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Woord Vooraf

In de afgelopen jaren is bij de directie Kennis naast het ontwikkelen van kennis ook
kennisverspreiding en communicatie steeds nadrukkelijker op de agenda gekomen. Daarvoor zijn verschillende instrumenten om een goede kennisverspreiding
te bereiken ontwikkeld of weer nieuw leven ingeblazen.
Zo zijn de contacten met het Groen Onderwijs weer geïntensiveerd en wordt er steeds
meer kennis - die ontwikkeld is in de onderzoeksprogramma’s - sneller doorgesluisd
naar de curricula van de onderwijsinstellingen.
Bijeenkomsten in diverse vormen zijn vanouds een beproefd instrument om kennis
te delen en veelvuldig toegepast in de afgelopen jaren. Een goed voorbeeld is het
OBN-symposium waarvan in deze nieuwsbrief verslag wordt gedaan. Maar ook
kleinere bijeenkomsten voor meer specifieke doelgroepen als “meet en greet” bijeenkomsten, ronde tafelgesprekken en workshops zijn veelvuldig georganiseerd.
Het wordt steeds helderder dat overdragen en delen van kennis een activiteit is
waarbij verschillende media noodzakelijk zijn.
Niet alleen kennisbenutting maar ook kennis en innovatie krijgen een steeds prominentere plaats op de agenda. Deze ontwikkelingen weerspiegelen zich ook in
de verandering van de directie Kennis naar een directie Kennis en Innovatie. De
maatschappij vraagt ook om een overheid die een actief beleid heeft op het gebied
van kennisontwikkeling, innovatie en kennisverspreiding. Het komende jaar staat
voor de nieuwe directie Kennis en Innovatie dan ook in het teken om juist deze
ontwikkelingen verder vorm te geven.
Dit betekent ook dat de huidige DK nieuwsbrief een ander jasje gaat krijgen waarbij kennis en innovatie beiden aan bod zullen komen. Wellicht gaat dit ook gepaard
met een ander “format” van de nieuwsbrief. Uiteindelijk natuurlijk met het doel
dat relevante informatie in een nog meer gestructureerde en gebruiksvriendelijke
wijze bij onze partners en doelgroepen kan aankomen.
Ella de Hullu
Afdelingshoofd Natuur en Platteland
p.c.hullu@minlnv.nl
0318-822892

1

DKNieuwsbrief
•

 raag en aanbod van arbeidskrachten in
V
het nederlands agrocluster

Kan het agrocluster over vijf of tien jaar nog gebruik maken van buitenlandse
werknemers uit bijvoorbeeld Polen? Welke knelpunten zullen zich dan voordoen op de arbeidsmarkt en welk beleid is er nodig om eventuele knelpunten
op te lossen of te voorkomen? Het ministerie van LNV liet onderzoeksbureau
EIM een analyse maken van de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie
en mogelijke oplossingsrichtingen.
Het agrocluster omvat de primaire landbouw inclusief de agrarische dienstverlening, toeleverende industrie en verwerkende industrie van landbouwproducten.
Op dit moment biedt het agrocluster
werk aan bijna 550.000 personen maar
door schaalvergroting, nieuwe productietechnieken en organisatorische innovaties krimpt de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook sprake van inleen, waarbij de
bedrijven in toenemende mate gebruik
maken van geleend personeel, vooral
afkomstig van uitzendbureaus. Het aantal tijdelijke migranten dat voor maximaal 1 jaar in Nederland werkt, wordt
geschat op 132.000. Het zijn voor ongeveer driekwart inwoners van de landen
uit Midden- en Oost-Europa. De Polen
vormen de belangrijkste groep. Ze zijn bij
de bedrijven ook zeer gewild. Ofschoon
het agrocluster over het algemeen weinig uitbreidingsvraag kent, komt de
komende jaren wel een grote vervangingsvraag op gang door de vergrijzing,
ook van vaste werknemers.
Uit het onderzoek van EIM blijkt dat de
Nederlandse markt die vervangingsvraag
op dit moment niet aan kan. Jongeren
associëren immers de sector met vies en
zwaar werk met ongunstige werktijden.
Daarnaast neemt juist ook hier de be-
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hoefte aan technisch personeel toe, terwijl de arbeidsmarkt voor deze mensen nu
al zeer krap is. In dit onderzoek is aan de
hand van de Arbeidsmarktcirkel gezocht
naar haalbare en kansrijke oplossingsrichtingen voor de toekomstige knelpunten.
De Arbeidsmarktcirkel onderscheidt vier
oplossingsrichtingen: onderwijs, arbeids
reserves, werkenden en bedrijfsvoering.

Onderwijs
Het aanbod aan personeel wordt in de
eerste plaats gecreëerd via het (groene)
onderwijs. Om meer leerlingen te krijgen en te behouden is het nodig om de
achtergronden te achterhalen van jongeren om al dan niet te kiezen voor het
groene onderwijs en proberen om de
keuze van leerlingen binnen de groene
opleidingen te beïnvloeden op basis
van behoefte uit het agrocluster.

