Innovaties met
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impact

Kennis- en innovatieagenda
Landbouw, Water, Voedsel

Voorwoord
Voor de laatste kennis en innovaties
op het gebied van land- en tuinbouw,
voeding en water kijkt de rest van
de wereld vaak naar Nederland.
Logisch, want de Nederlandse
kennisinfrastructuur, de vooraanstaande
positie van het bedrijfsleven en de
nauwe samenwerking tussen bedrijven,
kennisinstellingen en overheden
leveren al jaren prachtige innovaties
op die antwoord geven op grote
maatschappelijke issues.
Deze publiek-private samenwerking heeft
sinds 2011 een extra boost gekregen
door de oprichting van de topsectoren
in Nederland. Binnen de topsectoren,
sectoren waar het Nederlandse
bedrijfsleven en onderzoekscentra
wereldwijd in uitblinken, bepalen de
spelers op welke belangrijke kennisthema’s
wordt geïnvesteerd en werken zij in de
innovatiehelix samen met elkaar aan
concrete oplossingen.
In deze bundel vindt u een aantal
voorbeelden van projecten waarin het
bedrijfsleven samen met kennisinstellingen
innovaties ontwikkelt met
maatschappelijke impact op het gebied
van landbouw, water en voedsel.
Voor een volledig overzicht van de
projecten verwijzen wij u graag naar
www.kia-landbouwwatervoedsel.nl.
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Gezond eten blijkt
gewoon lekker

Kinderen eten gezonder als ze een lunch op
school krijgen aangeboden. Dit blijkt uit het,
door de Topsector Agri & Food gefinancierde,
project de ‘Gezonde Schoollunch’ onder leiding
van Wageningen University & Research. Een
gezonder eetgedrag jong aanleren kan grote
gezondheidsproblemen op latere leeftijd helpen
voorkomen.
De statistieken zijn duidelijk: Nederlandse kinderen
eten veel te weinig groente, fruit en volkorenbrood
en drinken teveel suikerhoudende dranken. Jongens
tussen de 14 en 18 eten bijvoorbeeld zo’n 100 gram
groente per dag, terwijl de norm op 250 gram ligt.
Van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit van 200
gram, komen ze niet eens aan de 70. De gevolgen zijn
nu al zichtbaar: 13% van de Nederlandse jongeren
heeft te kampen met overgewicht. En op de lange
termijn leiden deze slechte voedingsgewoontes tot
een sterke toename van obesitas en diabetes.
Als je het voedingspatroon op jonge leeftijd kunt
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bijsturen, voorkom je veel ellende in de toekomst. In
het project Gezonde Schoollunch is onderzocht welk
effect je kunt bereiken door basisschoolleerlingen
een lunch aan te bieden die volledig voldoet aan de
richtlijnen Gezonde Voeding. Bij drie bassischolen
kregen de leerlingen gedurende een half jaar lunches
op school. Daarbij hadden de kinderen de keuze uit
volkorenbrood, gezond beleg, groente, water, melk
en karnemelk. Elke dag was er wat extra’s, zoals soep,
salade, een ei of fruit.
Eén van de deelnemende scholen was de
Amsterdamse basisschool De Blauwe Lijn. “Niet al
onze leerlingen krijgen een gebalanceerd menu thuis”,
vertelt office manager Anissa el Khayati, “en vaak
zijn ze ook niet volledig bekend met de verschillende
soorten groente- en fruit. Het was geweldig om te zien
dat kinderen thuis gingen vragen naar groentes die ze
op school geproefd hadden. De kinderen ontdekten
dat een gezonde maaltijd gewoon lekker is.”
Het project heeft interessante resultaten behaald. In

“Kinderen vroegen thuis
naar groentes die ze op
school hadden geproefd.”
“Kinderen presteren
beter met goede
voeding.”

vergelijking met de lunch van thuis wordt er tijdens
de schoollunch door veel meer kinderen groente
gegeten (50% bij de schoollunch ten opzichte van
7% bij de lunch van thuis). Ook aten meer kinderen
volkorenbrood en bruin brood (85% in plaats van
52%), dronken meer kinderen water of melk (75%
in plaats van 44%) en dronken minder kinderen
suikerhoudende dranken (4% in plaats van 28%).
Een ruime meerderheid van de leerlingen gaf aan de
schoollunch voor altijd te willen. Ook De Blauwe Lijn
wil het aanbieden van gezonde maaltijden doorzetten.
El Khayati: “We zien dat de kinderen beter presteren
met gezonde voeding. We bieden onze leerlingen nu
al standaard groente en fruit aan en we maken nu
plannen om onze bovenbouwleerlingen een gezond
ontbijt aan te bieden. Hopelijk kunnen we daarmee
snel van start.”
De resultaten van het project worden, samen met die
van andere projecten, gebundeld in een advies voor
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over de introductie van een gezonde schoollunch op
alle Nederlandse basisscholen. Dat helpt 1,5 miljoen
kinderen om gezonder leren eten én daarmee een
basis leggen voor een structureel gezonder eetgedrag.

Het project Gezonde Schoollunch werd uitgevoerd
door Albert Heijn, Dutch Cuisine, Gemeente Ede,
GroentenFruit Huis, Koninklijke Vezet, Nederlands
Bakkerij Centrum, Nederlandse Zuivel Organisatie,
Sarphati Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam
en Wageningen University & Research.
Meer informatie
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Op weg naar een
klimaatneutrale kas
De Nederlandse tuinbouwsector wil in 2040
klimaatneutraal zijn. Dat betekent concreet
dat er geen uitstoot meer is van CO₂ en
gewasbeschermingsmiddelen, volledig hergebruik
van het water in de kas en biologische bestrijding
van ziekten en plagen. Om dit doel te bereiken,
staat er in Bleiswijk een demonstratiekas waar
Wageningse onderzoekers dagelijks bezig zijn met
het duurzaam telen van toekomst.
In de demonstratiekas met vier afdelingen van bijna
350 m2 leren onderzoekers en telers hoe ze fossielvrij,
zonder emissie van water en nutriënten, kunnen telen.
Frank Kempkes is onderzoeker Energie en Kasklimaat
bij Wageningen University & Research in Bleiswijk.
“In deze kas kunnen we dingen uitproberen die in de
praktijk niet mogelijk zijn. Wanneer we beter begrijpen
wat er nodig is om emissievrij te telen, kunnen we de
tuinbouwsector vooruit helpen met een schonere teelt
en betere oogst.”
Deze hulp kan de glastuinbouw goed gebruiken: de
sector heeft namelijk de ambitie om in 2040 geheel
klimaatneutraal te werken. De kas in Bleiswijk is nu
twee jaar in gebruik. “We zetten grote stappen als
het gaat om emissievrij telen in een kas. We zijn er
nog niet, maar het gaat ons uiteindelijk lukken om
fossielvrij en nagenoeg emissieloos te telen.”
CO2
In de Nederlandse kassen is er energie nodig voor
de verwarming en belichting van gewassen. De
glastuinbouw is een grote gebruiker van fossiele
energie, zoals aardgas. De onderzoekers zijn aan de
slag gegaan met de gewassen aardbei, gerbera, freesia
en potanthurium. Deze producten behoren tot het
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middensegment qua energieverbruik.
Een tuinder gebruikt nu vaak een ketel of WKKinstallatie om zijn kas te verwarmen. Deze apparaten
zetten brandstof (aardgas) om in warmte en/of
elektriciteit. Bij het verbranden van aardgas komt CO2
vrij. CO2 is een broeikasgas en medeveroorzaker van de
klimaatverandering. Voor de tuinbouw is die CO2 wel
belangrijk, want de planten in de kas hebben dit gas
nodig om te groeien. Kempkes: “In de winter, bij een
grote warmtevraag, is er veel CO2 beschikbaar maar
gebruikt de plant juist weinig en kan de CO2 niet nuttig
ingezet worden. In de zomer is dit juist andersom: er
is een grote vraag naar CO2, maar minder beschikbaar.
Deze onbalans is een uitdaging, In de toekomst zijn
alternatieve CO2 bronnen noodzakelijk als we geen
fossiele brandstof meer verbranden.”
De demonstratiekas gebruikt geen gas voor de
verwarming, maar elektriciteit die duurzaam
geproduceerd wordt. Het doel is om de kas zo
zuinig mogelijk te maken op het gebied van warmte
en belichting, omdat duurzame bronnen ook niet
onbeperkt beschikbaar zijn. De gewassen worden
met zuinige ledlampen verlicht. “We kijken per
gewas wat het ideale lichtrecept is. Daarbij gaat het
niet alleen om de effecten op het gewas, maar ook
naar om plantweerbaarheid, de natuurlijke vijanden
en de werkbaarheid van het personeel onder die
lichtcondities.”
Totaalplaatje
De Eindhovense lichtfabrikant Signify is een van de
partners in het onderzoek. Volgens Esther de Beer,
manager Plant Specialists, is deze integrale aanpak in
dit project van grote waarde. “LED belichting kan een
belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de

“Het gaat ons lukken om
fossielvrij en nagenoeg
emissieloos te telen.”
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tuinbouw. Maar om optimaal te telen met LED moet je
niet alleen een goede lamp hebben, maar kijken naar
het totaalplaatje. Het gaat niet alleen om het juiste
licht en lichtrecept, maar ook om de interactie met
andere teeltfactoren. Deze inzichten kunnen wij weer
vertalen in onze adviezen naar telers die starten met
LED-belichting.”
Stappen zetten
Volgens De Beer zijn er in het project al interessante
resultaten behaald: voor alle vier de gewassen is
inmiddels aangetoond dat er met 100% LED-belichting
goed geteeld kan worden. Maar er zijn volgens haar
zeker ook nog stappen te zetten. Het onderzoek
loopt nog twee jaar en er staan nog wat zaken op het
wensenlijstje van De Beer.
“Aardbeientelers willen graag jaarrond produceren
met een stabiele opbrengst en weinig teeltwisselingen.
Dit is in theorie mogelijk met een bepaald type
aardbei: de zogenaamde ‘doordragers’. De hiermee
gerealiseerde productiegetallen zijn hoopvol,
maar we hebben nog een aantal teelttechnische
uitdagingen. Het zou mooi zijn als er via dit
onderzoek een kwalitatief goede jaarrond productie
binnen handbereik komt. Voor potanthurium
liggen er nog uitdagingen op gebied van kwaliteit
in de winter. Voor freesia en gerbera wordt de
licht- en temperatuurbalans en een energiezuinige
belichtingsstrategie verder geoptimaliseerd. Dit biedt
nieuwe kansen voor verduurzaming.”
Het project levert de lichtfabrikant nieuwe inzichten op
met betrekking tot belichting, maar ook in de relatie
tussen licht en andere teeltfactoren zoals temperatuur
en vocht. “Zowel de projectresultaten zelf als de
kennisuitwisseling die plaatsvindt zijn waardevol.
Ze helpen ons enerzijds om nieuwe producten te
ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van de
telers, maar ook om onze klanten beter te kunnen
adviseren in de toepassing ervan.”
Ontvochtigen
Om de lucht te ontvochtigen, wordt er gebruik
gemaakt van een warmtepomp, waardoor er ook
warmte terug gewonnen wordt. Dit ontvochtigen
is volgens Kempkes belangrijk omdat planten altijd
vocht uitstoten. “Als een kas te vochtig is, liggen er
weer schimmels op de loer. Die wil je niet in je gewas
hebben. Ook kan vocht een negatief effect hebben op
de productkwaliteit. Het is net als thuis: als we goed
isoleren en het huis potdicht maken, wordt ventileren
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“ We kijken per
gewas wat het
ideale lichtrecept is.

(ontvochtigen) belangrijker. Maar de uitdaging is om
dit energiezuinig te doen of er zelfs energie bij terug te
winnen zoals in de kas kan.”
Water
De demonstratiekas gaat zuinig met water om
en voldoet al aan de waterrichtlijn zoals die
in 2027 gaat gelden. Het drainwater wordt
opgevangen, gefilterd, ontsmet en samen met
het condenswater hergebruikt. Zo gaan er geen
nutriënten verloren en komen er geen residuen
van gewasbeschermingsmiddelen in de vrije natuur
terecht. Om de gewassen in de kas te voorzien van
water, wordt als basis regenwater gebruikt. “Door
gewoon regenwater te gebruiken, krijg je geen
ophoping van elementen waar de plant last van
heeft. Kraanwater bevat op veel locaties te veel
zouten voor planten. Ook bronwater kan meestal pas
na behandeling gebruikt worden voor irrigatie omdat
het te zilt is in de kustgebieden of te veel ijzer bevat.
Hergebruik van schoon water is dus heel belangrijk
in de glastuinbouw. Als je goed startwater hebt, is
recirculeren echt geen enkel probleem.”
Leger
In de kas worden ook proeven gedaan met
een ‘standing army’: een leger van biologische
bestrijders zoals roofmijten, roofwantsen en
sluipwespen die altijd in de kas zitten. Dit zijn de
natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals trips,
witte vlieg en bladluis. Tuinders maken nu al volop
gebruik van biologische bestrijders. Maar vaak
bestelt een tuinder zijn biologische bestrijders
pas als hij last heeft van een plaag. Dit kost tijd en
ondertussen kan de plaag zich verder ontwikkelen.
“Als je ervoor zorgt dat je continu plaagbestrijders
in je gewas hebt, kunnen die zich - als een leger meteen op een plaag storten. Hiermee kun je een
natuurlijk evenwicht in de kas creëren.”
De omstandigheden in de kas moeten wel gunstig
zijn voor de plaagbestrijders om te overleven. “We
hebben nu bijvoorbeeld in de kas een aantal planten
tussen het gewas gezet waarin de biologische
bestrijder zich thuis voelt en eitjes legt. Door ze af
en toe bij te voeren, blijven ze in leven en trekken
ze ten strijde als het nodig is. Maar er zijn ook
insecten die een dubbelrol spelen. De larven van
sommige zweefvliegen bestrijden bladluizen en de
volwassenen voeden zich met stuifmeel en nectar.
Zo dragen ze bij aan de bestuiving van bijvoorbeeld
de aardbei. Dat zijn mooie bijeffecten waar je als

onderzoeker gelukkig van wordt.”
Daarnaast is nog niet van ieder plaaginsect de
natuurlijke vijand bekend. Een team van entomologen
doet onderzoek naar de voorwaarden voor de
continue aanwezigheid van de plaagbestrijders en de
effecten ervan. Kempkes: “Wanneer we hier meer
inzicht en ervaring mee hebben, kan het gebruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk
worden terugdrongen en daarmee ook de uitstoot
ervan. Dat scheelt uiteraard ook in de kosten voor
telers.”
Freesia
Iedere twee a drie weken komen er tuinders langs om
te kijken hoe het gaat en te bespreken hoe verder te
gaan. Voor iedere teelt liggen er volgens Kempkes nog
uitdagingen. Zo is de freesia in de praktijk nog een
grondteelt die - om de waterkringloop te sluiten - in
substraat geteeld moet worden. “We zijn gestart met
het telen in bakken in de grond, gevuld met rivierzand.
Het gewas is hier goed in te telen, maar we krijgen
de bakken niet helemaal waterdicht. Dat betekent
dat er in onze lage polder in Bleiswijk grondwater bij
komt, waar wat fluor inzit. Laat de fresia daar nu net
heel gevoelig voor zijn. Als je water dan weer gaat
hergebruiken, blijft de stof in het water zitten wat leidt
tot vervelende teeltproblemen. Dat is dus nog even
puzzelen.” Voor de gewassen, aardbei, anthurium
en gerbera, kan de waterkringloop vrijwel helemaal
gesloten worden.
Het is volgens Kempkes nog flink pionieren. “Ieder
gewas vraagt om een eigen recept op het gebied van
energie, gewasbescherming en water en nutriënten.
We experimenten hier met vier gewassen, dus we
hebben nog even te gaan.”

