Spaarsysteem versterkt vernieuwing
Het spaarsysteem waarmee bedrijven
in het project Kennis op de Akker (KodA)
hun innovatieve onderzoekswensen
financieren, blijkt goed te werken. Het
selecteert op vragen rond vernieuwing
die echt leven, constateert projectleider
Sjaak Wolfert van LEI.
We hebben het afgekeken van de Airmiles,
erkent Wolfert. In ons geval sparen bedrijven
zogeheten KodA-miles als ze aantoonbaar vernieuwende activiteiten doen. De tijd en het geld
die ze daar ingestoken hebben vertaalt zich
zo in geld voor onderzoek. Het spaarsysteem
zorgt ervoor dat akkerbouwers, afnemers en
toeleveranciers de onderzoeksagenda rond
vernieuwingsopgaven zelf bepalen. Zij staan
zelf aan het roer en geven aan waar innovatie
nodig is, aldus Wolfert.

Innovatieve graantelers kunnen KodA-miles opsparen.

Verdubbeling
In Kennis op de Akker is nu bijna twee jaar
ervaring opgedaan met het spaarsysteem.
De investeringen die het bedrijfsleven doet in
innovaties kunnen via gespaarde miles worden
verzilverd bij LNV. Als een bedrijf bijvoorbeeld
100 duizend euro heeft gespaard, wordt dat
na goedkeuring verdubbeld. We hebben wel
geregeld dat de ene helft van de LNV-bijdrage
wordt besteed aan maatwerk voor individuele

bedrijven, de andere 50 duizend euro wordt
dan benut voor bedrijfsoverstijgende onderzoeksvragen, legt Wolfert uit.
Hij is enthousiast over het spaarsysteem,
omdat het volgens hem echt stimuleert om
samen vernieuwing op te pakken. Het lijkt
op kennisvouchers, maar daar zie je soms
onderzoekers mee aan de haal gaan.
De kennisvrager hoeft er immers niets voor
te doen, terwijl je bij KodA-miles pas een
onderzoekswens kunt doen als je er eerst
zelf in hebt geïnvesteerd, aldus Wolfert.
LNV en het bedrijfsleven hebben in 2006
ieder vier miljoen euro in het systeem voor
co-innovatie en -financiering gestopt. Na een
trage start loopt het systeem nu op rolletjes
en is het geld naar verwachting in de loop van
2008 op. Wolfert: Het systeem richt zich nu
op ketens rond suiker, zetmeel, graan en consumptieaardappelen. We hopen op voorzetting
en dat dan de pootgoedsector ook aanhaakt.
Ook buiten de akkerbouw biedt het spaarsysteem volgens hem kansen.
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Greenportkas Venlo levert energie
Een tomatenteler in Venlo oogst sinds kort niet alleen trostomaten maar ook
zonnewarmte. Omdat hij meer warmte oogst dan hij zelf nodig heeft, levert hij zijn
overschot aan de buren, Zorggroep Noord-Limburg. Wageningen UR Glastuinbouw
begeleidt de ondernemer.
Het vernieuwende aan de kas is de combinatie
van het vaker dichthouden van de ramen, energieopslag in het grondwater, en warmtelevering aan een partij buiten de glastuinbouw. Op
papier zijn de drie principes allemaal bekend,
maar in combinatie bestond het nog niet, zegt
projectcoördinator Wouter Verkerke.
De zonnewarmte wordt met luchtcirculatie en
warmtewisselaars geoogst en opgeslagen in
het grondwater en komt via een warmtepomp
voor later gebruik beschikbaar. Een warmtekrachtkoppeling op aardgas levert de elektriciteit voor de warmtepomp en de belichting.
Het stroomoverschot gaat naar het net en het
warmteoverschot naar de zorgorganisatie.
In de kas wordt water verneveld voor een beter

groeiklimaat, maar in combinatie met koeling
en luchtcirculatie is er minder ventilatie nodig
en verdwijnt dus minder CO2. We verwachten
ook meer productie omdat de tomaten in een
constanter klimaat groeien en ze de CO2 beter
kunnen benutten, zegt Verkerke.
Voorloper
Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelde
het teeltplan en zal de komende twee jaar gegevens verzamelen en analyseren over onder
meer klimaat, CO2-opname, lichtniveau in de
kas, plantgewicht en de stand van het gewas.
Op basis hiervan gaat men de ondernemer
adviseren. De teler houdt zelf gegevens over
energieverbruik, productie, kwaliteit, ziekten en
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plagen bij, en blijft eindverantwoordelijk.
Verkerke: Deze voorloper wordt op weg geholpen, want hij neemt risicos die zijn bedrijf
ver overstijgen. En dit project biedt de kans
om kennis te ontwikkelen die andere ondernemers met investeringsplannen over de drempel
kan helpen. De teler is ook in gesprek met
marktpartijen over levering van zijn tomaten
onder een speciaal label omdat hij veel minder
CO2 uitstoot en energie levert met zijn teeltsysteem. Naar verwachting kan hij in april de eerste tomaten plukken. Financiers van het project
zijn onder meer LNV, Senter/Novem, de N.V.
regio Venlo, de LLTB en de Provincie Limburg.
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