Bevorderen van leven lang
leren
Er is niet binnen elke branche of elk
individueel bedrijf evenveel behoefte
aan scholing van de werknemers. Sommige ondernemers zijn zich daar al van
bewust, anderen nog niet. Daarom
moet het beleid zich vooral richten op
het uitdragen van succesvolle voorbeel-

den van scholing, en het verbeteren van
de aansluiting tussen vraag en aanbod
van scholing.

Bestrijding malafide
bemiddeling
Om malafide praktijken bij het inhuren
van tijdelijke arbeidsmigranten tegen
te gaan, is het nodig dat de huisvesting
van de tijdelijke arbeidsmigranten verbetert en dat er de zelfregulering binnen de branche wordt doorgevoerd.
Ook moeten arbeidsmigranten betere
informatie krijgen over hun positie.
Werkgevers, uitzendbureaus en vakbonden hebben al veel gedaan op dit
terrein. Door deze uitgewerkte initiatieven kan met minimale inspanning verder progressie worden geboekt.

Bedrijfsvoering
Het bevorderen van goed ondernemerschap en goed werkgeverschap is een
taak voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan dit verbeteren door het vergroten van bewustzijn van de noodzaak
tot goed personeelsbeleid en het verbeteren van het imago van werken in het
agrocluster.
Het is aan alle betrokkenen te werken
aan oplossingen om ook in de toekomst
verzekerd te zijn van voldoende arbeidskrachten in het agrocluster.
Frits Schroën
g.j.m.schroen@minlnv.nl
0318-822940
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 rijetijdsbesteding en de invloed ervan op
V
het europese landschap

Kan de relatie tussen vrijetijdsbesteding en landschap een meerwaarde
bieden? En zo ja, hoe en wanneer dan? Deze complexe relatie was het onderwerp van een Europees project, geïnitieerd door de rijksadviseur voor het
landschap, Dirk Sijmons. Dertig universiteiten uit twintig landen waren bij
dit project betrokken.
Het project is geboren uit nieuwsgierigheid: hoe kan toerisme zich verbinden
met het landschap? Toerisme en recreatie vertegenwoordigen een grote economische waarde. Al sinds 1991 is het economische aandeel van de recreatiesector groter dan van andere sectoren zoals
energie, bouw en landbouw. Zijn we ons
in Europa voldoende bewust dat onze
cultuurlandschappen troefkaarten zijn
in de toenemende globalisering van het
toerisme? Onderschatten we de invloed
van agrarische modernisering op het
Europese landschap?

Advies
De deelnemende onderzoekers kregen
de vraag om een analyse te maken van de
situatie in hun land. En ze moesten oplossingen verzinnen voor opgaven die ze
zichzelf stelden over de relatie tussen
landschap en vrije tijd. Niek Hazendonk
van de directie Kennis leidde het project

als assistent van de Rijksadviseur. Alterra
en KIC Recreatie deden vooronderzoek
naar relevante feiten, cijfers en literatuur
over dit onderwerp. De WUR, het Berlage-instituut, Larenstein, de academie
van Bouwkunst en de TU Delft verzorgden de Nederlandse inbreng. Het boek
‘Greetings from Europe’ presenteert het
resultaat van het hele project dat naast
de nationale bijdragen ook bestond uit
diverse bijeenkomsten van experts. Het
boek is samen met een advies over hoe
het beleid kan inspelen op de onderzochte relaties tussen landschapsontwikkeling en vrije tijd, aangeboden aan
minister Verburg.

Archetypische Europese
landschappen
Greetings from Europe is rijk geïllustreerd
met kaarten, ‘facts & figures’ en foto’s van
Magnum fotograaf Martin Parr. De geschiedenis van vrijetijdsbesteding en toe-

risme in Europa is geanalyseerd door het
onderzoeken van archetypische Europese
landschappen. Vier goeroes uit de wereld
van toerisme, sociologie en ontwerp
geven hun visie op het onderwerp. Een
van de conclusies van het project is dat leisure het landschap veel meer beïnvloedt
dan vaak wordt gedacht. In de skigebieden en langs de kust is het evident, maar
ook in de agrarische landschappen blijkt
leisure vaak de driving force te zijn voor
landschapsontwikkeling. Het boek laat
zien hoe het landschap op sommige plekken heeft geleid tot een grote druk op het
landschap maar laat ook zien hoe leisure
juist een toegevoegde waarde heeft gegeven aan landschapsontwikkeling.

Afterparty

bron: Niek Hazendonk

Het slotwoord van Sijmons blikt vooruit: hoe ziet de toekomst er uit voor
vrije tijd en landschap in een snel veranderende wereld? Sijmons presenteert
zijn eerste ideeën voor de ‘afterparty’:
de tijd die ongetwijfeld aanbreekt na
het feestje van de ongebreidelde (inter-)
continentale toeristenreizen. Sijmons
pleit bijvoorbeeld voor een Europees
raamplan voor recreatie en toerisme en
een goede infrastructuur voor lokale,
nationale en euregionale leisure. Sijmons vindt ook dat er meer aandacht
moet komen voor de rol van recreatie
op platteland. Dat kan onder andere
door het betrekken van ook niet agrarische ondernemers bij het indienen van
EU-subsidies. En volgens Sijmons is het
belangrijk dat er sterke combinaties
gemaakt worden van cultuur, natuur,
culinair en agrarisch stad en platteland.
Niek Hazendonk
n.f.c.hazendonk@minlnv.nl
0318-822862
www.landscapeandleisure.eu
Het boek wordt verspreid via uitgeverij
010 (www.uitgeverij-010.nl)

