
De kracht van de 
kennisketen

7 november 2019 Thamar Kok



2 Titel van deze powerpoint

Opzet workshop

• Korte introductie door Thamar Kok

• Het NL agrarische kennis en innovatiesysteem door 
Floor Geerling-Eiff

• Kennisontwikkeling en doorwerking in de praktijk: 
Boeren meten water door Arjen Roelandse

• Discussie



Het NL Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS)

POP3 Conferentie ‘Wat een boer niet kent, weet ‘ie niet’

7 November 2019

Floor Geerling-Eiff, Wageningen Economic Research



Wat is AKIS?

 AKIS is een concept en begrip om het systeem van relaties, infrastructuur en 

financieringsstromen te duiden tussen kennisactoren, bedrijven, overheden en 

omgeving in de agro-gerelateerde sectoren (EU SCAR AKIS, 2012; 2016)

 AKIS is geëvolueerd van een primair academisch concept naar een bredere 

aanpak voor agrokennis, beleid en sectoren in de EU

 Het bewustzijn over het versterken van AKISs is gegroeid, voor een betere 

match tussen kennis en praktijk om innovatie te stimuleren

● O.a. via de EU SCAR AKIS: https://scar-europe.org/index.php/akis

 Dit is o.a. weerspiegeld in het EIP-AGRI om AKIS EU-breed te versterken
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Wat is AKIS?
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Europese Innovatie Partnerschap EIP-AGRI

 Vanaf 2014 (operationeel) heeft de EC het instrument EIP-AGRI ingevoerd 

 Op interactieve wijze werken ondernemers, adviseurs, onderzoekers e.a. 

AKIS-actoren transdisciplinair aan kennis en innovatie op het boerenerf

 De vraag van de ondernemer staat centraal en resultaten worden gecocreëerd

 In EIP AGRI staat ook het belang van kennisuitwisseling (circulatie) voorop

● Ambitie is boeren in de EU samen te brengen om te leren van elkaar

 Synergie tussen 2 financieringsinstrumenten, verbinding tussen:

● het GLB (POP3) Operationele Groepen en Horizon 2020 MAA Projecten

 NL: circa 160 actieve OG-en (eind 2018) in bodem en bemesting, nieuwe 

producten en markten, klimaat, diergezondheid en -welzijn, water, planten-

veredeling, mestverwerking, natuurinclusieve landbouw en diervoeding
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Diversiteit in EU AKISs - EU PRO AKIS Project
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Netherland

Source: Knierim and Prager, 2015 



NL AKIS in EU

Het NL AKIS wordt getypeerd als sterk maar gefragmenteerd 

 Sterk: gouden driehoeksamenwerking en brede mogelijkheden voor agri-K&I

 Gefragmenteerd: veel kleinschalige AKIS-subsystemen binnen diverse 

sectoren en regio's die in de specifieke K&I-behoefte voorzien

 Nadeel: beperkte eenheid met een gebrekkige collectieve visie tussen alle 

AKIS-actoren op de Nederlandse land- en tuinbouw als geheel 

Uitdaging: 

 het AKIS zo te organiseren naar een juiste balans tussen private en publieke 

belangen in de transitie naar een duurzame kringlooplandbouw

 waarbij ontwikkelde kennis zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast
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Vragen waar we voor staan t.a.v. AKIS.nl

 Hoe wordt het AKIS.nl minder gefragmenteerd?

● Hoe zorgen we voor meer collectiviteit in AKIS.nl?

 Hoe zorgen we voor een goede balans tussen publieke en 
private sturing om kennis en innovatie te optimaliseren?

● Wat moet/kan publiek; wat moet/kan privaat?

● Wat moet/kan regionaal; wat moet/kan nationaal?

 Wie (AKIS actoren) moet wat doen/verbeteren om een betere 
match tussen kennis en praktijk te bewerkstelligen?

● Wat moet hiervoor gebeuren?
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Meer info

 De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld: Een 

houtkoolschets van de SWOT voor het GLB (2019). Petra Berkhout, Anne van 

Doorn, Floor Geerling-Eiff, Harold van der Meulen, Gemma Tacken, Gabe 

Venema, Theo Vogelzang. Wageningen UR

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z18661&did=2019D38827

 ECORYS (2019). Evaluatie cluster innovatie POP3. Eindrapport. Rotterdam

https://regiebureau-pop.eu/sites/default/files/u111/19%2006%2024%20Eindrapport%20Evaluatie%20innovatie%20POP3.pdf

 PREPARING FOR FUTURE AKIS IN EUROPE (2019). Standing Committee on 

Agricultural Research (SCAR), 4th Report of the Strategic Working Group on 

Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)

https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/report-preparing-for-future-akis-in-europe_en.pdf
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To explore the 

potential of nature

To improve the 

quality of life
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If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

(African proverb)

floor.geerling-eiff@wur.nl
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Boeren Meten Water

Project Boeren Meten Water
Samenwerking tussen waterschap, wetenschap, adviesbureau en watergebruikers 
om data te verzamelen, te interpreteren en uiteindelijk te gebruiken voor een 
robuust en duurzaam watersysteem

Doel
Vergroten van in hydrologisch 
functioneren van sloot en perceel 
voor draagvlak en begrip over 
maatregelen. 



