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Intro 
Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis over 
plantgezondheid. Of ervoor zorgend dat de kennis zo snel mogelijk in de praktijk wordt 
toegepast. Dit is allemaal van belang voor een duurzame land- en tuinbouw en het 
inkomen van boer en tuinder. Er gebeurt veel. Daardoor bestaat de behoefte aan meer 
verbinding tussen de activiteiten en gezamenlijke ontwikkeling. 
 
Vandaar de Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw op 23 september 2020 in de Schakel 
in Nijkerk. Hier waren ongeveer 70 personen aanwezig, vooral onderzoekers, adviseurs, 
projectleiders, medewerker/bestuurder brancheorganisaties of medewerker overheden. 
In dit document vind u een verslag van deze bijeenkomst. 
 
 
Bevindingen 
1. Het Agrarische Kennis- en Innovatie Systeem (AKIS) is in Nederland sterk 

versnipperd. Verbindingen leggen is dus van belang. Door alle kennis bij elkaar te 
brengen en de kennisuitwisseling te stimuleren kunnen we veel winnen.  

2. Agrariërs die op zoek zijn naar informatie willen liefst dat dit op één plek te vinden 
is. Er is samenhang/combineerbaarheid/integraliteit van resultaten nodig.  

3. Er is een platform nodig waarin gevonden welke onderzoeken er rond 
plantgezondheid gedaan wordt, wie daar mee bezig zijn en wat de resultaten zijn. 

4. Ook “oude” kennis dient ontsloten te blijven, bijv. van de pré-chemie tijd. Een 
probleem is dat oudere onderzoekers met hun kennis “verdwijnen”. 

5. De grote groep van erfbetreders kan een grote rol spelen bij het bij de boer en 
tuinder brengen van de kennis. 

6. Ondanks dat er al door verschillende organisaties en regelingen wordt gewerkt aan 
kennisverspreiding, is de capaciteit nog onvoldoende vanwege gebrek aan geld en 
besef. 

7. Veel projecten zouden baat hebben bij een “realiteitscheck” bij de boer, ook bij de 
opzet van projecten. 

8. Verbinden met ketenpartners is niet voor elke project relevant. Voor projecten die 
dicht bij de praktijk staan is het zinvol om bij activiteiten verbinding met de keten te 
zoeken 

9. We staan voor transitie van Beslissingsondersteunende Systemen (BOS) gericht op 
spuitsystemen naar BOS’en gericht op IPM-systemen. Die systemen bestaan nog 
niet, maar de eerste stapjes zijn gezet 

10. Er is nog veel onbekend omtrent kwantificering van ziekten en plagen en 
schadedrempels. Veel systemen kennen een ‘push-ontwikkeling’, vanuit de techniek 
of een platform. Beter is een ‘pull-ontwikkeling’ met een benadering vanuit de stoel 
van de ondernemer 

11. Er is behoefte aan een tool die boeren / telers kunnen gebruiken met als doel betere 
herkenning, kennis over schadedrempels, keuzes in aanpak etc.  



12. Veel ontwikkelde kennis heeft al een hoog TRL-niveau. Maar ook met een hoog 
niveau (8 of 9) vergt het nog een heel traject om tot veelzijdige toepassing in de 
praktijk te komen 

 
Aanbevelingen 
1. Organiseer vaker bijeenkomsten als vandaag. Er is vooral behoefte aan praktische 

invulling en de uitwisseling tussen projecten en sectoren op de verschillende thema’s 
2. Zorg dat de groepen aan de thematafels ook na deze bijeenkomst doorgaan met 

kennisuitwisseling en bundelen van kennis. Daarvoor is een moderator nodig, 
hiervoor is financiering nodig. 

3. In de projectplannen van bijv. de TKI’s en POP dient voldoende ruimte te worden 
ingebouwd voor kennisverspreiding 

4. Zorg ervoor dat alle kennis op een centrale plaats is te vinden door de praktijk, bijv. 
Groen Kennisnet. Er is samenhang/combineerbaarheid/integraliteit van resultaten 
nodig.  

5. Gebruik bij het motiveren van ondernemers om duurzame technieken toe te passen 
zowel ‘push’ als ‘pull’. Er is wel een intrinsieke wens om te veranderen. Maar er is 
ook waardering voor vrijheid en eigen regie en aversie tegen verplichtingen. Nieuwe 
systemen moeten ondersteuning geven aan gewenste (keuze)vrijheid en regie en 
ondernemer zo belonen voor kennis, kunde en vakmanschap 

6. Zorg voor meer urgentie bij boer en tuinder over de gevolgen van de beperking van 
het aantal chemische middelen 

7. Maak helder/een visie waar de verschillende sectoren over 10 jaar op het gebied van 
gewasbescherming dienen te staan. 

8. Gebruik de spuitlicentie voor kennisoverdracht met de laatste inzichten 
9. Bundel activiteiten: Er is uit veel bijeenkomsten te kiezen en de tijd van telers is 

beperkt. Een voorbeeld is de jaarlijkse demo rond maïsproeven die door twee 
partijen georganiseerd wordt.  