‘KAS2030’ wordt gefinancierd vanuit
het programma Kas als Energiebron, dat
energiebesparing en het gebruik van duurzame
energie in de glastuinbouw stimuleert. Het
programma wordt gefinancierd door Topsector
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Glastuinbouw
Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.
Meer informatie
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Pionieren met
boslandbouw:
vervangt mengteelt
de monocultuur?
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In Lelystad verrijst de eerste grootschalige
onderzoeksfaciliteit voor agroforestry in
Nederland, een vorm van boslandbouw waarbij
bomen en akker- en tuinbouwgewassen op een
perceel staan. Deze combinatie van verschillende
teelten zorgt voor een biodiverser, weerbaarder
en klimaatvriendelijker landbouw. Kan dit
systeem de landbouw in Nederland verder
verduurzamen?
Bij agroforestry maakt de monocultuur, waarbij
de focus ligt op grote velden met één gewas,
plaats voor een mengteelt van groente,
akkerbouwgewassen of gras met houtige gewassen
zoals fruitbomen, fruitstruiken, notenbomen
of bomen voor houtproductie. Deze mengteelt
presteert economisch en ecologisch in potentie
beter dan een monocultuur, maar er is nog niet
genoeg kennis en ervaring op het specifieke gebied
van mengteelten van houtige gewassen met
eenjarige akkerbouw- en groentegewassen.
Maureen Schoutsen is onderzoeker duurzame
landbouwsystemen bij Wageningen University
& Research. Zij begeleidt een vierjarig
onderzoeksprogramma, gefinancierd door
Topsector Agri & Food, waarin de universiteit
samen met akkerbouwers de kansen van
agroforestry in Nederland onderzoekt. “Waar de
landbouw vooral behoefte aan heeft, is kennis.
We moeten ervaring opdoen met agroforestry
in de praktijk om te ontdekken waar de kansen
en knelpunten zitten. Dat doen we samen met
akkerbouwers die al gestart zijn met agroforestry.
Waar lopen zij tegenaan als het gaat om
technieken en mechanisatie, wat zijn geschikte
gewassen, hoe zit het met de regelgeving? Er
zijn nog zoveel vragen. Het is nu nog echt nog
pionieren.”
Het onderzoek moet ook antwoord geven op grote
vragen als wat kan dit landbouwsysteem opleveren
aan productie en bodemvruchtbaarheid en hoe
kun je natuur en biodiversiteit integreren in een
rendabele bedrijfsvoering?
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Divers
De Nederlandse landbouw staat wereldwijd bekend
om zijn efficiënte voedselproductie. Maar volgens
Schoutsen dringt het besef door dat er grenzen
zijn aan de schaalvergroting en intensivering
van de landbouw. “De monocultuur heeft jaren
heel goed gewerkt, mede dankzij kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen. Deze teeltvorm levert
grote aantallen van hetzelfde op, maar het maakt
de gewassen ook kwetsbaarder voor ziekten en
plagen. Dit hebben we lang kunnen onderdrukken
met gewasbescherming. Maar deze middelen hebben
ook nadelige gevolgen en worden steeds meer aan
banden gelegd. We moeten echt naar een meer divers
landbouwsysteem.”
Voordelen
Wijnand Sukkel is als senior onderzoeker duurzame
landbouw bij Wageningen University & Research bij
het onderzoek betrokken. Hij ziet agroforestry als een
serieus alternatief voor de bestaande monocultuur.
“Uit eerder onderzoek blijkt dat de gewassen in dit

“ We zijn de enige
sector ter wereld
die in staat is om
het broeikasgas
CO2 vast te leggen.”
landbouwsysteem efficiënter omgaan met licht, water
en voedingsstoffen dan in monoculturen. Voorbeelden
uit het buitenland laten zelfs zien dat de productiviteit
dankzij agroforestry zelfs hoger kan liggen dan in de
gangbare landbouw. Mengteelten bieden ook meer
beschutting en voedselgelegenheid voor nuttige
biologische bestrijders die plaaginsecten te lijf gaan.
Hierdoor ontstaat een weerbaarder en biodivers
systeem, waarin gewassen beter beschermd zijn tegen
extreem weer en met meer ruimte voor insecten,
bodemdieren, vogels etc.”
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Er zitten volgens de onderzoeker ook maatschappelijke
voordelen aan agroforestry: de mengteelt zorgt voor
meer organische stof in de bodem, legt meer koolstof
vast (in bomen en bodem) en er ontstaat een divers en
aantrekkelijk landschap.
Imago
Binnen het project werken de onderzoekers intensief
samen met akkerbouwers die al aan de slag zijn met
agroforestry. De deelnemers doen volgens Schoutsen
om verschillende redenen mee. “De een vindt het
huidige landbouwsysteem niet meer houdbaar, de
ander wil werken aan zijn imago of is juist op zoek
naar een ander verdienmodel. Weer een ander
moet omschakelen naar een milieuvriendelijker
teeltsysteem, omdat hij anders de grond niet mag
pachten. ”We kijken wat er gebeurt op deze bedrijven
en hoe we dit systeem efficiënt en renderend kunnen
maken.”
Klimaatverandering
Piet Hermus runt een akkerbouwbedrijf van 53
hectare in het Brabantse Zevenbergschen Hoek, waar
hij aardappelen, wintertarwe, graszaad, plantuien,
suikerbieten, winterpeen en knolselderij verbouwt.
Hij ziet als akkerbouwer grote uitdagingen als het
gaat om klimaatverandering, met extreme droge en
natte periodes. “Zoals we nu met z’n allen leven, is
niet meer houdbaar. We zullen iets nieuws moeten
verzinnen, dan moet je niet alleen maar lullen, maar
ook doen.”
Hij heeft 4,2 ha grond ‘vrijgemaakt’ voor agroforestry,
waarin hij experimenteert met een combinatie
van hazelaars, wilgen en akkerbouwgewassen. Zijn
doel is simpel: ontdekken of dit nieuwe systeem
werkt. “Ik ben benieuwd of agroforestry leidt tot
een robuuster systeem, dat klimaatbestendiger
is en waarin we minder afhankelijk zijn van
gewasbeschermingsmiddelen.”
Maatschappij
Daarnaast hoopt hij door zijn deelname aan het
onderzoek ook het gesprek met de maatschappij
aan te gaan. “Boeren worden vaak gezien als de
veroorzakers van de klimaatverandering. Maar we
hebben juist een deel van de oplossing in handen.
We zijn de enige sector ter wereld die in staat is
om het broeikasgas CO2 vast te leggen in plaats

van uit te stoten: planten en bomen ‘vangen’ CO2,
dat hebben ze gewoon nodig om te groeien. Dat
betekent dat onze gewassen kunnen helpen om de
opwarming van de aarde te verminderen. We moeten
alleen wel de ruimte krijgen om te ondernemen.
De verantwoordelijkheid om iets te doen aan de
klimaatverandering ligt niet alleen bij de boer. Ook de
maatschappij zal moeten veranderen. Ik
zit met mijn bedrijf op de weg van Den
Haag naar Brussel. Ik zou zeggen: kom
eens langs!”

mechanisatie en biodiversiteit en metingen in de
verschillende agroforestry-systemen en – in Lelystad
– het ophalen van data over het microklimaat. We
zijn ook bezig met het opzetten van communities
of practice, waarin alle spelers op het gebied van
agroforestry, van agroforestry-boeren tot aan
overheden - kennis met elkaar kunnen delen.”

“ Met agroforestry kan de
productie hoger liggen
dan in de gangbare
landbouw.”

Experiment
Hermus heeft gekozen voor bomenrijen
op afstand van zijn akkerbouwgewassen,
zodat hij er nog gemakkelijk met zijn
machines tussendoor kan en niet allerlei
nieuwe apparatuur hoeft aan te schaffen
voor het oogsten en bemesten van zijn
gewassen. De akkerbouwer ziet het
echt als experiment. “Eerst moeten we gezamenlijk
(ondernemers en onderzoekers) de ruimte hebben
om nieuwe systemen te ontwikkelen, uit te proberen
en te verfijnen. Juist door te experimenten, kom je
erachter wat wel en niet werkt. Het gaat nog wel
even duren voordat je echt resultaten gaat zien.
Ik ben zelf 55 jaar en zal er niet meer van kunnen
profiteren, maar ik hoop dat de nieuwe generatie
boeren hiermee vooruit kan.”

Resultaten
Het onderzoek is nu twee jaar onderweg. Met
de opgedane kennis is er een reeks factsheets
gepubliceerd waarmee boeren de mogelijkheden
voor agroforestry op hun land kunnen onderzoeken.
De onderzoeksfaciliteit in Lelystad is ook een
uitvloeisel van het onderzoek, deels gefinancierd
vanuit het project en deels vanuit de WUR. Hier
gaan onderzoekers met verschillende specialismen
onderzoek doen naar de toepasbaarheid van
agroforestry in Nederland. De faciliteit wordt uitgerust
met sensoren om data te verzamelen over (micro)
klimaat, wind(snelheid) en bodemgesteldheid
(bodemtemperatuur en -vocht). “Zo kunnen we ook
echt met wetenschappelijke data kijken of dit systeem
potentie heeft”, aldus Schoutsen.
De komende twee jaar zetten de onderzoekers in op
het voortzetten en begeleiden van de akkerbouwers,
met ervaringen ophalen over onder andere

Overschakelen
Sukkel: “De ontwikkelingen in mechanisatie en
techniek gaan razendsnel. Tegelijkertijd komen we
steeds meer te weten over wat wel en niet goed werkt
in agroforestry. Als de regelgeving ook meer ruimte
biedt voor deze veelbelovende vorm van duurzame
landbouw, kunnen we snel overschakelen en groeit
agroforestry binnen vijftien jaar uit tot een volwassen
en duurzame productietak in de Nederlandse
landbouw.”

Het project Agroforestry wordt uitgevoerd door
Wageningen University & Research, akkerbouwers,
de Nederlandse Notenvereniging, Rombouts
Agroecologie en Stichting Agroforestry ZuidNederland.
Meer informatie
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Insecten, bacteriën,
schimmels en
virussen op planten
kennen geen grenzen
14

Nederland is een grote speler in de import en export
van land- en tuinbouwproducten. Alleen al bij verse
groenten, fruit en sierteelt gaat het om een bedrag
van ruim 23 miljard euro per jaar. Eén schadelijk
organisme op een komkommer of tomaat kan al die
handelsstromen helemaal stil leggen. Hoe bereid je
je hier als sector - en als land - op voor?
In een onderzoek, gefinancierd door Topsector
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, vergaren
onderzoekers kennis over ziekteverwerkers, ook wel
plantenpathogenen genoemd, die hier nu nog niet
voorkomen, maar die wel een concrete bedreiging
vormen voor de Nederlandse teelt en handel en
waarover simpelweg te weinig kennis over is.

worden de olijfbomen geteisterd door de dodelijke
bacterie Xylella fastidiosa. Deze nare bacterie roeit
complete boomgaarden uit en er is nog steeds geen
definitieve remedie gevonden. Neem je tijdens je
vakantie in Italië een leuk olijfboompje mee voor
thuis, dan kan zo’n bacterie zich heel gemakkelijk hier
verspreiden en aanpassen. We moeten als Nederland
echt voorbereid zijn op plantenpathogenen die het op
onze tuinbouwproducten hebben gemunt.”
Al deze ziekteverwekkers leiden wereldwijd
tot opbrengstverliezen van wel 30 procent.
Klimaatverandering maakt die verliezen mogelijk nog
groter: vanwege nieuwe virussen, nieuwe insecten die
virussen overbrengen én een heftiger reactie van de
planten. Volgens Bonants is er bij een nieuwe uitbraak
ook vaak weinig bekend over het
organisme als het gaat om
het opsporen, de risico’s, de
verspreiding en de aanpak.

“ Deze kennis is echt nodig om
erachter te komen waar de
risico’s zitten.”
De Nederlandse groenten, bloemen, fruit, planten
en uitgangsmateriaal gaan de hele wereld over. Maar
de internationalisering en de klimaatverandering
zorgen ervoor dat ook de ‘grenzen’ voor schadelijke
organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels
verdwijnen. Als deze organismen in Nederland
opduiken, kunnen ze voor grote problemen zorgen.
Er hoeft maar één schadelijk virus of een gevaarlijke
bacterie of schimmel op een appel, komkommer of
chrysant te zitten en hele partijen product of teelten
worden vernietigd en handelsstromen liggen plat door
de maatregelen die genomen worden om vestiging en
verspreiding van de organismen te voorkomen. Het is
dus essentieel dat de Nederlandse tuinbouwproducten
gevrijwaard blijven van deze probleemorganismen.
Niet alleen voor de teelt, maar ook om de toegang tot
de wereldwijde afzetmarkten te behouden.
Opsporen
Peter Bonants begeleidt het project vanuit
Wageningen University & Research (WUR). “Het kan
ons als land echt zomaar overkomen. Neem Italië: daar