Greetings from Europe.
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 mbities en nieuwe accenten voor
A
groen onderwijs

Met de kaderbrief Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (afgeleid van de nota ‘LNV-beleid in 2009’) geeft
LNV inhoudelijke en financiële aanwijzingen aan het groen onderwijs en onderzoek en de daarbij behorende ondersteunende instellingen. In deze brief licht LNV haar ambitie toe om te komen tot een nieuw up-to-date vraaggericht
model voor kennisverspreiding voor de gehele breedte van het werkveld van het ministerie waarmee de beschikbare
publieke kennis adequaat voor doelgroepen en regio’s ontsloten en benut kan worden. In de brief worden de onderwijsinstellingen gevraagd om naast een aantal speerpunten zoals hieronder genoemd, extra aandacht te schenken aan
het ontwikkelen van regionale kennisarrangementen, ontwikkelingssamenwerking en het integreren van de thema’s
Internationalisering en Multiculturaliteit.

Arbeidsvoorziening
Vrijwel alle sectoren maken zich zorgen
over beschikbaarheid van voldoende
gekwalificeerde arbeidskrachten, onder
andere vanwege de vergrijzing en door
de veranderende behoefte door nieuwe
ontwikkelingen (markt, technologie).
LNV wil hier samen met de GKC, de
groene onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven de problematiek nader
verkennen en bepalen welke rol de
rijksoverheid in deze problematiek
moet hebben.

Kennisverspreiding ter ondersteuning van het LNV-beleid
Kennis is cruciaal voor de missie van
LNV: “Leven van het land en geven om
natuur”. Het platteland levert voedsel,
maar ook natuur en landschap. Het is
ook de basis voor een groene economie. Het gaat om de balans tussen die
elementen. LNV stimuleert kennisverspreiding en vernieuwing van het kennissysteem via opleidingen, expertise,
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netwerken om daarmee het LNV beleid
te ondersteunen.

Onderwijs- en
Systeemvernieuwing
Groen onderwijs moet in vergelijking
met overig Nederlandse onderwijs aan
de maat zijn en internationaal een
toonaangevende positie innemen. Het
uiteindelijke doel is voldoende gekwalificeerde beroepsbeoefenaren af te leveren voor de agrosector en de groene
ruimte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Groen onderwijs heeft ook de
opdracht om studenten goed voor te
bereiden op hun rol in de maatschappij
in algemene zin, op verdere studie in
aansluitend onderwijs (groen of nietgroen) en op levenslang leren.

Multiculturaliteit

Internationalisering

Wat betreft het thema multiculturele
diversiteit heeft LNV haar steun toegezegd aan het Actieplan “Kies Kleur
in Groen” van AOC-raad. Voor het
Hoger Agrarisch Onderwijs en Wageningen Universiteit is een programma
in ontwikkeling.

LNV zal op korte termijn het Beleidskader Internationalisering groen onderwijs 2008-2010 bekendmaken. Uitgangspunt vormt het internationale beleid

René Bok
r.bok@minlnv.nl
070-3784922

 oe stoppen we de achteruitgang van de
H
aantallen weidevogels?

Nederland is internationaal verantwoordelijk voor het voortbestaan van een
aantal weidevogels, met name grutto en scholekster. Ondanks alle aandacht
gaat het nog steeds slecht met de weidevogels in Nederland.
In 2006 is het actieprogramma weidevogels gestart en een van de actiepunten
was het oprichten van een deskundigenteam weidevogels. Door minister Veer-
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van LNV, waarin samenwerking op
economisch gebied en ontwikkelingssamenwerking centraal staat. Internationaal cursusonderwijs speelt een
belangrijke rol in het kabinetsbeleid
gericht op ontwikkelingssamenwerking. Richtinggevend zijn de beleidsbrief van LNV en Buitenlandse zaken/
ontwikkelingssamenwerking over de
versterking van de landbouw in ontwikkelingslanden en de Nota Biodiversiteit.

man is in dat jaar de Kenniskring Weidevogellandschap ingesteld, bestaande uit
een breed samengestelde groep van
experts. De kenniskring heeft een visie

opgesteld hoe we de achteruitgang van
de weidevogels moeten stoppen. Deze
visie is na uitvoerige discussies in september 2008 vastgesteld. In het kort
gezegd komt de visie op het volgende
neer: “We moeten de inspanningen op
het gebied van weidevogels concentreren tot de meest kansrijke kerngebieden

Ontwerp: C.J. Kru
ft

Foto: Friso van der Zee

Kennisuitwisseling in het veld over moderne methoden van nestbescherming.

en daar de kwaliteit van het beheer verhogen”. Dit houdt in dat de provincies
keuzes moeten maken in welke gebieden het weidevogelbeheer nog gesubsidieerd wordt en waar niet meer. De visie
speelt een grote rol bij de omvorming
van de pakketten agrarisch natuurbeheer in het programma beheer.