 
 
 
Presentaties 
De aftrap van de bijeenkomst, waarin de context en de mogelijkheden zijn 
gepresenteerd, bestond uit 4 presentaties. Via deze link zijn de presentaties in te zien. 
  
1. Topsectoren en Plantgezondheid door Wijnie van Eck, (Topsector A&F en T&U) 
 
Vraag: wat is samenhang tussen projecten? Daar ligt volgens een deelnemer een 
voorname rol voor onderzoekers en (aanvragende) organisaties zelf. Een ander geeft dat 
bij onderzoek geen tijd is gereserveerd voor kennisinventarisatie en –aansluiting. 
Antwoord: het is de filosofie van de TKI’s om onderzoeksvoorstellen bottom-up uit de 
praktijk te laten komen, mét aansluiting op de vastgestelde LNV-missies. Samenhang is 
een zorgpunt, erkent ze. 
 
Vraag: wordt spreiding onderzoek naar TRL-niveau bewaakt? 
Antwoord: beoordeling (van PPS’en) geschiedt op kwaliteit én impact voor de praktijk. 
NWO richt meer op wetenschappelijk / fundamenteel onderzoek. Spreiding wordt niet 
echt bewaakt 
 
Vraag: wie vragen vouchers aan? 
Antwoord: dat gebeurt soms gebundeld, veel telers doen het samen en de rest betreft 
individuele aanvragen van telers 
 
Vraag: wie bewaakt de spreiding over de zes missies van LNV? 
Antwoord: dat gebeurt niet, de missies zijn accenten 
 
Vraag: zijn er nog kennismakelaars en welke rol vervullen zij? 



Antwoord: ja, die zijn er, maar niet specifiek voor plantgezondheid. Dit was tot nu toe 
geen speerpunt 
 
 
2. POP3, transitieperiode en Nationaal Strategisch Plan GLB door Thamar Kok 

(Regiebureau POP) 
 
Vraag: er zijn nu loketten per provincie. Kan er niet één landelijk loket voor 
kennisoverdracht komen 
Antwoord: provincie doet cofinanciering en wil daarvoor sturing 
 
Suggestie: probeer wat betreft de kennisoverdracht aan boeren en tuinders koppeling te 
maken met (eisen voor) spuitlicentie 
 
Vraag: wat is de rol van onafhankelijke adviseurs? 
Antwoord: daar is LNV mee bezig. Essentie: adviseurs moeten voldoende gekwalificeerd 
zijn.  
 
Opmerking: op 28 september wordt Uitvoeringsprogramma Plantgezondheid 
gepresenteerd. Daarin staat expliciet dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
‘adviseurs’ en ‘onafhankelijke adviseurs’. De focus moet op alle adviseurs liggen, we 
moeten hen meer kennis bijbrengen die zij kunnen overdragen op telers 
Antwoord: dit is een belangrijk punt. Bij financiering van projecten door de EU wordt een 
‘systeem met onafhankelijke adviseurs’ opgelegd. 
 
 
3. Actieplan Plantgezondheid door Geert Pinxterhuis (BO Akkerbouw) 

 
Vraag: Waar zijn in het RESET model de eisen voor de markt opgenomen?  
Antwoord: Leveringsvoorwaarden spelen steeds meer een rol. En voor de akkerbouw is 
het verdienmodel belangrijk. Het marktelement zit in de E van economie.  
 
Opmerking: Gedragsverandering is belangrijk maar het is lastig te beantwoorden hoeveel 
% van de telers aan gewenste gedragsverandering voldoet. De NVWA heeft onlangs 
onderzocht in welke mate telers aan regels voldoen. Hieruit kwam naar voren dat 2/3 de 
regels wel naleeft. Dat is wel bijzonder te noemen. Een instemmend geluid is in de zaal 
te horen op de stelling: 100% naleven is 0% inkomen. (perverse prikkels moeten eruit).  
 
Vraag: Met het wegvallen van de Veldleeuwerik zijn ook praktijknetwerken weggevallen. 
Komt er een vervolg? 
Antwoord: BO akkerbouw kijkt samen met o.a. Stimuland of er mogelijkheden zijn voor 
praktijknetwerken nieuwe stijl.  
 
Vraag: Hoe wordt vanuit het Actieplan Plantgezondheid de druk op de partijen gehouden 
en wie aandacht vraagt voor knelpunten.  
Antwoord: Het  actieplan is een plan van de leden van BO akkerbouw. Er zijn een aantal 
leden actief in de beleidslobby en zij zullen via die route knelpunten aankaarten. 
 



 
Jan Reinier de Jong 
 
4. Inspiratie voor de toekomst door Jan Reinier de Jong (akkerbouwer uit Odoorn) 
 
Vraag: Is Veldleeuwerik een goed voorbeeld voor andere sectoren? 
Antwoord: Veldleeuwerik is ter ziele. BO Akkerbouw en haar leden zijn met andere 
praktijknetwerken aan de slag. Pleidooi: werk aan een ‘plus’ voor akkerbouwers die met 
innovatie hun nek uitsteken. 
 
