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Innoveren lijkt soms zo simpel. Je hoeft er niet veel meer voor te doen dan goed opletten, en 
alert te zijn op nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Legendarisch is het voorbeeld van 
de olie-ingenieur die zag hoe zijn puberzoon het laatste restje milkshake uit zijn beker opzoog 
door zijn rietje om te draaien. Eureka! dacht Pa, en dankzij een knik in de slang pompte hij 
olievelden voortaan veel verder leeg. Kassa!

Sommige innovaties zijn bedacht door wetenschappers en nog niet direct toepasbaar voor wie 
ermee aan de slag wil. Andere vernieuwingen zijn goed voor het milieu maar leveren niet direct 
geld op. Om zulke innovaties toch in de praktijk te brengen, moet er vaak iets extra’s gebeuren. 
Een artikel in een vakblad is dan niet genoeg, net zo min als een dwingend advies van hogerhand. 
Voordat ze er mee aan de slag gaan, willen vakmensen een innovatie bijvoorbeeld eerst 
uitproberen. Of van een collega horen hoe het hem is bevallen.

Het innovatieprogramma KRW gaat over het verbeteren van de waterkwaliteit, onder andere 
door innovaties in de landbouw. Kennis moet stromen geeft praktische ondersteuning aan mensen 
die landbouwinnovaties in de praktijk moeten zien te brengen. ‘Hoe kunnen we door kennis uit te 
wisselen het innovatieproces in een stroomversnelling brengen? En wat motiveert een agrariër om 
anders te gaan werken?’, dat zijn de belangrijke vragen. Dit plan van aanpak beschrijft hoe we dat 
willen bereiken, bijvoorbeeld door workshops en themadagen te organiseren, best practices te 
tonen en bedrijfsbezoeken af te leggen. Want hoe vanzelfsprekend innovatie soms ook lijkt, vaak 
is een duwtje in de goede richting niet overbodig. 

Kernteam Kennis moet stromen
Olga Clevering, VenW • Adri Bakker, LNV • Wim Zeeman, DLG • Michelle Talsma, STOWA • Sacha de Rijk, Deltares
 

Een duwtje in de goede richting
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 Frans Aarts, Plant Research International:

 ‘De boer weet zelf het meeste 
 over zijn bedrijf’

‘Wij zien innovatie niet als één specifieke maatregel. 
Per bedrijf bekijken we wat het beste past. We 
helpen de boer te bedenken wat voor hem zinnig 
is, wat bedrijfseconomisch interessant is. Door vele 
punten gelijktijdig aan te pakken, verbeteren we het 
mineralenmanagement.’
 ‘Met een mineralenbalans bekijken we hoeveel 
mineralen het bedrijf per hectare verliest. Daarna 
zoeken we naar mogelijkheden om het verlies 
te verminderen, om over te gaan van goed 
management naar excellent management. Een 
maatregel is de mestgift aanpassen, bijvoorbeeld 
door een slimmer tijdstip voor bemesting te kiezen 
of de mest beter over de percelen te verdelen.’
‘Maatregelen nemen kan op veel manieren. Na 
de teelt van maïs kun je bijvoorbeeld een gewas 
aanplanten dat overtollige stikstof weer opneemt 
uit de grond. Ploeg je dat nagewas het volgend 
voorjaar onder, dan komen de meststoffen weer 
vrij. Zo gaat de stikstof niet via het grondwater 
verloren, maar houd je het in het systeem.’
 ‘Al tien jaar laten we in het project Koeien en 
Kansen zien dat je goede milieuprestaties kunt 
combineren met een hoger inkomen. Iedere 
melkveehouder in Nederland kent dat project. 
Ons advies: behandel iedere boer als gelijkwaardige 
partner, schrijf hem niets voor. De boer weet zelf 
het meeste over zijn bedrijf.’
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Achtergrond
Het waterbeleid van het kabinet ligt vast in het 
Nationaal Waterplan. Het kabinet wil de waterkwaliteit 
verbeteren door de emissie van verontreinigingen te 
verminderen en watersystemen anders in te richten. 

