Denkend aan Verduurzaming Productie en Transitie…
... geeft deze CD-rom u meer informatie en kleurrijke voorbeelden
uit de onderzoekspraktijk van het cluster.
Stalontwerpen uit ‘Kracht van koeien’
Krantenknipsels rondom de RAD
Artikelen over bodemweerbaarheid
Powerpointpresentaties over ‘Teelt de grond uit’
En meer…
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verduurzaming
productie en transitie

voorwoord

Denkend aan… Verduurzaming Productie en Transitie (VPT).
Net als bij het gedicht van Hendrik Marsman (denkend aan Holland, 1937)
valt de grote rijkdom en variatie aan onderwerpen op. Binnen het door LNV
gefinancierde onderzoek bij Wageningen UR is het cluster VPT een van de meest
veelzijdige, waarin veel bekende Wageningse disciplines als plant, dier, economie
en landinrichting voorkomen. Een veelkleurig palet, maar wel geordend. Een
structuur gebaseerd op maatschappelijke relevantie. Met behulp van een mindmap
(ook wel informatieboom genoemd) geeft het cluster een kijkje in zijn keuken. Een
selectie van het menu wordt gepresenteerd. Omdat slechts een kleine selectie van
de projecten uitgebreid gepresenteerd kan worden is een CD-rom toegevoegd met
daarop extra voorbeelden van resultaten uit de onderzoeksprojecten.
De onderzoeken worden ingezet op maatschappelijke issues en vragen.
De maatschappelijke relevantie van de gepresenteerde projecten wordt
onderstreept door de reflecties van diverse partijen op de projecten.
De projecten steunen ondernemers uit de gehele agrarische keten bij de transitie
naar een maatschappelijk verantwoorde vorm van ondernemen die duurzaam én
winstgevend is. Deze onderzoeken vinden vaak plaats op de bedrijven en in de
ketens, in nauwe samenwerking met de ondernemers. Ook doen we veel beleidsondersteunend onderzoek dat de agrarische sector overstijgt. Vragen uit de
maatschappij en de politiek vragen om zorgvuldig en objectief wetenschappelijk
onderzoek.
Denkend aan…. Een publicatie die u voorbeelden biedt van het onderzoek van
Wageningen UR, gericht op maatschappelijk relevante issues, in nauwe samen
werking met de praktijk. Zo wordt gewerkt aan de kwaliteit van leven.
Ik hoop dat de voorbeelden in dit jaarboek uw nieuwsgierigheid wekken en u op
nieuwe ideeën brengen. Zo kunnen we, denkend aan Verduurzaming Productie en
Transitie, verder samenwerken aan een groene toekomst.
Geert van der Peet
Clusterleider Verduurzaming Productie en Transitie

Projecten binnen het thema Co-existentie en biotechnologie
Co-existentie praktijktoets maïs
Meting genetisch gemodificeerd DNA in maïs
Scan internationale ontwikkelingen m.b.t. co-existentie
Risico’s ggo-gewassen voor vervolgteelten
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project 

Transgene
teelt in de
praktijk
1

2

3

Het Nederlandse beleid ten aanzien van biotechnologie heeft als motto:
kansen verantwoord benutten. Biotechnologie biedt kansen, voor de
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Nederlandse economie en voor de landbouw. Iedereen moet echter zelf
kunnen kiezen. Wil de consument geen genetisch gemodificeerde (ggo)
producten kopen, dan moet dat mogelijk zijn. Ook moet de veiligheid van

4
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8

7

6

ggo-toepassingen gegarandeerd zijn. De Europese Commissie heeft
bepaald dat elke lidstaat zelf mag organiseren hoe gangbare, biologische
en ggo-teelten naast elkaar kunnen opereren. Om deze co-existentie van
de verschillende productiemethoden te faciliteren, is veel kennis nodig.
Daarom wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld isolatieafstanden voor
ggo-gewassen. Hoe voorkom je dat gangbare of biologische teelten ‘besmet’
worden met transgeen materiaal? Het onderzoek rond ggo-gewassen vindt
plaats binnen het VPT-thema ‘Co-existentie en biotechnologie’.

ggo-gewassen kunnen bijdragen aan
de duurzaamheidsdoelstellingen van
de gangbare landbouw

5
Faciliteren beleid ggo-gewassen

Faciliteren beleid
ggo-gewassen

Transgene
teelt in de
praktijk

werken die deze keuzevrijheid mogelijk maken.

gemodificeerde gewassen verplicht een cursus

Pro-actief Dit onderzoek heeft het beleid

Daarom hebben in Nederland de zogenoemde

‘Goede Landbouwpraktijk’ voor deze gewassen

van het Ministerie van LNV op het gebied van

co-existentiepartijen (LTO Nederland, Platform

moeten volgen. Daarmee krijgen de telers inzicht

genetisch gemodificeerde gewassen kunnen

Aarde, Boer en Consument, Plantum NL en

in de noodzaak om ongewenste vermenging van

faciliteren, ook in Europees verband. Enkele

Biologica) in 2004 afspraken gemaakt over

genetisch materiaal te voorkomen. Ook leren ze

EU-landen wensen geen ggo-gewassen te

minimale isolatieafstanden op basis van de kennis

in de cursus de teeltmaatregelen zo uit te voeren

gebruiken en voor de discussies hierover heeft het

op dat moment. In de afgelopen jaren is er in

dat er een minimaal risico van vermenging is.

Ministerie van LNV objectieve informatie nodig.

opdracht van het Ministerie van LNV, in nauw

De cursus is inmiddels ontwikkeld door DLV Plant

De sector (LTO) heeft de kennis kunnen gebruiken

overleg met VROM, aanvullend onderzoek gedaan

in samenwerking met het Productschap

voor visievorming over het gebruik van genetisch

door Wageningen UR voor een wetenschappelijke

Akkerbouw, LTO en Wageningen UR.

gemodificeerde gewassen in Nederland.
Vanuit Zuid- en Oost-Europa rukken maïsplagen

onderbouwing van de afgesproken afstanden voor
De teelt van genetisch gemodificeerde

maïs. De gebruikte isolatieafstanden waren

Menselijke factor Voor, tijdens en na het

(respectievelijk maïsstengelboorder en maïs-

gewassen (ggo-teelt) is nu nog geen

25 meter tot overige telers en 250 meter tot een

onderzoek was er voordurend interactie tussen

wortelkever) op richting Nederland, met een

praktijk in Nederland. Deze gewassen

teler die levert aan een ggo-vrij gedefinieerde

het Ministerie van LNV, VROM en de co-existentie-

geschatte snelheid van 50 tot 100 kilometer

markt, zonder maïs tussen twee aangrenzende

partijen. De betrokkenen hebben naar aanleiding

per jaar. Het inzetten van transgene maïsrassen

maïspercelen.

van de resultaten gezamenlijk afgesproken: we

met Bt-genen, met specifieke resistentie tegen

hanteren de huidige isolatieafstanden en als de

deze plagen, is één van de opties om de

kunnen in de toekomst een bijdrage
leveren aan een verdere verduurzaming
van de landbouw, bijvoorbeeld doordat ze

Vermenging Uit dit onderzoek op praktijk

teelt van genetisch gemodificeerde gewassen

maïsteelt in Nederland straks te beschermen.

niet vatbaar zijn voor specifieke ziekten en

bedrijven bleek dat vermenging met het transgen

praktijk wordt, monitoren we deze nauwkeurig

Voldoende kennis van de teelt van genetisch

plagen, waardoor er minder

door uitkruising tussen de transgene en de

en passen we de afspraken indien nodig aan.

gemodificeerde maïs geeft de mogelijkheid om

gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

niet-transgene maïs in beide jaren en op alle

Door de transparante communicatie over het

in de toekomst pro-actief en op een duurzame

Aantrekkelijk, maar er zijn zorgen vanuit

zes locaties ver beneden het EU-maximum van

onderzoek is er aandacht gekomen voor de

manier op deze oprukkende plagen te reageren.

0,9 procent lag. Boven deze waarde moeten in

menselijke factor bij het werken met transgeen

de EU producten gelabeld worden als transgeen.

materiaal, zoals de zorgvuldigheid die bij het

Meer informatie Bert Lotz

Met andere woorden, de isolatieafstanden blijken

zaaien geboden is.

bert.lotz@wur.nl 0317 480556

maatschappij en politiek aangaande de
risico’s van ggo-gewassen. Wat zijn de
effecten van de teelt van genetisch

denkend aan...
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voldoende effectief. Uit de zeer zorgvuldige

gemodificeerde gewassen op de gangbare

metingen was echter af te leiden dat er op

en de biologische teelt?

één locatie één transgeen zaadje in een niet-

reflectie “Het telen van ggo-gewassen is niet anders dan een goede landbouwpraktijk.

transgeen proefveld terecht gekomen was.

De praktijkervaring met het telen van ggo-zetmeelaardappelen en de maïsproef met isolatieafstanden

De Ministeries van LNV en VROM stellen dat

Op deze locatie bleek uit nader onderzoek dat,

heeft LTO-vakgroep Akkerbouw in die gedachte gesterkt. In Nederland kunnen we vele ggo-gewassen

binnen een duurzame landbouw in Nederland

tegen de afspraken in, de transgene maïs eerst

telen zonder vermenging met de andere teelten. Bij introductie van ggo-gewassen is het belangrijk

ruimte moet zijn voor zowel gangbare, als

was gezaaid en dat daarna met dezelfde machine

telers erop te wijzen dat ze zich goed laten informeren over hoe netjes te werken, zodat vermenging

biologische en ggo-teelt. De keuzevrijheid van

de niet-transgene maïs was gezaaid. De onder

wordt voorkomen. LTO wil deze boodschap helpen uitdragen. Daarnaast komt het aan op heldere

telers en consumenten moet daarbij gewaarborgd

zoekers zijn uiteraard transparant geweest over

spelregels om juridische procedures te voorkomen. Bij introductie van ggo-gewassen zullen we

zijn. Een biologische of gangbare teler moet dus

dit incident en hebben het in het onderzoekrapport

moeten monitoren of onze aannames over veilige isolatieafstanden correct zijn en deze waar dat niet

zeker weten dat zijn gewassen voldoende vrij zijn

en op een persconferentie in mei 2008 in de

het geval is aanpassen. Hopelijk komen er ook ggo-gewassen die de consument meer aanspreken

en blijven van transgeen materiaal.

openbaarheid gebracht. Dit resultaat was voor

omdat ze waardevolle inhoudsstoffen bevatten. Dit bevordert de acceptatie. Voor de gangbare

Minister Verburg aanleiding om het rapport met

landbouw is ggo een mogelijkheid om te werken aan People-, Planet-, Profitdoelstellingen.