Prioriteiten
In dit project werken
onderzoekers van de WUR,
bedrijven en overheid aan
een aantal organismen die
een bedreiging (kunnen)
vormen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Er is
samen met de betrokken bedrijven een prioriteitenlijst
opgesteld van zeven organismen waarvoor het
ontbreken van kennis nu het meest nijpend is. Voor
deze prioriteiten moet dit onderzoek de risico’s
in kaart brengen en nieuwe kennis verkrijgen.
“Ook moeten we per organisme kijken wat voor
onderzoek er nodig is om antwoord te krijgen op
onze kennisvragen. Dit onderzoek vindt uiteraard
plaats in een lab of quarantainefaciliteit, want je
wilt natuurlijk niet dat zo’n schadelijke bacterie
ontsnapt.”
Zo wordt er onderzoek gedaan naar een snelle
opsprongsmethode voor de bacterie Xanthomonas
in Anthurium. “Met nieuwe technieken als Next
Generation Sequencing kun je al binnen 25 uur
achterhalen of een plant is geïnfecteerd door
een ziekteverwekkers of niet. We onderzoeken
nu of deze techniek ook ingezet kan worden voor
Anthurium en of keuringsdiensten van deze techniek
gebruik kunnen maken.”
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Routes
Een ander voorbeeld is de virus vector pathway.
“Plantenvirussen hebben hulp nodig om zich te
verspreiden: een groot aantal maakt gebruik van
insecten. Door de internationalisering ontstaan er
steeds meer handelsroutes, bijvoorbeeld tussen
Afrika en Europa. Bepaalde virussen die hier nog niet
voorkomen, kunnen vanuit Afrika met bijvoorbeeld
een witte vlieg meeliften naar Nederland, met alle
nare gevolgen van dien.” Binnen dit onderzoek
wordt gekeken naar waar de risico’s liggen voor
nieuwe virussen, welke pathways van belang zijn en
wat de impact van deze insecten is in Nederland is.
“Misschien vindt zo’n insect het hier helemaal niet
prettig en overleeft het niet. Of vinden we manieren
die ervoor zorgen dat het insect hier niet overleeft”,
vertelt Peter.
Basiskennis
LTO Nederland is een van de partners in het
onderzoek. Volgens Anneke van Dijk, specialist
plantgezondheid/fytosanitair beleid, is dit onderzoek
belangrijk voor hun leden omdat er bij nieuwe
bedreigingen van plaagorganismen snel gestart
kan worden met het vergaren van basiskennis.
“Deze kennis is echt nodig om erachter te komen
waar de risico’s zitten als het gaat om introductie
en verspreiden, het ontwikkelen van diagnostische
toetsen, detectie- en monitoringsmethoden en het
opstellen van preventie en bestrijdingsmaatregelen.”
Bij de start van het onderzoek, bijna twee jaar geleden,
was al een aantal nieuwe bedreigingen bekend die
meteen door de onderzoekers zijn opgepakt. Dit
heeft volgens Van Dijk veel kennis opgeleverd waar
het bedrijfsleven en keuringsdiensten mee vooruit
kunnen. “Het mooie van dit project is dat er een
brug wordt geslagen tussen fundamentele kennis
over schadelijke organismen en de toepassing van
deze kennis in de praktijk. Dat levert gevalideerde
toets-methoden op en een reeks concrete factsheets
voor de praktijk over hoe je met een bepaald
plaagorganisme moet omgaan.” De opgedane kennis
is soms ook wat fundamenteler, vertelt Van Dijk. Dan
gaat het bijvoorbeeld om het uittesten van een nieuwe
methode om de verschillende typen van een virus te
karakteriseren of om het vergaren van meer kennis
over een bekend plaagorganisme.
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Op de loer
Met de opgedane kennis uit het onderzoek kunnen
telers, handelaren, importeurs en toezichthoudende
organisaties aan de slag om de Nederlandse producten
te beschermen tegen de mogelijke plaagorganismen
die in Nederland op de loer liggen. Maar de kennis
kan volgens Van Dijk ook ingezet worden voor meer
maatwerkmaatregelen. “Als je een organisme kent
en weet hoe je het moet herkennen en aanpakken,
kan je door gerichte maatregelen de vestiging
en verspreiding van zo’n schadelijk organisme
voorkomen.”
Het onderzoek heeft een looptijd van vier jaar,
maar volgens Bonants ben je nooit klaar. “Zolang
er plantenziekten en -plagen over de wereld gaan,
kunnen wij bezig blijven.”

“ Het project slaat
een brug tussen
fundamentele kennis
en de toepassing in de
praktijk.”
In het project werken LTO Nederland, Plantum,
Glastuinbouw Nederland, VBN, GroentenFruit Huis,
Naktuinbouw, NAK, Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit samen met het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen
University & Research.
Meer informatie

Regionale kringlopen
sluiten door winning
biogas en mineralen
uit varkensmest
Het Gelderse Groot Zevert Vergisting wekt al
17 jaar energie op uit mest. Met de Groene
Mineralencentrale maakt het bedrijf in één
keer een flinke sprong voorwaarts. Naast
biogas en elektriciteit, wint het Groot Zevert
nu ook bodemverbeteraar, schoon water en
kunstmestvervanger uit mest. De Groene
Mineralencentrale past prima binnen de visie van
de overheid op het gebied van circulaire economie
en kringlooplandbouw. De topsectoren Agri & Food
en Energie financierden een aantal projecten om de
Groene Mineralencentrale tot stand te laten komen.
Groot Zevert Vergisting verwerkt al jaren het
mestoverschot van varkenshouderijen in de
Achterhoek. “In 2003 waren we een van de eerste
in Nederland met een mestvergistingsinstallatie”,
zegt Arjan Prinsen, innovator bij Groot Zevert
Vergisting. “Daarmee produceerden we biogas dat
we via een warmtekrachtkoppeling vrijwel volledig
omzetten in elektriciteit. Met de co-vergiste
mest, ook wel digestaat genoemd, konden we
bovendien naar akkerbouwers. Daar kreeg je eerst
geld voor. Maar toen het mestbeleid verder werd
aangescherpt en de fosfaatoverschotten verder

toenamen moesten we voor de levering van mest
gaan betalen. Daarom gingen we op zoek naar een
andere oplossing, ook omdat met de opkomst van
de circulaire economie nieuwe verdienmodellen
ontstaan.”
Gas voor FrieslandCampina
In 2017 begon Groot Zevert Vergisting werk te
maken van de nieuwe verdienmodellen. “Via een
5,5 kilometer lange leiding leveren we jaarlijks 10
miljoen Nm3 groen gas aan de zuivelfabriek van
FrieslandCampina in Borculo. Daarvoor moesten
we investeren in een innovatief reinigings- en
compressiesysteem waarmee we ons biogas kunnen
opwerken tot minimaal aardgaskwaliteit. Ook wilden
we de installatie voeden met gras- en vezelachtige
biomassa voor extra gasproductie. Het schone gas
laat de ketel bij FrieslandCampina op een heel hoog
rendement draaien. Dit leverde een behoorlijke
kostenbesparing op voor beide partijen.
Mineralen winnen uit digestaat
Na de biogasproductie blijft het restproduct digestaat
over. “Hierin zitten waardevolle stoffen. Om die
te benutten hebben we in 2019 in samenwerking
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“We sluiten kringlopen op
regionaal niveau.”
met Wageningen University & Research en Nijhuis Industries de Groene
Mineralencentrale opgezet.” In de Groene Mineralencentrale worden
allerlei nieuwe technologieën toegepast. “Door centrifuge scheiden we het
digestaat in een dikke en dunne fractie. Met membraantechnologie van
GENIAAL halen we stikstof en kalium uit de dunne fractie. Het water dat
overblijft gaat terug naar de natuur.” Met de RePeat-technologie halen we de
fosfaat uit de dikke fractie en blijft een vezelrijke fosfaatarme organische stof
over.
Duurzame kunstmest
Met de mineralen uit de dunne fractie maakt Groot Zevert duurzame
vervangers voor kunstmest. Deze vervangers zijn afgestemd op de behoefte
van het gewas en met de bodemvruchtbaarheid. “Duurzaam omdat hierdoor
de ecologische voetafdruk veel beter is. Wij verbruiken geen aardgas,
zoals dat bij de productie van stikstofkunstmestkorrels wel gebeurt. Wij
maken veel minder transportkilometers omdat we onze vloeibare, minerale
meststof regionaal leveren. Samen met Wageningen Univsersity & Research
voeren we een pilotproject uit waaruit blijkt dat de landbouwkundige
werking vergelijkbaar is met de traditionele minerale stikstofkunstmest”.
Vezelrijke grond
Ook de dikke fractie neemt Groot Zevert onder handen. “We wassen het
fosfaat uit de organische stof. Het teruggewonnen fosfaat gaat nu nog
naar fosfaatarme landbouwgebieden maar kan ook als grondstof naar de
meststoffenindustrie. De vezelrijke organische stof die overblijft is een
prachtige bodemverbeteraar met veel effectieve organische stof en weinig
fosfaat. Het heeft de eigenschap om water goed vast te houden en voorkomt
dat mineralen wegstromen.” Daarmee is voor Prinsen de cirkel praktisch
rond. “De mineralen die we via mest binnenkrijgen gaan via de Groene
Mineralencentrale weer terug naar de landbouw en een groot volume van
met mest gaat als schoon water weer terug naar de natuur. Zo sluiten we
hier in de Achterhoek regionaal de kringloop.”

In het project Mest en Mineralen werkten Groot Zevert Vergisting, Nijhuis
Water Technology en Wageningen University & Research samen.
Meer informatie

18

Nieuw dak
verkoelt,
vangt water
op en vergroot
biodiversiteit
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In welke mate een project spin-off kan betekenen
voor partners die eraan deelnemen en ver
daarbuiten, bewijst Smartroof 2.0. Het innovatieve
blauwgroene dak – dat verkoelt, water opvangt
en ook nog eens de biodiversiteit vergroot – wijst
steden de weg richting effectieve klimaatadaptatie.
“De ogen van de wereld zijn gericht op dit dak”,
aldus de mede-ontwerper Joris Voeten.
Toen vijf jaar geleden werd begonnen aan
het Smartroof 2.0-project, moesten vanuit de
toeleverende industrie nog veel puntjes op de i
worden gezet, weet Joris Voeten van Drain Products
Europe BV. Hij was verantwoordelijk voor het bij elkaar
brengen van alle technieken en materialen. “Voor een
blauwgroen dak zijn veel innovaties nodig. Je moet
naar allerlei factoren tegelijk kijken, variërend van
waterbeheer tot vegetatieontwikkeling. Hoe goed we
daarin zijn geslaagd, bewijst het feit dat enorm veel
delegaties vanuit de hele wereld zijn komen kijken.
Stedelijk hitte-eiland effect te lijf
Hetzelfde beaamt Sacha Stolp, Regisseur
Toekomstbestendige Assets bij de gemeente
Amsterdam, waar het slimme blauwgroene dak een
plek kreeg middenin de stad, op het Marineterrein.
Stolp: “Amsterdam heeft als ambitie om in 2050
zowel circulair, klimaatadaptief als energieneutraal te
zijn. Ik ben doorlopend op zoek naar projecten zoals
Smartroof 2.0. En koppel ik partijen aan elkaar als ik
kansen zie. We wilden kijken of we door middel van
hemelwateropvang stadse daken kunnen gebruiken
om te koelen, om daarmee het stedelijk hitte-eiland
effect te lijf te gaan. En we wilden ook met harde
data onderbouwen hoe goed het nieuwe daksysteem
werkt. Daarvoor vonden we onderzoeksinstituut KWR
als wetenschappelijke partner. Door de samenwerking
in de vorm te gieten van een TKI-project hebben
we ervaren hoe sectordoorbrekend dit kan zijn.

“ Nieuwe mindset in
stedelijk waterbeheer.”
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Door kennisinstituten, overheid en bedrijven samen
te brengen, denken we na over elkaars belangen.
Iedereen heeft het altijd over de enorme uitdagingen
waarvoor we met klimaatadaptatie staan. Als wij elkaar
aankijken weten we: de oplossingen zijn er al, je moet
ze alleen durven toepassen.”
Eigenschappen Smartroof 2.0
Welke eigenschappen heeft het blauwgroene dak
en tot welke resultaten leidt dit? Smartroof 2.0 is
een nieuw daksysteem, dat zorgt voor maximale
koeling, water vasthoudt en toch licht is in gewicht.
Door gebruik te maken van de Permavoid holle
waterbergende fundering met speciale vezelkolommen,
wordt het water dat op het dak valt vastgehouden
en via capillaire werking weer vrijgegeven zodra de
beplanting dit nodig heeft. Met deze oplossing kunnen
de planten gedurende lange tijd het water benutten
om te verdampen en meewerken aan de strijd tegen
hittestress. Bovendien geeft het blauwgroene dak
een enorme boost aan de biodiversiteit. “Vergeleken
met andere groendaken en daktuinen in WestNederland rolden we in twee opeenvolgende jaren qua
soortenrijkdom als winnaar uit de bus”, vertelt Voeten
trots. “Dat is een enorme bonus.”
Stedelijke watertechnologie
Voor KWR betekent Smartroof 2.0 dat het
wetenschappelijk onderzoek voor de stedelijke
waterketen enorm aan zichtbaarheid heeft gewonnen.
Gijsbert Cirkel, hydroloog bij het kennisinstituut en
verantwoordelijk voor de onderbouwing hoe het
blauwgroene dak werkt, is enthousiast. “Technieken
die we in opdracht voor drinkwaterbedrijven al aan het
ontwikkelen waren, konden we nu verplaatsen naar de
stad”, vertelt hij. “En Smartroof 2.0 leverde prachtige
onderwerpen op om studenten mee aan het werk
te zetten. Met het in kaart brengen van de water- en
energiebalans van het blauwgroene dak, hebben we
onze kennis hierover verfijnd. Dit is gepubliceerd in
een peer reviewed paper: een mooie opbrengst
voor KWR als onderzoeksinstituut. Het
waardevolle van dit soort projecten is dat
het vraaggestuurd onderzoek oplevert, met
kennis en inzichten die toepasbaar zijn in
de praktijk. Door hard te maken dat het dak
doet wat het belooft, kan de leverancier
ermee de boer op.”

Revolutie in waterbeheer
Toch ligt de voornaamste kracht van Smartroof 2.0
volgens Voeten niet in het creëren van een markt.
“Het gaat vooral om het neerzetten van een nieuwe
mindset in stedelijk waterbeheer”, zegt de bevlogen
ingenieur. “Je kunt dat niet uitdrukken in het verkopen
van zoveel vierkante meter van een innovatief dak.
Het gaat om het veranderen van de denkwijze van
‘regenwater moet je lozen’ naar ‘regenwater moet je
oogsten’. Het mooie van TKI-projecten zoals Smartroof
2.0 vind ik dat de overheid het bedrijfsleven hiermee

Spin-off
Dat Smartroof 2.0 een enorme spin-off kent, is op
vele fronten te merken. “Met het nieuwe Europese
project Resilio schalen we op naar andere daken in de
stad”, zegt Stolp. “Daarbij gaan we onder meer kijken
naar de interactie tussen verschillende stakeholders.
Ook onderzoeken we de mogelijkheid om dezelfde
technieken toe te passen onder het asfalt om dit te
koelen. En met CitySports – eveneens een TKI-project
– vertalen we de toepassing naar sportvelden van
kunstgras.”
Explosie aan
publiciteit
Smartroof 2.0
ontketende een
explosie aan
publiciteit. “Het
project haalde in
153 landen het
nieuws”, gaat
Stolp met grote
gedrevenheid
verder. “In 2018 ontvingen we niet voor niets ‘Het
Zonnetje’ van de toenmalige deltacommissaris Wim
Kuijken; een prijs voor aansprekende projecten die een
lichtend voorbeeld zijn voor innovatie. Voor ons was
Smartroof 2.0 de lakmoesproef. We hebben ermee
laten zien hoe je inspirational capital creëert: door te
laten zien wat je doet. Iedereen die op het dak stond
kon zien, voelen en ervaren wat het doet. Dat is een
enorme meerwaarde.”

