Oost-Nederland. Om op
langere termijn voor echte biobased doorbraken
te kunnen zorgen, moeten we ook volledig
nieuwe technologieën ontwikkelen.”

Binnen de groep deelnemers brengt
Wageningen UR het pakket van biobased
grondstof tot eindproduct. Er liggen veel
kansen om samen innovatieve technologie te
ontwikkelen voor de productie van nieuwe
biobased producten, aldus BIC-ON.
Professor Sascha Kersten van Universiteit Twente
benadrukt ook het belang van fundamenteel
onderzoek, naast het vele toegepast onderzoek
om op korte termijn meer waarde uit OostNederlandse biomassa te halen.
Binnen Nederland profileren meerdere
regio’s zich als ontwikkelaars van de biobased
economy. Initiatieven op het gebied van
energie en grondstoffen zijn gestart in de
tuinbouw in West-Nederland, in de landbouw
in het noordoosten, oosten en zuidoosten van
het land.

KWIN ook in app-vorm
De Kwantitatieve Informatie voor de
Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
(KWIN-AGV) is sinds kort ook per app te
gebruiken. Telers uit de gangbare en biologische
akkerbouw en vollegrondsgroenten kunnen met
behulp van de nieuwe app saldoberekeningen
maken voor hun teelten.
Als boek is de KWIN-AGV nog steeds leverbaar.
Voor veel telers en adviseurs is het handboek een

referentie als het gaat om berekeningen met
opbrengsten en toegerekende kosten en arbeid.
De apps zijn goedkoper dan het boek, kosten
€ 40 voor biologische teelt en € 70 voor
gangbare tegenover € 140 voor het boek.
De onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving komen de telers tegemoet met meer
digitale toegang van informatie. Telers kunnen
naast de apps ook nog kiezen voor digitaal
raadplegen van het KWIN-AGV-boek.

Agenda
15 augustus
BENNEKOM - Oogstfeest, Op de Eng
in De Kraats, Kraatsweg
16 augustus
POSTERHOLT - Ploegwedstrijd K.P.J.
Posterholt, Schuurkensweg
27 augustus
COLIJNSPLAAT - Landelijke Uiendag,
Rusthoeve, Noordlangeweg 42
DEURNE - Oogstinstructie cichorei,
Paardekopweg 14

15 augustus t/m
20 september
1 september
WIJNANDSRADE - Akkerbouwdag,
Proefboerderij Wijnandsrade,
Bongard 1

10 september
KLOOSTERHAAR - Open dag
For Potato Farmers 2015, Van
Roijensweg 83

8 september
VEN-ZELDERHEIDE - Innovatiedag
DSV zaden Nederland B.V., Landgoed
Zelder, Zelder 1

12 september
WARMENHUIZEN - Open middag
sluitkoolplatform, Dergmeerweg 30

8 t/m 10 september
BIDDINGHUIZEN - GroenTechniek
Holland 2015, Spijkweg 30

16 t/m 20 september
VEENDAM - Nationale en Europese
ploegwedstrijden, Borgercompagnieverbindingsweg

Basjan Niemansverdriet,
akkerbouwer in Strijensas

Hier word je weer
vrolijk van

Dit voorjaar zijn de studenten van de Wageningen
Universiteit weer op bezoek geweest in de Hoeksche Waard.
Ze doen dan onderzoek naar de biodiversiteit rondom
percelen met akkerranden. En die percelen zijn er genoeg in
ons gebied. Dus volop werk voor hen. Nadat de studenten
uitgebreid uitleg hebben gehad over de streek en een
rondleiding hebben gehad door de Hoeksche Waard, gaan
ze aan de slag.
Elk jaar beginnen we met uitleg over de boerderij, haar
geschiedenis en het verhaal achter hoe en wat van
maatregelen. Vaak gaan ze dan aan het werk en de volgende
dag bij een kop koffie zijn er voldoende zaken om door
te spreken. Waarom heb ik de akkerranden ook alweer
en welk nut hebben ze? Deze randen liggen hier al vanaf
2000, zo lang dat ze bijna gewoon bij de omgeving horen.
Zo lang hebben ze ook het nut geleverd dat we eigenlijk
willen hebben. Ja, de bespuitingen tegen de luizen zijn heel
sporadisch geworden. OK, dit jaar is er wel een bespuiting in
de bieten geweest tegen de luizen. Helaas heeft de overheid
mij gedwongen om een niet-selectief middel in te zetten.
Want hier in het Zuidwesten liggen bijna alle percelen aan
watervoerende sloten. Of de hoge luizendruk te maken heeft
met het feit dat er dit jaar een nieuwe rand is aangelegd,
weet ik niet, maar het zou toeval kunnen zijn.
In al die jaren hebben we veel bijgeleerd over welke
insecten nuttig zijn. Je ziet dan ook in de loop der tijd dat
de onderzoeken zich gaan verleggen. Zo ook wordt er
tegenwoordig uitgebreider onderzoek gedaan in de bodem,
op sommige plaatsen wordt elke vierkante centimeter
volledig uitgepluisd. Want niet alleen de insecten zijn
belangrijk, ook het bodemleven rondom deze randen is van
belang voor onze akkers.
Er wordt dan ook volop gezocht naar bepaalde soorten
wormen. Helaas blijft de vangst vaak beperkt tot
strooiseleters en vinden de studenten erg weinig of geen
pendelaars. De studenten komen ook met ideeën rondom
je bedrijfsvoering om er de biodiversiteit te verhogen. Dan
is het altijd een uitdaging om de gedachten die zij hierover
hebben niet gelijk af te slaan, maar de groep toch creatief
te houden en met nieuwe uitwerkingen te laten komen. Vaak
komen er ook zaken voorbij die we al in de praktijk proberen,
maar dan kun je met deze studenten wel vaak sparren over
hoe dit beter tot stand te laten komen.
Het mooie van deze week is dat je zelf ook weer over
bepaalde zaken gaat nadenken. Je krijgt van totale vreemden
een spiegel voorgehouden, waardoor je alle zaken weer
even goed op een rijtje krijgt.
Hopelijk komt er volgend jaar weer zo’n enthousiaste groep
als dit jaar.
Reageren?
Mail naar niemansverdriet@akker.nl
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