Afspraken onderzocht De EU heeft de

een begeleidende brief naar de Tweede Kamer te

De sector is er klaar voor, nu komt het aan op toelating van ggo-gewassen.”

afzonderlijke lidstaten verzocht maatregelen uit te

sturen. Hierin stelt zij dat de telers van genetisch

Jakob Bartelds, LTO-vakgroep Akkerbouw
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Projecten over landbouwhuisdieren binnen het thema
Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering

2

Dierenwelzijn
landbouwhuisdieren

Afweging dierenwelzijn en

Hokverrijking kraamzeugen:

andere belangen

afleiding voorkomt staartbijten

Welfare Windows:

Groepshuisvesting zeugen

sturingsmogelijkheden dierenwelzijn

tijdens begin dracht

Voetzoollaesies vleeskuikens

Oplossingen tegen staartbijten

Aanscherping vleeskuikenrichtlijn

Fokken op aanpassingsvermogen

Implementatie Welzijnsmonitor

en robuustheid

vleeskuikens

Analyse dierenwelzijn:

Fokken van hoornloze koeien

economische factoren

Natuurlijke geboorte extreme

Training monitors dierenwelzijn

vleesrassen

Halal slachten

Aanpassingsvermogen melkkoeien

Verdoven varkens

Welzijnsmonitor vaarskalveren

Castratie-onderzoek

Welzijnsmonitor vleeskalveren

Hokbezetting calamiteiten

Comfort Class Stal

Transport van dieren

Dierenwelzijn is een integraal onderdeel van duurzame landbouwproductie
bevorderen, wordt de beleving van het dier door zowel het Ministerie van

denkend aan...
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LNV als het onderzoek als belangrijk uitgangspunt gebruikt bij het
ontwerp van stallen en in de agrarische bedrijfsvoering. Gehouden dieren
moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Consumenten hebben

Welzijn
vleeskalveren
in beeld

behoefte aan goede informatie over het welzijn van landbouwhuisdieren
is belangrijk; dieren moeten in het landschap of op het bedrijf te zien zijn.
en maatschappelijke belangen. Daarnaast wordt gekeken naar de
ontwikkeling van meer robuuste rassen, die minder ingrepen vereisen.
Ook transport en slachten zijn onderwerp van kennisprojecten. Dit hele
scala aan onderzoek rond dierenwelzijn vindt plaats binnen het VPT-thema
‘Dierenwelzijn: Samen werken aan verbetering’.

9

2

om een verantwoorde productkeuze te kunnen maken. Ook zichtbaarheid
Een deel van het dierenwelzijnsonderzoek richt zich op ethische kwesties

project 

om het welzijn van vleeskalveren te
kunnen verbeteren is een objectief
meetinstrument van groot belang

1
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Dierenwelzijn landbouwhuisdieren

en duurzame consumptie. Om het welzijn van landbouwhuisdieren te

2
Welzijn
vleeskalveren
in beeld

Sinds 2003 is de kalversector met Wageningen

alle parameters gemeten. Die metingen worden

kan helpen om vast te stellen wat nu precies

UR in dialoog over een meetinstrument voor

momenteel geanalyseerd, met de bedoeling het

diervriendelijk is. De consument kan dan voor

dierenwelzijn. De start in 2004 van het

grote aantal parameters te bundelen tot een

diervriendelijke productie kiezen door te

Europese project ‘Welfare Quality’, waarin

hanteerbare set voor de praktijk.

stemmen met de portemonnee.

in diverse soorten landbouwhuisdieren worden

Impact In december 2008 startte Wakker

Vooralsnog zijn nog veel dierenwelzijnsvragen

ontwikkeld, was een belangrijke stimulans om

Dier een campagne tegen blank kalfsvlees.

op te lossen – zoals de vraag welk niveau het

gezamenlijk onderzoek in de vleeskalversector

De organisatie stelde dat kalfjes voor blank

Hb-gehalte zou moeten hebben. Ook andere

te starten.

kalfvlees op een ijzerarm dieet worden gezet,

vragen staan nog op de agenda. De welzijns-

systemen voor het monitoren van dierenwelzijn

waardoor ze bloedarmoede krijgen. Maat-

monitor wordt samen met de sector verder

Parameters voor dierenwelzijn Een

schappelijke campagnes als deze kunnen de

ontwikkeld; het onderzoek loopt tot 2010.

monitoringsysteem waar iedereen mee kan

ontwikkelingen in het onderzoek naar dieren-

werken, vereiste dat alle belanghebbenden

welzijn versnellen.

Meer informatie Kees van Reenen

meededen. Hieronder de Dierenbescherming,

Ze stimuleren de sector tot het nemen van haar

kees.vanreenen@wur.nl 0320 238203

LTO, twee productschappen, de keten en de

verantwoordelijkheid. De kalversector houdt

Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde.

zich aan de Europese norm van 4,5 millimol

Voor de onderzoekers was het belangrijk dat

hemoglobine per liter bloed, gemiddeld voor

het om een objectief instrument zou gaan.

een koppel dieren en aan het eind van de

Daarnaast moest de sector zich echt eigenaar

mestperiode. In een recent rapport zet de

van het project voelen; dit gaf meer zekerheid

European Food Safety Authority (EFSA)

dat de resultaten van het onderzoek ook echt

echter vraagtekens bij deze wettelijke norm.

gebruikt gaan worden. Dit is na twee jaar zoeken

Ook de Dierenbescherming is actief bezig

en overleg gelukt; de helft van de financiering

met kalfsvlees. Het ‘Beter Leven’ logo prijst

komt uit het bedrijfsleven en de andere helft

diervriendelijker vlees aan. De welzijnsmonitor

is afkomstig van het Ministerie van LNV.
Begonnen is met het opstellen van een lijst
verduurzaming productie en transitie

denkend aan...

Deze parameters zijn ondergebracht in drie

reflectie “Het belang van deze monitor is dat er consensus ontstaat over hoe je

categorieën:

welzijn van vleeskalveren moet meten. De Dierenbescherming heeft zich ervoor ingezet dat er,

1

Samen met de sector ontwikkelt
Wageningen UR een welzijnsmonitor

2

voor vleeskalveren waarmee objectief
en betrouwbaar het welzijn van de
kalveren te meten is. Om het welzijn van
vleeskalveren te kunnen verbeteren,
een wens die vaak vanuit de maatschappij

3

gedrag (vast te stellen door getrainde

naast andere belangrijke welzijnskenmerken, ook wordt gekeken naar het bloedijzergehalte van

waarnemers),

de dieren. Het bedrijfsleven was daar terughoudend in, want in afzetlanden als Frankrijk en Italië

klinische gezondheid (vast te stellen door

wil men graag blank vlees. Maar het is een kritisch punt waar al jaren een maatschappelijke

een onafhankelijke dierenarts) en

discussie over is, dus daar kun je niet aan voorbij gaan. In Europa worden nu richtlijnen

pathologische gezondheid (vast te stellen

aangehouden waarvan we uit onderzoek bij andere diersoorten en de mens weten dat dit kan

in het slachthuis door specialisten).

leiden tot klinische bloedarmoede. Met de welzijnsmonitor voor vleeskalveren kunnen deze en

Om ervoor te zorgen dat iedereen het welzijn

andere wettelijke normen nu geëvalueerd en wellicht bijgesteld worden. De Dierenbescherming

op dezelfde manier waarneemt en meet, zijn

overweegt de monitor zelf te gebruiken om ons ‘Beter Leven’-keurmerk wetenschappelijker te

protocollen en gedragstesten opgesteld. Ook

onderbouwen en om het publiek beter te kunnen voorlichten.”

gehoord wordt, is een dergelijk objectief

zijn de waarnemers vooraf getraind. Van 2007

Bert van den Berg, Dierenbescherming

meetinstrument van groot belang.

tot begin 2009 zijn op 150 vleeskalverbedrijven

11
Dierenwelzijn landbouwhuisdieren

van parameters voor dierenwelzijn.

10

Projecten over gezelschapsdieren binnen het thema
Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering
Relatie houder-paarden
Welzijn in de paardenhouderij
Evaluatie Regeling Agressieve Dieren
Onderzoek circusdieren
Intrinsieke waarde circusdieren

3

Dierenwelzijn
gezelschapsdieren

project 

Regeling
agressieve
dieren
ingetrokken

Dierenwelzijn is ook bij gezelschapsdieren niet altijd vanzelfsprekend. Het
over voldoende kennis, informatie en ondersteuning beschikken om hun

denkend aan...
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verantwoordelijkheid te nemen bij de aankoop, huisvesting en verzorging
van hun dieren. Vervolgens moeten de dierhouders ook hiernaar
handelen. De beleving van het dier moet leidend zijn bij huisvesting en
voeding. Het onderzoek rond gezelschapsdieren varieert van een
inventarisatie van de kennis en kennisbehoefte bij houders van paarden

1

2

3

10
9

5
8

7

tot een onderzoek naar het welzijn van circusdieren. Ook het algemeen
maatschappelijke belang wordt niet uit het oog verloren. Huisdieren
mogen bijvoorbeeld geen bedreiging vormen voor de eigenaar of andere
burgers. Het onderzoek rond welzijn van gezelschapsdieren vindt plaats
binnen het VPT-thema ‘Dierenwelzijn: Samen werken aan verbetering’.