Financiering van het project



Basisgedachte

2. Weten

Proces
1. Meten 3. Begrijpen

4. Handelen

Gegevens van: 
• Waterschap 
• Boeren
• Wetenschap

Kennis van:
• Adviesbureau
• Wetenschap
• Boer
• Waterschap

Doel 
•Gemeenschappelijke gegevens 
•Samen kennis opbouwen 
•Draagvlak voor maatregelen 

•Uiteindelijk leidt participatief 
monitoren tot participatief 
waterbeheer

Indien noodzakelijk



Overal een andere vraag

“zijn er delen van ons eiland zoet?”
Hoe kunnen we zoet regenwater vasthouden voor droge zomers?”

“Hoe dik is mijn zoetwaterlens nog in een droge zomer?”
“Waar zitten hotspots voor zoute kwel in het sloten systeem? Kunnen
we het beter inrichten?”

“Is mijn perceel droog genoeg om te betreden?”
“Blijft het veen nat genoeg om veenoxidatie te vertragen?”

“Ik wil niet dat meer middelen verboden worden, dus moeten we de 
waterkwaliteitsnorm halen”
“Ik wil werken aan een betere reputatie voor de tuinbouwsector”



2. Weten

Proces
1. Meten 3. Begrijpen

Hoe geef je vorm aan zulke projecten?

Motivatie deelnemers

Sensortechnieken
betaalbaar
Gebruiksvriendelijk

Platform: 
Direct inzicht in gegevens 
van waterschap en agrariers

Modellen in platform

Bijeenkomsten in kleine groepen met 
agrariërs en waterschappen

4. Handelen



waterstand

EC (zout)

EC (zout)

Bodemvocht

Communicatie

Sensortechnieken

Aqua PIN –
Meten in het 
perceel 
• Modulaire 

opbouw, 
telemetrisch

• Eenvoudige 
installatie

Aqua MOBILE - Meten in de 
sloot
• Bluetooth verbinding via 

telefoon en app

• Verschillende sensoren (EC, 
striptests)

• Doorontwikkeling naar 
nitraat



Kennisketen uitwisselen 
(bijeenkomsten)

• Samen verzamelde data bekijken
• Input van expert en ervaringsdeskundigen 
 van data naar informatie

• Inzicht in hydrologisch functioneren van sloot en perceel 
draagvlak en begrip over maatregelen tussen boeren en 
waterschappers. 

• Kennis vanuit agrariërs naar expert en van experts naar agrariërs



Voorbeelden uit de praktijk



Ruimtelijke variatie op Texel
• Doel: zoetwaterbeschikbaarheid in beeld 

brengen
• Ruim 2 jaar aan het meten
• zoet/zout verdeling varieert sterk
• zoetwater in het duingebied
• Inzicht geeft mogelijkheid tot maatregelen: 

• zoete stuw 
• ondergrondse zoetwater opslag

meetronde waterschap (3 jaarlijks) Boerenmetenwater (2-4wekelijks)



veenweide en de Aquapin

• Monitoring van grondwaterstanden en bodemvocht
• Blijft het veen nat?



Opsporen van een zoutbron
• Noordelijk zandgebied 
• Een nieuwe zoutbron werd toevallig opgespoord door lokale 

agrariërs
• Oorzaak was verticale drainage bij de aanleg van een weg
• Metingen leidden tot maatregelen tegen opkomend zout en een uitgebreide 

monitoring



Kwel ‘hotspots’ in de Oostpolder
• 2 jaar gemeten
• Zoet/zout verdeling varieert sterk, hoge zoutgehaltes langs het Oude Veer
• Inzicht geeft mogelijkheid tot maatregelen: 

• Verbetering van de zoetwater toevoer naar percelen 



Nitraatbronnen opsporen
• Doel: waterkwaliteit verbeteren in het 

kassengebied
• “Probleemsloten” komen naar voren in metingen
• Piekopsporing in een doodlopende sloot 



Opsporen van een zoutbron
• Kop van Noord Holland

• Binnen een week maten agrariërs een stijging van de EC waarde 
en konden dit herleiden tot de sluis

• Het waterschap werd gebeld
• Persoon die binnenkomend zoute water bij de sluis monitorde 

was ziek



Vragen waar we voor staan t.a.v. AKIS.nl

 Hoe wordt het AKIS.nl minder gefragmenteerd?

● Hoe zorgen we voor meer collectiviteit in AKIS.nl?

 Hoe zorgen we voor een goede balans tussen publieke en 
private sturing om kennis en innovatie te optimaliseren?

● Wat moet/kan publiek; wat moet/kan privaat?

● Wat moet/kan regionaal; wat moet/kan nationaal?

 Wie (AKIS actoren) moet wat doen/verbeteren om een betere 
match tussen kennis en praktijk te bewerkstelligen?

● Wat moet hiervoor gebeuren?

28