 
Thematafels 
Aan vier thematafels is gesproken over de ontwikkeling en praktijktoepassing van kennis 
rond Plantgezondheid. Elke thematafel startte met korte presentaties van de projecten 
die bij het thema van de tafel behoort. Via deze link is het overzicht met beschrijvingen 
van de projecten Plantgezondheid te vinden.  
 
1. Waarneming en Beslissings Ondersteunende Systemen 
Gespreksleiders: Harm Brinks (Delphy) en Geert Kessel (WUR) 
 
Voortschrijdende implementatie van geïntegreerde gewasbescherming (IPM), ingebed in 
geïntegreerd gewasmanagement (ICM), vereist een veel beter (kwantitatief) inzicht in 
factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van ziekten plagen en het 
effect daarop van bufferende maatregelen op plant, gewas, bedrijfs- en 
landschapsniveau. Beslissingen worden complexer naarmate meer factoren in de ICM 
benadering meegewogen worden. Tegelijkertijd biedt het opnemen van extra IPM/ICM 
componenten mogelijkheden de afhankelijkheid en het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. 
 
De discussie aan deze thematafel was zeer betrokken en levendig. Onderstaande vragen 
werden als leidraad gebruikt.  
 
 Is het overzicht vanuit de pitches representatief voor het veld op dit moment binnen 

open teelten? Wat missen jullie? 
 



BOS systemen staan voor een transitie van “spuitsysteem” naar een systeem wat de 
volledige implementatie van IPM en ICM ondersteuntd. Inclusief weerbaarheid, 
gezondheid van de plant, en monitoring van populaties, kwantificering van 
plagen/pathogenen en weer (‘ziektedriehoek’). Dergelijke IPM ondersteunende BOS-en 
bestaan nog niet alhoewel eerste voorzichtige stapjes gezet worden. 

 
Het overzicht uit de pitches was representatief voor ‘t huidige werkveld. Projecten steken 
in vanuit de techniek (detectietechnieken en kwantificering) of vanuit de platforms 
(modellen, BOS-en). Er zit nog wel ruimte tussen de noodzakelijke databehoefte van de 
platforms/BOS-en die IPM ondersteunen en het data-aanbod. Kwantificering aan gewas, 
plaag/pathogeen en natuurlijke vijanden, noodzakelijk onderdeel in een IPM benadering, 
zijn tijdrovend en kostbaar, kwantificering van primair inoculum in de bouwvoor is nog 
niet praktijkrijp, de rol van gewasresten en groenbemesters is nog in onderzoek. Voor 
een succesvolle koppeling zijn o.a. gevalideerde bemonsterings- en 
kwantificeringstechnieken nodig in combinatie met b.v. schadedrempels. Het vinden van 
homogeniteit is een lastig punt, zoals het ook een dilemma is dat pathogeenpopulaties 
wijzigen en/of resistent worden (zie bijv. Phytophtora) en dat daarmee 
referentiepopulaties ontbreken of ook veranderen. 
 
Wat ook ontbreekt is aandacht voor de psychologie van de teler, platforms worden 
gemaakt vanuit de techniek, niet vanuit het oogpunt van de gebruiker. 

 
 In welke mate is de opgeleverde kennis praktijkrijp? (‘TRL-score’)? 
 
TRL-scores behorend bij de verschillende pitches waren opvallend hoog ingeschat. Vanaf 
TRL 9 naar breed gebruik in de markt duurt echter toch nog 4 – 5 jaar, een traject wat 
vaak te weinig aandacht krijgt. 
 
Insectenvallen: TRL 8-9. 
Moleculaire methoden: TRL 7 – 8, methoden beschikbaar, voor specifieke pathogenen 
gevalideerd in binnen en buitenland. Aansluiting noodzakelijk bij projecten die 
interessante monsters kunnen aanleveren. 
Cosun teeltregistratiesysteem (unitip) en monitoringsplatform bieten: TRL 9. 
Waarschuwingen voor mogelijke problemen vanuit de historie van een perceel en 
mogelijk omliggende percelen. Besef: vereist verdere ontwikkeling; is groeiproces dat 
nooit klaar is. 

 
Dit zijn interessante TRL niveaus voor toekomstige POP projecten. Meest gehoorde 
klacht: er zijn / komen teveel systemen. Er is met ‘Join data’ wel een initiatief om 
systemen te kunnen koppelen. 
 
 Waar liggen de voordelen voor de boer / Hoe krijgen we dit soort systemen “op het 

erf”?  
 
Er zit ruimte tussen de systemen/technieken met TRL 8 – 9 en adoptie in de praktijk. Er 
is meer aandacht nodig voor dit tussentraject, begeleiding daarin etc. Als voorbeeld werd 
hier NPPL genoemd. 

 
Telers verleiden of dwingen methoden en technieken te gebruiken. Push of pull? 
Er is een sterke voorkeur voor het verleiden van telers. Veel telers delen een intrinsieke 
wens zichzelf te verbeteren maar ze willen niet gedwongen worden. Ondernemers 
waarderen meer vrijheid en willen de regie voeren over de eigen bedrijfsvoering. De 
systemen van de toekomst moeten telers daarin ondersteunen door 



handelingsperspectief te bieden binnen de kaders van IPM/ICM en economie. Duurzaam 
telen moet lonend zijn.  
 
