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Opening en onthulling Groen Kennisnet – Rikus Marring
Workshopronde 1 – keuze uit drie workshops
Workshopronde 2 – keuze uit drie workshops
Afsluiting
Informatie over sprekers en workshops

Gastheer Rikus Marring neemt je tijdens het event mee in de vernieuwingen en
veranderingen van het nieuwe Groen Kennisnet.

Rikus Marring is sinds oktober 2019 programma manager Groen
Kennisnet 3.0. Als zoon van een landbouwer in de Veenkoloniën
is hij opgegroeid op een gemengd bedrijf met akkerbouw en
veeteelt. Hij weet wat het is om boer te zijn. Na zijn studie aan
de Landbouw Universiteit Wageningen (Landbouwtechniek), is
hij gaan werken onder andere voor het SIVAK en met Ministerie
van LNV in het kader van innovatie.Daarna heeft hij vele jaren
gewerkt als project- en programmamanager in vernieuwings
trajecten waar essentiële veranderingen noodzakelijk waren. De
laatste jaren vooral op het gebied van kennisopbouw en verspreiding werkzaam geweest.

Workshop 1: CRKLS, platform voor kennisverspreiding voor de akkerbouw
Binnen het ecosysteem van Groen Kennisnet wordt gewerkt aan CRKLS. CRKLS richt zich op de
verspreiding van onderzoeksresultaten met als doelgroep primaire producenten, vooralsnog alleen
gericht op akkerbouwers. Vanuit de praktische vraag van akkerbouwers, bijvoorbeeld over nietkerende grondbewerking of over variabel poten van aardappelen, worden de meest relevante
onderzoeksresultaten weergegeven. CRKLS is een initiatief van BO Akkerbouw, WUR en uitgeverij
Misset en wordt samen met Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet ontwikkeld. In deze workshop
volgt een presentatie van CRKLS met ruimte voor discussie op basis van de vraag hoe dit platform zo
goed mogelijk kan worden ingericht.
André Hoogendijk (1981) is historicus en landbouwkundige. Hij is directeur van
BO Akkerbouw, het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse
akkerbouwketens. Vanuit die functie is hij onder meer voorzitter van CIV Groen,
bestuurder bij de Topsector Agri & Food en van het IRS. Daarnaast is hij door de
Minister van LNV benoemd tot lid van de Raad voor plantenrassen. BO
Akkerbouw voert een groot onderzoeksprogramma uit voor alle Nederlandse
akkerbouwers, voornamelijk op het gebied van plantgezondheid en duurzaam
bodembeheer. BO Akkerbouw is initiatiefnemer van het Duurzaam
Praktijknetwerk Akkerbouw en van CRKLS, een nieuw platform voor
kennisverspreiding.

Workshop 2: Kennnisverspreidingsprogramma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Het Versterkte Kennisverspreidingsprogramma van DAW is bedoeld om kennis over optimale
nutriëntenbenutting, duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie op het boerenerf te krijgen
In de workshop hoor je hier meer over: welke hulpmiddelen zet DAW daarbij in? Hoe leren boeren
en hoe kun je dat optimaal benutten?
Daarnaast gaat Hedwig Boerrigter in op de ‘digitale kenniskaart’; een overzicht van alle proef- en
demobedrijven en gaat ze in op de manier waarop met boeren wordt samengewerkt. Hoe faciliteert
DAW de dialoog tussen boeren en onderzoekers zodat praktijk en wetenschap elkaar versterken?
Hoe biedt DAW een platform aan de ervaringen uit de landbouwpraktijk? Tijdens de workshop
worden deelnemers actief betrokken.
Sinds juni 2020 is Hedwig Boerrigter actief als Kennismatcher Akkerbouw voor
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Daarvoor was zij directeur van Stichting
Veldleeuwerik. Het DAW stimuleert maatregelen die bijdragen aan de
verbetering van bodem en water. Dat doet DAW gebiedsgericht, met als motto
‘vrijwillig, maar niet vrijblijvend’. De Kennismatchers Akkerbouw, Veehouderij en
Overige teelten verspreiden kennis over goed bodem- en waterbeheer, en jagen
kennisverspreiding aan binnen en tussen regio’s en sectoren. Er is zoveel kennis
bij boeren, bij stakeholders en bij kennisinstellingen. Het is belangrijk dat al die
mensen met elkaar in contact komen, dat praktisch toepasbare kennis
geïntegreerd wordt, verder gebracht en gedeeld wordt. Van Noord-Nederland
naar Zuid-Nederland en vice versa.

Workshop 3: Kennisverspreiding in het onderwijs

De uitdagingen waar de Groene Sector voor staat, vragen om betrouwbare, toegankelijke
kennis. Kennis om te delen en om elkaar te helpen. Het klinkt zo logisch maar het gaat lang
niet altijd automatisch. Welke rol speel jij mbt kennisverspreiding binnen de
onderwijsketen? Spreken wij allemaal dezelfde taal? Welke kennis is er nodig, wordt er
verspreid, en hoe doen we dat dan?
Heb jij voorbeelden van good practices of juist voorbeelden van uitdagingen waar jij voor
staat mbt kennismobiliteit binnen de onderwijsketen, sluit dan aan bij deze workshop. Doel
is om met en van elkaar te leren, door ervaringen te delen. Hoe doe jij dat, kennis
verspreiden? Wat heb jij daarvoor nodig? Hoe kan Kennisnet 3.0 daar een rol in spelen? In
de workshop wordt je uitgedaagd om met elkaar te sparren aan de hand van vragen en
stellingen via mentimeter. Voor het succes van deze workshop is ook jouw input nodig!

Marijn van der Laan - Verbinder, aanjager, doener, ideeën generator die denkt in
oplossingen. Niet bang om zelf ook de armen uit de mouwen te steken. Passie
voor duurzaamheid en circulariteit. Gewerkt in vele hoedanigheden, heeft ze
uiteindelijk haar plek gevonden in de groene sector, in ontwikkeling van duurzame
voedselsystemen (van grond tot mond) en een gezonde groene leefomgeving,
door educatie en projecten. Eerst in Zuid Oost Azië vanuit een eigen bedrijf in
Jakarta sinds 5 jaar als Directeur Ontwikkeling en Innovatie voor de Aeres groep.
Een groene kennisinstelling met onderwijs, praktijkgericht onderzoek en
commerciële dienstverlening op VMBO, MBO, HBO niveau. Haar laatst afgeronde
opleiding is een MBA in global food industry van de Royal Agricultural University
of Cirencester.