13

4

incidenten met agressieve honden gebeuren
meestal in de privé-omgeving met de eigen of
een bekende hond als dader

6

Dierenwelzijn gezelschapsdieren

LNV-beleid is er op gericht dat houders van hobby- en gezelschapsdieren

3
Regeling
agressieve
dieren
ingetrokken

offer en de eigen of een bekende hond als

een periode van vijf jaar en in dossiers van

Van Sluijs concludeerde daaruit dat het beleid

dader. De commissie pleitte daarom voor een

zaken die door het Openbaar Ministerie (OM) in

zich niet op het ras zou moeten richten, maar

andere aanpak die past bij de problematiek.

Rotterdam zijn behandeld. Ook is er met hulp

op de hondenbezitter (voorlichting) en het aan-

van TNS-NIPO uitgebreid publieksonderzoek

scherpen van gemeentelijke APV’s (Algemeen

Pitbullterriër type De RAD is in 1993 ingevoerd

uitgevoerd naar hondenbezit en de hoeveelheid

Plaatselijke Verordening). Leidraad moet zijn: ‘Is

nadat drie kinderen door pitbulls waren dood-

hondenbeten. Met deze verschillende deel-

je hond gevaarlijk? Dan ben jij aansprakelijk’. De

gebeten. De regeling bevatte een houd- en

onderzoeken is de hondenbetenproblematiek

nieuwe APV kan verplichten tot een gedragstest

fokverbod én bood de mogelijkheid honden van

in Nederland in de breedte in kaart gebracht.

om het gevaar van een hond voor zijn omgeving
vast te stellen. De Faculteit Diergeneeskunde van

het pitbullterriër type in beslag te nemen of te
doden. Hiermee werd beoogd om honden van het

Aangescherpte APV Wat blijkt? Relatief weinig

de Universiteit Utrecht en Wageningen UR werken

type pitbullterriër te laten uitsterven. De RAD

mensen worden door honden (dood)gebeten. En:

aan een betrouwbare, gevalideerde gedragstest.

Medio 2008 heeft Minister Verburg van

wekte grote verontwaardiging bij bezitters en

het zijn zeker niet alleen de pitbulls die bijten, ook

Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV)

dierenwelzijnsorganisaties. Er was kritiek vanwege

andere rastypen blijken bijtgraag te zijn. Wel blijft

Internationale interesse Veel landen die ook

de Regeling Agressieve Dieren (RAD)

de eenzijdige focus op de uiterlijke kenmerken van

de preventie van ernstige hondenbeten een

rasspecifieke wet- en regelgeving hebben,

het type hond in plaats van inbeslagname op basis

belangrijke opgave: elk bijtincident is er één te veel.

hebben het onderzoek met interesse gevolgd.

van agressief gedrag. Veel van de in beslag

Meer dan de helft van de bezitters van pitbulls

Ook daar ontbreekt over het algemeen een

genomen honden waren namelijk nooit betrokken

die door het OM in Rotterdam in beslag

wetenschappelijke grondslag voor de invoering

ingetrokken. De RAD is 15 jaar van kracht
geweest, maar ontving toenemende kritiek,
onder andere vanuit de Tweede Kamer.

geweest bij bijtincidenten. Ook de definitie van het

genomen werden, bleken om uiteenlopende

van rasspecifieke regelgeving en bezint men

Met het intrekken van de RAD gaf de

type pitbullterriër hond was een punt van

redenen eerder met justitie in aanraking te zijn

zich op andere strategieën (voorlichting, eisen

Minister gehoor aan het advies van de

discussie. Deskundigen spraken elkaar hierin vaak

geweest. Het probleem zit dus niet zozeer in de

aan houders, bewustwording) om het risico op

Commissie van Wijzen – de commissie

tegen, waardoor rechterlijke procedures erg veel

hond, maar zeker ook in de eigenaar. Bovendien

ernstige bijtincidenten verder terug te dringen.

Van Sluijs - die als opdracht had de RAD

tijd namen. Al die tijd moesten de in beslag

bleek het probleem zich vooral te concentreren

genomen honden in zogenaamde opslagasielen

in wijken van grote steden met sociaal-

Meer informatie Jessica Cornelissen

hun ‘veroordeling’ afwachten.

maatschappelijke problemen. De commissie-

jessica.cornelissen@wur.nl 0320-293557

te evalueren.

Aanpak ‘tot achter de voordeur’ De
verduurzaming productie en transitie

denkend aan...

Onderdeel van de evaluatie was een weten-

verzocht om haar bevindingen met onderzoek

reflectie “Het selecteren van honden op uiterlijke kenmerken is niet van deze

schappelijk onderzoek naar de aard en omvang

te verifiëren. De onderzoekers verzamelden veel

tijd. De hondenbrigade van de Regiopolitie Groningen heeft nooit jacht gemaakt op pitbulls.

van de hondenbetenproblematiek in Nederland

feiten bij betrokken instanties en zelfs ‘achter

Pas na melding van bijtincidenten, overlast of verwaarlozing grijpen we in. Inbeslagname van

en naar de omstandigheden waaronder

de voordeur’ bij de hondenbezitters. Zij keken

pitbulls liep voorheen via de Regeling Agressieve Dieren, bij andere rassen werd de normale

hondenbeten plaatsvinden, inclusief kenmerken

niet alleen naar (ras)kenmerken van bij bijt

justitiële weg bewandeld. Nu worden incidenten met alle rassen gelijk behandeld: een test

van daders, slachtoffers en ernst van de

incidenten betrokken honden, maar ook naar

moet uitwijzen of er sprake is van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Ten tijde van de

verwondingen. Dit onderzoek bracht aan het

de omstandigheden van een bijtincident.

RAD hadden wij het mandaat van alle burgemeesters in Groningen om pitbulls in beslag te

licht dat de regeling niet effectief is en met

Het onderzoek is breed opgezet. Niet eerder

nemen. De veroordeling liep dus via het bestuursrecht; veel sneller dan via Justitie. Omdat

problemen van handhaafbaarheid en proportio-

zijn de, vaak lastig te verzamelen, feiten over

wij de eigenaren persoonlijk benaderden, geruststelden en informatie verschaften, maakte

naliteit kampt. Bovendien bleek de regeling niet

agressieve honden helder bij elkaar gezet en

haast niemand bezwaar en konden we de honden snel laten inslapen. Het ging om zo’n

te matchen met de context waarin bijtincidenten

met elkaar in verband gebracht. Zo kregen

honderd gevallen per jaar. We onderzoeken nu of we met de nieuwe regeling eveneens

zich meestal voordoen: in de privé-omgeving,

de onderzoekers, onder geheimhouding, zelfs

gebruik kunnen maken van het bestuursrecht.”

met de eigen of bekende kinderen als slacht-

inzage in politiedossiers over bijtincidenten over

Ernst ter Veer en Han Meijer, afdeling hondenbrigade Regiopolitie Groningen
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Dierenwelzijn gezelschapsdieren

commissie-Van Sluijs heeft Wageningen UR
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Projecten binnen het thema Duurzame visserij
Visserijbeleid door inputmanagement
Reductie visserij-impact
Evaluatie en innovatie zeevisserijbeleid
Herstel zeevisbestanden
Sublitorale natuurwaarden Waddenzee
Visvrije zones rond kunstwerken
Consequenties visvrije zones
Kokkelkweek in de Zeeuwse Delta

4

Schelpdiercultuur
voor de toekomst

Bruinvis
Herstel aalstand
Ecologisch risico schelpdiertransport en introductie
Verduurzaming staandwant visserij op kabeljauw
Haalbaarheid kweek van zeetong, schelpdieren en zilte gewassen
Kenniskringen visserij
Onderzoek haaien en onderzoek kabeljauw (ICES)
Rapen van Japanse oesters

Het Nederlandse visserijbeleid is gericht op duurzaamheid. Een gezonde
visstand krijgen we alleen met een verantwoorde visserij; gebaseerd op een
zorgvuldige afweging van natuur- en economische belangen en op relevante
kennis. Europa bepaalt een groot deel van het visserijbeleid; bestandsbeheer
en technische maatregelen vormen daarbij de hoofdmoot. Voor het
ontwikkelen van een duurzame visserij is kennis over het ecosysteem van
groot belang. Onderzoekers brengen daarom de veranderingen in zee in
kaart. De Nederlandse schelpdiercultuur is momenteel aan een transitie
bezig, die door de politiek, de vissers en natuurorganisaties nauwgezet
wordt gevolgd. Om tot een duurzame schelpdiercultuur te komen, lopen
onderzoeken naar de invloed van visserij op mariene natuurwaarden.
Zowel wilde als beviste gebieden worden onderzocht; alleen als de
biodiversiteit en dynamiek van beide bekend is kan duidelijk worden welke
vorm een duurzame schelpdier-cultuur moet krijgen. Dit onderzoek vindt
onder andere plaats binnen het VPT-thema ‘Duurzame Visserij’.
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in 2020 moet de mosselzaadvangst
in de Waddenzee volledig los van
de bodem gebeuren - zo zullen
meer mosselbanken met grote
natuurwaarden ontstaan
1

2

project 

Duurzaam
mosselzaad
uit de
Waddenzee
3
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4
Duurzaam
mosselzaad
uit de
Waddenzee

Om bij te dragen aan het natuurherstel in de

2006 begonnen met het uitzetten van 40 vakken. Elk vak bestaat

reflectie

Waddenzee hebben de mosselsector, het

uit een stuk zeebodem van 4 hectare waar wel mosselzaad wordt

“Op de eerste opzet van

Ministerie van LNV en natuurorganisaties in

opgevist en een even groot stuk dat niet wordt bevist. De vakken

het Produs-onderzoek had

oktober 2008 bij convenant afgesproken dat de

liggen verspreid over het hele Waddengebied. Van alle proef-

de Waddenvereniging best

sector de traditionele vangstmethoden voor

vlakken worden met grijpers vanaf een schip monsters genomen,

veel kritiek. We vroegen

mosselzaad geleidelijk vervangt. Met nieuwe,

en op allerlei kenmerken geanalyseerd: de aanwezigheid van

ons af of het aantal te

duurzame mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s)

mosselen en broed, de samenstelling van de bodem, het

bemonsteren plekken groot

zal het zaad worden gevangen op touwen in het

voorkomen van zeedieren als vissen, anemonen en krabben.