“ De denkwijze moet veranderen
van ‘regenwater moet je lozen’
naar ‘regenwater moet je oogsten’
de kans biedt om te investeren in een innovatie
waarvan de werking wetenschappelijk is onderbouwd.
Op de vraag of we met het Topsectorenbeleid de
Nederlandse kenniseconomie versterken, zeg ik dan
ook volmondig: ja!”
Subsidieregeling aangepast
Ook aanjager van innovatie Stolp is blij met de
topsectoren. “Zo kost het niet heel veel moeite om
investeerders te overtuigen dat we iets nieuws gaan
testen”, vertelt ze. “In het geval van het Marineterrein
was bekend dat er iets met het dak moest gebeuren.
We hebben toen gezegd: we gaan dat doen, maar
dan beter. Dat ‘beter’ is mede gefinancierd door TKIWatertechnologie, waardoor een wetenschappelijke
onderbouwing mogelijk was. Nu we weten dat het
blauwgroene dak werkt, hebben we de gemeentelijke
subsidieregeling voor traditionele groene daken
aangepast. Het waterbufferend vermogen hierin
moet omhoog, anders geen subsidie. Zo kunnen we
opschalen met oplossingen die zich in de praktijk
hebben bewezen. Dan ga je uiteindelijk werken vanuit
een economies of scale. Dankzij Smartroof 2.0 hebben
we ons beleid kunnen aanpassen om sneller onze
ambities te halen.”

In het project werken Drain Products Europe,
KWR, Creative Industries, Bureau Marineterrein
Amsterdam, Ingenieursbureau Amsterdam en
Waternet samen.
Meer informatie
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De ene koe is de
andere niet
Koeien horen bij het Nederlandse landschap.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
lopen er in Nederland 1,6 miljoen melkkoeien rond.
Deze koeien stoten bij het herkauwen en verteren
van gras methaan uit; een broeikasgas dat ongeveer
dertig keer sterker is dan CO2. Maar de ene koe is de
andere niet. Door selectief te fokken is het mogelijk
om de methaanuitstoot van koeien aanzienlijk te
verminderen.
De Nederlandse landbouw staat voor een grote
uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken om
de methaanemissies in 2030 met 2,1 megaton te
verminderen. Dat betekent dat er ook kritisch gekeken
moet worden naar de methaanuitstoot van een
melkkoe. Melkveehouders zijn op zoek naar efficiënte
en kosteneffectieve opties om methaanemissies te
verminderen.
Een gemiddelde melkkoe stoot per jaar 125 kilo
methaan uit. Met de nadruk op gemiddeld, want
onderzoekers van Wageningen University & Research
zijn erachter gekomen dat er verschillen zijn tussen
koeien: de ene koe stoot minder methaan uit dan de
andere koe.
In een door Topsector Agri & Food gefinancierd
onderzoek wordt bekeken of het mogelijk is om deze
natuurlijke variatie in de methaanemissies van koeien
te gebruiken door selectief te fokken met de dieren die
van nature een lage methaanuitstoot hebben.
Selectief fokken
Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de
effecten van bijvoorbeeld de voersamenstelling op
methaanuitstoot. Maar het is voor het eerst dat
er nu gekeken wordt naar het selectief fokken met
koeien die van nature een lage methaanuitstoot
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hebben. Dit selectief fokken is volgens Yvette de
Haas, projectleider en onderzoeker bij Wageningen
Livestock Research, kosteneffectief, permanent en
kan eenvoudig opgenomen worden in het dagelijkse
bedrijfsmanagement zonder extra kosten. Het
onderzoek is nu een jaar onderweg. Er is op kleine
schaal een vooronderzoek gedaan op 15 bedrijven
en op basis van die resultaten is een simulatiestudie
uitgevoerd. De resultaten zijn opzienbarend: met
het selectief fokken is het mogelijk om een reductie
van de methaanemissies per kg melk van circa 1%
per jaar te realiseren, oplopend tot een 29% lagere
methaanemissie in 2050.
Sensoren
De volgende stap is het opschalen van het onderzoek
naar 100 bedrijven met 150 koeien. Deze bedrijven
worden dit voorjaar voorzien van sensoren die informatie
gaan verzamelen over de methaanconcentraties van
de individuele koeien. “Om koeien met verschillende
genetische achtergrond met elkaar te vergelijken, moet
het onderzoek op veel bedrijven tegelijk plaatsvinden.
We willen van iedere koe precies weten hoe ze
presteert. Als een koe en een stier van nature een lage
methaanuitstoot hebben, kunnen we die selecteren als
ouders voor de volgende generatie.”
Handvat
Eén van de deelnemende bedrijven aan het onderzoek
is FrieslandCampina. Research specialist Marleen
Visker hoopt dat dit onderzoek uiteindelijk een
praktisch handvat oplevert voor de melkveehouders.
“Bijna 40% van de CO2-footprint van melk wordt
veroorzaakt door methaan. Daar moeten we als
sector mee aan de slag. Ons streven is om in 2030
33% minder uitstoot te realiseren bij onze ledenmelkveehouders. Selectief fokken kan één van de
manieren zijn om hieraan bij te dragen.”

“ Met selectief fokken kun je tot
29% lagere methaanemissies
komen in 2050.”
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Half december presenteerde het bedrijf hun nieuwe
duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better
planet’ bestaande uit zes prioriteiten, waaronder een
CO2-neutrale melkveehouderij. “Via het kwaliteits- en
duurzaamheidsprogramma Foqus Planet willen we

“ Koeien die efficiënt
voer omzetten in melk
stoten ook minder
methaan uit.”
onze leden-melkveehouders ondersteunen om hun
bedrijf te verduurzamen. Ze mogen zelf kiezen hoe
zij dit doen. Hoe beter ze scoren op onderwerpen
als klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn, hoe meer
punten ze scoren en hoe hoger de vergoeding is die ze
ontvangen.”
Met selectief fokken hebben de melkveehouders
een nieuwe mogelijkheid om de methaanuitstoot te
verminderen. “Het grote voordeel is dat het redelijk
eenvoudig is in te passen is in de bedrijfsvoering.
Koeien moeten nu eenmaal geïnsemineerd worden.
Als je weet welke stier de beste fokwaardes heeft, ook
op het gebied van methaanuitstoot, dan kies je die om
mee te fokken.”
Belonen
Het echte praktische onderzoek moet nog
plaatsvinden, maar Visker is enthousiast over de
eerste resultaten. “Via dit onderzoek zijn we erachter
gekomen dat methaanuitstoot erfelijk is en dat je hier
dus op kan sturen. Dat is al pure winst. Zeker omdat
we weten dat methaan niet door de koe zelf wordt
gevormd, maar door de micro-organismen in de pens.
We willen tijdens dit onderzoek ook werken aan een
route om gerealiseerde reductie van methaanuitstoot
te kunnen claimen, zodat veehouders beloond worden
voor hun inspanning.”

Efficiënt
Fokkerijorganisatie CRV is ook betrokken bij dit
onderzoek en zet sterk in op het fokken van gezonde
en efficiënte koeien met minder uitstoot naar de
omgeving. “Methaanreductie gaat hand in hand met
efficiëntie. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat
koeien die efficiënt voer omzetten in melk ook
minder methaan uitstoten”, vertelt Maarten
Moleman, lead innovator bij CRV. “Door dit
gezamenlijke onderzoeksproject kunnen
we in de toekomst nog beter bijdragen aan
methaanreductie, met behoud van productie
en andere belangrijke kenmerken”.
Fokwaarde
De onderzoekers willen uiteindelijk komen tot
een fokwaarde per koe waarmee de boer aan
de slag kan. De Haas: “Die fokwaarde kan dan
gezet worden naast de bestaande fokwaardes
voor de melkwaarde, de vruchtbaarheid, gezondheid
en de uiterlijke kenmerken van de koe. Een boer wil
natuurlijk het liefst fokken met een dier dat op dit hele
pakket goed presteert. Stoot een dier weinig methaan
uit, maar is het ook vaak ziek of geeft het weinig
melk, dan kun je als boer je conclusies trekken. Het is
uiteindelijk de boer die bepaalt op welke fokwaardes
hij wil inzetten.”
Uniek
De Haas ziet zeker een toekomst voor de koeien
in Nederland. “Een koe is echt uniek: het dier eet
gewassen die wij niet kunnen eten en maakt daarvan
een heel nieuw product (melk) dat wij wel kunnen
eten. Maar voor een duurzame zuivelproductie
is een lagere CO2-footprint van zuivelproducten
belangrijk. De fokkerij is één van de manieren om dit
te bereiken. Andere onderzoeken kijken juist naar de
voeding of het mestbeheer. We willen Nederlandse
melkveehouders ondersteunen met een serie tools
waarmee ze de methaanuitstoot op hun bedrijf
kunnen verminderen.”

Het project Climate Smart Cattle Breeding wordt
uitgevoerd door CRV, FrieslandCampina en
Wageningen University & Research.
Meer informatie

24

Zet de planten zelf
aan het werk tegen
ziekten en plagen
Planten zitten superslim in elkaar. Ze kunnen
zichzelf beschermen tegen nare bacteriën en
schimmels door handig gebruik te maken van ‘eigen’
micro-organismen die al in, op en rond de plant
leven. Onderzoekers van Wageningen University
& Research zijn op zoek gegaan naar hoe ze die
micro-organismen nog beter kunnen inzetten tegen
vervelende plantbelagers.
Veel tuinbouwgewassen zijn gevoelig voor infecties en
insectenplagen. Wereldwijd gaat er hierdoor jaarlijks
zo’n 30 procent van de oogst verloren. Met een steeds
groter wordende bevolking, neemt de vraag naar
voedsel alleen maar toe. Het is daarom belangrijk
dat de sla, wortels, aardappelen, tomaten en andere
gewassen ongestoord kunnen groeien, zonder ziek te
worden.
Om de planten te beschermen tegen ziekten en
plagen, moeten boeren en telers nu regelmatig
chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten.
Maar deze middelen kunnen negatieve effecten
hebben op mens en milieu. De overheid zet dan ook in
op minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
binnen en buiten de land- en tuinbouw.
De sector heeft de afgelopen decennia al grote
stappen gezet als het gaat om het verminderen
van de hoeveelheid en het aantal chemische
middelen dat gebruikt wordt. Maar voor
duurzame verandering is het noodzakelijk dat er
alternatieve middelen en methoden beschikbaar

komen. Er is een grote behoefte aan biologische
gewasbeschermingsmiddelen, die gebaseerd zijn
op levende, van nature aanwezige bacteriën en
schimmels op de plant: het microbioom.
Weerbaarheid
In het project ‘Versterking van plantweerbaarheid
tegen ziekten en plagen door aanpassing van het
plant-microbioom’ wordt vanuit Topsector Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen onderzoek gedaan naar
de effecten van het plantmicrobioom. Het doel is
om kennis te verzamelen over de mogelijkheden
om het microbioom zodanig aan te passen dat de
weerbaarheid van de plant groter wordt en de plant
zichzelf nog beter kan beschermen tegen nare ziekten
en plagen.
Aan het roer van dit project staat Leo van Overbeek,
microbieel ecoloog bij Wageningen University &
Research (WUR). “Planten leven samen met heel veel
micro-organismen. Als bioloog kijk ik daarom niet
alleen naar de plant en zijn ziekten, maar naar het hele
ecosysteem in, op en rond de plant. Vroeger kon je
daar niet zoveel mee. Maar nu kun je met sequencing
- het in beeld brengen van DNA - en bio-informatica
veel meer organismen determineren. We kunnen het
zien en meten. De volgende stap is op een natuurlijke
manier beïnvloeden.”
Tot nu toe is er ook nog maar weinig bekend over
hoe het microbioom precies in elkaar steekt en hoe
nuttige bacteriën en schimmels de plant helpen om
zich te weren tegen zijn belagers. Ook is nog onbekend
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“ De kennis die we nu opdoen
over het microbioom wordt de
basis van plantweerbaarheid.”

“ Dit type onderzoek
ondersteunt hoe een subtiele
behandeling een effect heeft
op de natuurlijke weerbaarheid
van de plant.”
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wat er gebeurt als het natuurlijke microbioom wordt
aangepast met nieuwe bacteriën en schimmels. Daar
moet dit onderzoek verandering in brengen!
Tomaat, chrysant en sla
De onderzoekers hebben de afgelopen drie jaar
tien (on)bekende en schimmels en bacteriën
losgelaten op de gewassen tomaat, chrysant en sla en
onderzocht wat de effecten zijn op insecten (trips) en
parasiterende schimmels (Fusarium). “De interacties
tussen planten en microbioom zijn complex. Je kunt
enorm veel organismen inzetten om het de plant naar
de zin te maken, maar die werken in een chrysant
mogelijk weer totaal anders dan in tomaat. We willen
met dit onderzoek vooral onze kennis verbeteren:
wat gebeurt er tussen de toegevoegde schimmels
en bacteriën, de plant, de samenstelling van het
microbioom en de ziekte? Waar gaan de toegevoegde
bacteriën naar toe: naar de wortel, het zaad of blijven
ze in de hele plant aanwezig?”
Toetsen
Uit het onderzoek blijkt dat zowel microbiologie in en
om de plant als de plantfysiologie verandert door het
toevoegen van micro-organismen. De onderzoekers
kunnen alleen nog niet duiden of dit positief of
negatief is. Van Overbeek: “Maar we hebben deze
kennis nodig om verder te kunnen. Op termijn gaan er
steeds meer chemische gewasbeschermingsmiddelen
verdwijnen. Dat betekent dat boeren en telers
andere middelen moeten vinden om hun plant zo
goed mogelijk te beschermen. De kennis die we nu
opdoen over het microbioom wordt echt de basis van
plantweerbaarheid.”
De onderzoeker ziet nu al dat ondernemers
overspoeld worden met biostimulanten
(plantengroeibevorderaars), maar het is volgens hem
lastig om het kaft van het koren te scheiden. “Met
de kennis die we hebben opgedaan, kunnen we - op
den duur - ook toetsen of een nieuw middel ook echt
effect op de plant of het microbioom heeft.”
Natuur als leermeester
Groentezadenbedrijf Bejo hecht veel waarde aan
onderzoek op het gebied van het microbioom en is
partner in het project. Het bedrijf heeft al jaren een
programma lopen voor biologische zaden en is zeer
geïnteresseerd in hoe de bescherming van zaden en
gewassen ‘anders kan’ dan toepassing van chemie.
Liesbeth van der Heijden, senior onderzoekster van de
afdeling Zaadtechnologie van Bejo, is enthousiast over
het project. “We willen graag gezond en weerbaar

uitgangsmateriaal leveren aan onze klanten. We
werken hiervoor aan de resistentie van onze rassen,
maar we willen ook graag de natuur als leermeester
gebruiken, die een scala aan gunstige microorganismen tot zijn beschikking heeft. Aangezien
zaden aan de basis staan van een gezonde plant, is het
sturen van het microbioom op een zaadje misschien
niet zo’n grote stap naar plantweerbaarheid.”
De onderzoekster hoopt dat dit onderzoek kennis
oplevert over de effecten van het microbioom in
de bodem, de wortel en de plant, zodat dit ingezet
kan worden om een plant te beschermen tegen
ziekten en plagen. “We zijn vooral geïnteresseerd
hoe we de gunstige effecten van het microbioom met
bijvoorbeeld een unieke zaadbehandeling aan onze
zaden kunnen meegeven.”
Evenwicht
De telers zullen volgens Van der Heijden een
nieuw evenwicht moeten vinden met deze nieuwe
biologische middelen. Maar ze ziet vooral een
uitdaging in de regelgeving. “Ik hoop echt dat er
ruimte ontstaat voor het toepassen van microorganismen als gewasbeschermingsmiddel. De angst
bestaat dat de samenstelling van de bodem verandert
als je er micro-organismen aan toevoegt. Maar ik ben
ervan overtuigd dat ze de bodem juist weer in balans
brengen. Dit type onderzoek ondersteunt hoe een
subtiele behandeling een effect heeft op de natuurlijke
weerbaarheid van de plant.”
Nieuwe generatie
Het onderzoek kan ook gebruikt worden als leidraad
voor vergelijkbaar onderzoek naar de effecten van
andere micro-organismen. Dit kan uiteindelijk leiden
tot eenvoudiger registratie van nieuwe biologische
gewasbeschermingsmiddelen waardoor deze versneld
op de markt gebracht kunnen worden. Van Overbeek:
“Ik hoop dat we met dit onderzoek de weg vrij
kunnen maken voor een nieuwe generatie biologische
gewasbescherming.