Een belangrijk onderdeel van het Nationaal Waterplan 
vormen de stroomgebiedbeheerplannen, waarin de 
maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn 
vastgelegd voor de periode 2009-2015. Voorbeelden 
daarvan zijn de aanleg van 2400 km natuurvriendelijke 
oever en meer dan 630 vispassages. Maar ook de 
aanpak van riooloverstorten staat op het programma, 
net als het verbeteren van de zuivering van meer dan 
50 rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Ondanks alle inspanningen haalt Nederland de 
waterkwaliteitsdoelen van de KRW voor 2015 niet. 
Daarom heeft het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor innovaties waarmee de geformuleerde 
waterkwaliteitsdoelstellingen wél kunnen worden 
gehaald. Hiervoor is het Innovatieprogramma KRW in 
het leven geroepen, dat loopt vanaf 2008 tot en met 2011. 

Het voor innovaties beschikbare subsidiegeld wordt 
verdeeld via een tenderprocedure. De eerste tender 
is opengesteld in juli 2008, de tweede in september 
2009. De eerste tenderronde leverde 40 goedgekeurde 
projecten op, waarvan er 18 gerelateerd zijn aan de 
landbouw. Welke projecten in de tweede tender zijn 

goedgekeurd, wordt pas bekend na de publicatie van dit 
plan van aanpak. 

Het project Kennis moet stromen wil de onderlinge 
kennisuitwisseling en kennisontsluiting verbeteren van 
alle innovatieprojecten op het gebied van landbouw. 
Hieronder vallen ook de landbouwgerelateerde 
projecten van de tweede tender.

Kennis moet stromen
Wanneer is het KRW-innovatieprogramma succesvol? 
Als de projecten binnen de gestelde termijn effectieve 
maatregelen ontwikkelen om het water schoner 
te maken. De kans daarop is groter naarmate de 
betrokkenen meer kennis delen met elkaar en met 
eindgebruikers. Onderlinge samenwerking binnen het 
innovatieprogramma maakt dat mogelijk. 

De landbouw is van grote invloed op de kwaliteit van het 
water, innovatieve maatregelen zijn daar dan ook nodig. 
De verantwoordelijkheid voor het bedenken daarvan ligt niet 
bij de watersector of landbouw alleen, of bij de ministeries 
van LNV of VenW – het is een gezamenlijke taak. 

In de eerste tender van het Innovatieprogramma 
KRW is ca. 13 miljoen euro bestemd voor 
landbouwgerelateerde projecten. Om te bevorderen 
dat deze projecten onderling kennis uitwisselen en 
ontsluiten, en daarmee de kans op succes te vergroten, 
is Kennis moet stromen gestart.

Inleiding
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Kennis moet stromen wil daarom mogelijkheden 
bieden om de opgedane kennis beter uit te wisselen. 
Dat kan bijvoorbeeld door projectoverstijgende 
activiteiten op te zetten of themadagen te organiseren. 
Uiteindelijk moeten deze activiteiten leiden tot een 
betere kennisdoorstroming naar de eindgebruikers, 
zoals overheden, agrariërs, agribusiness en onderwijs. 
Op die manier kan de praktijk met de innovaties 
aan de slag en liggen er inderdaad breed gedragen 
maatregelenpakketten klaar vóór de volgende generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. 

Nitraat Actie Programma’s
Behalve innovaties moet het Innovatieprogramma 
KRW ook een bijdrage leveren aan het volgende 
Nitraat Actie Programma, dat na 2013 begint. Het 
vierde Nitraat Actie Programma voor de jaren 2010-
2013 bevat al maatregelen om – door de emissies van 
nutriënten te verminderen – de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater te verbeteren. Dit gebeurt door de 
gebruiksnormen voor stikstof voor uitspoelingsgevoelige 
gewassen op zand- en lössgronden strenger te 
maken en door de gebruiksnormen voor fosfaat naar 
fosfaattoestand van de bodem te differentiëren en 
eveneens strenger te maken. En ook komen er strengere 
voorschriften voor het gebruik van meststoffen, denk 
bijvoorbeeld aan verdere verkorting van de periode 
voor gebruik van drijfmest. Het ministerie van LNV 
is eerstverantwoordelijke voor de Nitraat Actie 
Programma’s en de uitvoering ervan.

De overheid wil graag in de 2e generatie stroomgebied-
beheerplannen maatregelen opnemen die de 
landbouwsector zelf mede heeft ontwikkeld. 
Daarom roept Kennis moet stromen de projecten 
van het Innovatieprogramma KRW op om samen met 
de landbouwsector en waterbeheerders renderende 
maatregelen te bedenken. Dat houdt in: maatregelen die 
gebruikers ook werkelijk in de praktijk gaan toepassen. 