genoeg was en we vonden

water. Het tijdstip waarop de sector helemaal

De monitoring van de proefvakken duurt tot 2012.

de plekken te klein.

overstapt op MZI’s hangt af van de snelheid

Mosselzaad wordt momenteel gewonnen
door met een mosselkor het zaad van
wilde mosselbanken op de zeebodem

Schade of stabiliteit? Met het NIOZ loopt een breder onder-

stil; ze kunnen in de loop

wikkeld worden. Het streven is dat in 2020 de

zoek naar de soortenrijkdom van onderwaterhabitats. Naast

van de tijd verplaatsen,

mosselzaadvangst in de Waddenzee helemaal

mosselbanken worden ook andere delen van de zee onderzocht.

waardoor je er niet zeker

los van de bodem gebeurt. De verwachting

Dit onderzoek is interessant omdat het meer informatie kan

van bent of ze tijdens de

is dat er dan meer mosselbanken met grote

geven over de relatie tussen zaadvisserij en natuur. Eigenlijk

proefperiode in de

natuurlijke kwaliteiten ontstaan. Voor de

is niet precies duidelijk hoeveel schade de mosselzaadvisserij

proefvlakken blijven. Ook

mosselsector zijn nieuwe vangstmethoden van

toebrengt aan de natuur. Mosselbanken zijn een complex

vonden we het te veel een

belang om in de toekomst verzekerd te zijn

ecologisch systeem waarin veel soorten van elkaar afhankelijk

visserijonderzoek met te

van voldoende ‘grondstof’ voor de mosselteelt.

zijn. Het kan ook zijn dat de mosselvisserij onder bepaalde

weinig aandacht voor

omstandigheden zorgt voor ecologische stabiliteit. Visserij is niet

natuurherstel. Een audit van

Natuurherstel Naast het convenant komt er

per definitie negatief.

de proefopzet heeft een

een groot programma voor natuurherstel, met

Uiteindelijk gaat het erom de juiste balans te vinden, waarbij de

aantal bezwaren verholpen.

op te vissen. Mosselzaad – jaarlijks

als uiteindelijk streven een rijke zee met onder

mosselvisser voldoende zaad kan vangen, mosselen kan kweken

Zo is het aantal proefvlak-

gemiddeld circa 40 miljoen kilo –

meer voldoende voedsel voor vogels en vissen,

en oogsten, het mosselbestand minimaal gelijk blijft en de natuur

ken uitgebreid, al werkte de

komt vooral uit het westelijk deel van

herstel van mosselbanken en zeegrasvelden.

erop vooruit gaat. Dan kan de mosselsector verantwoording

natuur aanvankelijk niet

de Waddenzee en wordt voor een goede

Het herstelprogramma zal in oktober 2009 zijn

afleggen over het duurzame karakter van haar activiteit.

mee omdat er te weinig

groei weer uitgezet op gunstig gelegen
‘percelen’ in rustiger water. Door het
vangen van het zaad zou de zeebodem

opgesteld. Om niet te lang te hoeven wachten is

nieuwe mosselbanken

19
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Mosselbanken liggen niet

waarmee de nieuwe vangsttechnieken uitont-

in het voorjaar van 2009 vast begonnen met

Meer informatie Aad Smaal

waren. Wel zijn de proef-

natuurherstel door een groot aaneengesloten

aad.smaal@wur.nl 0317 487039

vlakken nog steeds klein.

gebied (20% van het vangstgebied) voor de

Gelukkig is er nu één grote

verstoord kunnen raken, is de heersende

traditionele vangstmethoden te sluiten.

zaadbank in zijn geheel

overtuiging. Het gaat dan niet alleen om

Deze sluiting loopt vooruit op de resultaten van

afgesloten voor de

mosselen, maar ook om ander leven op

een onderzoek van Wageningen UR naar het

traditionele mosselvisserij,

de banken zoals zee-anemonen en vissen.

effect van het niet beroeren van de bodem van

waar je goed kunt bestude-

wilde mosselbanken op de natuur. Dit onder-

ren wat het effect is van

zoek is een onderdeel van het onderzoeks-

niet vangen en hoe de

programma ‘Produs’ voor een duurzamere

natuur zich kan herstellen.”

Onderzoek naar nieuwe vangsttechnieken
en de effecten van sluiting
van mosselpercelen draagt bij aan

schelpdiercultuur, in opdracht van het

Paddy Walker,

natuurherstel en een duurzame

Ministerie van LNV en de schelpdiersector.

Waddenvereniging

schelpdiercultuur.

Om een representatief beeld te krijgen is in

een volledig duurzame melkveehouderij is te
verwezenlijken als de vraagstukken over duurzaamheid
in onderlinge samenhang worden opgelost

5

Integrale duurzaamheid
veehouderij

1

2

3

4



55

10
9

Ontwerpen
voor een
duurzame
melkveehouderij project

8

7

6

Toekomstige veehouderijsystemen moeten tegemoet komen aan veel
verschillende eisen en wensen. Het Nederlandse veehouderijbeleid richt
zich op innovaties door veehouders die leiden tot meer rendement, een
21

betere concurrentiepositie en een sterkere binding met de maatschappij.
Het ontwerpen van nieuwe houderijconcepten gebeurt niet vanachter een
tekentafel, maar in nauw overleg met alle ketenpartijen. Bij de ontwerpen

Projecten binnen het thema Duurzame dierlijke productie

worden aspecten als diergezondheid, milieu, welzijn, economie en

BGOOD: Relatie veehouderij en maatschappij

arbeidsomstandigheden integraal meegenomen. In het verleden leverde

Kracht van koeien: duurzame melkveehouderij

de oplossing van één probleem vaak knelpunten op een ander vlak;

Houderijsystemen gericht op diergezondheid

milieumaatregelen leidden bijvoorbeeld tot welzijnsproblematiek.

Kraamzorg varkenshouderij

Het onderzoek concentreert zich onder meer op de vraag of de dieren
zoveel mogelijk afgeschermd moeten worden van ziektekiemen of dat
je bewust moet streven naar “robuuste dieren”. Ook nieuwe beweidings-

Dragende zeugen en gespeende biggen: huisvesting
Melkveehouderij en weidegang
Scenario melkveehouderij zonder overheidssturing
Dierwelzijn in pluimveevleesproductie

systemen worden onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats binnen het

Duurzaamheid en dierenwelzijn industrie eieren

VPT-Thema ‘Duurzame dierlijke productie’.

Innovatieagenda’s dierlijke sectoren

Integrale duurzaamheid veehouderij

denkend aan...

verduurzaming productie en transitie
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5
Ontwerpen
voor een
duurzame
melkveehouderij

Toch is een volledig duurzame melkveehouderij

bewegen tussen het groene buitenverblijf, de beschutting en

reflectie

te verwezenlijken, zo blijkt uit het project

het zandbed. Een traditionele stal ontbreekt. Op het bedrijf

“Kracht van Koeien spreekt

‘Kracht van Koeien’. Tenminste, zolang de

worden mineralen ‘geoogst’ waardoor verliezen en emissies

mij erg aan; het gaat uit van

duurzaamheidsaspecten in samenhang en niet

beperkt zijn. De teelt van gewassen op het bedrijf of een

de behoefte van de koe.

apart van elkaar worden opgelost. Daarvoor is

buurbedrijf (akkerbouwer) zorgt voor een gevarieerde en

Traditioneel kijkt men

een omslag nodig in denken en doen en een

gebalanceerde voeding. Er is geen kunstmest nodig, omdat

eigenlijk alleen naar het

nieuwe aanpak voor het ontwerpen van

van de ‘geoogste’ urine vloeibare kunstmestvervangers worden

rendement van een koe,

innovatieve houderijconcepten.

gemaakt. De Meent XL is een variant van De Meent voor een

terwijl in mijn beleving het zo

Wageningen UR ontwikkelde hiervoor de

grootschaliger melkveebedrijf.

is dat wanneer een koe zich

methodiek van Reflexief Interactief Ontwerpen

Op De Bronck is beweging van de koeien het uitgangspunt.

prettig voelt in zijn omgeving

(RIO), met een gestructureerde aanpak van

De belangrijke functies zijn op enkele honderden meters

zij ook het hoogste rende-

gelijktijdig technisch ontwerpen en interactief

van elkaar geplaatst. Eten, rusten en melken gebeurt dus op

ment geeft. Daarbij komt dat

werken met belanghebbenden. Met hen zijn de

verschillende plaatsen. De koeien kunnen zich vrij tussen deze

ik als biologisch melkveehou-

doelen, functies en structuur van houderij-

plaatsen bewegen en bepalen bijvoorbeeld zelf wanneer ze

der de input van mineralen en

systemen opnieuw doordacht. Een analyse van

worden gemolken. Een groot bedrijf van 200 koeien past zo

krachtvoer zoveel mogelijk

de knelpunten vond plaats; methaanproductie

in een kleinschalig landschap.

probeer te beperken. In het

in de pens en de energieslurpende productie

Amstelmelk is een netwerk van bedrijven onder de rook van

project kwam duidelijk naar

van krachtvoer en kunstmest zijn voorbeelden.

de stad. Bedrijven werken samen en delen machines en

voren dat door meer

Vervolgens zijn de obstakels die de gewenste

installaties. Daarmee zijn arbeidsbesparende moderniseringen

beweiding de krachtvoergift

vernieuwing blokkeren en de noodzakelijke

door te voeren zonder dat elk bedrijf moet groeien om dit

naar beneden kan. Daar ben

omslagen in denken benoemd.

te kunnen betalen.

ik mee aan de slag gegaan.