Behoud van de weidevogels
Terugkerend punt in de discussies is
het spanningsveld tussen landbouw en
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natuur. Is datgene wat ecologisch gezien
noodzakelijk is voor weidevogels (een
groot aandeel kruidenrijk gras met een
late maaidatum) nog inpasbaar in de
bedrijfsvoering? Een spanningsveld
waar de rol van kennis buitengewoon
belangrijk is. Ondanks de discussie die
op dit punt in de kenniskring continue
plaatsvindt, is er een gezamenlijk doel
wat door de gehele kenniskring onderschreven wordt: behoud van de weidevogels in Nederland.

Friso van der Zee
f.f.van.der.zee@minlnv.nl
0318-822893
Rob Hendriks
r.j.j.hendriks@minlnv.nl
0318-822864

 pdracht aan wageningen ur:
O
‘kennis maken, kennis delen’

Het ministerie van LNV wil in 2009 meer aandacht voor onderzoek naar het
vervoer van biomassa. Transport van biomassa over grote afstanden zou de
voordelen van biomassa wel eens teniet kunnen doen. Gegevens daarover ontbreken echter. Op het gebied van duurzame landbouw komt er in 2009 meer
onderzoek naar duurzame houderijsystemen en mest en op het gebied van
natuur en landschap komt er onderzoek naar de kwaliteit en economische
waarde van het landschap, onderzoek naar hoe burgers landschap en natuur
beleven en naar de relatie tussen stad en platteland.
Deze thema’s staan in de Kaderbrief
2009 die het ministerie aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum
(WUR) heeft verzonden. Het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bespreekt elk jaar de thema’s voor
het onderzoek bij de WUR. Volgend jaar
wordt er totaal 32 miljoen euro aan
onderzoek besteed dat valt in de zoge-

naamde ‘Kennisbasis’. Dat is vooral fundamenteel wetenschappelijk onderzoek waar letterlijk de ‘basiskennis’
wordt gemaakt. Dat is dan bijvoorbeeld
onderzoek naar duurzame landbouw,
klimaatverandering, diergezondheid en
dierenwelzijn, of voedselveiligheid. Het
ministerie hecht er sterk aan dat kennis
en de resultaten van onderzoek worden

verspreid. Daarom stelt het ministerie
het op prijs dat er veel initiatieven zijn
voor het delen van kennis, maar het kan
nog beter. Een van de nieuwe acties van
het ministerie is het instellen van ‘Kenniskamers’. Daarin kunnen wetenschappers, deskundigen en praktijkmensen
met elkaar bespreken welke onderzoeken nodig zijn. Ook worden er zogenaamde ‘Kennisagenda’s’ gemaakt
waarbij iedereen kan zien welke onderzoeken er zijn en hoe de samenhang
tussen verschillende onderzoeken is.

Zeespiegelstijging
Naast de genoemde onderwerpen wil
LNV dat er op het thema klimaatverandering volgend jaar onderzoek gedaan
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wordt naar het beperken van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen,
mogelijkheden voor reactie op de zeespiegelstijging en het verwerken van
veel rivierwater en overvloedige regen.
Op het gebied van voedsel ligt de
nadruk op onderzoek naar de productie
en consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Ook diergezondheid
en dierenwelzijn is dit jaar een belang-

•

rijk thema. Onderzoek over dierziekten
en de bestrijding daarvan staan hoog
op de agenda. Bij dierenwelzijn wordt
gekeken naar natuurlijk gedrag, meetbaarheid van dierenwelzijn en positieve
emoties bij dieren.

Maaike Wijngaard
070-3786593
m.wijngaard@minlnv.nl

De WUR maakt op basis van de opdracht
die het ministerie heeft gegeven een
werkplan ‘Kennisbasis 2009’. Daarin staan

 ntwikkelingen in het kennissysteem
O
fruitteeltsector

Een van de kerntaken van de directie Kennis is het zorgen voor een open kennissysteem dat innovaties stimuleert. Voor de fruitteeltsector heeft de directie
de ontwikkelingen in het kennissysteem in de periode 1997-2007 onderzocht.
De centrale vraag was hoe de kennis rondom de sector is georganiseerd en
welke bijdrage het kennissysteem levert aan de concurrentiepositie van de
Nederlandse fruitteler. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie van het kennissysteem in 10 jaar sterk veranderd is.
De Nederlandse fruitteelt is in de EU
een kleine producent (3% van de appelproductie en 8% van de perenproducBron: WUR-PPO
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de verschillende onderzoeken beschreven die de WUR gaat uitvoeren.

tie). Het totale areaal is sinds 2000 min
of meer constant met circa 20.000 hectare, maar op de circa 2600 bedrijven

(in 2006) vindt een duidelijke schaalvergroting plaats. Sterk punt van de Nederlandse fruitteelt is de hoge productiviteit maar daar staan echter de hoge
arbeidskosten tegenover. Ongeveer
tien procent van de wereldhandel in
appels en peren vindt in Nederland
plaats. De Nederlandse Fruitteeltorganisatie heeft een Innovatieagenda
opgesteld waarin de belangrijkste toekomstige opgaven voor de sector staan:

marktgerichtheid, duurzame teelt,
nieuw intelligent productiesysteem,
versterken ondernemerschap, versterken afzet en kennisinfrastructuur.

Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de aansturing, de infrastructuur en de investeringen van de kennisontwikkeling zijn veranderd. LNV en de sector betalen weliswaar samen het onderzoek naar nieuwe
rassen maar er vindt een verschuiving
plaats naar private investeringen. In de
aanpak wordt aansluiting gezocht bij
maatschappelijke thema’s als gezondheid met bijvoorbeeld de hyperallogene appel Santana. Het fruitteeltonderzoek bij Wageningen UR heeft hierbij een centrale positie. Het Wageningse
onderzoeksinstituut PRI heeft de Intellectuele Eigendomsrechten van een
aantal appel- en aardbeirassen. Met de
inkomsten uit de licentierechten kunnen weer nieuwe rassen ontwikkeld
worden.
De collectieve onderzoeksinzet is met
name gericht op plantgezondheid en
gewasbescherming, teelt en bewaring.
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De financiering van de opgestelde Innovatieagenda staat gezien de omvang
van de middelen onder druk. Dit wordt
ook geconstateerd in de recent verschenen sectorstudie van de Rabobank.
Hierin wordt de vraag gesteld waarom
de sector niet meer investeert in innovaties die iets doen aan de hoge kostprijs.

lijk vast te stellen op welk paard ze
moeten wedden. Nieuwe instrumenten
zijn nodig om de telers hierbij te begeleiden. Er zijn te weinig leerlingen die
in het groene onderwijs voor een
gespecialiseerde opleiding kiezen.
Monique Mooren
m.a.m.mooren@minlnv.nl
0318-822907

Ondernemer
De verspreiding van de kennis is volledig geprivatiseerd. Met veel kennisaanbieders en veel concurrentie leidt dit
volgens Nederlandse Fruitteeltorganisatie NFO tot een weinig doorzichtig
kennisaanbod en tot vragen over de
betrouwbaarheid en actualiteit van
informatie. De investering in nieuwe
rassen is voor de ondernemer niet zonder risico’s. Door het Duitse marktonderzoekbureau ZMP is gesteld dat niet
alle nieuwe rassen zullen slagen. Nu
zijn er 20 nieuwe exclusieve rassen
(onder andere Kanzi, Junami, Rubens,
Wellant) in Europa waarvan uiteindelijk
een klein deel slechts zal slagen. Voor
telers is het volgens NFO daarom moei-

 roen onderwijs: meer aandacht voor
G
diversiteit

Het groene onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en een afspiegeling zijn van onze multiculturele samenleving. Groene scholen zijn nu nog vaak ‘witte’ scholen en daarmee worden de groene scholen, de leerlingen en de
internationale arbeidsmarkt tekort gedaan. Goede interculturele competenties worden steeds belangrijker. Dat staat
in het Actieplan ‘Kies Kleur in Groen’ dat Stoas Hogeschool, Aequor en alle Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s) op
6 oktober hebben aangeboden aan minister Verburg van LNV.
‘Kies Kleur in Groen’ richt zich op de
versterking van culturele diversiteit binnen het onderwijs. Binnen het actieplan
zijn vijf ambities geformuleerd waaraan
de instellingen de komende jaren gaan
werken. Het gaat daarbij om de integrale inpassing van culturele diversiteit
in het strategisch beleid, aansluiting
van het onderwijs bij de ontwikkelingen in de internationale groene arbeidsmarkt, versterking van de toegankelijkheid voor deelnemers met verschil-

lende culturele achtergronden, het
bieden van een open en veilige leeromgeving voor deelnemers vanuit verschillende culturele doelgroepen en het
actief uitdragen van groene thema’s.
Met het uitbrengen van ‘Kies Kleur in
Groen’ wordt duidelijk hoe de ondertekenaars willen werken aan versterking
van diversiteit van de leerlingpopulatie
van de opleidingen. Voor LNV, en daarmee directie Kennis, is er een ondersteunende rol weggelegd: met het aan-

bieden van het Actieplan geven de
ondertekenaars hun ambities aan. De
komende tijd zullen deze ambities
geconcretiseerd worden, waarna de
directie Kennis kan bezien wat nodig is
om tot resultaat te komen.
Martijn Root
m.root@minlnv.nl
070-3784042
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 atuurherstel van standplaats naar
N
landschap

De verbreding van het O+BN pakt goed uit voor beheerders. Dat bleek tijdens het
O+BN-symposium dat de directie Kennis organiseerde op 4 november. Aan het
woord kwamen diverse deskundigen uit de wetenschap en het beheer die vertelden hoe het onderzoek zich de afgelopen twee jaar heeft verbreed van standplaatsonderzoek naar onderzoek op landschapsschaal. Het leidt tot meer begrip
van de processen en daarmee tot een effectiever beheer van de terreinen.

ver als ook de omliggende heide, de
naaldbossen of de duinen worden
betrokken in het herstel. Want de planten of dieren houden zich niet aan de
kunstmatige grenzen van de verschillende landschapstypen. Daarom is, zo
luidde een van de kernboodschappen
op het symposium, natuurherstel altijd
maatwerk. Vanuit de eigenschappen
van de bedreigde soorten kan worden
nagegaan hoe verdroging, verzuring of
vermesting knelpunten hebben veroorzaakt voor bedreigde soorten en hoe
deze knelpunten kunnen worden opgeheven met beheermaatregelen.