Brengt de landbouwsector de ontwikkelde 
innovatieve maatregelen straks in praktijk, dan is het 
Innovatieprogramma KRW dus geslaagd. Dat klinkt 
eenvoudiger dan het is: ervaringen uit het verleden 
laten zien dat het niet gemakkelijk is om innovaties in 
de praktijk toe te passen. Maar ook de beleidsmatige 
doorwerking is matig. Steeds weer blijkt onvoldoende 
uitwisseling en doorstroming van in projecten opgedane 
kennis een belangrijk knelpunt. 

Kennis moet stromen brengt alle partijen, of 
stakeholders, bij elkaar om te bereiken dat: 
• iedereen kennisneemt van elkaars projecten
• betrokkenen gemeenschappelijke initiatieven 

ontplooien om het innovatieprogramma tot een 
succes te maken

• alle partijen zich realiseren dat ze een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid delen om in de toekomst de 
KRW-waterkwaliteitsdoelen te halen 

• alle partijen zich ervan bewust zijn dat extra inzet 
van de landbouw cruciaal is voor het halen van de 
doelstellingen

• de projecten binnen het innovatieprogramma zich 
bewust zijn van hun eigen rol in het bereiken van 
de doelen

Het Innovatieprogramma KRW vormt een 
onderdeel van de ‘Nationale Kennis- en 
Innovatieagenda Water’ zoals vastgelegd in het 
Nationaal Waterplan.
Kennis moet stromen is een overkoepelend project 
van de ministeries van VenW en LNV, en STOWA.



Kennis moet stromen
plan van aanpak 2009-2012

Kennis moet stromen
plan van aanpak 2009-2012

Doel 
Kennis moet stromen wil:
• kansen creëren voor onderlinge kennisuitwisseling 

tussen landbouwprojecten
• kansen creëren voor een betere kennisdoorstroming 

naar eindgebruikers, zoals overheid, agrarische 
ondernemers, erfbetreders en onderwijs

om uiteindelijk
• knelpunten in de waterkwaliteit op te lossen 

door doorbraken en innovaties in de praktijk te 
introduceren 

Kennisuitwisseling
Kennis moet stromen richt zich in eerste instantie 
op de verschillende projectuitvoerders binnen het 
Innovatieprogramma KRW. Dit zijn deskundigen 
uit de onderzoeks- en advieswereld, betrokken 
overheden en agrariërs. Zo kan synergie ontstaan 
tussen alle betrokkenen bij landbouwprojecten van het 
innovatieprogramma.

Daarnaast zal Kennis moet stromen de deelnemende 
projecten stimuleren hun kennis beter te laten door-
stromen naar de eindgebruikers. Beoogde resultaten: 
• projecten ontwikkelen maatregelen die ook echt 

door eindgebruikers kunnen worden toegepast

• draagvlak creëren onder eindgebruikers voor de 
meest effectieve maatregelen

• KRW-landbouwprojecten genereren zoveel mogelijk 
spin-off naar beleidsmakers; die doorgronden de 
projectresultaten en nemen ze als maatregelen op in 
hun beleidsplannen

• Overheden worden goed geadviseerd over hoe zij 
succesvolle innovaties kunnen stimuleren

Beoogde doorstroming van kennis uit projecten naar eindgebruikers

Kennis moet stromen gaat projectoverstijgende 
activiteiten opzetten die moeten leiden 
tot een betere kennisuitwisseling tussen 
landbouwgerelateerde projecten en het vergroten 
van de kennisdoorstroming naar de eindgebruikers.
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TIP: zet ‘change agents’ in
Een change agent is iemand die anderen ertoe 
aanzet om innovaties in de praktijk te brengen. Een 
onderzoeker of een medewerker van een waterschap 
of een provincie kan die rol vervullen. Hoe?
1. Ontwikkel de behoefte aan verandering >> maak 

aan je doelgroep duidelijk waarom het nodig is dat 
zij hun werkwijze of gedrag veranderen. Dit bereik 
je door alternatieve oplossingen voor bestaande 
problemen aan te dragen, hen te doordringen van 
het belang dat deze problemen worden opgelost en 
ze ervan te overtuigen dat ze ook in staat zijn die 
zelf op te lossen.

2. Wissel informatie uit >> ontwikkel een goede 
verstandhouding met de gebruiker. Die moet zien dat 
je geloofwaardig, competent en betrouwbaar bent. 

3. Stel de aard van de problemen vast >> waarom 
voldoen bestaande oplossingen niet? Bekijk de 
problematiek met begrip voor de situatie van de 
gebruiker.