Het resultaat bestaat uit vier grondgedachten

Als het aan de Minister van LNV ligt is de
melkveehouderij in 2023 volledig

Brede samenwerking De vier ontwerpen bieden veehouders en

bezig, vooral om meer vaste

moeten staan:

andere partijen handvatten om grote stappen in verduurzaming te

mest te krijgen voor
bemesting van de weilanden.

1

vervul alle behoeften van de koe,

zetten. Daarvoor is wel samenwerking met andere partijen nodig,

2

beschouw mineralen als (half)producten,

waaronder provincies, gemeenten, stallenbouwers en energie-

Het project laat zien dat de

3

deel kapitaal en arbeid met anderen en

leveranciers. Inmiddels groeit het draagvlak voor de ideeën en de

dunne fractie ook heel

23

4

zie de bodem als productief ecosysteem.

ontwerpen. Er zijn veehouders die zich in de concepten herken-

waardevol is voor het

nen omdat ze al bezig zijn met verduurzaming, bijvoorbeeld door

weiland. Ik wil deze specifie-

Integrale duurzaamheid veehouderij

denkend aan...

verduurzaming productie en transitie
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Met mestscheiding was ik al

die aan de basis van nieuwe houderijontwerpen

duurzaam. Dat wil zeggen: een

Nieuwe veehouderijsystemen Op basis

energieproductie via zonnecellen of het scheiden van mest en

ker gaan inzetten, bijvoor-

veehouderij, die economisch rendeert met

van deze vier grondgedachten zijn vier nieuwe

urine. Op institutioneel niveau gaan stemmen op om een meer

beeld in het voorjaar als

een kwaliteitsproductie die geen schade

veehouderijconcepten ontworpen: De Meent,

ambitieuze agenda voor de veehouderijsector op te stellen.

stikstofbemesting. Met alle

aan het milieu toebrengt, waarin de koeien

De Meent XL, De Bronck en Amstelmelk.

In het groene hbo-onderwijs worden colleges opgezet,

vier omslagen in denken als

een goed leven hebben, en die

Elk bedrijf houdt rekening met alle vier de

waarbij studenten de duurzamere systemen doorrekenen.

basis, werk ik aan een

grondgedachten, maar onderling verschillen

Het projectteam van ‘Kracht van Koeien’ gaat intussen verder als

nieuwe bedrijfsopzet voor

de accenten. Bij de ontwerpen is tevens

‘makelaar’ voor belanghebbenden die graag verder willen werken

kleinschalige melkveehouderij

gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid van

aan deze toekomstbeelden.

in een natuurgebied.”

maatschappelijk gewenst is. Een stevige
ambitie, want de behoeften van de koe en
de boer, de wensen van de burger en de

Sjaak Sprangers, melkvee-

de concepten en naar het type ondernemer.

eisen van het milieu lijken niet altijd met

In De Meent leven vijftig koeien als één sociaal

Meer informatie Bram Bos

elkaar in overeenstemming.

stabiele kudde. De dieren kunnen zich vrij

bram.bos@wur.nl 0320 238597

houder in Kaatsheuvel

het natuurlijk ziektewerend vermogen
van bodems kan verhoogd worden
door grasklaver te telen; dit stimuleert
de ziektewerende bacterie Lysobacter

6

Biodiversiteit
steunt teelten
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3
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Ziektewering
in de bodem

De natuurlijke biodiversiteit op een agrarisch bedrijf kan benut worden
om de productie te ondersteunen. Dit noemt men functionele
agrobiodiversiteit. Bij het beheersen van plagen en ziekten kunnen

denkend aan...
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van nature aanwezige insecten bijvoorbeeld een rol spelen. Dergelijke
insecten kun je stimuleren door te zorgen voor een gunstig leefklimaat;
het aanleggen van bloemstroken naast akkers is hiervan een voorbeeld.
Functionele agrobiodiversiteit verhoogt de weerbaarheid van het
agrarisch productiesysteem en spaart tegelijkertijd het milieu.
Daarnaast stimuleert functionele agrobiodiversiteit de natuurlijke bodemvruchtbaarheid door regulatie van opbouw en afbraak van organische
stof en het bevorderen van een goede structuur en waterhuishouding.
Het onderzoek naar agrobiodiversiteit is gericht op de ontwikkeling van
praktisch toepasbare kennis voor boeren en landschapbeheerders.

Projecten binnen het thema Functionele agrobiodiversiteit
Agrobiodiversiteit: preventie en beheersing van plagen
Ziektewering in de bodem
Interacties ondergronds-bovengronds

De vraag is hoe je met specifieke maatregelen de gunstige soorten

Functionele bodembiodiversiteit

kunnen stimuleren en de nadelige soorten kunnen remmen.

Do’s & don’ts: bedrijfsmaatregelen voor biodiversiteit

Biodiversiteit steunt teelten

verduurzaming productie en transitie
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Ziektewering
in de bodem

Kan bodembiodiversiteit helpen bij het

De Lysobacter-bacterie bleek in ziektewerende

Ziektewering gericht verhogen De bacte-

nismen van ziektewering te vergroten, kan het

gronden veel meer voor te komen dan in niet-

riegroep Lysobacter is in 1978 voor het eerst

effect van teeltmaatregelen op de ziektewering

ziektewerende gronden. Zowel de ziektewering

beschreven. Lysobacter-bacteriën produceren

in de bodem beter voorspeld worden. Uit het

als de Lysobacter-populatie waren tijdens en tot

stoffen die micro-organismen kunnen oplossen

vervolgonderzoek zal blijken welke andere

twee jaar na de teelt van grasklaver sterk

(lyseren) en stoffen die micro-organismen

maatregelen, naast de teelt van grasklaver,

verhoogd. Grasklaver wordt door biologische

remmen in hun groei. Zo kunnen ze schimmels

kunnen bijdragen aan het ziektewerend

boeren geteeld vanwege de stikstofbijdrage.

en bacteriën bestrijden. Enkele Lysobacter-

vermogen van de bodem. Deze kennis kunnen

Dat grasklaver ook de ziektewering tegen

isolaten worden getest op hun vermogen om

zowel biologische als gangbare telers inzetten

Rhizoctonia verhoogt, was nog niet bekend.

ziektes biologisch te bestrijden (o.a. in

voor een duurzame teelt van gezonde gewas-

Na uitgebreide analyse van de bodemmonsters is

Nederland, de VS en China). Toelating van een

sen in een gezonde bodem.

een correlatie gevonden tussen ziektewering tegen

biologisch bestrijdingsmiddel is echter een

Rhizoctonia en de aanwezigheid van antagonisti-

dure en tijdrovende procedure. Als Lysobacter-

Meer informatie Joeke Postma

sche Lysobacter-soorten. Dat deze bacteriën een

bacteriën van nature in de bodem aanwezig zijn,

joeke.postma@wur.nl 0317-480664

rol spelen in de natuurlijke ziektewering van de

hoeven ze niet te worden toegevoegd.

weren van ziektes en zo ja, hoe stuur je

bodem was nog nooit eerder aangetoond. Vervolg-

Het stimuleren van de natuurlijk aanwezige

bodembiodiversiteit dan? Meer inzicht in

onderzoek moet meer duidelijkheid geven over

populatie van deze bacterie kan dan een

het bodemleven kan bijdragen aan een

de aanwezigheid van antagonistische Lysobacter-

methode zijn om de ziektewerende capaciteit

betere stuurbaarheid van de

soorten als gevolg van verschillende omgevings-

van de bodem gericht te verhogen.

bodemgezondheid. Daarom liet het
Ministerie van LNV onderzoek doen naar
bodemorganismen en processen die
bodemecosystemen positief kunnen

factoren en teeltmaatregelen in samenhang met
de ziektewering van de bodem. Bovendien zullen

Impact De belangstelling voor dit onderwerp

ecologie en werkingsmechanismen van Lysobacter

neemt merkbaar toe de laatste jaren. Bio-

op kleinere schaal en onder gecontroleerde

logische boeren hebben sterke interesse in

omstandigheden nader worden onderzocht.

ziektewerende maatregelen en bodemkwaliteit.
Door het inzicht in de achterliggende mecha-

beïnvloeden. Onderzoekers van

denkend aan...

verduurzaming productie en transitie

26

Wageningen UR namen bodemmonsters bij

Tweede aanwijzing Uit eerder onderzoek van

biologische telers uit het praktijknetwerk

Wageningen UR bleek dat er weinig schade door

Biologische landbouw Innovatie en

Rhizoctonia optreedt na een continuteelt van
bloemkool en dat deze ziektewering verdwijnt

reflectie “Met de vondst van Lysobacter als ziekte-onderdrukker is weer

na sterilisatie van de grond. Dit wijst op ziekte-

een deel van het complexe bodemleven ontmaskerd. Het is terecht dat de onderzoekers

wering van biologische oorsprong, maar het

evalueren hoe de bodemomstandigheden kunnen worden gewijzigd, zodat Lysobacter

onderzoek naar biomassa, diversiteit en

mechanisme was toen niet te achterhalen.

maximaal effect heeft. Als je dat niet optimaliseert, heeft kunstmatig toedienen van de

samenstelling van micro-organismen

Met de nieuwe inzichten zijn de bewaarde

bacterie inderdaad weinig zin. Sowieso zijn we er nog niet met alleen Lysobacter: elk

bleken deze bodemmonsters onderling

bodemmonsters uit dit eerdere onderzoek

pathogeen heeft zo zijn eigen reeks aan antagonisten. Lysobacter is weliswaar op klei een

significant te verschillen in hun

nogmaals geanalyseerd. Ook hier bleek dat

heel belangrijke, maar er zijn er meer die actief zijn tegen Rhizoctonia solani. Dé uitdaging is

de bodemmonsters na continuteelt bloemkool

natuurlijk alle belangrijke antagonisten te leren kennen, en hun functioneren af te wegen tegen

hogere Lysobacter-populaties bevatte dan die

mechanismen die te maken hebben met algemene ziektewering. Al deze antagonisten en

van een vergelijkbare grond van een buurperceel

grondspecifieke ziektewerende eigenschappen moeten dan worden afgezet tegen de ‘druk’

OMschakeling (BIOM). Na ‘grondige’
fysische en chemische analyse en

ziektewering tegen de schimmel
Rhizoctonia solani in suikerbiet en kool.
Toen werd onderzocht welke

zonder bloemkoolteelt. Een tweede aanwijzing

van de aanwezige bodempathogenen, die worden beïnvloed door gewaskeuze,

bacteriesoorten Rhizoctonia remmen viel

voor een mogelijk belangrijke rol van Lysobacter

vruchtwisseling en factoren als hygiëne.”