Ondersteunende systemen moeten ontzorgen en kennis, kunde en vakmanschap 
belonen. Administratieve lasten mogen niet zwaar wegen. Tegelijkertijd is er het besef 
dat telers ook handelen vanuit risicomijdend gedrag. Bijvoorbeeld voor luis / virus bij 
bloembollen zijn er goede voorspellingsystemen, maar houdt de teler toch graag vast 
aan eigen spuitschema. Met als reden de vereiste kwaliteit die moet worden geleverd; de 
boer wil zekerheid gelet op de oogst- en afzetrisico’s. Hier ligt dus ook een rol voor de 
afnemers c.q. het vervolg van de afzetketen. 

 Met welke kennis zijn praktijkdemonstraties / -pilots op te zetten?  

Onderzoek en ontwikkeling van de gevraagde IPM/ICM systemen vindt nu plaats. Probeer 
telers, adviseurs, afnemers etc zoveel mogelijk te betrekken en mee te nemen op deze 
ontdekkingsreis. Live, online, etc. 

 
 Op welke algemene elementen is vervolgonderzoek gewenst c.q. welke witte vlekken 

zijn te benoemen? 
 

Veel IPM/ICM strategieën voor beheersing van ziekten en plagen moeten nog 
uitkristalliseren om optimaal gebruik te kunnen maken van de extra IPM componenten. 
Daarnaast ontbreken vaak efficiënte (automatische) monitorings- en 
kwantificeringstechnieken en schadedrempels. Deze zijn noodzakelijk om telers op een 
verantwoord manier (economisch) handelingsperspectief te bieden. Terugkoppeling met 
de praktijk, compatibiliteit met gebruikers, 1x invoeren, etc. kan ook beter. 

 

 
“Thematafel” Geïntegreerde gewasbescherming 
 
2. Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk 
Gespreksleiders Edwin de Jong (BO Akkerbouw) en Marleen Riemens (WUR) 
 
Bij de start van de thematafel werden door de projectleiders 13 projecten gepresenteerd: 
POP3 innovatie- en kennisverspreidingsprojecten en TKI-projecten. De projecten zijn 
gericht op het verhogen van de plantweerbaarheid en het reduceren van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Geconstateerd wordt dat het overzicht van projecten zeker 
niet volledig is. Er ontbreken o.a. EU-projecten, MIT-projecten en projecten op het 
gebied van resistentie veredeling. 
 
 Wat ontbreekt, wat is nodig 
Op de vraag wat ontbreekt in het onderzoek werd o.a. genoemd: interactie tussen 
biostimulanten en rassen; induceerbaarheid van de weerbaarheid; kijken naar het gehele 
systeem/het integrale verhaal: bodem, rotatie, ras en middelen. Ook de markt speelt een 



rol. Een voorbeeld werd genoemd van een ras met hoge resistentie die niet goed in de 
markt ligt. Bovendien is het van belang te kijken naar de invloed van hoog resistente 
rassen op de volksgezondheid (bijv. rassen met veel alkaloïden). 
 
Op de vraag of we met de huidige aanpak de doelen van 2030 gaan halen wordt gezegd: 
nee, er dient meer te worden geïnvesteerd op onderzoek en innovatie. Ook meer 
monitoring is van belang en precisielandbouw.  
 
Door het wegvallen van middelen is de kans op misoogsten groter. Dit kan de 
akkerbouwer niet dragen, dus moeten er voorzieningen worden getroffen. Ook moeten er 
voorzieningen komen voor personen die hun nek uitsteken. Gesuggereerd wordt om een 
risicofonds in te stellen om telers te stimuleren iets verder te gaan met experimenteren. 
 
 Verbetering van het kennissysteem 
Het Agrarische Kennis- en Innovatie Systeem (AKIS) is in Nederland sterk versnipperd. 
Verbindingen leggen is dus van belang. Door alle kennis bij elkaar te brengen en de 
kennisuitwisseling te stimuleren kunnen we veel winnen. De grote groep van erfbetreders 
kan een grote rol spelen bij het bij de boer en tuinder brengen van de kennis.  
 
Zorg ervoor dat alle kennis op een centrale plaats is te vinden. Het Groen Kennisnet 
(GKN) wordt hier met steun van LNV voor ontwikkeld. Er moet voor gezorgd worden dat 
praktische kennis op een laagdrempelige manier vindbaar wordt gemaakt. De boer gaat 
deze kennis niet zelf opzoeken. Er moet een schakel tussen zitten, namelijk de 
erfbetreder/adviseur. Van belang is dat deze brede groep van personen de beschikbare 
kennis vertaalt naar de boer. 
 
Over de wijze waarop de boer zijn kennis ophaalt bestaan verschillende beelden, zijn het 
de collega boeren, de vakbladen of internet? Men is het eens dat de erfbetreder een 
belangrijke rol speelt. Waarbij aangegeven dat het van belang is dat deze groep zich bij 
de introductie van nieuwe werkwijzen en investeringen vooral richt op het inkomen van 
de boer. Ook wordt gezegd dat de boer vooral gaat bewegen als de markt of regelgeving 
dit afdwingt. 
 