Het project ‘Versterking plantweerbaarheid
door aanpassing van het plantmicrobioom’
wordt uitgevoerd door Wageningen University
& Research, Glastuinbouw Nederland, Stichting
Programmafonds Glastuinbouw, Incotec, Bejo
Zaden en Enza zaden.
Meer informatie
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In Nederland wordt jaarlijks een kwart van het
voedsel verspild. In 2030 moet dit met de helft zijn
teruggedrongen. In een Topsectorproject hebben
verschillende bedrijven oplossingen gezocht. Met
succes.
Voedselverspilling in de productieketen terugdringen
is een ingewikkelde zaak,” stelt Joost Snels van
Wageningen University & Research (WUR): “Niemand
zit te wachten op verspilling. Behalve dat het zonde is
van het eten, is het ook een enorme kostenpost. Het
bedrijfsleven verliest jaarlijks zo’n 2,5 miljard euro aan
verspilling. De hoogte van het bedrag geeft aan dat het
heel lastig is om verspilling terug te dringen.”

“ Niemand zit te wachten
op verspilling. Behalve dat
het zonde is van het eten,
is het ook een enorme
kostenpost.
Retourstromen verwaarden
Lastig, maar niet onmogelijk, blijkt uit het
Topsectorproject CARVE. In dit project gingen
bedrijven uit verschillende branches aan de slag
om oplossingen te ontwikkelen voor hun grootste
verspillingsproblemen. Zo ging Sonneveld Group,
een ingrediëntenleverancier voor bakkerijen, na
hoe je onverkocht brood kunt benutten. Peter
Weegels van Sonneveld Group: “Bijna een kwart van
de broden haalt het winkelmandje niet en wordt
uiteindelijk verwerkt tot veevoer of belandt in de
verbrandingsoven. We hebben duurzaamheid hoog in
het vaandel staan en wilden een meer hoogwaardige
oplossing voor deze retourstroom vinden”.
Concrete businesscase
Sonneveld ontwikkelde drie duurzamere alternatieven.
Eén daarvan is het verwerken van het retourbrood
tot nieuwe grondstoffen voor brood. Weegels: “In
het proces breken enzymen het brood af tot suikers
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die weer gebruikt kunnen worden bij de productie
van ontbijtkoek of van gewoon brood. We kunnen
het retourbrood op die manier weer inzetten in de
productie van levensmiddelen.” Inmiddels heeft
Sonneveld met een bakkerij een proefproductie op
1000 kg schaal uitgevoerd. Weegels: “We werken nu
aan de uitwerking om de business case zo concreet
te maken dat we investeerders kunnen aantrekken.
Uiteindelijk denken we dat we 30% van het
Nederlandse retourbrood kunnen verwerken.”
Slimmer bestellen
Met het hergebruiken van producten wordt al een
flinke stap in duurzaamheid gemaakt. Nog mooier is
het als je kunt vóórkomen dat er verspilling ontstaat.
In een deelproject binnen CARVE hebben een aantal
supermarktketens en zuivelproducenten onderzocht of
je de derving van toetjes kunt terugdringen door het
bestelproces anders in te richten. Namens Jumbo nam
Anne-Corine Vlaardingerbroek deel aan het project:

Voorkom voedselverspilling
met nieuwe aanpak van
productie en distributie

“We denken dat we 30% van
het retourbrood kunnen
inzetten in de productie van
levensmiddelen.”
“We hebben gekeken of het invoeren van flexibele
besteleenheden derving kan verminderen. Het bleek
dat kleinere besteleenheden soms wel, maar soms
ook niet effectief te zijn in de bestrijding van derving.
Stel dat je de besteleenheid van zes naar vier toetjes
verlaagt, dan komt een filiaalmanager die gewoonlijk
zes toetjes bestelt voor de vraag: ‘Bestel ik er vier, met
de kans om uitverkocht te raken of bestel ik er zes
met de kans op derving van twee toetjes?’ Elk filiaal
heeft een andere omloopsnelheid, dus het is lastig
een optimale bestelhoeveelheid te bepalen. Met dit
inzicht hebben we besloten om vanuit onze eigen
distributiecentra de verpakkingshoeveelheden van de
fabrikanten zoveel mogelijk in lijn te brengen met de
omloopsnelheid in de filialen. Zo weten we toch de
derving te verkleinen.”
In CARVE werden in totaal zeven van deze
deelprojecten uitgevoerd, elk met een ander
dervingprobleem als onderwerp. Snels: “De

deelprojecten hebben voor de deelnemers geleid tot
aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid verspild
voedsel. Maar we zijn er nog niet. Als bedrijven
over hun eigen sector heen gaan kijken, zijn er nog
grote slagen te maken. Denk bijvoorbeeld aan het
combineren van reststromen van brood en zuivel
tot hoogwaardige nieuwe producten. Dankzij CARVE
weten we precies welke grondstoffen er uit welke
ketens komen en kunnen we slimme verbindingen
leggen waarmee we niet alleen derving voorkomen,

Het project CARVE is uitgevoerd door Albert
Heijn, Aldi, Alliantie Verduurzaming Voedsel,
Arla Foods, Duynie Group, Iglo Nederland,
Jumbo, LambWeston, Plus, Royal A-Ware,
FrieslandCampina, Sonneveld Group en
Wageningen University & Research.
Meer informatie
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Vier waterissues
tegelijk te lijf
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Het begon met een groots idee: gebruik bestaande
technieken van ondergrondse waterberging en
brakwaterwinning en zet deze grootschalig in
voor een robuuste zoetwatervoorziening in laagNederland. Inmiddels is de fase van verkenningen
voorbij; de eerste pilots zijn in volle gang.
Het unieke van het kennisprogramma COASTAR is
dat het meerdere vraagstukken tegelijk aanpakt,
vindt Klaasjan Raat, mede-initiator van het
kennisprogramma en als hydroloog werkzaam bij
KWR. “In het Westland spelen bijvoorbeeld
vier grote issues. De vraag naar gietwater
vanuit de glastuinbouw, verzilting,
wateroverlast bij piekbuien en de discussie
over wat te doen met restproducten van
brakwaterwinning. Met COASTAR zoeken
we oplossingen hiervoor in de ondergrond,
iets dat volkomen nieuw is. Voorheen keken
we met zoetwatervraagstukken vooral naar
het oppervlaktewater. De ondergrond werd
vergeten.”
Samen oplopen in ontwikkelingen
Dat de ondergrond nog niet bij iedereen op het
netvlies staat, beaamt Toon Boonekamp, teamleider
Water voor Industrie bij Arcadis. “Dankzij COASTAR
weten we nu veel beter een combinatie te leggen
tussen de boven- en ondergrond. Dat nemen we mee
in onze gesprekken met klanten. Bij een advies over
circulair watermanagement, zouden we voorheen er
niet aan denken om overtollig regenwater tijdelijk in
de ondergrond op te slaan. Dat heeft veel voordelen.
Het bedrijf houdt bijvoorbeeld de bovengrond
beschikbaar voor uitbreiding. Ons productportfolio
is met meer kennis over de ondergrond sterk
verbeterd. En we zijn een betere gesprekspartner
voor waterbedrijven geworden, omdat we snappen
hoe zij naar hun waterbeheer en winningssystemen
kijken. Aangezien waterbedrijven ook bij COASTAR zijn
betrokken, lopen we in de ontwikkelingen samen op.
Dat is heel mooi.”
Deltaplan Zoetwater
COASTAR wordt benaderd vanuit zowel TKI
Watertechnologie als TKI Deltatechnologie. Raat:
“Het gaat om het gebruik van de ondergrond als
aanvullende oplossing voor de zoetwatervoorziening.

De strategische agenda’s van bedrijfsleven,
waterschappen, provincies en de tuinbouwsector
komen hierin samen. En we zijn helemaal aangesloten
op het Deltaplan Zoetwater. De casussen die binnen
COASTAR zijn uitgevoerd, sluiten hier naadloos
op aan.” Dat de eerste successen al zijn geboekt,
zoals bijvoorbeeld met de Urban Waterbuffer –
eveneens een project van TKI Watertechnologie – in
Rotterdam, maakt Raat enthousiast. “Vanuit de
kennisinstellingen en techniekleveranciers brengen

“ De ideeën van de
tekentafel worden
nu echt naar de
praktijk gebracht.”
we onze kennis in. Zo is KWR sterk in de techniek
van de ondergrond, Deltares heeft gedegen kennis
van grondwatermodellen, en Arcadis staat met
implementaties dichtbij de markt. In COASTAR komen
die drie heel goed samen.”
Missiegedreven innovatiebeleid
Dat de ideeën van de tekentafel nu echt naar de
praktijk worden gebracht, is volgens Raat mede
te danken aan de TKI-aanpak. “Het is ontzettend
goed hoe alle partijen in zo’n kennisprogramma
samenkomen en gezamenlijk de agenda bepalen.
Zo kunnen we in een open sfeer aan vraagstukken
werken en overstijgen we individuele belangen. Vanuit
het topsectorenbeleid wordt nu gesproken over
missiegedreven innovatie. Ik zie COASTAR hierin als
voorloper. We hebben te maken met verschillende
sectoren en de vragen zijn glashelder. Dunea heeft
extra water nodig voor de drinkwatervoorziening. De
glastuinbouw vraagt om extra gietwater. En Delfland
heeft zorgen om natte voeten van de burgers.
Met al die partijen is het niet nodig een abstract
vergezicht te schetsen. We beperken ons tot concrete
vraagstukken.”
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“ De strategische
agenda’s van
bedrijfsleven,
waterschappen,
provincies en de
tuinbouwsector
komen hierin
samen.”
Waterbank Westland
Eén zo’n concreet vraagstuk komt vanuit de
glastuinbouwsector. “We hebben veel gietwater
nodig, en dat moet van een hoge kwaliteit zijn”,
vertelt Margreet Schoenmakers, Programmamanager
Water bij Glastuinbouw Nederland en
verantwoordelijk voor het innovatieprogramma
Glastuinbouw Waterproof. “Behalve regenwater
gebruiken we ook grondwater. In het Westland
pompen we dit op en halen we het zout eruit.
De reststroom brengen we terug in de bodem.
We vroegen ons af of dit op termijn een duurzame
manier is.” Een typische vraag om onder te brengen
in COASTAR, wat heeft geleid tot de casus Waterbank
Westland, waarbij op gebiedsniveau tuinders zelf
de balans tussen vraag en aanbod in gietwater
kunnen organiseren, terwijl gelijktijdig verzilting
wordt tegengegaan. Wat Raat betreft heeft de casus
Waterbank Westland een belangrijke voorbeeldfunctie.
“Het gaat hierin vooral om een organisatiesysteem. Hoe
organiseer je met alle partijen het grondwaterbeheer?
Daarmee kunnen we ook andere partijen van dienst
zijn, bijvoorbeeld op de zandgronden. Daar moet men
ook aan de slag met de ondergrond.”

Gezamenlijk organiseren
Welke organisatievorm uiteindelijk het beste past,
is nog niet duidelijk. Voor Arcadis, die de kostenbatenanalyse voor zijn rekening neemt, is dat een
interessant gegeven. Boonekamp: “We hebben de
technieken doorgerekend en het werkt. Nu gaat het
om de interactie tussen degenen met een watertekort
en degenen met een wateroverschot. Hoe ga je zoiets
gezamenlijk organiseren? Dat is in Nederland nog niet
op deze schaal geprobeerd. Voor ons zit de kracht van
zo’n aanpak vooral in het feit dat op kennisontwikkeling
een directe toetsing volgt. Zo’n combinatie tussen
theorie en praktijk helpt om projecten binnen onze
organisatie geaccordeerd te krijgen.”
Denken in oplossingsrichtingen
In welke mate alle COASTAR-partners in
oplossingsrichtingen denken, bewijst Schoenmakers.
“Stel dat we het regenwater dat via verhardingen
op bedrijventerreinen en in dorpen via sloten
naar het oppervlaktewater wegstroomt, gaan
opvangen en in de ondergrond opslaan. Dan
kunnen we de droogteproblematiek in bredere
zin aan elkaar knopen. Door het 3D-effect van
de bodem mee te nemen, komen we tot overall
oplossingen voor iedereen.” Dat het toewerken naar
gemeenschappelijke doelen niet altijd gemakkelijk is,
geeft Schoenmakers ook aan. “Elke partner opereert
vanuit een eigen referentiekader. Zo hadden we
vanuit de tuinbouwsector een bepaald beeld van
de organisatiestructuur. We gingen ervan uit op
regelmatige basis een terugkoppeling te krijgen, zodat
we meer konden meesturen. Achteraf blijkt dat we
strakker moeten afstemmen hoe we met elkaar willen
samenwerken. Dat is een leermoment. Maar zolang
we helder hebben wat elkaars belang is en hoe de
problematiek in elkaar zit, kunnen we werken aan
gemeenschappelijke oplossingen.”