Toekomst van effectgerichte
maatregelen

Ella de Hullu

SG A.N. van der Zande

Het Overlevingsplan Bos en Natuur
(OBN) bestaat al bijna 20 jaar en was in
eerste instantie bedoeld als tijdelijk
programma om natuur te herstellen zo
lang de milieucondities niet op orde
zijn. Bij het OBN hoort een uitgebreid
Kennisnetwerk, gefaciliteerd door de
directie Kennis, bestaande uit deskundigenteams die kennisvragen opsporen
en onderzoek uitzetten. De in natuurterreinen uitgevoerde effectgerichte
maatregelen hebben inmiddels geleid
tot de terugkeer en toename van veel
zeldzame soorten.

deskundigenteams zijn opnieuw ingedeeld naar de verschillende landschapstypen. Veel maatregelen in het veld
bleken namelijk effectiever als ze in een
groter verband werden genomen of in
combinatie met maatregelen in aangrenzende terreinen. Belangrijk voorbeeld zijn hydrologische maatregelen:
die zijn vaak hard nodig maar alleen
effectief als ze worden uitgevoerd op
een veel groter oppervlakte dan alleen
het natuurterrein zelf. Ook maatregelen voor fauna blijken in de praktijk
vooral effectief als ze op landschapsschaal worden genomen. Veel bedreigde
planten en dieren blijken zich juist thuis
te voelen in overgangen van zuur naar
basisch of van droog naar nat. Een ven
herstellen is bijvoorbeeld veel effectie-

Kunstmatige grenzen
In 2006 is het O+BN (staat nu voor Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit)
verbreed naar landschapsniveau en de
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Aan het eind van het symposium gaf
secretaris-generaal Andre van der
Zande van het ministerie van LNV aan
dat het O+BN kennisnetwerk en de bijbehorende herstelmaatregelen op de
een of andere manier moeten blijven
bestaan. Op de rijksbegroting van LNV
is de post voor EGM maatregelen namelijk geschrapt maar volgens Van der
Zande zouden provincies verantwoordelijk moeten worden voor de effectgerichte maatregelen.
Naast de inhoudelijk bijdragen over
natuurherstel hield Mariken Fellinger
van de directie Kennis nog een pleidooi
om bij het opstellen van beheerplannen
Natura 2000 vooral gebruik te maken
van de omvangrijke kennis die is opgedaan in het O+BN. Volgens Fellinger
werken de werelden van O+BN en
Natura 2000 nog veel langs elkaar heen
en blijft veel kennis ongebruikt liggen.
Juist de kennis op landschapsschaal kan
heel behulpzaam zijn bij het opstellen
van de beheerplannen waarin nadrukkelijk ook aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld de externe werking van
Natura 2000-gebieden op de omgeving.
In een beheerplan moet namelijk staan
welke invloeden van buiten het natuurgebied zijn toegestaan en welke niet.

Daarvoor is gedegen kennis nodig van
processen en landschappen, meent Fellinger. Die kennis is er voor een groot
deel, maar wordt nog niet voldoende
gebruikt.
Jeanine Elbersen
j.w.h.elbersen@minlnv.nl
0318-822911

•

WOT: WAT en HOE?

WOT staat voor Wettelijke Onderzoekstaken. WOT maakt naast Kennisbasis en
Beleidsondersteunend Onderzoek deel uit van het onderzoek dat de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO) voor LNV uitvoert. In de praktijk blijken er
nogal wat vragen te leven over het wat en hoe van de WOT´s. Daarom hier een
kort overzicht.

Wat is WOT?
WOT onderzoek bestaat uit structurele
onderzoekstaken die gebaseerd zijn op
(inter)nationale verplichtingen of maatschappelijke en politiek urgente zaken
zoals voedselveiligheid en diergezondheid. Het ministerie van LNV wil de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van dit onderzoek kunnen waarborgen en de kostenstijging van wettelijke en dienstverlenende taken beheersen. Daarnaast speelde ten tijden van
de oprichting van de WOT’s (2001-2002)
politieke discussies over belangenverstrengeling en terrorismedreiging. Het
was tijd om een aantal zaken goed te
regelen. De oplossing hiervoor is
gevonden in het sluiten van meerjarige
WOT-overeenkomsten.

Welke WOT programma’s zijn er?
Er zijn zes WOT’s: Besmettelijke dierziekten, Voedselveiligheid, Genetische
Bronnen, Natuur en Milieu, Visserij
onderzoek en Economische Informatievoorziening. Per WOT is een overeenkomst gesloten tussen LNV en DLO. De
WOT-taken zijn belegd bij apart daarvoor in het leven geroepen onderdelen

van DLO-instituten, de zogenaamde
WOT-units. Zo is de onafhankelijkheid
van het onderzoek geborgd en belangenverstrengeling voorkomen.

Natuur en milieu wordt veel onderzoek
uitgevoerd voor het Planbureau voor
de Leefomgeving. De resultaten verschijnen in diverse publicaties van het
planbureau. Visserij-onderzoek komt
voort uit Brusselse verplichtingen om
de visstand en de visvangsten te monitoren en Economische informatievoorziening levert met name economische
kencijfers van bedrijven.

Wie werkt met WOT?

Hoe verder?