 Wat wordt al gedaan aan kennisverspreiding 
De capaciteit rond kennisverspreiding is onvoldoende vanwege gebrek aan geld en besef. 
Wat betreft het bij elkaar brengen van kennis en de kennisverspreiding worden nu al 
verschillende dingen gedaan: 
1. Innovatiemakelaars van de TKI’s en de kennismatchers van het Deltaplan Agrarisch 

waterbeheer 
2. De subsidieregeling Kennis op Maat (loopt via de Topsectoren) wordt ingezet om de 

kennisdoorstroming naar het boerenerf te versterken. 
3. De POP3 maatregel Kennisverspreiding is effectief in het bij de boer brengen van 

kennis en de onderling kennis uitwisseling tussen boeren. Dat wordt o.a. gedaan via 
studiegroepen, demonstraties en ondernemerscoaching. In de komende twee jaren 
stelt LNV de regeling Praktijknetwerken op en de provincies de POP3-maatregel 
Kennisverspreiding. 

4. De DAW opleiding tot expert-adviseur zorgt er voor dat de boer wordt voorzien van 
meest recente kennis voor bodem- en waterplannen. 

5. De Greenports maken zichtbaar waar kennis wordt ontwikkeld en zorgen voor 
kennisuitwisseling tussen projecten 

6. Voor sommige teelten (bijv. de bietenteelt) is er al veel kennisuitwisseling. Voor het 
totale bouwplan is deze uitwisseling minder. 

7. In de kleinere teelten, bijv. de boomteelt, is veel uitwisseling tussen telers. In de 
akkerbouw gebeurt dat minder. 

 
 



 Adviezen: 
1. Zorg dat in de projectplannen van bijv. de TKI’s en POP voldoende ruimte wordt 

ingebouwd voor kennisverspreiding 
2. Zorg voor meer urgentie bij boer en tuinder over de gevolgen van de beperking van 

het aantal chemische middelen 
3. Maak helder/een visie waar de verschillende sectoren over 10 jaar dienen te staan. 
4. Gebruik de spuitlicentie voor kennisoverdracht met de laatste inzichten 
5. Gebruik de subsidieregelingen Kennis op Maat en POP3 Kennisverspreiding 

 
3. Biodiversiteit 
Gespreksleiders: Patricia Hoogervorst (namens NFO) en Karin Winkler (WUR) 
 
Aan de hand van een aantal korte pitches gaan betrokken uitvoerders van projecten in 
op het doel van hun project, het biodiversiteitsaspect van hun project en de relatie 
tussen biodiversiteit en plantgezondheid. De meeste projecten zijn opgenomen in het 
projectenoverzicht plantgezondheid dat voorafgaand aan deze bijeenkomst is 
rondgestuurd. 
Van de volgende projecten zijn pitches gegeven: 
1. Chemievrij maïstelen (blz 42) 
2. Innoveren naar duurzame en natuur inclusieve noordelijke bouwplannen (blz 43) 
3. Biodivers fruit telen Limburg (blz 41). Daarnaast zijn nog twee andere gerelateerde 

projecten die niet in het projectenoverzicht staan kort toegelicht: ‘Bestuivingsmix en 
biodiversiteit in de boomgaard’ en ‘Bestuivingsmix Fruitteelt voor klimaatadaptatie’ 

4. Beheersing van koolgalmug op biologische CSA (blz 46) 
5. FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in 

plantaardige productiesystemen (blz 47) 
6. Robuust telen met biodiversiteit (blz 49) 

Bewustwording 
Projecten die bijdragen aan bewustwording kunnen een belangrijke rol spelen bij 
gedragsverandering. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project ‘innoveren naar duurzame en 
natuur inclusieve noordelijke bouwplannen. Boeren kijken in hun veld en zien wat er 
gebeurt. (“leren kijken”).  Deze bewustwording kan leiden tot een andere risico 
inschatting en minder gebruik van middelen. Juiste mengsels kunnen helpen plagen te 
voorkomen en niet elk beest leidt tot een plaag. Ook bouwplanverandering kan er uit 
voort komen.  
 
Basis voor gevalideerd verhaal ontbreekt nog 
Er is binnen de landbouw behoefte om een gevalideerd verhaal te kunnen vertellen over 
biodiversiteit. Het gaat dan over hoeveel en welke biodiversiteit er is in percelen en een 
gevalideerd beeld van de toe en/of afname van de biodiversiteit in en rond percelen. Ook 
gaat het over waar je het mee vergelijkt (een bos op de Veluwe of een vergelijking 
tussen akkerbouw en fruitteelt bijvoorbeeld).  
 
Ook wil men kunnen vertellen waarom functionele biodiversiteit kan helpen om 
chemische toepassingen te beperken; “juiste” insecten kunnen helpen de  chemiedruk te 
verlagen. Dit verhaal kan op dit moment nog niet voldoende onderbouwd worden.  
Er wordt geconstateerd dat op meerdere plekken projecten bezig zijn met het tellen van 
insecten. Er wordt op meerdere plekken gezocht naar een protocol en er wordt nog niet 
toegewerkt naar een protocol dat iedereen hanteert waardoor tellingen niet met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Vraag is of er belangstelling is op meer centraal niveau (bv. 
LTO of LNV) om dit op te pakken.   
Opmerking die hierbij ook geplaatst is: De manier van tellen hangt sterk af van de 
vraagstelling in een project. Ook tijdstip speelt een rol. Vergelijkbaarheid tussen 
projecten is niet altijd goed mogelijk. Verschil in aanpak hoeft dus ook niet erg te zijn. 