4. Motiveer de gebruiker om te veranderen >> maak 
duidelijk welke voordelen de veranderingen hem 
bieden.

5. Zet de bereidheid om in actie >> vooral netwerken 
van collega’s of vakgenoten zijn hierop van invloed. 
Als change agent kun je opinieleiders gebruiken 
zulke netwerken in beweging te brengen.

6. Bestendig het nieuwe gedrag >> blijf de gebruiker 
aanhoudend bevestigen en aanmoedigen bij het 
toepassen van de innovatie.

Naar: Diffusion of innovations, Everett M. Rogers, The Free Press
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Kennismanagement
Kennis moet stromen staat voor de kennisuitwisseling: 
het is geïnitieerd vanuit de overtuiging dat het goed 
is om terwijl de kennis wordt ontwikkeld, meteen 
al te beginnen met kennisontsluiting, oftewel 
kennisuitwisseling. 
Maar ook voor de kennistoepassing: want ook is het 
van belang al tijdens de kennisontwikkeling na te denken 
over het toepassen van die kennis. Beide stappen maken 
deel uit van de cyclus. 
Net als de kennisvraag. Die is al duidelijk geworden 
tijdens het tot stand komen van de stroomgebied-
beheerplannen en luidt: Hoe kunnen we de 
waterkwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater 
zodanig verbeteren dat de KRW doelen worden gehaald? 
De kennisontwikkeling heeft plaats in de projecten van 
het Innovatieprogramma KRW, die ontwikkelen nieuwe 
kennis. De resultaten komen beschikbaar aan het eind 
van het programma. 

In een aantal projecten van het Innovatieprogramma 
KRW staat toepassing al centraal. Zo’n vroege 
start voorkomt dat zaken dubbel gedaan worden, 
projectuitvoerders kunnen meer leren van anderen 
en mogelijke obstakels worden tijdig gesignaleerd en 
weggenomen. Dit zijn de condities die het toepassen 
van innovatieve maatregelen mogelijk maken.

Afbakening
Kennis moet stromen richt zich op alle 
landbouwgerelateerde projecten binnen 
het Innovatieprogramma KRW en is daarbij 
projectoverstijgend. De activiteiten van Kennis moet 
stromen staan ook open voor andere projecten 
met voldoende raakvlakken. Kennis moet stromen 
bestaat uit een kernteam met de initiatiefnemers, de 
landbouwprojecten binnen het innovatieprogramma 
en de eindgebruikers. Bijlage I bevat een beknopte 
omschrijving van de 18 projecten van de eerste tender. 
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De kenniscyclus 
Kennisuitwisseling en kennisdoorstroming zijn 
onderdelen van kennismanagement. 
Wat is dat? En waarom is het zo belangrijk? En hoe 
moet je het doen?
Wil je optimaal gebruikmaken van kennis, dan 
moet je er slim mee omgaan. De kennis ‘managen’ 
dus. De vier belangrijkste activiteiten waaruit 
kennismanagement concreet bestaat, worden 
weergegeven in een ‘Kenniscyclus’. Dit zijn:
1. Het scherp krijgen van de kennisbehoefte van 

gebruikers en deze vertalen naar onderzoeksvragen.
>> kennisvraag

2. Het genereren van nieuwe kennis door onderzoek 
te doen.
>> kennisontwikkeling

3. Het ontsluiten van nieuwe kennis door uitwisseling 
en verspreiding via websites, presentaties, 
bijeenkomsten, artikelen, etc.
>> kennisuitwisseling

4. Het toepassen of gebruiken van de ontwikkelde 
kennis.
>> kennisdoorstroming 

Bij de vierde activiteit, het toepassen en gebruiken 
van nieuwe kennis, kunnen weer nieuwe vragen naar 
boven komen. Er is dus sprake van een cyclus.

(naar: Methoden leerbijeenkomst door A. Groot en M. Borgstein) 
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Voor hen faciliteert het kernteam – bestaande uit 
vertegenwoordigers van VenW, STOWA en LNV, met 
ondersteuning vanuit Deltares – projectoverstijgende 
activiteiten en bewaakt de voortgang van Kennis moet 
stromen. 

Richting
Om te bepalen welke weg Kennis moet stromen inslaat 
om haar doelen te verwezenlijken, heeft het kernteam 
een brainstormsessie georganiseerd op 6 juli 2009. 
Onderzoekers, waterschappen, belangenbehartigers 
van de landbouwsector en provincies inventariseerden 
samen met het kernteam ideeën over hoe de 
kennisuitwisseling tussen de KRW-landbouwprojecten 
onderling kan worden verbeterd. De belangrijkste zaken 
die het kernteam heeft gesignaleerd en die de richting 
voor Kennis moet stromen zullen bepalen, zijn:

1. Met betrekking tot kennisuitwisseling tussen 
deelnemers aan landbouwprojecten:
• Wat ziet men als meerwaarde van kennisuitwisseling? 