In het project Coastar werken Allied Waters,
Arcadis, Deltares, Dunea, Delfland, Evides,
KWR, LTO-Glaskracht, Provincie Zuid-Holland en
Gemeente Westland samen.
Meer informatie
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Puzzelen met de
bodem voor beste
resultaat
De bodem is de basis voor al ons voedsel. Van
groente, fruit en graan tot aan veevoer voor de
productie van melk en vlees. Maar een gezonde
bodem is niet alleen belangrijk voor het produceren
van voedsel. Ook het klimaat, het waterbeheer en
de biodiversiteit profiteren van een goede bodem.
Iedereen wil iets van de bodem, maar hoe leg je al
die puzzelstukjes op de juiste plek?
Bijna alle land- en tuinbouwgewassen starten
hun leven in de bodem. Door een groeiende
wereldbevolking, staat de land- en tuinbouw voor
de uitdaging om steeds meer hoogwaardig voedsel
te produceren met steeds minder grondstoffen en
minder impact op het milieu. Hierbij speelt een
gezonde bodem een belangrijke rol. Daarnaast heeft
de bodem ook andere functies zoals het filteren van
regenwater, waardoor de kwaliteit van het drinkwater
op peil blijft. De bodem werkt daarnaast als een spons
bij overvloedige neerslag, kan broeikasgassen uit de
atmosfeer vastleggen en is essentieel voor de natuur
en biodiversiteit.
Duurzaam
Maar de bodem in Nederland heeft het zwaar.
Door de klimaatverandering zijn er steeds langere
periodes van extreme droogte en regenval. De
druk op de bodem is ook groot: we willen steeds
meer produceren op een vierkante meter, met
minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Ook worden er soms zware machines gebruikt,
waardoor er bodemverdichting kan ontstaan. Maar
de aandacht voor het belang van een gezonde bodem
groeit. Minister Schouten van Landbouw, Natuur &
Voedselkwaliteit wil dat in 2030 alle landbouwbodems

in Nederland duurzaam beheerd worden. Via het
Nationaal Programma Landbouwbodems werken
overheid en bedrijfsleven met elkaar samen om dit
doel te bereiken.
Balans
Joeke Postma is coördinator van de verschillende
onderzoeken naar bodemweerbaarheid bij
Wageningen University & Research (WUR). “We
moeten echt goed nadenken over hoe we de bodem
kwalitatief meer in evenwicht kunnen houden. Bij
een gezonde bodem draait het om de balans tussen
drie aspecten: fysisch (structuur), chemisch (zoals
pH-waarde en nutriënten) en biologisch (bacteriën,
schimmels en al het andere bodemleven). Daarnaast
zijn water en zuurstof in de grond belangrijk voor een
gezonde bodem.”
Integraal
Het topsectorproject ‘Beter Bodembeheer’ wil juist door
de integrale aanpak van die drie aspecten de kennis over
de bodem en de bodemprocessen vergroten en daarmee
boeren handvatten geven om hun bodembeheer te
verbeteren. Omdat veel bodemprocessen langzaam
verlopen is hier langdurig onderzoek nodig. Dit project
bouwt dan ook voort op eerder gedaan onderzoek (20132016). Na afloop van dit vooronderzoek is een aantal
processen bijna acht jaar lang gemonitord. Zo wordt
er onderzocht hoe door management de bodem meer
weerbaar kan worden gemaakt tegen ziekteverwekkers,
droogte en wateroverlast. Ook wordt gekeken hoe de
bodemkwaliteit kan worden verbeterd met de aanvoer
van organische stof. Daarnaast worden meetmethodes
ontwikkeld om op een praktische manier de kwaliteit van
een bodem te bepalen.
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“In de 20ste eeuw zijn we steeds meer chemie gaan gebruiken
om maar zoveel mogelijk voedsel te produceren. De 21ste eeuw is
de eeuw van de biologie: hoe kunnen we ziekten onder controle
krijgen door de van nature aanwezige ziektewering in de bodem te
stimuleren? We proberen te ontrafelen wat er gebeurt en hoe we
dit in de praktijk toepasbaar kunnen maken. Met de kennis die uit
dit onderzoek rolt, is het mogelijk om de productie te verhogen, de
ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en ‘maatschappelijke
bodemdiensten’ als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.”
Organische stof
Janjo de Haan, ook onderzoeker bij WUR, is mede-coördinator van
het onderzoeksproject. “In dit onderzoek kijken we onder andere
naar de organische stof in de bodem. Organische stof in de bodem
bestaat uit door micro-organismen verteerde gewasresten en
organische meststoffen. Deze stof zorgt onder andere voor een goede
bodemstructuur waardoor voldoende zuurstof bij de plantenwortels
komt en regenwater makkelijker in de bodem wordt opgenomen.”
Er is in drie lange termijnproeven op drie locaties - met verschillende
grondsoorten - gekeken naar het effect van ploegen en de mogelijke
alternatieven. De Haan: “Er wordt in Nederland veel geploegd om
ziekten en onkruid in de bovenlaag tegen te gaan en een mooi
zaaibed te creëren. Dat heeft zeker nut. Maar een neveneffect
is dat de organische stof sneller afbreekt en de bodemstructuur
verstoord wordt. Via dit onderzoek hebben we gekeken of door
ondiep ploegen er meer organische stoffen in de bodem blijven, maar
dat zien we nog niet heel duidelijk terug in de bodem. We zien wel
dat door niet te ploegen de bodemstructuur verbetert, omdat er
meer organische stoffen bovenin de bodem blijven. Dit is met name
interessant voor kleigronden, die van nature slechter water doorlaten
dan zandgronden. We hebben ook gekeken wat het effect is op de
organische stof als je extra mest of compost aan de bodem toevoegt.
Dit blijkt weinig effect te hebben op gewasopbrengsten bij een bodem
die al op orde is. Maar als de hoeveelheid organische stoffen in de
bodem te laag is, leidt de extra toevoeging wel degelijk tot extra
opbrengsten.”
Groenbemesters
Een ander onderdeel van dit onderzoek is de groenbemester: een
gewas dat een boer of teler na de oogst van het hoofdgewas inzaait
om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden of te verbeteren en
uitspoeling tegen te gaan. De Haan: “Er zijn talloze groenbemesters
beschikbaar, maar waar zet je welke voor in? In dit onderzoek hebben
we de verschillende soorten met elkaar vergeleken. Dit heeft geleid tot
het Handboek Groenmesters, met hierin een uitgebreid overzicht van
de voor- en nadelen van de verschillende groenbemesters, specifieke
eigenschappen en teeltinformatie.”
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“ Hoe kunnen we
ziekten onder
controle krijgen
door de van
nature aanwezige
ziektewering in
de bodem te
stimuleren?”

Puzzelen
Juist die concrete vertaling van onderzoek naar praktijk is
voor Thea van Beers, onderzoeker Plant bij Agrifirm, een
belangrijke reden om deel te nemen aan dit onderzoek.
De coöperatie voor veehouders en telers is altijd op zoek
naar handige tools voor de gereedschapskist van hun
10.000 leden. “Via dit onderzoek wordt er heel praktisch
onderzoek gedaan naar de natuurlijke potentie van de
bodem. Hoe zetten we die bodem meer in zijn kracht?
Als individuele boer of teler is dit type grootschalig
onderzoek niet uit te voeren. De bodem is een
ingewikkelde puzzel die we met elkaar moeten leggen.
Bij ieder rapport dat uitkomt, kunnen we als bedrijfsleven
direct kijken wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat
je er in de praktijk mee kan. Dit levert echt bruikbare
handvatten op om de bodemkwaliteit op een hoger plan
te trekken.”
Praktijk
Om alle resultaten uit dit langlopende bodemonderzoek
te vertalen naar praktische boodschappen en adviezen
voor duurzaam bodembeheer, krijgt het onderzoek ook
een vervolg. De partners hebben besloten om in een
nieuwe tweejarige PPS het onderzoek voort te zetten,
waarbij de focus ligt op het integreren en vertalen van de
kennis uit de onderzoeken.

“ Met dit onderzoek
is het mogelijk
om de productie
te verhogen, de
emissies naar het
milieu te verlagen
en de biodiversiteit
en het waterbeheer
te versterken.”

Het project Beter Bodembeheer wordt uitgevoerd
door Brancheorganisatie Akkerbouw, LTO Nederland,
ZLTO, LLTB, LTO-Noord, Agrifirm Plant, IRS, Cosun
Beet Company, AVEBE, CZAV, NAO, Branche
Vereniging Organische Reststoffen, Vereniging
afvalbedrijven, Biohuis, ERF, Zuivel-NL, Eurofins-Agro,
ForFarmers Nederland, Stichting Veldleeuwerik,
Cumela Nederland, Melkveestudieclub Morgen,
Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen,
van Iperen, Koninklijke Algemeene Vereeniging
voor Bloembollencultuur, Waterman Onions,
Nutriënten Management Instituut NMI, Stichting
Teeltondersteuning Groenten en het Ministerie van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. De uitvoering
van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen
University & Research en het Louis Bolk Instituut.
Meer informatie
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Energieproductie op
platteland is goed
voor boer, burger
en netbeheerder
Het Klimaatakkoord is er duidelijk over: in 2050
draait heel Nederland op duurzame energie. De
landbouw speelt daarbij een belangrijke rol, want
ongeveer een derde van de groene stroom moet
van het platteland komen. Complicerende factor:
het elektriciteitsnet is niet ontworpen om grote
hoeveelheden energie vanaf het platteland terug
te voeren naar het landelijke hoogspanningsnet.
Een door de Topsector Agri & Food gefinancierd
project werkt aan de oplossing waar boer, burger én
netbeheerder blij van worden.
“Je ziet het meteen als je langs het gemiddelde
boerenbedrijf rijdt: de daken van de meeste stallen
en schuren bieden genoeg ruimte voor extra
zonnepanelen en vaak is er op het bedrijf ook wel
ruimte voor een windmolen” , zegt Andries Visser
(Wageningen University & Research): “Maar de grote
vraag is: hoe benut je al die extra groene stroom
als terug leveren aan het hoogspanningsnet maar
beperkt kan?” Het antwoord is relatief simpel: Pas
je bedrijfsvoering zodanig aan dat je tijdens de
piekproductie ook maximaal stroom nodig hebt op je
eigen bedrijf én zoek naar nieuwe, grote gebruikers
die jouw stroom, via het middenspanningsnet,
kunnen afnemen. Als je daarbij dan kiest voor een
gebruiker die een agrarische dienst kan leveren, heb
je dubbel winst.
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Wat zijn een hoogspanningsnet en
middenspanningsnet?
In Nederland wordt elektriciteit over
grote afstanden getransporteerd via een
hoogspanningsnet. In Noord-Nederland is dat
220.000 volt en in Midden- en Zuid-Nederland
380.000 volt. Via transformatorstations wordt
in de regio de spanning teruggebracht naar
25.000 volt. In een extra tussenstap wordt de
spanning verder teruggeschroefd voor gebruik in
huishoudens.
Melkveehouder bespaart én verdient
In het project “Landbouw als vliegwiel voor
de energietransitie” onderzoekt Visser, samen
met collega’s en agrarische ondernemers de
mogelijkheden. Het project richt zich daarbij op
melkveehouders en akkerbouwers. Visser: “Deze
bedrijfstypes liggen qua energiekarakteristieken
ver uit elkaar en de oplossingen dus ook. In de
melkveehouderij draaien veel processen al op
elektriciteit en fluctueert de energiebehoefte
gedurende het jaar niet heel sterk. Voor
melkveehouders is het financieel interessant om
op zoek te gaan naar bedrijfsprocessen waar je in
de piekperiodes energie in kwijt kunt. Als je op die

“ Mest koelen is heel interessant.
Het grootste pluspunt daarbij is
niet de vrijkomende warmte, maar
de reductie van methaanemissie.”
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“ In de Hoeksche
Waard verkennen
twintig
akkerbouwers
de mogelijkheden
om de energie te
gebruiken voor
de productie van
waterstof.”
manier onder je aansluitwaarde blijft, kun je buiten de
piekperiode dubbel zoveel energie aan het net leveren
en dus extra inkomsten genereren. Tegelijkertijd
bespaar je op energiegebruik omdat je een deel van
je opgewekte energie zelf verbruikt. Melkveehouders
kunnen bijvoorbeeld In de piekperiodes accu’s opladen
of processtappen voor de verwerking van de melk en
de mest al op het bedrijf zelf doen”.
Waterstofproducent
Zo is Jan Pieter van Tilburg, melkveehouder in het
Groningse Hellum, betrokken bij een deelproject
waarin wordt onderzocht wat het effect van
mestkoeling is: “Ik zie belangrijke kansen liggen op het
gebied van energieopwekking en -benutting op mijn
bedrijf. Nadat ik de warmte die vrijkomt bij het koelen
van mest ben gaan benutten voor de verwarming
van ons huis, was het tijd voor de volgende stap. Ik
realiseerde mij dat er ook veel warmte uit mest valt
te halen. In het project zijn we gaan onderzoeken
hoe dat te realiseren valt en inmiddels hebben we
een eerste pilot afgerond. Over precieze cijfers kan
ik nog niets zeggen, maar het was wel duidelijk
dat mest koelen heel interessant is. Het grootste
pluspunt daarbij is niet zozeer de vrijkomende
warmte, maar de reductie van methaanemissie.
Uit koudere mest blijkt veel minder methaan vrij te
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komen. Dat zou weleens een game changer kunnen
zijn voor de manier waarop melkveehouders met
hun emissiereductiedoelstellingen kunnen omgaan.
Binnenkort starten we aan een vervolgtraject waarin
we de methaanemissie verder terug te dringen en ook
de emissie van ammoniak willen aanpakken.”
Boerenstroom
Gedurende voorjaar en zomer bestaat veruit het
grootste deel van de energie die een akkerbouwer
gebruikt uit diesel. In het najaar en de winter gaat
de koeling van de opslag aan en neemt dus de
vraag naar elektriciteit toe. Visser: “De stroom die
de zonnepanelen gedurende het jaar leveren, is
dus slechts in beperkte mate te gebruiken op het
bedrijf. Natuurlijk kun je een deel van het wagenpark
elektrificeren, maar je blijft gedurende een groot
deel van het jaar een overschot aan elektriciteit
produceren. In de Hoeksche Waard verkennen we
met twintig akkerbouwers de mogelijkheden om de
energie te gebruiken voor de productie van waterstof.
Zowel op kleine schaal achter de meter op het
bedrijf zelf, als op grotere schaal gekoppeld aan het
middenspanningsnet. Deze kan dan, op termijn, als
vervanger van diesel worden gebruikt waardoor de
CO2-footprint aanzienlijk kan worden verkleind.
Iedereen wint bij boerenstroom
Inmiddels is ook een groep melkveehouders in
Friesland in het project bezig met de ontwikkeling van
een regionale energievoorziening. Het idee is dat hun
overtollige stroom gebruikt wordt om een warmtebuffer
aan te leggen voor een warmtenet voor Kollum. Visser:
“Ook hier zien de eerste berekeningen er veelbelovend
uit. Het is geweldig om te zien dat de concepten goed
voor iedereen zijn: de boer verkleint zijn of haar CO2footprint en heeft extra verdiensten, de burgers krijgen
duurzame energie en de netbeheerder hoeft geen grote
investeringen te doen.”