Voor de bodem echter lijkt ieder bureau zijn eigen methodes te prefereren, wat tot 
verschil in resultaten voor dezelfde onderzoeksvraag kan leiden.  
 
Kennisverspreiding 
Er komen verschillende vormen van kennisverspreiding langs.  
 Voor het project ‘Biodivers fruittelen Limburg wordt een brochure gemaakt, het maken 

hiervan is in de begroting van het project opgenomen. Ook is er een filmpje gemaakt 
(zie website Delphy) 

 Suggestie wordt gedaan het  filmpje nogmaals te publiceren via de nieuwsbrief van de 
NFO.  
Tip: De Fruitmotor heeft samen met WUR ook een werkboek ontwikkeld zie (klik hier). 
Het project biodivers fruittelen vormt hierop een verdiepingsslag.  

 Een voorbeeld uit België: Het CCBT geeft actuele  informatie over de biologische teelt. 
 
Soms ontbreekt het boeren aan kennis om zelfverzekerd het gesprek met de adviseur 
aan te gaan. Omdat men niet zeker is van zijn zaak gaat men liever aan de veilig kant 
zitten om een oogst niet verloren te laten gaan. Hierdoor wordt mogelijk meer / vaker 
gespoten dan strikt noodzakelijk. Soms is het effectiever voor behoud van biodiversiteit 
of weerbaarheid om dit niet te doen.  
Suggestie: Bij de spuitlicentiebijeenkomsten zou meer kennis over herkennen plagen en 
predatoren meegenomen kunnen worden. Meer kennis kan helpen bij een andere 
risicobeleving en andere keuzes. Om de kennis te laten landen bij telers helpt het beste 
telers aan andere telers te laten vertellen, bijvoorbeeld in studieclub verband.  
 
Randvoorwaarden 
Voor de POP3 projecten vormt voorfinanciering en de administratieve last een probleem. 
Voor deze projecten moet de fruitteler of een organisatie aanvrager zijn en er gaat vaak 
geruime tijd (meer dan een jaar) overheen dat het geld weer terugkomt. Daarbij zijn 
veel telers / boeren niet bereid om te tekenen omdat zij dan ook op papier financieel 
risico lopen voor het project.  
 
Ideeën om kennis toegepast te krijgen 
 Toolontwikkeling: Er is behoefte aan een tool die boeren / telers kunnen gebruiken 

met als doel betere herkenning, kennis over schadedrempels, keuzes in aanpak etc.  
 Digitale kennisbank: Ook centraal kennis beschikbaar stellen is zinvol -> groen 

kennis net is daarvoor een goede optie maar ook websites per sector die goed te 
vinden zijn en logisch zijn voor de doelgroep.  

 Bundel activiteiten: Er is uit veel bijeenkomsten te kiezen en de tijd van telers is 
beperkt. Een goed werkend voorbeeld dat genoemd wordt is de jaarlijkse demo rond 
maïsproeven die door twee partijen georganiseerd wordt.  

 Spuitlicentiebijeenkomsten: Tijdens spuitlicentiebijeenkomsten kan kennis 
uitgewisseld worden. Wel goed in de gaten houden dat niet alles op deze 
bijeenkomsten gegooid wordt. Deelname is verplicht.   

 Aansluiten bij intrinsieke motivatie van telers: Als voorbeeld wordt de 
Veldleeuwerik genoemd. Daar werd sterk gewerkt vanuit een intrinsieke motivatie. 
Goed om te kijken wat daar van geleerd kan worden. Dat zijn bijvoorbeeld punten als 
aansluiten bij interesse en mogelijkheden van de individuele ondernemer. Ook de rol 
van een moderator wordt genoemd als wezenlijk. Want zonder dat houd je het niet in 
beweging. Een moderator kost echter geld als dat er niet is houdt het op. Het is dus 
heel wezenlijk (en dus een aanbeveling) dat er geld is voor adviseurs die groepen 
kunnen begeleiden en die kunnen zorgen dat deelname aan een studiegroep 
interessant blijft (er moet steeds iets nieuws te leren zijn). Tevens is het van belang 
dat de markt / de keten bereid is een meerwaarde te betalen voor duurzaam geteelde 
producten. Het moet ook de boeren / telers financieel iets opleveren.  



 Onderzoek en praktijk dichter bij elkaar brengen: In bijvoorbeeld TOP-sector 
projecten is vaak niet veel ruimte om automatisch de slag naar de praktijk te maken 
omdat adviseurs niet betaald kunnen worden (geld moet grotendeels besteed worden 
bij kennisinstellingen is het beeld). Er is een pleidooi gehouden om bij het verstrekken 
van subsidies voor onderzoek meer mogelijkheden te creëren om ook adviseurs te 
betalen.  Door hier ruimte voor te maken wordt ook automatisch geborgd dat 
adviseurs nieuwe kennis sneller de praktijk in brengen.  

