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CRKLS is de werktitel van een nieuw op te starten
informatieplatform om onderzoeksresultaten te
ontsluiten. Het is gericht op boeren en adviseurs
die zoeken naar informatie over innovatie. In de
loop van 2022 komt CRKLS (spreek uit ‘cirkels’)
in de lucht. Het nieuwe platform wordt gekoppeld
aan Groen Kennisnet.

Twee kanten op
Wat is er straks te vinden op CRKLS? De kennispartners hebben al een aanzienlijke stapel aan
onderzoeken klaarliggen om op te nemen. Zo draagt
BO Akkerbouw meer dan 100 lopende en afgeronde
onderzoeken aan en levert Groen Kennisnet de
resultaten van diverse projecten en artikelen uit
vakbladen. Door dit te combineren met kennis van
de Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool
ontstaat een platform dat een positieve bijdrage kan
leveren aan de landbouwtransitie. De kennis uit
CRKLS zal ook vindbaar worden op de nieuwe startpagina met vakinformatie voor de akkerbouwer van
het vernieuwde Groen Kennisnet 3.0 platform, dat in
oktober beschikbaar is gekomen. Het is de bedoeling
dat het platform ook voor interactie gaat zorgen tussen boeren en (praktijk)onderzoekers. Wellicht kunnen boeren aangeven aan welk onderzoek behoefte
is of hoe ze een bepaald onderzoek waarderen.

Uitwisselen
De ondertekenaars van het
consortium CRKLS. Van
links naar rechts: Geert
Hekkert (hoofdredacteur
Future Farming en
projectleider bij Misset
Uitgeverij), Rikus Marring
(programmamanager
GKN 3.0), André Hoogendijk
(directeur BO Akkerbouw),
Cor Jan Willig (directeur
Misset Uitgeverij) en Corné
Kempenaar (projectleider
WUR en lector bij Aeres)
(foto: ©Studio Kastermans/
Danielle van Coevorden).

Consortium
Misset Uitgeverij, Wageningen University & Research
(WUR), Aeres, Groen Kennisnet (GKN) en de
Brancheorganisatie Akkerbouw hebben in juni een
contract ondertekend voor de ontwikkeling van
CRKLS, een nieuw digitaal kennisplatform voor
boeren, in eerste instantie in de akkerbouw. Op dit
landelijk platform kunnen boeren op een overzichtelijke manier de resultaten uit landbouwkundige
onderzoeken vinden. Doordat er zowel partijen bij
betrokken zijn die zich met de wetenschap bezighouden, als partijen die dicht op de beroepspraktijk
staan, kunnen akkerbouwers relevante en betrouwbare informatie op dit platform verwachten.

Samenwerking
De kracht van CRKLS zit in de samenwerking en bundeling. Op het moment is veel kennis over de akkerbouw verspreid over veel verschillende instellingen en
niet altijd geschreven met oog voor de beroepspraktijk.
CRKLS moet de onderzoekswereld en praktijkwereld
dichter bij elkaar te brengen. Hierbij is de inbreng van
vakbladredacteuren en uitgeverij Misset belangrijk om
tot een duidelijk verhaal te komen met gerichte praktische info die aansluit op de boerenpraktijk. Maar het
is zeker niet de bedoeling dat CRKLS een verlengstuk
wordt van bijvoorbeeld de Boerderij.
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CRKLS is digitaal kennis uitwisselen. Op het platform kan in de toekomst o.a. de opgedane kennis uit
lopend praktijkonderzoek gedeeld worden. Denk
bijvoorbeeld aan de Nationale Proeftuin Precisie
Landbouw (NPPL), waar de implementatie van
innovaties op praktijkbedrijven onderzocht wordt.
Zij onderzoeken hoe agro-ecologische kennis en
techniek ingepast kan worden in de bedrijfsvoering van praktijkbedrijven. Daarnaast is er ook de
Boerderij van de Toekomst (BvdT). Dit is meer een
proefbedrijf waar nieuwe kennis en techniek onderzocht wordt. Hier is het nog wat meer uitproberen en
mag het nog substantieel meer kosten. De gedachte
is om bij de informatie op CRKLS straks ook aan te
geven of een bepaalde oplossing al praktijkrijp is of
nog in de pijplijn zit.

Kennis op maat
Het Ministerie van LNV ziet het CRKLS-project als
een kans om kennis uit onderzoek sneller naar de
boerenpraktijk te laten stromen om de gewenste
transitie van de Nederlandse landbouw te ondersteunen. Mede hierom heeft het project CRKLS subsidie
toegewezen gekregen van de Topsector Agri & Food
via het programma ‘Kennis op maat’.
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