In het project Landbouw als vliegwiel voor de
energietransitie werken LTO Noord, Jules Energy,
Windunie, Alliander, ECN, Stedin en Wageningen
University & Research samen.
Meer informatie

Data is het nieuwe
goud in de landbouw,
je moet het alleen
wel opgraven
Boeren hebben in de toekomst niet voldoende aan hun
intuïtie en boerenverstand. Ze gaan aan de slag met
data: objectieve meetgegevens over hun gewassen en
dieren. Door deze data slim aan elkaar te koppelen,
kan een boer zijn productieproces verbeteren door
bijvoorbeeld vroege detectie van ziekte, het toepassen
van precisietechnieken voor bemesting en monitoring
van de gezondheid van zijn koeien.
Graan, zuivel, eieren en vlees. Iedereen kent de
producten die door boeren gemaakt worden. Maar
deze bedrijven hebben ook iets dat niet zichtbaar
is, maar wel belangrijk is voor de boer zelf: data.
Deze data worden verzameld via meetapparatuur en
sensoren op het land, in de melkrobots, in de kas of de
stal. Maar al deze informatie krijgt pas echt waarde als
je het aan elkaar koppelt, vertelt Sjaak Wolfert, senior
onderzoeker bij Wageningen Economic Research.
Dat gebeurt nu nog maar mondjesmaat en daarom
is drie jaar geleden het project DATA-Fair gestart.
In dit project wordt gekeken hoe de verschillende
datastromen van de boer - en in de keten - gemakkelijk
ontsloten kunnen worden. Wolfert: “We willen
bestaande toepassingen met een extra functie of
module uitbreiden, waardoor de data op en rond
het boerenbedrijf beter gedeeld kan worden. Het
doel is dat er meer toegevoegde waarde uit de data
gerealiseerd wordt, voor zowel de boer als de sector.”
Zorgen
Door de groeiende digitalisering komt er steeds
meer data beschikbaar. Deze data kan een boer

ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen,
zodat hij zijn productieproces kan optimaliseren.
Onder boeren neemt het gebruik van data en de
interesse ervoor toe. Maar, er zijn ook zorgen. Veel
data wordt vaak los van elkaar opgeslagen en verwerkt
door verschillende partijen. Boeren wisselen hun
gegevens uit met meerdere dataverwerkers en moeten
vervolgens op allerlei platforms inloggen om hun data
in te zien en te beheren. Doordat de verschillende
platforms en apparaten nu niet met elkaar ‘praten’,
gaat de potentie van het combineren en delen van
data verloren.
Dat kan slimmer volgens onderzoeker Wolfert en
zijn collega-projectleider Peter Paree van ZLTO. Via
het project DATA-Fair, ondersteund door Topsector
Agri & Food, zijn er samen met het bedrijfsleven
acht trials opgestart. Paree: “Door gelijktijdig data
toegankelijk te maken en het gebruik ervan samen
met het bedrijfsleven te testen zorgt dit project voor
een snelle, onderbouwde en effectieve implementatie.
Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de boer aan
de knoppen zit: hij bepaalt welke data gedeeld wordt,
met wie en onder welke voorwaarden.”
Diversiteit
In alle trials is intensief samengewerkt met de
betrokken boeren en een scala aan bedrijven: van
slachterij VION, verzekeraar Achmea, financier
Rabobank en brancheorganisaties Cumela en ZLTO
tot aan non-profit coöperatie JoinData, voor de
technische realisatie van de koppelingen en systemen.
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“ Met de boer
als slimme
datamanager kan
de productiviteit,
efficiëntie en
duurzaamheid in
de landbouw sterk
verbeteren.”
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“ De meerwaarde zit
‘m in het met elkaar
kennis uitwisselen
en oplossingen
bedenken waar de
boer iets aan heeft.”

Deze diversiteit aan partijen is volgens Wolfert ook
het mooie van dit project. “Sommige partijen hadden
elkaar anders nooit ontmoet. Er is een palet aan
belangen, ook in dit project, waar je rekening mee
moet houden. De meerwaarde zit ‘m in met elkaar
kennis uitwisselen en generieke oplossingen bedenken
waar de boer iets aan heeft.”
Slachtrunderen
Een van de trials draaide om het uitwisselen
van data over slachtrunderen. Via deze trial is in
samenwerking met onder andere VION een Dashboard
Slachtgegevens ontwikkeld dat een veehouder inzicht
geeft in de slachtgegevens van de slachterij, zoals het
gewicht, de kwaliteit en diergezondheidsregistraties
van runderen. Wolfert: “Door de gegevens van de
verschillende instanties en sectoren uit de keten
samen te voegen, kunnen we bijdragen aan het
verbeteren van de kwaliteit, gezondheid en het welzijn
in de gehele runderketen.”
Verzekeren
In een andere trial was Achmea een belangrijke
partner. Binnen deze trial is gekeken naar de
vermindering van de administratieve lasten en
risicoanalyses door de verzekeraar op basis van
perceel- en beelddata van de agrariër. “Voor de
verzekeraar was dit een nieuwe wereld. Door het
uitwisselen van data kan de verzekeraar samen met
de boer het risico op de boerderij beter managen. Het
gaat daarbij niet meer alleen om verzekeren, maar ook
om het ontzorgen van de boer”, vertelt Paree.
Volgens Stefan van Harn van verzekeraar Achmea is
het een flinke uitdaging om data te vertalen in betere
risico-oplossingen voor de boeren en tuinders. “De
toepassing van data in de dagelijkse praktijk op het
erf en in de kas blijkt voor de ondernemer nog niet
zo eenvoudig. Een goede infrastructuur is echt een
randvoorwaarde voor innovatie. Het is de basis voor
nieuwe toepassingen en het vertrouwen van de
ondernemer. Daarom is het belangrijk dat we hier met
elkaar via dit project in investeren.”
Grenzen
Via de trials is er gekeken naar praktische toepassingen
voor de boer en tuinder. “Het bracht klanten,
studenten, onderzoekers en de verzekeraar bij

elkaar. In één van de trails zijn we ingehaald door de
markt, een andere leidde tot de vraag of technologie
de rol van verzekeraars zal overnemen. Het waren
verrassende uitkomsten.” Het onderzoek gaf de
verzekeraar ook toegang tot een breed netwerk van
bedrijven en organisaties die voor dezelfde uitdaging
staan. Stefan signaleert dat door data de traditionele
grenzen tussen bedrijfstakken vervagen. “Binnen dit
project levert iedereen vanuit zijn eigen expertise een
bijdrage aan de duurzaamheid en continuïteit van het
agrarisch bedrijf en de veiligheid van de ondernemer
en zijn personeel.”
Nieuwe oplossingen
Op korte termijn komt Achmea met een nieuwe
generatie verzekeringsoplossingen op de markt die
agrarische ondernemers de mogelijkheid biedt om
data te delen in ruil voor uitgebreidere garanties en
minder administratie. “Daarin hebben wij de lessen
uit dit onderzoek verwerkt. Met goed opgeleide en
nieuwsgierige ondernemers hebben we in dit land
een prima voedingsbodem voor innovatieve dataoplossingen. Daarmee kunnen de sector en wij als
verzekeraar ook internationaal onderscheidend
blijven.”
Datamanager
De ontwikkelingen in de digitalisering gaat volgens
Wolfert en Paree razendsnel. “Met de boer als slimme
datamanager kan de productiviteit, efficiëntie en
duurzaamheid in de landbouw sterk verbeteren.
Het gaat dus niet alleen om de opbrengst, maar ook
om minder verspilling van grondstoffen, efficiënter
gebruik van meststoffen en de traceerbaarheid van
voeding. Slim gebruik van data maakt de Nederlandse
agrifoodsector alleen maar sterker.”

Het project DATA-FAIR: value-creation by data
sharing in agri-food business wordt gecoördineerd
door Wageningen University & Research. De
deelnemende partijen uit hetbedrijfsleven zijn
ZLTO, Rabobank, VION, Fresh Info, Agriplace,
Achmea, Cumela, Fedecom en AgroConnect.
Meer informatie
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Voedselbossen
zijn hip
In heel Nederland schieten de voedselbossen als
paddenstoelen uit de grond. Deze aangeplante
bossen produceren voedsel zoals bessen en noten,
maar zorgen er tegelijkertijd voor dat de bodem
en de biodiversiteit herstelt. De praktijkervaringen
zijn veelbelovend, maar er is nog weinig
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
echte impact van een voedselbos. Maar daar komt
verandering in.
Er is de laatste jaren veel aandacht voor
voedselbossen. En terecht, volgens onderzoeker
Jeroen Kruit bij Wageningen Environmental Research.
Voedselbossen kunnen volgens hem een grote
bijdrage leveren aan een effectieve oplossing van de
grote vraagstukken in de landbouw. Of het nu gaat
om de klimaatverandering, het stikstofprobleem,
het herstel van biodiversiteit, de wateropvang of de
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kringlooplandbouw.
Via het onderzoeksproject ‘Wetenschappelijke
Bodemvorming onder de Voedselbosbouw’,
gefinancierd door de Topsectoren Agri & Food en
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, wordt de komende
vier jaar onderzoek gedaan naar de impact van een
voedselbos: wat zijn de effecten van een voedselbos?
Duurzaamheid
Jeroen Kruit is projectleider van dit nieuwe
onderzoek. Hij maakte in 2016 voor het eerst kennis
met het fenomeen voedselbos als deelnemer aan
de initiatiefgroep voor de realisatie van een Green
Deal Voedselbossen. Overheden, beleidsmakers,
onderzoek- en onderwijsinstellingen, koplopers en
andere partijen hebben toen afgesproken dat zij zich
gaan inspannen om het areaal voedselbossen te
helpen vergroten.

“Wat zijn de
effecten
van een
voedselbos?”

Het principe van een voedselbos is simpel: het is
een door de mens aangeplant bosecosysteem dat
voedsel produceert. Een succesvol voedselbos verzorgt
haar eigen plaagbestrijding, bouwt vruchtbaarheid
op, is klimaat robuust en produceert voedsel voor
de mens. Het bosecosysteem functioneert op
eigen kracht, dat wil zeggen zonder bemesting,
gewasbeschermingsmiddelen, beregening
of ontwatering. De bossen kennen een hoge
biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het herstel
van de bodembodemvruchtbaarheid.
Kruit: “De praktijkervaringen met voedselbossen zijn
heel goed. Maar we maken nu voor het eerst een start
met fundamenteel onderzoek naar voedselbossen. We
gaan in dit onderzoek toetsen of een goed ontworpen
voedselbos kan bijdragen aan een effectieve aanpak van
de duurzaamheidsuitdagingen waar we voor staan.”

Koolstofopslag
Binnen het project wordt er gebruik gemaakt van twee
in ontwikkeling zijnde voedselbossen van Stichting
Voedselbosbouw Nederland: in Almere (30 hectare)
en Schijndel (20 hectare). Deze twee voedselbossen
vormen de ‘living labs’ voor het praktijkonderzoek.
Isabelle van der Zanden, PhD Student bij het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW),
doet binnen het project onderzoek naar de impacts
van voedselbossen op klimaat en biodiversiteit in
de bodem. “Op deze en ook op een aantal andere
locaties ga ik het bodemleven onder voedselbossen
bestuderen en vooral kennis opdoen over de
nutriëntenkringloop en koolstofopslag.”
Het onderzoeksproject is nog maar vier maanden
oud. Eind vorig jaar is gestart met de eerste
monsternames van de bodem in het voedselbos
in Almere. In Schijndel zijn in 2018 al monsters

43

Waterbeheer
Waterschap De Dommel is één van de
partners in het onderzoek. Ineke Barten
is ecoloog bij het waterschap. Zij hoopt
dat het onderzoek meer inzichten zal
bieden in het functioneren van de
nutriënten- en waterkringloop onder
een goed beheerd landbouwsysteem.
“We hopen antwoord te krijgen op de
vraag of voedselbossen meer water
kunnen vasthouden, de bodemkwaliteit
verbeteren en of er minder uitspoeling
is. Ook zijn we benieuwd naar de
invloed die bomen en struiken kunnen hebben op
het bodemleven. Het zou mooi zijn als het onderzoek
een paar kengetallen kan opleveren, waarmee we
bijvoorbeeld kunnen kwantificeren hoeveel water
voedselbossen gedurende de seizoenen kunnen
vasthouden.”

“ Kunnen voedselbossen
meer water vasthouden
en de bodemkwaliteit
verbeteren?”
genomen voor een nulmeting. “Bij de analyse van
de bodemmonsters uit het veld zal onze focus vooral
liggen op koolstofopslag in de bodem en de rol van
het bodemleven in dat proces”, vertelt Isabelle van der
Zanden. De monitoringgegevens uit het veldonderzoek
worden vergeleken met klassieke waarnemingen die
in het Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in
Nederland (BLN) worden gebruikt.
Teeltsystemen
Gerard Korthals, onderzoekcoördinator bij het
Centrum voor Bodemecologie van Wageningen
University en NIOO-KNAW: “Data van maïsakkers uit
het BLN kunnen bijvoorbeeld dienen als referentie.
Zo kunnen we onze eigen waarnemingen vergelijken
met beschikbare data uit bestaande teeltsystemen.
Door deze gegevens te combineren, kun je zien hoe
de bodem in een voedselbos zich ontwikkelt ten
opzichte van de voorgaande periode. We verwachten
zo zichtbaar te kunnen maken hoe dit bijvoorbeeld
afwijkt van een intensief beteelde akker.”
Van der Zanden: “In vergelijking met intensieve
landbouwsystemen biedt voedselbosbouw
veelbelovende vooruitzichten als het gaat om
biodiversiteit, doordat de bodem niet jaarlijks
wordt verstoord en er gebruik gemaakt wordt van
natuurlijke successie.”

Arbeid
Kruit hoopt dat het bedrijfsleven ook gaat aanhaken
bij het onderzoek. “Het zijn nu vooral pioniers die aan
de slag gaan met een voedselbos. Maar er kloppen
ook steeds vaker boeren bij ons aan. Zij willen graag
weten wat het verdienmodel is en dat is nu nog
lastig. Je bespaart kosten doordat je geen zware
machines, gewasbeschermingsmiddelen of andere
inputs nodig hebt. Maar het duurt wel zo’n tien jaar
voordat je een optimale productie hebt. Een ander
belangrijk aandachtspunt is arbeid: het oogsten
wordt nu vaak met vrijwilligers gedaan. Maar wil je
de voedselbossen breed uitrollen, dan moet je hier
ook een antwoord op vinden.”

Het project Wetenschappelijke Bodemvorming
onder de Voedselbosbouw wordt uitgevoerd
door Wageningen University & Research,
Stichting Voedselbosbouw Nederland, Centrum
voor Bodemecologie, Nederlands Instituut voor
Ecologie, Provincie Flevoland, Aeres hogeschool,
HAS Den Bosch, Groen Ontwikkelfonds Brabant,
Regio Noordoost-Brabant, Waterschappen De
Dommel en Aa en Maas.
Meer informatie
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Gezonder
eten door
advies
op maat
en snelle
feedback
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Wat met de grote campagnes niet lijkt te lukken,
lukt met een slimme advies-tool een stuk beter:
mensen een gezonder eetgedrag aanleren. De truc
zit in het combineren van individuele gezondheidsen voedingsgegevens met sociaal-psychologische
gegevens. Het project wijst uit dat consumenten op
deze manier veel gemotiveerder zijn om gezonder te
gaan eten.
Vrijwel iedereen weet het: door gezond te eten
beperk je de kans op diabetes, obesitas en hart- en
vaatziekten. Algemene richtlijnen, zoals 250 gram
groente of twee stuks fruit, halen echter maar weinig
consumenten over om hun eetgedrag te wijzigen. Het,
door de Topsector Agri & Food gefinancierde, project
‘Personalised Nutrition & Health’ onderzocht of je met
op-maat-adviezen, die ook rekening houden met de
persoonlijke omstandigheden en eetgewoontes, meer
consumenten over de streep weet te trekken.
Biomedische gegevens
“Er zijn tal van mogelijkheden om cliënten van een
persoonlijk voedingsadvies te voorzien”, vertelt de
Wageningse onderzoeker Mariëlle Timmer. “Naast
bloedanalyses, bloeddruk, BMI en de middelomtrek
zal er in de toekomst steeds meer wetenschappelijke
onderbouwing zijn om vanuit biomedische gegevens
van een cliënt een op-maat-voedingsadvies te geven.