 Leren vanuit de glastuinbouw: Als goed voorbeeld wordt het nieuwe telen 
genoemd. Dit komt voort uit de Kas als energiebron (klik hier voor meer info) Vanuit 
het nieuwe telen worden  verschillende trainingen georganiseerd die elk zichzelf 
respecterend glasteler heeft gevolgd. Vraag is wel op welke manier dit te kopiëren is 
naar de open teelten. Deze teelten hebben namelijk te maken met een complexere / 
minder beïnvloedbare situatie.  

 Voorbeelden uit België: Het CCBT (klik hier) geeft zinvolle/Actuele  informatie over 
de biologische teelt. Er wordt gewerkt met bedrijfsnetwerken en studieclubs die 
regelmatig samenkomen. Binnen projecten worden adviseurs betaald. Telers spelen 
een rol bij demo en kennisverspreiding. Zij krijgen binnen projecten vergoed voor de 
tijd die ze er in steken.  

 Verbinden met ketenpartner: Niet voor elke project relevant maar hoe dichter bij 
de praktijk is het zinvol om bij activiteiten verbinding met de keten te zoeken  

Gepleit wordt om vaker dit soort bijeenkomsten als vandaag te organiseren. Er is vooral 
behoefte aan de meer praktische invulling, de uitwisseling tussen sectoren op de 
verschillende thema’s 
 
 
4. Bodemweerbaarheid 
Gespreksleiders: Gera van Os (Aeres), Jolijn Zwart – van Kessel (KAVB) 
 
Belangrijkste bevindingen: 
 Veel projecten hebben nog een pré-concurrentieel karakter en zijn nog niet geschikt 

voor toepassing op het boerenerf. Ieder onderzoek heeft zijn eigen nut/positie, 
gebruikers zijn diffuus en velen.  

 Bij onderzoek dat dicht op de praktijk zit speelt soms een commercieel belang en is 
mogelijk het delen van kennis een issue. 

 Er is vaak sprake van publicaties in vakbladen. Dat maakt kennis nog niet toepasbaar. 
Hoe kunnen we resultaten in verbinding brengen met bijv. agrarisch. onderwijs. 

 Agrariërs willen handelingsperspectief, liefst op één plek. Er is samenhang/ 
combineerbaarheid/integraliteit van resultaten nodig. De rol van de erfbetreder is 
hierbij erg belangrijk.  

 Veel projecten zouden baat hebben bij een “realiteitscheck” bij de boer, ook bij de 
opzet van projecten. 

 Er is een platform nodig waarin wij kunnen vinden wat voor onderzoeken er gedaan 
wordt en wie daar mee bezig zijn. Een soort plantgezondheidsdatabank. Ook de fase 
waar het onderzoek zich in bevindt dient vermeld te worden. Daarnaast een overzicht 
van expertise/kennis/onderzoekers (voorbeeld we@wur, maar dan breder). 

 Ook “oude” kennis dient ontsloten te blijven, bijv. van de pré-chemie tijd. Een 
probleem is dat oudere onderzoekers met hun kennis “verdwijnen”. 

 Er is ook aandacht nodig voor de communicatie van onderzoeksresultaten naar de 
maatschappij, in voor burgers begrijpbare taal. 

 
In de bijlage bij dit verslag staan de ideeën voor vervolg die aan de thematafel 
Bodemweerbaarheid zijn verzameld. 
 
 



                         
                                           
                                                                     
 
                                                        
 
 
 
 
 

        
  



BIJLAGE 
 
Ideeën voor vervolg (de ingeleverde A4-tjes) van de thematafel Bodemweerbaarheid 
 
Nr 1 
- Platform voor kennis en tools. Wie houdt dat in stand? Nematoden / schimmel / maatregelen / 

insecten / groenb. Tool / bodemkwal. plan 
- Nieuw vervolg oud onderzoeksidee: verschil in ziektewering gevonden bij telers in hun percelen: 

kan je achterhalen wat hiervan de oorzaak is? Nodig analyses, complexe praktijkkennis. PPS 
fundamenteel strategisch. Met verschillende expertises samenwerken/nadenken. Onderzoek + 
praktijk ontrafelen.   

- Connectie tussen verschillende projecten gewasbescherming. Uitwisseling kennis en technieken. 
Platform met data delen om meerwaarde te creëren. 

- Gewasbescherming meer als specifiek onderwerp zichtbaar maken. Meer netwerken om te 
kunnen samenwerken. Een soort MJPB met verschillende stakeholders telers – onderzoekers. 