Van de kant van LNV zijn verschillende
beleidsdirecties en uitvoerende diensten betrokken. Zij zijn verantwoordelijk voor de aangegane verplichtingen
in hun beleidsdomeinen. De aansturing
van de WOT-programma’s vindt plaats
door een Commissie van Toezicht,
waarin betrokken directies zitten, die in
de meeste gevallen wordt ondersteund
door een begeleidingscommissie.

Vijf van de zes WOT-overeenkomsten
lopen dit jaar of volgend jaar af. Aan
het eind van de looptijd vindt een evaluatie plaats. Daarbij wordt gekeken
naar de verplichtingen, de organisatie
en aansturing en de producten en diensten die de WOT levert.
Momenteel werkt de directie Kennis
aan een beleidsnota, waarin de uitgangspunten wordt aangegeven voor
de ontwikkeling van de WOT’s. Op
grond van deze nota, de uitkomsten
van de evaluatie en andere relevante
ontwikkelingen zoals samenvoeging
van laboratoria worden nieuwe overeenkomsten opgesteld.

Wat doen ze?
De taken zijn divers. De WOT-units voeren belangrijke taken uit en zijn regelmatig in het nieuws. Denk aan de dierziektencrises van enkele jaren geleden.
Verder houden ze zich bezig met de
analyse van voedselproducten die door
controlerende instanties worden aangeleverd. De WOT-unit Genetische
bronnen zorgt er voor dat van vele
gewassen collecties worden bijgehouden die goed worden bewaard. In WOT

Martine Ruijters
070-3784643
m.a.p.ruijters@minlnv.nl
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Communicatie met hobbydierhouders

Hobbydierhouders vormen een belangrijke doelgroep voor het LNV-beleid.
Veel van deze houders van landbouwhuisdieren zijn niet via een vereniging of
platform betrokken bij beleidsvorming en de meesten weten dan ook nauwelijks welk beleid op hen van toepassing is. Op woensdag 29 oktober organiseerde LNV een bijeenkomst voor hobbydierhouders en LNV-ers om gezamenlijk tot
een communicatiestrategie te komen.
Het leeuwendeel van de hobbydierhouders (naar schatting 85%) bestaat uit
niet-georganiseerde houders van landbouwhuisdieren. In het recente verleden hebben de hobbydierhouders zich
vaak de dupe gevoeld van het LNVbeleid. In hun ogen was het beleid
vooral gericht op de economische belangen van de commerciële dierhouderij.
Bij LNV is het besef gegroeid dat het
beleid voor de hobbydierhouders ‘op
maat gemaakt’ moet worden. Dit kan
alleen in goed overleg met deze bijzondere sector.
Speciale aandacht was er dan ook voor
de grote groep ongeorganiseerde hobbydierhouders. LNV vindt het van
belang dat ook deze ongeorganiseerde
groep goed wordt geïnformeerd over
het LNV-beleid en over het houden van
Foto : Diana Klok
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dieren. Overigens is voor de 15% van de
hobbydierhouders die wél georganiseerd is, dit een interessante groep.
Immers, hoe meer mensen ze bij hun
organisaties weten te betrekken, hoe
breder de basis wordt van waaruit ze
invloed kunnen uitoefenen op LNV.

Netwerk
Directeur-generaal Annemie Burger
opende op 29 oktober de bijeenkomst
waar circa vijftig hobbydierhouders en
LNV-ers gezamenlijk in een aantal workshops aan de slag gingen. Het doel was
om een overzicht te krijgen van de actoren die een rol spelen bij het beleid
voor hobbydierhouders. Hierbij werd
eerst in beeld gebracht hoe de huidige
situatie is en vervolgens werd gediscussieerd over hoe de gewenste situatie

zou moeten zijn. Tijdens het avondprogramma werd de website van Landelijk
Netwerk Levende Have (www.levendehave.nl) gepresenteerd. LNV subsidieert dit netwerk waar ongeveer 50 verenigingen van hobbydierhouders bij
zijn aangesloten. De website weet al
een grote groep hobbydierhouders te
bereiken maar de avond leverde nog
vele goede en constructieve ideeën op,
waarvan een deel nader zal worden uitgewerkt.
Saskia Beers
s.beers@minlnv.nl
0318-822809

•

 etere benutting van onderzoeksgeld
B
door samenwerking met vlaanderen

Wageningse en Vlaamse onderzoekers gaan gezamenlijk onderzoek uitvoeren
dat zowel het Nederlandse beleid als het Vlaamse beleid moet ondersteunen.
Dit is een van de eerste concrete onderzoeksprojecten die voortvloeien uit het
Protocol voor Samenwerking dat de landbouw en natuurministers van beide
landen in 2006 ondertekenden.

der van onderzoek. Dit verklaart ook
waarom LNV met ILVO contact heeft en
niet met haar evenknie bij de Vlaamse
overheid.

Twee projectvoorstellen
Het Protocol voor Samenwerking noemt
expliciet een aantal gebieden van samenwerking, zoals de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksagenda’s, de bevordering van duurzame landbouw en het
stimuleren van samenwerking tussen
Nederlandse en Vlaamse onderzoeksinstellingen.

