Verslag Webinar 3 Kennisverspreiding
Doorstroming naar de praktijk, hoe doe je dat?

Datum:

Dinsdag 30 maart van 13.30 tot 14.30 uur

Aanleiding van de 3 Webinars kennisverspreiding
Er gebeurt veel rond het onderwerp kennisverspreiding in de landbouw. Regiebureau POP
heeft het initiatief genomen om een drietal Webinars te organiseren die in vogelvlucht
een overzicht bieden van de belangrijkste ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen zijn nodig omdat de landbouw in Nederland voor grote uitdagingen
staat en kennis nodig is om tot oplossingen te komen. Door overheden worden diverse
programma’s rond kennisverspreiding opgestart, wat weer resulteert in allerlei projecten
die door organisaties in de praktijk worden uitgevoerd. Op deze wijze is het de bedoeling
dat de ontwikkelde kennis zo snel mogelijk verbonden wordt met de praktische kennis
van boeren, tuinders en erfbetreders.
Introductie
Erika Frankhuizen (Regiebureau POP) geeft een korte toelichting op het programma en de rol van
het Netwerk Platteland, onderdeel van het Regiebureau POP.

40 deelnemers

Advies Kennisverspreiding Netwerk Platteland
Door Mark Manshanden van Delphy is een toelichting gegeven op het resultaat van het
onderzoek over kennisverspreiding dat zij in opdracht van het Regiebureau POP/Netwerk
Platteland hebben uitgevoerd. In het rapport
staan 8 adviezen.
Hij ging vooral in op de try-out op het gebied
van Organische Stof. De ervaring en de
kwalitatieve resultaten zijn zeer waardevol, ook
bij projecten in uitvoering. Voor 3 projecten zijn
de resultaten van de projecten in een factsheet
weergegeven. Mark gaf aan dat het proces om
tot een facsheet te komen, een gezamenlijk
gesprek met de projectleiders van de

gelijksoortige projecten waardevol is. Op de (mentimeter-) vraag of een gezamenlijk
factsheet nuttig is om kennis mee te verspreiden, werd unaniem ja op geantwoord.
Meerdere deelnemers toonde interesse voor een standaard factsheet.
Worden er meerdere factsheets gemaakt? En waar worden deze factsheets
beschikbaar gemaakt?
Mark Manshanden: in dit traject is er één factsheet gemaakt. Als try-out, om te kijken of
het een geschikt medium is om met meerdere projecten resultaten te bundelen. Dit is
goed bevallen. We adviseren om dit te herhalen met andere projecten
•

hoe koppelen jullie deze aan de site van www.agrarischwaterbeheer.nl waar ook
al diverse factsheets op staan?
De factsheet is aan meerdere partijen voor commentaar gestuurd, waaronder DAW. We
onderzoeken op welke wijze deze gekoppeld kan worden aan factsheets die door anderen
worden gebruikt.
•

Doorstroming resultaten TKI projecten, Kennis op Maat
Wijnie van Eck van Topsectoren A&F en T&U gaf een presentatie over de Topsectorprogramma Agri & Food en tuinbouw & Uitgangsmateriaal en over het programma Kennis
op Maat, dat gericht is op kennisverspreiding.
Waarom alleen kennisinzet van de WUR? Er zit toch ook veel kennis bij andere
universiteiten en kennisinstellingen in Nederland. Je wil de juiste kennis op maat
in de praktijk?
Vanwege de financiering van de KOM-projecten door LNV kan alleen menskracht van de
WUR worden ingezet
•

• Waar is informatie te vinden over deze KOM projecten?
Informatie over KOM projecten zijn onder andere te vinden op
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/OnderzoeksprojectenLNV/Expertisegebieden/Actuele-themas.htm
De oproep voor nieuwe Kennis op Maat projecten staat op dit moment open
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/Oproep%20projecten%20Kennis%20
op%20Maat%20maart%202021_DEF.pdf
Op welke manier kunnen andere kennisinstellingen dan WUR dan gebruik maken
van Kennis op Maat? Door financiering van hun eigen deel van de werkzaamheden
te regelen?
Wijnie van Eck: Dat klopt. Daarnaast hebben we beperkt middelen voor organisatie van
netwerkactiviteiten
•

Opslaan van kennis bij Groen Kennisnet
Rikus Marring, projectleider GKN 3.0, presenteert de opzet en werkwijze van Groen
Kennisnet. Het hart van GKN is de databank, daar vanuit wordt op diverse manieren de
connectie gelegd met de praktijk, zoals CRKLS van BO Akkerbouw. Adagium:
Kennisdelen is kracht!
Artikelen uit 80 vakbladen, Kennis op Maat is een belangrijke bron, leermiddelen. Actief
op zoek, maar ook wordt er informatie aangeleverd, zoals van POP-projecten.
Hoe is de verbinding met het EIP-Agri netwerk? Nu vooral op NL gericht, het is de
bedoeling dat dit veel meer internationaal wordt.
hoe komen jullie aan de informatie, doen jullie ook uitvragen?
•

Willemine Brinkman: Heel interessant Rikus! Hoe is de verbinding tussen
groenkennisnet en het Europese EIP-AGRI netwerk? Dus met het EU netwerk voor
innovatie in de land- en bosbouw? Zie ook www.eip-agri.eu

Rikus Marring: Op dit moment is er geen contact vanuit Groen Kennisnet met EIP-AGRI.
Wel heeft Groen Kennisnet de ambitie om meer internationaal (Europees) te gaan
verbinden in de kennisdeling. Dit zal nog wel enige tijd duren, aangezien de eerste
prioriteit ligt bij Nederland.
Kennismatchers Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Hedwig Boerrigter van DAW geeft een toelichting op het doel en de rol van de
kennismatchers. DAW werkt samen met boeren aan waterkwaliteit en waterkwantiteit
door o.a. Duurzaam Bodembeheer, KlimaatAdaptatie Netwerk Open Teelten (KANO) en
(wordt opgestart) Duurzame Gewasbescherming. Het is de bedoeling dat ook de kennis
uit de DAW-projecten op GKN op te slaan.
Menitmetervraag
Deelnemers aan het Webinar geven aan op de volgende terreinen behoefte te hebben
aan verdieping:

Aanvullende onderwerpen voor verdieping:
• Water en landbouw
• Ander aspecten dan kennis die het gedrag beïnvloeden
• Versterken verbinding met onderwijs
• Om de tafel met gebiedspartijen
• Emissie
• Is de centrale ingang nu Groen Kennis Net?
• Dit najaar het nieuwe GLB (vanaf 2023), wat zijn eco regelingen
• Groene gewasbescherming
• Social Learning
• Meer gedrag economische aanpak
• Waar zit in Nederland welke kennis
• Stimulering humaan eiwit productie
• Boeren op afstand
• Koppeling met consumenten beïnvloeding voor producten die op een duurzame
manier zijn geproduceerd, maar te weinig opbrengen

