Verslag Webinar Kennisverspreiding 2
Voorbeelden van provincies en EU-projecten

Datum:

Dinsdag 16 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
Kees Anker (Regiebureau POP) geeft een korte introductie op EIP- Agri1, de samenhang tussen
operationele groepen en Horizon 2020 (het Europese onderzoeksprogramma) en de thematische
netwerken daarbinnen.
Thematisch network NEFERTITI en I2Connect

De presentatie van het thematisch netwerk NEFERTITI start met een korte video met
uitleg over NEFERTITI . Vervolgens geeft José Vogelezang een nadere toelichting over NEFERTITI
(zie bijgevoegde Powerpoint). De belangrijkste doelstelling van NEFERTITI is om een EU-breed
goed verbonden netwerk van demonstratie en pilot boerderijen op te zetten, ontworpen om de
kennis uitwisseling te verbeteren, kruisbestuiving tussen actoren te verbeteren en een efficiente
opname van innovatie in de agrarische sector door peer-to-peer demonstraties. José constateert
dat initatieven rond demonstraties nu veelal incidenteel zijn (op projectbasis) en eindigen als een
project is afgelopen. Hoe kunnen dergelijke initatieven structureler worden gemaakt? Het
verduurzamen van de netwerken is één van de werkpakketten van NEFERTITI.

Overigens bestaan er in een verschillende provincies nog steeds proeflocaties. In Drenthe is
bijvoorbeeld de proefboererij Valthermond waar de provincie bij betrokken is. Er wordt veel kennis

EIP staat voor "European Innovation Partnership" en het wordt in verschillende domeinen (waaronder
landbouw) gebruikt. Door onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen wil men meer innovaties
realiseren met het oog op economische groei en competitiviteit. Voor korte uitleg over operationele
groepen binnen EIP-AGRI zie ook de video: OG en EIP AGRI
1

opgedaan en gedeeld rond open teelten. De provincie blijft er op inzetten. Een ander voorbeeld is
de proeftuin de Marke in Gelderland waar onderzoek en demonstraties rond melkveehouderij
plaatsvinden. Een overzicht van proeflocaties die er zijn in Nederland is er op dit moment niet.
Thematisch network I2Connect
Eelke Wielinga (Link Consult) gaf een presentatie over het thematische ntewerk I2Connect (zie
bijgevoegde Powerpoint).

Eelke doet een oproep om mee te denken over de kwaliteit van ondersteuning van
innovatienetwerken en te monitoren op vitaliteit van een netwerk in plaats van vooraf
gestelde doelen.
Kennisverspreiding door provincies Drenthe

Door Anet Abing (Provincie Drenthe) wordt een presenatie gegeven over hoe in Drenthe
wordt gewerkt aan kennisverspreiding binnen het programma Duurzame
melkveehouderij (zie bijgevoegde Powerpoint). Het programma wordt gefinancierd door de
Provincie en is geen POP project. Wel is de werkwijze van het Programma mede gebaseerd op het
Drentse POP3 project KringloopToppers Noord-Nederland waarin 10 melkveehouders gewerkt
hebben aan de ontwikkeling van kennis om kringlopen op hun bedrijf te sluiten.
In de projectorganisatie voor het programma nemen 8 melkveehouders deel. Zijn zijn geworven
via een solliciatieprocedure en vormen en belangrijke schakel met de boeren in het gebied voor wie
het programma bedoeld is.
Anke Custers (provincie Limburg) geeft in een reactie aan dat het solliciatie proces wat in Drenthe
is toegepast bijzonder is en de moeite waard om te onderzoeken of dit ook in Limburg kan worden
toegepast. Via deze weg kunnen ook (relatief) onbekenden hun belangstelling kenbaar maken.
Kennisverspreiding door provincie Limburg
Anke Custer (provincie Limburg) gaf een presentatie over kennisverspreiding in Limburg (zie
bijgevoegde Powerpoint). Ze gaf een toelichting op het doel van de Brightlands Campus Greenport
Venlo en het Agrofood-netwerk Kiempunt.

In een reactie op de presentatie van Anke geeft Anet Abing aan het interessant te vinden
dat Limburg breed inzet. De regiobijeenkomsten waar in gesprek kan worden gegaan
met de gedeputeerde zijn laagdrempelig opgezet en spreken aan. Overigens is het een
positief punt in deze tijd van digitaal vergaderen dat reistijd geen belemmering meer
vormt en dit ook drempelverlagend werkt voor boeren.
Menitmetervraag
Deelnemers aan het webinar geven aan op de volgende terreinen behoefte te hebben
aan verdieping:
• Verduurzaming van de initiatieven
• Hoe herstellen we op een andere manier het OVO drieluik
• Netwerken
• Smart Farming
• Voedsel ketens
• Smart subsidie kader
• Hoe maken we het voor adviseurs aantrekkelijker om te investeren in hun
capaciteit om netwerken te begeleiden?
• structurele instandhouding agro-innovatie ecosysteem (oproep Eelke en Jose)
• Hoe zetten we aan tot nieuwe regionale proeflocaties in samenwerking met de
kennisinstellingen en universiteiten
• Anders belonen
• Digitalisering
• Betrekken systeem en ketenpartijen
• Meekoppelkansen andere opgaven, zoals klimaatadaptie, biodiversiteit, etc.

Antwoord Chat vragen
Zijn de regionale locaties waar onderzoek plaats vond niet juist door de WUR afgebouwd?
Nee de regionale locaties zijn niet door de WUR afgebouwd. Het ministerie van Landbouw heeft
indertijd besloten “de geldkraan” dicht te draaien. Inmiddels is er wel een besef dat er veel is
verloren gegaan en wordt nagedacht over wat mogelijk kan worden gemaakt ten aanzien van
proeflocaties. Veel van de proefboerderijen is het overigens gelukt om met privaat geld en
ondersteuning door de provincies hun activiteiten voort te zetten. Voorbeelden zijn Valthermond
(Veenkoloniën), de Marke (Achterhoek) en Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld.
Hoe maakt José een verbinding met prachtige POP3-projecten, die dicht bij de praktijk staan, op
thema’s van Nefertiti?
José Vogelezang: dat is inderdaad een relevante vraag die nog niet structureel geborgd is. Op dit
moment wordt ad hoc gekeken naar relevante POP3-projecten op basis van thema’s van
bijeenkomsten. Punt om mee te nemen in de discussie over realiseren van samenhang binnen het
NL kennis- en innovatie ecosysteem.
Anet: Zou het niet mooi zijn als de nationale overheid ook de innovaties stimuleert met subsidies
als bepaalde doelen worden gehaald?
Het is de bedoeling dat in het nieuwe GLB de maatregel Samenwerking voor innovatie/EIP ook
nationaal open te stellen, niet alleen op provinciaal niveau.