één groep op; Lysobacter.

bij ziektewering van Rhizoctonia.

Aad Termorshuizen, senior productmanager bodemkwaliteit, Blgg
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Biodiversiteit steunt teelten
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greenportkas is niet alleen gunstig voor de
primaire tuinbouwbedrijven maar stimuleert
innovaties bij andere ketenpartijen
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Veel potentie
voor energieleverende
kassen
project



De traditionele glastuinbouw is van oudsher een energie-intensieve sector.
Maar nieuwe bedrijfssystemen en innovatieve technieken maken van de
kas tegenwoordig een energieleverancier! Het onderzoek naar energie in

denkend aan...

29

de glastuinbouw wordt gedaan in samenhang met de sector. Binnen het
lopende onderzoek is veel aandacht voor het ondersteunen en stimuleren
van samenwerkingsverbanden tussen tuinbouw, woningbouw en industrie.

Projecten binnen het thema
Systeeminnovatie beschermde plantaardige teelten

Ook de collectieve kennisontwikkeling omtrent het technisch,
teelttechnisch en economisch opereren van nieuwe energiesystemen is

Emissiearme glastuinbouw in een stedelijke omgeving

een belangrijk doel van dit onderzoeksthema. Tuinders, wetenschappers

Kas in het energiegrid

en ketenpartijen leren al doende steeds efficiënter met energie om te

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES)

gaan. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan kassen die minder CO2 uitstoten
en energie leveren aan maatschappelijke instellingen in hun directe
omgeving. Het onderzoek naar energie in de glastuinbouw vindt plaats

Systeeminnovatie paddestoelen
Parapluplan Botrytis in Gerbera
Veen vervangen in potgrond
Geautomatiseerde teeltsystemen FLEURAGO consortium

binnen het VPT-thema ‘Systeeminnovatie beschermde plantaardige

Geïntegreerde bolbroei

teelten’.

Reductie nutriëntenemissies glastuinbouw

Energie in de glastuinbouw

verduurzaming productie en transitie
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7
Veel potentie
voor energieleverende
kassen

Op het terrein van de Greenportkas in Venlo

aardwarmte onderzocht. Het gebruik van

nodig is voor de motivatie voor het project bij

staat een warmtekrachtcentrale (WKK) die

aardwarmte is de nieuwste in een reeks

de verschillende partijen, de culturele verschil-

aardgas efficiënt omzet in elektriciteit en

van innovaties die de afgelopen jaren zijn

len, de leveringsgarantie, de dynamiek van het

warmte. Tegelijkertijd wordt de CO2 die vrijkomt

gedaan om het energieverbruik in de glas

bouwproces en de rol van de gemeente in het

bij de verbranding van aardgas gebruikt voor de

tuinbouw te reduceren. Door water met een

hele proces. De ontwikkeling van deze proces-

groei van de gewassen in de semi-gesloten kas.

temperatuur van 70 tot 80 graden op te

expertise was de investering vanuit het

Hierdoor is in korte tijd al een meerproductie

boren uit 2000 meter diepte, kan enorm

Ministerie van LNV in 2007 en 2008 in energie

behaald van acht procent. En dankzij koude-

veel gas en elektriciteit bespaard worden.

grids. In 2009 werd de verantwoordelijkheid

en warmteopslag (KWO), waarbij overtollige

Na een veelbelovend project in Bleiswijk in

voor de procesbegeleiding overgedragen aan

warmte die in de zomer in de kassen gepro

2008, hebben diverse telers in de omgeving

de markt. De continuering van bestaande, en

duceerd wordt ondergronds wordt opgeslagen

Pijnacker-Nootdorp aanvragen ingediend

de start van nieuwe initiatieven geeft aan dat

voor de wintermaanden, is het energieverbruik

voor proefboringen. Het is echter van belang

ook de markt de potentie van energieleverende

met 35 procent gedaald. Een aanzienlijk deel

dat ook mogelijke afnemers van de energie

kassen ziet en wil gaan benutten.

van de door de WKK geproduceerde warmte

aanhaken om dit initiatief rendabel te maken.

kan daardoor geleverd worden aan de

In een tweede initiatief in Pijnacker-Nootdorp

Meer informatie Tycho Vermeulen

Zorggroep Noord- en Midden-Limburg en de

waarbij Wageningen UR betrokken is, wordt

tycho.vermeulen@wur.nl 0317 483460

Metylschool Ulingshof, die naast het bedrijf

op dit moment serieus gesproken met

liggen.

potentiële partners, zoals het plaatselijke
zwembad.

Belangen samenbrengen Uit economisch
en duurzaamheidsperspectief is het zeer

Procesexpertise De ervaringen van de

interessant de overtollige energie van kassen

afgelopen jaren hebben belangrijke inzichten

nuttig in te zetten. Ook is het technisch

opgeleverd voor het begeleiden van toekom-

haalbaar om de energie aan omliggende

stige initiatieven. Zo blijkt dat er veel aandacht

bedrijven en woonwijken te leveren. Het blijkt
echter lastig de betrokken partijen, met ieder
verduurzaming productie en transitie

denkend aan...

te krijgen. Om te voorkomen dat de uiteen

reflectie “De provincie participeert in projecten die zich richten op innovatie,

lopende drijfveren tot knelpunten verworden,

samenwerking en versterking van de regionale economie. Dit alles is volop in de Greenportkas

ondersteunt Wageningen UR deze energiegrid

aanwezig. De provincie steekt er daarom graag energie en geld in. Het gaat hier niet alleen om

nuttig te gebruiken voor de verwarming

initiatieven.

innovaties voor de primaire sector, er is ook sprake van spin-off voor andere ketenpartijen zoals

van omliggende woonwijken, kantoren

Zo is het in Pijnacker-Nootdorp, door tussen

toeleveranciers die nieuwe technieken en materialen ontwikkelen. Voor de uitstraling binnen de

en instellingen komen langzaam van de

komst van Wageningen UR, gelukt een project-

sector is het demogedeelte in het project belangrijk. Andere tuinders kunnen hiervan leren en

grond. Projecten in Venlo en Pijnacker-

ontwikkelaar van een nieuwe woonwijk te

innovaties overnemen. Positief is dat de Greenportkas ook bijdraagt aan duurzaamheid. Alledrie

interesseren voor samenwerking met de

de P’s zitten er ruimschoots in. Dit soort projecten met samenwerking tussen zeer uiteenlopende

omliggende kassen. De projectontwikkelaar,

bedrijven leidt weer tot nieuwe ideeën en projecten, waaraan we bijdragen. Zoals bijvoorbeeld het

de woningcorporatie en enkele tuinders

uittesten van een nieuw soort isolerend tuinbouwglas ontwikkeld door een glasproducent in

Initiatieven om restwarmte uit kassen

Nootdorp, gesubsidieerd door onder
andere het Ministerie van LNV, tonen
aan dat het mogelijk is om van deze

inventariseren nu hoe de woonwijk kan worden

samenwerking met een tuinder. Dit glas laat licht door maar houdt warmte buiten, waardoor de

energieverslindende sector een

voorzien van warmte uit de KWO van kassen.

tuinder minder hoeft te koelen.”

energieleverende sector te maken.

Daarnaast worden de mogelijkheden van

Manon Smeets, beleidsmedewerker landbouw en innovatie bij de provincie Limburg
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Energie in de glastuinbouw

hun eigen belangen en werkwijzen, op één lijn
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teelt uit de grond vermindert de
uitspoeling van stikstof en fosfaat
en beperkt de kans op gewasziektes

8
Duurzame akkerbouw
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Teelt de
grond uit
project 

Duurzame landbouw, economisch rendabel en verankerd in de
maatschappij, dat is het toekomstbeeld van de Nederlandse overheid.
Het onderzoek naar innovaties voor de open teelten is dan ook in volle

denkend aan...
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gang. Daarbij is het terugdringen van de uitstoot van nutriënten een
belangrijk thema. Door minder meststoffen en mineralen naar het milieu
te laten verdwijnen kunnen kringlopen gesloten worden en kosten en
milieuproblemen worden beperkt. Allerlei inventieve oplossingen zijn

Projecten binnen het thema

mogelijk om nutriëntenverliezen te beperken; één van de meest

Systeeminnovatie open plantaardige teelten

drastische oplossingen is het telen uit de grond. Naast de beperking van
nutriëntenemissies zijn ook systeeminnovaties rond minimaal pesticiden
gebruik belangrijk. Ook het verbeteren van de bodemkwaliteit is een
aandachtspunt. In al deze onderzoeken wordt aandacht besteed
aan de economische meerwaarde van de innovaties voor de sector.

Nutriënten Waterproof
Teelt de grond uit
De smaak van morgen
Topsoil+ bodemkwaliteit op zand
Innovatienetwerken open teelten

Het onderzoek naar duurzame akkerbouw maakt deel uit van het

Kennis op de akker

VPT-thema ‘Systeeminnovatie open plantaardige sectoren’.