“ Een slim algoritme
houdt rekening met
alle factoren en geeft
uiteindelijk een advies
op maat.”
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Om te voorkomen dat mensen terugvallen in hun
oude gewoonten, kan het helpen om het advies
niet alleen toe te spitsen op de biomedische, maar
ook op persoonlijke gegevens”. Dat hebben we in
dit project onderzocht, vertelt Machiel Reinders,
onderzoeker consumentengedrag bij Wageningen
Economic Research: “Er zijn nogal verschillen in de
wijze waarop individuele consumenten het beste
een voedingsadvies tot zich nemen en opvolgen.” Zo
blijkt de informatiebehoefte per consument enorm te
verschillen. Reinders: “De ene consument wil gewoon
een overzichtje met gezonde producten, de andere
heeft juist uitgebreide informatie nodig over hoe een
bepaald dieet kan helpen. En om het ingewikkeld te
maken: die informatiebehoefte verschilt ook nog eens
per moment. Als je bijvoorbeeld in de supermarkt
staat, wil je snel weten wat gezond is, terwijl je op een
rustig moment weer dieper in de materie wilt duiken.
Wil je een effectief advies geven, dan moet je hier
rekening mee houden”.
Eigen strategie
Niet alleen de informatiebehoefte verschilt per
persoon, ook heeft iedereen een eigen strategie om
gezonder te gaan eten. De ene consument kiest ervoor
om gewoon minder te gaan eten, terwijl consument
twee een voorkeur heeft om over te schakelen op
light-producten en nummer drie ongezonde producten
omwisselt voor gezonde. Reinders: “Als je dat
weet, kun je je advies laten aansluiten op de
voorkeursstrategie en zo de kans van slagen
verder vergroten.”
Slim algoritme
Timmer: “MMede op basis van deze
bevindingen gebruiken we in de digitale
tool niet alleen de gezondheids- en
voedingsgegevens van cliënten, maar
ook de individuele sociaal-psychologische
aspecten. Naast bijvoorbeeld de
informatiebehoefte en de persoonlijke
strategie om gezonder te eten brachten

“ Bijna de helft van de
deelnemers bleef de
tool ook na het project
gebruiken.”
we de persoonlijke voorkeuren qua voeding in kaart.
Hoeveel aanpassingen tegelijkertijd zijn nog effectief
en aan welk eetmoment wil iemand wat veranderen?”
Een slim algoritme houdt rekening met alle factoren
en geeft uiteindelijk een advies op maat. Daarbij wordt
het de client zo gemakkelijk mogelijk gemaakt: “Het
advies zegt bijvoorbeeld niet alleen ‘eet zoveel gram
vezels’, maar geeft aan welke producten de client
helpen om de doelen te halen. Zo krijgt de cliënt zelf
de tools in handen om te beslissen hoe hij of zij naar
het einddoel kan werken.”
Zilvervliesrijst en croissants
Samen met de Maag Lever Darm Stichting is de digitale
tool getest in het project Vezel-Up. Het project was
erop gericht om mensen te stimuleren meer vezels te
eten. Met succes: “Bijna de helft van de deelnemers
bleef de tool ook na het project gebruiken,” zegt Zoë
Verdaasdonk van de Maag Lever Darm Stichting.
“Ook het niet-dwingende karakter speelde mee. Met
de tool kunnen ze hun eigen afwegingen maken. Is
het croissantje in de ochtend heilig, dan kunnen ze
kiezen om dan ’s avonds de witte rijst te vervangen
door zilvervliesrijst. Juist die keuzevrijheid maakt het
gemakkelijker om je eetpatroon aan te passen.”

een deel van zijn of haar privacy op te
geven. Als aanbieder van het advies moet
je je realiseren dat daar grenzen aan
zitten. Uit ons onderzoek blijkt dat voor
cliënten meespeelt wie de afzender is.
Een diëtist of gezondheidsorganisatie kan
veel meer vragen dan bijvoorbeeld een
supermarkt.”

Nieuwe kansen
Aan het project nam een grote groep
bedrijven mee. Stuk voor stuk zien ze de kansen die
een persoonlijk voedingsadvies met zich meebrengt.
De deelnemers met een technologische invalshoek
zien kansen in de ontwikkeling van wearables om meer
(zelf)metingen mogelijk te maken. De supermarkten
willen de kennis inzetten om hun klanten te helpen de
juiste producten in hun assortiment te vinden en de
voedingsmiddelenproducenten willen weten waaraan
voedingsmiddelen moeten voldoen om deel uit te
maken van zo’n gezond aanbod.
Meer informatie

In het project Personalized Health & Nutrition
werkten TNO, Philips, Jumbo, FrieslandCampina,
Albron, Maag-Lever-Darm-Stichting, Menzis,
Habit LLC, PS in Food Service, Noldus Information
Technology, SmartWithFood, Marks & Spencer,
NIPED, Vital 10, BASF, OME Health, Albert Heijn,
Google Food, Kellogg, Bolletje, Sonneveld, Sensus,
Nederlands Bakkerij Centrum, Roquette en
Wageningen University & Research samen.
Meer informatie

Privacy
“Hoe meer je weet van een cliënt, hoe persoonlijker
je het advies kunt maken”, zegt Reinders: “Maar
tegelijkertijd betekent dat je dan je client vraagt om

47

KIA ONLINE

De vegetarische
biefstuk komt er aan

“ Restaurants zetten gerechten
op basis van de veldboon uit
de regio op de kaart. .”
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Door een deel van de dierlijke producten op ons
bord te vervangen door plantaardige, komt een
duurzame wereld een flinke stap dichterbij.
Met het Topsectorproject ‘Plant Meat Matters’
is de vegetarische biefstuk, de heilige graal van
vleesvervangerproducenten, een flinke stap
dichter bij het supermarktschap gekomen.
De gemiddelde Nederlander eet meer vlees
dan goed is voor de planeet. Als we allemaal
zo nu en dan het lapje vlees zouden laten
staan, produceren we minder broeikasgassen,
verbruiken we minder water en verkleinen we het
stikstofprobleem. Toch laten veel consumenten
de vleesvervangers nog links liggen. Deels omdat
ze er niet bekend mee zijn en deels omdat ze nog
niet tevreden zijn over de kwaliteit. “De kwaliteit is de
afgelopen jaren echter flink verbeterd”, weet Atze Jan
van der Goot, hoogleraar Duurzame Eiwittechnologie
bij Wageningen University: “Je kunt nu al producten
kopen die echt veel weg hebben van kip. Met de
uitkomsten van ons project komt echter het ultieme
doel binnen bereik: de vegetarische biefstuk.”
Het begint met kennis
In het project heeft Van der Goot samen met zijn
collega Ariette Matser van Wageningen Food &
Biobased Research en een groep bedrijven in kaart
gebracht wat er gebeurt als je plantaardige eiwitten
verwerkt tot een vleesvervanger: “Het heeft vier
jaar experimenteren en onderzoek gekost, maar
we begrijpen nu hoe de ingrediënten op elkaar in
werken en wat het effect is van het aanpassen van de
verschillende verwerkingscondities. Met deze kennis
zijn producenten in staat om de volgende generatie
vleesvervangers te maken.”
Eiwitten uit de regio
Een grotere groep consumenten zal met deze betere
vleesvervangers vaker overstag gaan. En dat is nog beter
nieuws voor de planeet dan het op eerste gezicht al
lijkt. Matser: “In ons project gebruiken we naast soja,
ook bijvoorbeeld veldbonen als grondstof. Rondom de
teelt van soja spelen nogal wat duurzaamheidsissues.
Door vleesvervangers te maken van grondstoffen met
een lagere milieubelasting sla je een dubbelslag. Dat is
met veldbonen zeker het geval. Daarnaast hebben ze
ook nog het voordeel dat je ze efficiënt in NoordwestEuropa kunt telen.” Van der Goot benadrukt dat de
dubbelslag eigenlijk een triple-slag is: “De huidige
generatie vleesvervangers worden gemaakt met vaak
intensief bewerkte grondstoffen. Ook in ons proces
moet je de veldbonen scheiden in fracties, maar dit
hoeft veel minder zuiver te zijn. Daardoor is er bij deze
productiemethode veel minder energie en water nodig.”

“ Met deze kennis
zijn producenten
in staat om de
volgende generatie
vleesvervangers te
maken.”
Verwerkt in de regio
Met de komst van de nieuwe technologie ontstaan er
ook nieuwe mogelijkheden voor de productieketen.
Matser: “We onderzoeken of het mogelijk is dat
deze gewassen met weinig voorbewerkingen ingezet
kunnen worden voor de productie van vleesvervangers
met shear cell technologie. Je zou je kunnen
voorstellen dat een ondernemende akkerbouwer of
een groep akkerbouwers ervoor kiest om de productie
zelf ter hand te gaan nemen. In plaats van dat
restaurants dan gaan adverteren met hun gerechten
op basis van vlees uit de regio, kunnen ze de veldboon
uit de regio op de kaart gaan zetten.”
Nieuwe producten
De wetenschappelijke inzichten zijn gepresenteerd op
een wetenschappelijk congres dat vanuit Plant Meat
Matters georganiseerd is. Matser: “We hebben vier
jaar intensief samengewerkt met de industrie. De
wisselwerking tussen toepassingsgericht onderzoek
en wetenschappelijk onderzoek was heel vruchtbaar:
samen zijn we echt tot begrip gekomen hoe je
vleesvervangers naar een hoger niveau brengt. De
testproducten die we hebben kunnen maken, hadden
al echt de structuur en sappigheid die je bij een
mooi stukje rundvlees verwacht. Daarmee zit het
precompitatieve deel van ons werk erop. Het is nu aan
de industrie om de laatste stap te zetten.”

Het project Plant Meat Matters werd uitgevoerd
door Meyn, Avril, Givaudan, saturn petcare,
Nutrition & Santé, De vegetarische Slager, Unilever,
Ingredion, Rival Foods en Wageningen University &
Research.
Meer informatie
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Gezond ouder worden
door goed dieet en
trainingsprogramma
Het liefst willen we allemaal zo gezond mogelijk oud
worden en blijven we zo lang mogelijk zelfstandig
functioneren. Een, door de Topsector Agri & Food
gefinancierd, project heeft onderzocht of één van de
ouderdomsproblemen, vermindering van mobiliteit,
valt te voorkomen. En met resultaat: in een speciaal
programma waarin eiwitrijke voeding met een
trainingsprogramma met krachtoefeningen worden
gecombineerd wisten de deelnemers een flink stuk
zelfredzaamheid terug te krijgen.
Per individu verschilt het, maar gemiddeld verliezen
we na ons vijftigste levensjaar per tien jaar zo’n drie
tot acht procent spiermassa. Daardoor vermindert
langzaam maar zeker de spierkracht en ontstaan
problemen op hoge leeftijd: bewegen wordt steeds
moeilijker en uiteindelijk raak je steeds meer
afhankelijk van hulp van anderen.
In het project ‘ProMuscle in de prakijk’ is onderzocht
of je dit proces van afname van spiermassa
kunt tegengaan. Het project ontwikkelde een
programma waarin eiwitrijke voeding met een
trainingsprogramma met krachtoefeningen
worden gecombineerd. Projectleider Esmée Doets
(Wageningen University & Research): “Naarmate
mensen ouder worden neemt de eetlust af, maar
de lichamelijke behoefte aan eiwitten neemt juist
toe. Daardoor is het voor veel ouderen lastig om
voldoende eiwitten binnen te krijgen om hun spieren
te onderhouden. En daarbij komt dat zo’n 60% van
de 65-plussers niet intensief genoeg oefent om de
krachten op peil te houden.”
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Programma
Samen met een aantal bedrijven en een
zorgverzekeraar werd een programma ontwikkeld.
Daarbij kregen proefpersonen, onder begeleiding van
een fysiotherapeut, gedurende twaalf weken wekelijks
twee uur training om de spieren te versterken.
Tegelijkertijd hielp een diëtist de individuele
deelnemer om bij ontbijt en lunch 25 gram eiwit
te consumeren. In de twaalf weken erna gingen de
deelnemers naar sportlessen bij een fitnesscentrum of
fysiopraktijk en kregen ze praktijklessen over eiwitrijk
ontbijten, lunchen en dineren. Tijdens het onderzoek
hebben 200 ouderen uit Gelderland tussen de 65 en
93 jaar deelgenomen.
Meer spiermassa
“De combinatie van eiwitrijke voeding en
krachttraining blijkt effectief om verlies van spiermassa
en spierkracht bij ouderen tegen te gaan”, vertel
Doets: “Onze deelnemers wisten met het programma
binnen drie maanden meer dan een halve kilo extra
spiermassa op te bouwen, wat resulteert in 40%
meer spierkracht.” Klinkende resultaten, waar ook
projectpartner Sjors Verlaan van FrieslandCampina
enthousiast over is: “De cijfers zijn echt fantastisch,
maar minstens zo belangrijk is wat die hervonden
fitheid toe leidt: de deelnemers voelen zich sterker,
kunnen weer gemakkelijker functioneren, lopen
eindelijk die trap weer op en hebben genoeg
energie om weer deel te kunnen nemen aan het
maatschappelijk leven. Uiteindelijk draait het daarom:
meer kwaliteit van leven. Het is fantastisch dat we daar
als zuivelaar met onze producten een bijdrage aan
kunnen leveren.”

“ Het programma helpt
ouderen om binnen drie
maanden meer dan een
halve kilo extra spiermassa
op te bouwen.”
Terugkijkend op het programma concludeert
Doets dat de professionele begeleiding gericht op
de individuele omstandigheden een belangrijke
succesfactor was: “Door rekening te houden met de
individuele omstandigheden kun je heel ver komen.”
Op dit moment worden plannen gemaakt voor een
verdere uitrol in Nederland, in samenwerking met
zorgorganisaties en fitnesscentra en worden varianten
voor verschillende doelgroepen ontwikkeld.

“De deelnemers
hebben genoeg
energie om weer
deel te kunnen
nemen aan het
maatschappelijk
leven.
Het project ProMuscle in de praktijk is uitgevoerd
door Zilveren Kruis, FrieslandCampina, Innopastry,
Alliantie Voeding in de Zorg en Wageningen
University & Research.
Meer informatie
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