 
Nr 2 
- Water: voldoende zoet water (zomer/winterpeil), kwaliteit van water (recycling), beregening -

irrigatie-fertigatie i.c.m. bemesting, beheersing 
- Mechanisch onkruidbestrijding dmv robotisering 
- Voorlichting over voedselproductie aan consument, retail, NGO’s – kennis in het schap 
- Kansen en risico’s alternatieve productiewijze 
- Erfbetreders opleiden en certificeren – kennis op de akker, integer advies, objectief advies, 

samen met keten en overheid 
- Vruchtbare bodem, weerbare planten. Rol organische stof, fosfaat, toegevoegde waarde vs 

onbewerkte mest. Bodemgebonden vs voedselgezondheid 
- Ketensamenwerking KPI doelen actieplan plantgezondheid t/m retail en NGO 
 

Nr 3  
- Best4Soil data base 
- Vervolg: centraliseren van informatie, beschikbaar voor iedereen, kennisdelen, blijven updaten 

ook na project einde. Wie gaan financiële bijdrage leveren 
- Vervolgacties: in contact met geïnteresseerden in ‘product/het project. Combinaties met 

onderzoek/bedrijfsleven. 
- Ontwikkelen aanpak/uitvoering voor blijvende (EU) hub voor alle kennis op het gebied van 

bodem 
 
Nr 4 
- Project: grondig onderzoek van weerbare bodem 
- Demonstratie/kennisoverdracht aan grotere groep telers, op dit moment voornamelijk 

deelnemende telers 
- Vervolgactie bijv. KoM (als het beschikbaar is voor MKB) 
- Combinaties met andere projecten/resultaten 
- Bijeenbrengen van data uit bodemprojecten – onderzoeken of dat mogelijk is 
 
 
Nr 5 



- Bodemweerbaarheid is ook bodembelasting. In dat kader zou, liefst op EU schaal, een versnelling 
van de robotisering van de agro sector een boost mogen krijgen 

- In navolging van de ruimtevaart en bijvoorbeeld defensie in de VS of de Solar challenge de 
universiteiten uitdagen 10 hectare grond in vruchtwisseling “handenloos” te telen 

 
Nr 6 
- Stemphylium in bouwplanverband 
- Vervolg: concretisering welke praktische maatregelen (niet-chemisch) om druk Stemphylium 

terug te dringen een teler kan nemen 
- Bodemweerbaarheid (koppeling met grondig?) concrete handvatten hoe bodemweerbaarheid te 

verbeteren 
 
Nr 7 
- Projecten sorteren op: wanneer klaar voor de praktijk 
- Projecten aaltjes onderzoek samen laten werken. Dubbel onderzoek voorkomen. 
- Ik mis bodemweerbaarheid m.b.v. biostimulanten in combinatie met bodemleven. 
 
Nr 8 
- Overkoepelend: alle projectresultaten op groen kennisnet. 
- Solar challenge achtige wedstrijd voor snelle ontwikkeling in landbouw 
- 1. Grondig onderzoek voor een weerbare bodem. De data over de aangetroffen biologie in een 

open database om NL breed kennis op te bouwen 
- 2. BRIEN: onderzoek naar directe effecten op de pathogenen- hoe wordt nu bepaald dat 

inunderen naar 4 weken terug kan. Hard maken. 
- 3. Maak de data uit virulentie onderzoek eindelijk eens publiek. Dit is pappen en nathouden. 
- 4. Permanente financiering voor website; als onderdeel van groen kennisnet bijv. 
- 5. Slimme bouwplannen, goed zo via aaltjesschema 
- 6. Beheersing Stemphylium. Kan daar ook niet een schimmelschema bovengronds voor komen. 

Ook in B4S. 
- 7. Effect van de Bodem op weerbaarheid. Zie ook 1 aangetroffen biologie in de database 
- 8. Fusarium. Zie ook 1. Aangetroffen biologie in de database en 6 schimmelschema. 
- 9. Beter Bodembeheer; goed zo 
- 10. Niet besproken. 
- 11. Zie 1. Aangetroffen biologie in database 
 
Nr 9 
- Kennisontwikkeling in veel projecten wel geborgd; wat vaak mist is hoe moet een adviseur/teler 

dit inpassen in de dagelijkse praktijk 
- Steeds vaker zien we bollenteelt en akkerbouw geïntegreerd worden. Echter de kennis is vaak 

gescheiden en groenbemesters zie we zowel binnen een bollenbedrijf als in een 
akkerbouwrotatie. 

- Essentieel blijft ‘groene’ basiskennis over / van de diverse gewassen en bodem om toepassingen 
in de praktijk te doen landen 

 
Nr 10 
- Bodemdatabase met bodembiologie parameters aanleggen 
- Financiering onderhoud adviessystemen/kennissites als aaltjesschema, B4S 
- Integraal advies – bodemkwaliteitsplannen 



- Synchroniseren adviezen (als in aaltjesactieplan) (scheiden koren-kaf) 
- Onderzoek beter omzetten naar handelingsperspectief 
- Inhoudelijk: GB-mengsels effect op schaderelaties/bodemweerb. Idem voor mengteelten, 

strokenteelten. Effecten OS-bronnen/reststromen op schaderelaties. Witte vlekken aaltjes-
schimmelschema 

 
Nr 11 
- Populaties in Nederland blijven volgen door teler contact en begeleiding. POP/BO, geen PPS. 

HLB/handelshuizen/kwekers. WUR/TKI-projecten 
- Basiskennis. Teler vertalen via proefvelden/demo’s. HLB/WUR/PPO 
- Robotisering is goede ontwikkeling 
 