In 2007 zijn er in het kader van dit Protocol contacten gegroeid tussen het
Vlaamse ILVO en LNV-Directie Kennis. Het
ILVO doet onderzoek ter ondersteuning
van de beleidsontwikkeling en –uitvoering van de Vlaamse overheid, naast praktijkgericht onderzoek. Voor het beleidsondersteunende onderzoek ontvangt het
ILVO jaarlijks een geïndexeerd budget,
waarover het relatief autonoom kan
beschikken. Dat maakt het ILVO tot
‘financier’ zowel als tot uitvoer-

Als reactie op de aanwijzing daartoe in de
Kaderbrief 2009 die in mei aan Wageningen UR is gestuurd, hebben de onderzoekers twee projectvoorstellen geschreven
op het gebied van Plantgezondheid waarvan de output zowel in Vlaanderen als in
Nederland beleidsondersteunend is. Daarnaast zijn er oriënterende contacten tussen
LNV-DK en ILVO om meer te gaan samenwerken op het gebied van het onderzoeksthema mineralen en milieu.
Het is te verwachten dat meer samenwerking tussen onderzoeksfinanciers zal leiden tot een betere benutting van de onderzoeksinfrastructuur. Met de teruglopende
onderzoeksbudgetten in Europa, en met
de erosie van basiskennis in veel
disciplines, is dat hard nodig.
Eric Regouin
e.j.m.regouin@minlnv.nl
0318-822927

•

Op weg naar groene-plus lectoraten

Om de impact van lectoraten binnen de groene HBO-instellingen, tussen de
groene kennisinstellingen en in het groene domein te vergroten, is een verdere
ontwikkeling en uitbouw nodig van lectoraten, gekoppeld aan een hogere
kwaliteit. LNV start met extra investeringen in bestaande/nieuwe lectoren in het
groene domein. Hiervoor is een Kader Groene-plus Lectoraten ontwikkeld.
Onderwijsinstellingen kunnen op basis hiervan extra geld krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe strategische kennis op speerpunten van het LNV-beleid.
Lectoraten delen kennis uit het groene
domein met bedrijven (met name MKB)
en kennisinstellingen, voeren praktijkonderzoek uit en ontwikkelen nieuwe kennis

op strategische thema’s van LNV zoals dierenwelzijn, gebiedsontwikkeling, voedsel,
agroketens en waterbeheer. Lectoraten
laten niet alleen kennis circuleren in net-

werken van professionals van binnen kennisinstellingen en bedrijven maar ook binnen de opleidingen. Op deze manier
maken de lectoren een verbinding tussen
onderzoek en onderwijs en komt innovatie tot stand met vaak een regionale focus.
LNV wil bestaande lectoren extra belonen
en investeren in nieuwe lectoren die op
strategische thema’s in het groene domein
goede ideeën hebben. Het doel hiervan is
dat er nieuwe strategische kennis wordt
ontwikkeld op speerpunten van het
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LNV-beleid, dat de kennis beter benut
wordt en beter circuleert binnen en tussen
onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en het professionaliseren van docenten. Het gaat om de
volgende speerpunten van het LNV-beleid:
• de Groene Economie
• Voedsel & Consument
• Natuur, Landschap en een vitaal
Platteland
• Groene Educatie
Voor het toekennen van middelen aan het
instrumentarium ‘lectoraat’ is op basis van
gesprekken met lectoren van groene instellingen, de beoordeling van enkele GKConderwijsprogramma’s en de evaluatie van
lectoraten in 2008, het beoordelingskader
‘Kader Groene-plus Lectoraten’ ontwikkeld. Van Groene HBO-instellingen en
(nieuwe) lectoren wordt gevraagd om op
basis van dit kader, de bovengenoemde

speerpunten en van hun expertise, inbreng
te leveren en aanvragen in te dienen voor
subsidie. Op dit moment wordt een start
gemaakt voor de onderdelen Dierenwel
zijn, Regionale Transitie en Groene Educatie.
In het afgelopen jaar heeft LNV samen met
OCW, EZ, kennisinstellingen en bedrijfsleven (in opdracht van het Innovatieplatform
en K&I) een Valorisatieagenda (‘kennis
moet circuleren’) ontwikkeld. Voor het
hoger onderwijs en onderzoek geldt dat
lectoren sterk gekoppeld zullen worden
aan initiatieven op het terrein van de Centres of Entrepreneurship, RAAK-onderzoek
sprogramma’s, GKC-programma’s en SKEprogramma’s.
Marlene Reijnen
070-3784721
m.j.reijnen@minlnv.nl

Laatste dk nieuwsbrief
Dit is het laatste nummer van de DK nieuwsbrief. Althans in deze vorm. Binnen
het ministerie van LNV zal met ingang van 1 januari a.s. een organisatorische
verandering plaatsvinden. Met de omvorming van de huidige directie Kennis
naar de toekomstige directie Kennis en Innovatie, die de komende maanden
haar beslag gaat krijgen, wordt ook bekeken hoe de informatievoorziening en
communicatie naar u toe verder geoptimaliseerd kunnen worden. Op dit
moment worden hiervoor voorstellen uitgewerkt, waarbij zowel inhoud en
vorm tegen het licht worden gehouden.
De redactie heeft de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt aan het samenstellen van de nieuwsbrieven en we hopen dat u ze altijd met plezier heeft
gelezen. Wij danken u voor uw interesse.
Met vriendelijke groet namens de redactie
Herman Savenije
voorzitter DK Nieuwsbrief
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