Gevolgen zomerhagel voor fruitteelt

Duurzame akkerbouw

verduurzaming productie en transitie
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Teelt de
grond uit

water mogelijk zijn. Systemen in de glastuinbouw staan model

reflectie

vragen van markt, overheid en maatschappij.

voor de teelten buiten, omdat er al veel kennis is opgedaan voor

“Ik kijk heel positief aan

Daar komt bij dat de huidige teeltsystemen,

een aantal glastuinbouwgewassen. Een belangrijk aandachtspunt

tegen dit onderzoek naar

naar verwachting, moeilijk kunnen voldoen aan

om in de praktijk volledig los van de grond te kunnen telen,

‘teelt de grond uit’. Als dit

toekomstige wetgeving op het gebied van

is de invloed van de ‘glastuinbouwachtige’ constructies op

slaagt hebben we een

beperking van emissies van mineralen en

het landschap. Hoe kijkt de omgeving daar tegenaan?

nieuwe, heel duurzame

gewasbeschermingsmiddelen (onder andere de

manier van telen. Niet alleen

Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn). De vraag

Fertigatie Fertigatie wordt al op beperkte schaal in de praktijk

beperk je sterk de emissie

is echter of de teelt uit de grond technisch

toegepast, bijvoorbeeld in de aardbeienteelt. Het is een tussen-

van nutriënten en gewasbe-

mogelijk en rendabel is.

oplossing; de kosten zijn minder hoog, maar de effecten op

schermingsmiddelen, ook

beperking van emissies en verhoging van opbrengsten zijn ook

bespaar je veel energie

Welk systeem? In 2007 is Wageningen UR

kleiner dan bij teelt op water. Een aantal praktische belemmerin-

doordat je veel minder met

gestart met een verkenning naar systemen die

gen zullen nog wel moeten worden opgelost voordat fertigatie

machines het land op gaat.

minder afhankelijk zijn van de bodem voor de

breed kan worden toegepast. Automatisering kan een aantal

Verder is veel minder

teelt van bladgewassen, aardbei en prei. Uit

knelpunten oplossen. Sensoren zouden bijvoorbeeld de vocht- en

teeltoppervlak nodig: in

deze studie kwamen twee typen systemen naar

mineralenvoorziening automatisch en regelmatig kunnen regelen.

plaats van 10 tot 15 hectare

voren, die voor telers het meeste perspectief

denkend aan...

verduurzaming productie en transitie
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Door vollegrondsgroenten uit de grond
te telen vermindert de uitspoeling van
stikstof en fosfaat naar het grond- en

maar 1 hectare. Dat komt

lijken te bieden. Het eerste is de teelt op water

Enthousiast De LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten heeft

omdat je bijvoorbeeld geen

in drijvende systemen of in goten. Het tweede

het eerste initiatief genomen om dit onderzoek te starten.

kopakkers en paden hebt en

type is fertigatie (toevoer van water en

Het Ministerie van LNV en de onderzoekers kijken nu samen

planten dichter op elkaar

voedingsstoffen via druppelslangen), eventueel

met de sector serieus naar de mogelijkheden om teelt de grond

staan. Er zitten dus grote

gecombineerd met afdekking van de boven-

uit te halen. Nederland is hiermee uniek in West-Europa. Alle

voordelen aan dit systeem

grond en teelt op ruggen. Er wordt hierbij

betrokkenen zijn erg enthousiast. Als men erin slaagt om niet

voor het milieu, en ook is

wel in de grond geteeld, maar de water- en

alleen specifieke gewassen maar ook de grote bulk op deze

arbeid er beter mee te

bemestingsgift kunnen beter worden gecontro-

manier te telen, betekent dat voor de teeltsector een grote

plannen en de voedselzeker-

leerd door het gebruik van druppelslangen.

vooruitgang.

heid beter te beheersen. Nu

Momenteel loopt er experimenteel onderzoek

komt het aan op het
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Duurzame akkerbouw

8

Uit de grond telen voldoet dus beter aan de

op proefbedrijf Vredepeel in Limburg naar de

Meer informatie Janjo de Haan

ontwikkelen van niet te dure

teelt van prei op water en fertigatie in sla en

janjo.dehaan@wur.nl 0320-291211

systemen. De besparingen

prei. Proeftuin Zwaagdijk in Noord Holland doet

moeten wel opwegen tegen

oppervlaktewater. Daarnaast beperkt deze

onderzoek naar sla op water. De projecten

de investering. Als ik er

meer gecontroleerde manier van telen de

worden door het Productschap Tuinbouw en

financiering voor zou kunnen

kans op gewasziektes en zorgt voor

het Ministerie van LNV samen gefinancierd.

krijgen, zou ik graag een

een betere kwaliteit van de producten,
die bovendien sneller veilingklaar zijn.
Uit de grond telen kan grotendeels
geautomatiseerd worden, waardoor ook de

praktijkproef op mijn bedrijf
Teelt op water Vooral de teelt op water vergt

uitvoeren.”

van de teler een grote investering waarvan het

Dick Pater, ijsbergsla- en

de vraag is of hij deze kan terugverdienen.

spitskoolteler in Waarland en

Dit systeem is wel het beste om emissies te

voorzitter voorzittersoverleg

productiviteit en arbeidsomstandigheden

beperken. De onderzoekers gaan nu kijken of

van de gewaswerkgroepen

van telers verbeteren.

rendabele teeltsystemen voor prei en sla op

LTO Groeiservice

stadslandbouw biedt een mooie kans om
bij te dragen aan de regionale economie,
de zelfvoorziening van de stad en
milieueducatie voor de stadbewoners

9

Verbinding stad
en platteland
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Stad en land
project 

Een belangrijk doel van het Nederlandse beleid is het opnieuw verbinden
van stad en platteland. De voedselproductie moet zichtbaarder worden en
burgers moeten meer toegang krijgen tot de agrarische sector. Nieuwe

denkend aan...
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bedrijfsconcepten en –modellen, die de binding tussen stad en platteland
stimuleren, worden gezamenlijk met de sector ontwikkeld. Een voorbeeld
is de multifunctionele landbouw, waar zorgboerderijen en boerderijwinkels

Projecten binnen het thema

onder vallen. Het praktijknetwerk ‘Waardewerken’, bestaande uit 18 boeren

Systeeminnovatie multifunctionele bedrijfssystemen

met een multifunctioneel bedrijf, doet volop mee aan ontwikkeling en
onderzoek rondom verbrede landbouw. Ook stadslandbouw stimuleert de

Verbinding stad en platteland

binding tussen stad en platteland. Steden als Almere en Tilburg doen mee

Stadslandbouw

aan de ontwikkeling van concepten voor stadslandbouw. Deze vorm van
landbouw helpt regionale kringlopen te sluiten, steunt de lokale economie
en brengt meer diversiteit in de woonomgeving. Het onderzoek naar de

Gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau
Waardewerken: multifunctionele landbouw
Koe en cultuur
Waterwerken: waterbeheer op bedrijfsniveau

verbinding tussen stad en platteland vindt plaats binnen het VPT-thema

Het Groot Agrarisch Kansenspel

‘Systeeminnovatie multifunctionele bedrijfssystemen’.

Nieuwe bedrijfsconcepten met agrobiodiversiteit

Verbinding stad en platteland

verduurzaming productie en transitie
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9
Stad en land

Almere overweegt een metropolitane tuin met

Almeerders, die in het algemeen verrassend positief waren. Vaak

reflectie

moderne stadslandbouw te realiseren

werden de geïnterviewden tijdens het gesprek steeds enthousias-

“Almere staat voor een grote

(Agromere), die vorm moet krijgen in het

ter over de plannen.

groeiambitie. Normaal

agrarische gebied ten noordoosten van de

In 2008 hebben de onderzoekers samen met de gemeenten

gesproken moet de landbouw

stad. Dit gebied wordt begrensd door de

Almere en Zeewolde verder verkend hoe landbouw en stad in

voor stadsuitbreiding wijken.

Ecologische Hoofdstructuur Oostvaarderswold,

één gebied te verenigen zijn. Daarbij is rekening gehouden met

Wij vroegen ons af hoe je

de A6 en de N27. Het ruim 3.000 hectare

de ‘Almere Principles’, zoals het sluiten van kringlopen, bevorde-

landbouw kunt integreren in

grote gebied krijgt in de plannen een landelijk

ren van sociale cohesie en het terugbrengen van het aantal

de stad. Omdat onderzoekers

karakter met meer verspreid staande bebou-

‘foodmiles’. Dit sluit ook aan bij de wensen van boeren in het

van Wageningen UR al bezig

wing. Het concept staat hoog op de agenda

gebied. Uniek aan Agromere is dat landbouw een plaats en rol

waren met het concept

van de Structuurvisie Almere. Tijdens de

krijgt in de stedelijke planologie. In Nederland is het gebruikelijk

stadslandbouw, hebben wij

presentatie van deze structuurvisie (in de loop

dat gemeenten of ontwikkelaars boeren uitkopen en vervolgens

contact met de iniatiefgroep

van 2009) wordt definitief bekend gemaakt of

een woonwijk bouwen; Agromere wil dit patroon doorbreken.

gezocht. Van hieruit is een

en hoe Almere stadslandbouw denkt te kunnen

De onderzoekers zien voldoende potentie om landbouw een rol

blijvend contact ontstaan.

inpassen in het gebied. Wageningen UR is als

te geven binnen stedelijk gebied, omdat landbouw kan bijdragen

Stadslandbouw past goed in

trekker van het project samen met Almere en

aan meer duurzaamheid en diversiteit in de stad. Bovendien biedt

ons streven de Almeerse

partijen in de regio al druk bezig om op korte

integratie van landbouw en stad de ondernemers nieuwe markten

‘monocultuur’ van woningen

termijn een kleinschalige pilot van de grond

voor hun producten en diensten.

– 90 procent van de woningen

te krijgen, omdat de uiteindelijke gebieds
Virtuele wijk Samen met de stakeholders heeft Wageningen

doorbreken. We streven naar

(2010-2030).

