
KIA Landbouw, Water, Voedsel

Doorstroming resultaten PPS-projecten



A. Kringloop-
landbouw

Verminderen fossiele 
nutriënten en 

emissies naar bodem, 
water en lucht

Gezonde robuuste 
bodem en 

teeltsystemen

Hergebruik 
organische zij- en 

reststromen

Eiwitvoorziening uit 
plantaardige bronnen

Biodiversiteit in de
kringlooplandbouw

C. Klimaat-
bestendig 

landelijk en 
stedelijk gebied

Klimaatbestendig 
landelijk gebied: 
voorkomen van 

wateroverlast en 
watertekort

Klimaatadaptieve
land- en 

tuinbouwsystemen

Stedelijk gebied

Waterkwaliteit

D. Gewaardeerd, 
gezond en veilig 

voedsel

Waardencreatie en 
verdienvermogen

De consument, 
duurzame en 

gezonde voeding in 
een groene 

leefomgeving

Veilige en duurzame 
primaire productie

Duurzame en veilige 
verwerking

E. Duurzame en 
veilige Noordzee, 

oceanen en 
binnenwateren

Duurzame 
Noordzee

Natuurinclusieve
landbouw, visserij 
en waterbeheer in 

Caribisch Nederland

Rivieren, meren en 
(inter)getijde-

gebieden

Overige oceanen en 
zeeën: Blue Growth

Visserij

F. Nederland is 
en blijft de best 
beschermde en 
leefbare delta, 

ook na 2100

Verduurzamen en 
kostenbeheersing 

waterbeheer

Aanpassen aan 
versnelde 

zeespiegelstijging 
en toenemende 
weersextremen

Nederland Digitaal 
Waterland

Energie uit Water

Sleuteltechnologieën

Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Biotechnologie en veredeling

B. Klimaatneutrale
landbouw en 

voedselproductie
Emissiereductie methaan 

veehouderij

Landbouwbodems, 
reductie lachgasemissie, 

verhoging 
koolstofvastlegging

Vermindering veenoxidatie 
veenweide

Verhoging vastlegging 
koolstof in bos en natuur

Energiebesparing, -
productie en –gebruik (incl. 

Kas als Energiebron)

Productie en gebruik van 
biomassa



• Jaarlijkse call voor PPS-projecten
• Kennis op Maat
• Kennisuitwisselingsbijeenkomsten: PROEF-sessies

Instrumenten



Jaarlijkse PPS-call: Procedure en tijdlijn
Datum Activiteit

1 april Openstelling oproep

16 mei Deadline indiening PPS-ideeën

uiterlijk 14 juni Reactie op PPS-ideeën

14 sept Deadline volledige PPS-voorstellen

sept/okt Beoordeling door TKI-bureau, reviewers en programmateams

20-31 okt. Besluit TKI-besturen – topteams

Na 1 nov. Informeren van de minister van LNV

Na 1 nov. Terugkoppeling naar indieners

nov-dec. Evaluatie met klankbordgroepen

nov-mrt. Opstellen samenwerkingsovereenkomsten, toekennen van de middelen.

Ieder jaar ruim 100 nieuwe projecten, zie www.kia-landbouwwatervoedsel.nl



Kennis op Maat

 Kader: KIA en kamerbrief LNV “Kennis 
op Boerenerf”

 Moet passen binnen de KIA Landbouw, 
Water, Voedsel 

 Doelgroep: (toekomstige) MKB-ers

 Kennisverspreiding – geen onderzoek

 Bijzondere aandacht voor samenwerking 
met onderwijs

 3 M€ per jaar (WR-capaciteit)

 Private partners / brancheorg. als 
aanvrager

 2/3 publiek (WR) : 1/3 privaat (cash of 
in kind)

 Max looptijd project 2 jaar, omvang 150 
k€/jr

 Call staat open, deadline 15 april 2021, 
1 juni start

 Resultaten ook via Groen Kennisnet
ontsluiten 

5



Type projecten Kennis op Maat
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Kennis op Maat - 2020
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 2019 eerste projecten met nog 
beperkt budget, in 2020 met 
volledig budget, uitgezet via 3 
calls

 Eind 2020 30 projecten (bijna) 
gehonoreerd

 Online zichtbaar (WUR, KIA/TKI, 
GKN)

40%

3%

13%

34%

7%
3%

Missies

A B C D E Sleutelgebieden
A - Kringlooplandbouw
B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
F - Nederland best beschermde delta
Sleuteltechnologieën



 KoM20001 Kennistransfer Plantgezondheid

 KoM20002 De nieuwe hovenier

 KoM20003 KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten (KANO) 

 KoM20004 Digitale gids natuurinclusieve Landbouw

 KoM20005 Koplopercursus Melkveehouderij

 KoM20006 Schelpdieren, duurzaam en gezondh

 KoM20008 Verbreding praktijk-toepassing IPM-vogelmijt

 KoM20010 De Groene Agenda 

 KoM20011 Leerreis Nutriënten-Kringloop

Projecten 2020
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Doel:
• Uitwisseling kennis en ervaringen uit lopende en afgeronde projecten 

(PPS-en, POP, MIT en eventueel BO/EU);
• Bedrijven en organisaties de kans geven om praktijkrijpe zaken op te pikken en 

verder te brengen in de praktijk. 
Doelgroep:
• Initiatiefnemers PPS-en (bedrijven, maatschappelijke org.)
• Bedrijven met erfbetreders
• Adviesorganisaties
• Relevante netwerkpartijen
• Projectleiders PPS-en, POP-projecten, MIT-projecten, …
• Innovatiemakelaars
• …

Nieuw: PROEF-sessies



• Nutriëntenkringloop: 4 succesvolle Webinars achter de rug, 
waarin 3 communities worden gevormd, die een half jaar 
aan de slag gaan met KOM financiering. 

• Vervolg plantgezondheidsevent van sept. 2020
• Vervolg precisielandbouw (nov. 2019)
• Biodiversiteit, samen met programmabureau 

biodiversiteitsherstel
• ntb

Onderwerpen 2021 met regiebureau POP