UR in 2008 de virtuele wijk Agromere ontworpen, op 250

meer diversiteit. Voor

hectare, met 2.300 woningen, 5.000 bewoners en vier

stadsuitbreiding aan de

agrarische bedrijven. Uitgangspunt bij dit ontwerp waren vier

westkant van de stad willen

van Agromere verkenden de onderzoekers

toekomstscenario’s die in 2007 met de belanghebbenden

we een meer stedelijke

in 2005 en 2006 eerst de mogelijke rol van

waren opgesteld. De betrokkenen waren het meest gechar-

bebouwing zoals op IJburg.

stadslandbouw in toekomstig Almere. Zij

meerd van de scenario’s Boerenbrink en Ecostad. In Boeren-

Aan de oostelijke kant willen

betrokken daarbij diverse partijen die te maken

brink bestaat een woonwijk uit meerdere kernen, waarbij het

we juist uitbreiding met
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hebben met stedelijke ontwikkeling en vormden

voedsel in principe lokaal wordt geproduceerd. De landbouw

landelijke kwaliteiten creëren.

een enthousiast netwerk met de gemeenten

levert ook diensten zoals zorg, recreatie, natuur en educatie.

Hier past het concept

Almere en Zeewolde, natuur- en landbouw-

In Ecostad heeft de wijk één woonkern en ligt de stadslandbouw

stadslandbouw. Het is een

organisaties, inwoners van Almere, boeren,

in ‘schillen’ om de woonkern heen. Op basis van deze beelden

mooie kans om daarmee een

Om de Randstad en het Groene Hart te

het midden- en kleinbedrijf, de provincie en

en rekeninghoudend met de ‘Almere Principles’ is Agromere

bijdrage te leveren aan de

ontlasten moet Almere tot 2030 met

projectontwikkelaars. Ook het Ministerie van

vormgegeven. Of de virtuele wijk ook daadwerkelijk leidt tot

regionale economie, de

60.000 woningen en 100.000

LNV is bij de plannen voor Agromere betrokken,

reële stadslandbouw in Almere-Oost wordt duidelijk als Almere

zelfvoorziening van de stad

omdat het project bijdraagt aan de zichtbaar-

haar structuurvisie presenteert. Als het aan de betrokkenen ligt,

en milieueducatie voor de

Verbinding stad en platteland

verduurzaming productie en transitie

ontwikkeling vele jaren in beslag zal nemen

Stadslandbouw realiseren Voor het ontwerp

heid van de voedselproductie wat een wens is

zou er vandaag al worden gestart!

stadsbewoners. Er zitten veel
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is grondgebonden – te

arbeidsplaatsen groeien tot de vijfde stad
van Nederland. Ondanks deze groei wil
Almere het suburbane karakter van de

van de Minister. Daarnaast kan het project als

voordelen aan een landelijk

voorbeeld dienen voor andere Nederlandse

Meer informatie

milieu in de stad.”

stad behouden en onderscheidend blijven

steden met soortgelijke initiatieven. Er zijn

Jan Eelco Jansma janeelco.jansma@wur.nl 0320-291111

Adri Duivesteijn,

met groen, blauw en ruimte.

bovendien twee interviewrondes geweest met

Andries Visser andries.visser@wur.nl 0320-291347

wethouder van Almere

Projecten binnen de koepel
Verduurzaming productie en transitie
Leren met toekomst
Kennis Online
Helpdesk Duurzame Landbouw
Herinplantingsziekte fruit

10

Verbinding onderzoek
en groen onderwijs

een goede samenwerking tussen
onderzoek, onderwijs en praktijk
bevordert de snelle toepassing
van nieuwe kennis

1

‘Verduurzaming productie en transitie’ genereert veel nieuwe kennis over
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verduurzaming productie en transitie
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ontwikkeling van de agrarische sector. Om de beschikbare kennis op de
onderwijs nodig. Een nieuwe structuur voor de samenwerking tussen het
onderzoek en het groene onderwijs wordt momenteel ontwikkeld door de
‘Koepel verduurzaming, productie en transitie’. Doel is om de kennis uit
het onderzoek via het groene onderwijs door te laten sijpelen naar een
nieuwe generatie agrarisch ondernemers.

3

4

10

innovaties voor een duurzame en maatschappelijk verantwoorde
juiste plek te krijgen, is een goede verbinding tussen onderzoek en

2

Groen
onderwijs,
onderzoek
en praktijk

5
9

project 

8

7

6
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Verbinding onderzoek en groen onderwijs

Kennis vormt de basis voor duurzame productie en innovatie. Het cluster

10
Groen
onderwijs,
onderzoek
en praktijk

Onderwijsinstellingen hebben contact met de

Dit soort informatie zou zonder dit initiatief

Evaluatie Het cluster heeft onlangs alle

praktijk via stages, leerbedrijven, afstudeer

wellicht in de la belanden.

initiatieven met het onderwijs en bedrijfsleven

opdrachten, excursies en projecten. Een goede

Zo loopt er bijvoorbeeld een project over

geïnventariseerd en gaat deze evalueren.

samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en

paardenwelzijn. Samen met mbo- en

Daarmee kan iedereen van de goede voor

praktijk in de regio bevordert de ontwikkeling

hbo-studenten proberen onderzoekers van

beelden leren.

en snelle toepassing van nieuwe kennis. Ook

Wageningen UR vast te stellen hoe het met

Het ontbreekt niet aan ideeën voor samen

kunnen waarden als dierenwelzijn en milieu via

het welzijn van paarden in de praktijk is

werking. Maar soms blijkt het rondkrijgen van

deze route hun weg vinden naar de praktijk.

gesteld. In een ander project ontwikkelen

de financiering voor kleine activiteiten veel tijd

Onderzoek, onderwijs en praktijk vormen zo

studenten, onderzoekers en docenten een

te kosten. Om met name de kleinere initiatieven

een strategisch driemanschap voor het verder

bedrijfscursus diervoeding voor mbo’ers die

te steunen wordt aan een oplossing gewerkt.

ontwikkelen van duurzame landbouw.

in dierentuinen de voeding van de dieren

Zoals het idee voor een centrale Helpdesk

verzorgen. Een derde project geeft mbo-

Onderwijs om snel kleine activiteiten te kunnen

Voorbeelden Het cluster VPT steekt energie in

leerlingen de kans om in de praktijk met

financieren.

samenwerking met het groene onderwijs.

afleidingsmaterialen voor varkens kennis te

Op basis van de evaluatie en andere bevindin-

Belangrijk is de samenwerking met de Groene

maken; deze materialen moeten staartbijten

gen kunnen nieuwe experimenten met samen-

Kennis Coöperatie (GKC). Via de programma’s

voorkomen. Daarbij leren niet alleen de

werkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs

van de GKC is ruimte voor de ontwikkeling van

leerlingen (toekomstige varkenshouders en

en praktijk worden opgezet. De uitdaging is om

nieuw onderwijs, samen met het onderzoek en

medewerkers) maar ook de varkenshouders

de samenwerking op een dergelijk hoog plan te

de praktijk. De aanstelling van (deeltijd)lectoren

zelf over de mogelijkheden van dit soort

trekken,dat ze het duurzaamheidsbeleid van

bij zowel onderzoek als groen onderwijs

materialen.

LNV kan ondersteunen.

fungeert als aanjager voor de nieuwe samenMeer informatie

zoeksthema Dierenwelzijn trekker van het

Geert van der Peet geert.vanderpeet@wur.nl 0320-238070

GKC-programma Dierenwelzijn en lector bij Van

Hans Hopster hans.hopster@wur.nl 0320-238206

Het onderwijs stimuleert al lange tijd

Hall Larenstein.

dat leerlingen en studenten leren in

De nieuwe regeling LNV-Lector kan groene

een maatschappelijk relevante context.
In het verleden gebeurde dit binnen
het drieluik Onderwijs Voorlichting en

lectoren van additionele middelen voorzien.
Veel goede voorbeelden van succesvolle samen-

reflectie “Tot voor kort was in de paardensector nog geen enkele sprake van

werking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfs-

samenwerking tussen de praktijk, onderwijs en onderzoek. Daarom is het Nationaal Hippisch

leven draaien om het thema dierenwelzijn.

Kenniscentrum (NHK) opgericht met als doelen: het opstellen van een kennisagenda met onder-

Onderzoek (OVO). Recent komt dit tot

Onderzoek en onderwijs komen hier steeds

zoeksprojecten en het opzetten van een infrastructuur voor het beschikbaar stellen en toegankelijk

uiting in de nieuwe competentiegerichte

dichter bij elkaar en bedienen zich van een

maken van kennis voor consumenten, hobbyisten en professionele paardenhouders. Belangrijke

kwalificatiestructuur van het groene mbo

gezamenlijk loket: www.dierenwelzijnsweb.nl.

speerpunten zijn dierenwelzijn en professionalisering van de sport en fokkerij. We staan hier

en hbo. Het cluster VPT heeft al in een

Op deze site vinden leerlingen en docenten

weliswaar wereldwijd aan de top maar willen dit ook graag zo houden. De sector zal input leveren

actuele kennis, ervaringen en onderwijshulp-

voor onderzoeksonderwerpen voor onderzoekers en studenten. Vooral via het onderwijs (onder

middelen over dierenwelzijn. De site wil een

andere hogescholen Den Bosch, Dronten en Van Hall Larenstein en hippisch opleidingscentrum

zo volledig mogelijk beeld geven. Niet alleen

Deurne) denken we een infrastructuur voor kennisverspreiding op te zetten. In Wageningen

vroeg stadium samenwerking gezocht
met het groene onderwijs.
Samen met het cluster Biologische

wetenschappelijke kennis wordt gedocumen-

en Utrecht wordt veel kennis ontwikkeld, maar deze komt nog nauwelijks bij de doelgroep.

Landbouw werd in 2005 het project

teerd, ook interessante bijdragen van hbo-

September zal het NHK helemaal zijn ingericht en gaan we met zijn allen hard aan de slag.”

‘Leren met Toekomst’ gestart.

en mbo-studenten komen hier beschikbaar.

Johan Lokhorst, voorzitter Sectorraad Paarden
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werking. Zo is de themaleider van het onder-

colofon
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