Sneller dwarsverbanden kunnen leggen en 
mogelijkheden voor multidisciplinaire aanpak, 
snellere overdracht van kennis in tijd en ruimte 
(geen rapporten die in een la verdwijnen), een 
beter overzicht van onderzoek. Bovendien zou 
kennisuitwisseling kunnen leiden tot meer begrip voor 
elkaar.

• Waaruit komt de kritische houding voort die 
onder sommigen bestaat? Ervaringen met eerdere 
initiatieven op het gebied van kennisuitwisseling 
hebben een kritische houding veroorzaakt, de 
inspanningen wogen niet op tegen de opbrengsten. 
Succes is volgens de deelnemers alleen mogelijk als 
een initiatief van structurele aard is, de doelen en 
doelgroepen helder zijn, er openheid bestaat over de 
doelen en de kennisuitwisseling gericht op de praktijk.

2. Met betrekking tot kennisdoorstroming naar de 
doelgroepen of eindgebruikers:
• Welke lessen heeft het verleden ons geleerd? In 

het verleden was er een schakel tussen onderzoek 
en de praktijk: de voorlichter. Nu deze schakel is 
verdwenen, komen informatiestromen onderzoek en 
praktijk over en weer vaak lastig op gang.

• Welke doelgroepen onderscheiden we? Er zijn 
vijf afnemers van kennis gedefinieerd: agrarische 
ondernemers, erfbetreders, centrale en decentrale 
overheden, onderzoekers en onderwijs.

3. In het algemeen:
• Kennis moet je doen! De deelnemers aan de 

brainstorm vonden allemaal dat voor een vervolg 
zaken concreet gemaakt moeten worden: dit plan van 
aanpak en concrete activiteiten.

Kennis moet stromen bestaat uit: een kernteam 
met de initiatiefnemers, de landbouwprojecten 
binnen het Innovatieprogramma KRW en de 
eindgebruikers.

Ook buiten het Innovatieprogramma KRW om 
bestaan er tal van landbouwgerelateerde projecten 
met als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Zo 
investeert LNV via de onderzoeksprogrammering 
aanzienlijk in onderzoeks- en innovatieprojecten, en 
ontwikkelde LTO een ‘masterplan mineralen’ om in 
de akker- en tuinbouw de gewenste waterkwaliteit 
te bereiken. Kennis moet stromen zal zoveel 
mogelijk dwarsverbanden leggen. 
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 Renske Klein, Provincie Utrecht:

 ‘Als het niet nadelig is voor de oogst, 
 denken boeren maar al te graag mee’

‘We helpen boeren om hun bedrijfsvoering te 
verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Maaisel dat anders in de sloot 
belandt, kun je bijvoorbeeld ook afvoeren. Op 
het erf kijken we naar de inrichting: waar zijn 
spoelplaatsen, hoe ga je om met de voervoorraad, 
welke schoonmaakmiddelen gebruik je? Als het 
regent zijn dat allemaal kleine puntbronnetjes die 
afstromen naar het oppervlaktewater.’ 
 ‘We ontwikkelen een checklist waarmee de 
boer er snel achter komt of en waar er knelpunten 
zijn. Bij een groene score valt er niet meer zoveel 
te verbeteren, bij een rode score reiken we op 
een menukaart verschillende oplossingen aan. In 
experimenten testen we vervolgens welke van die 
oplossingen het beste werken. Soms zit daar een 
echte “eye opener” tussen.’
 ‘Boeren zijn zeker niet onwelwillend. We helpen 
ze bij het vinden van de kortste weg naar een 
schoner milieu. Soms gaat het alleen om een slechte 
gewoonte die er ongemerkt is ingeslopen. Als 
het niet nadelig is voor de financiën en de oogst, 
denken ze maar al te graag mee. Hij hoeft ook niet 
alles tegelijk te doen, we kijken naar wat het beste 
bij hem past. Door de boer er bij te betrekken, 
maken we de checklist steeds beter.’ 
‘Ook voor waterbeheerders is de checklist 
geschikt. Handhavers kunnen hem gebruiken 
om met boeren afspraken te maken in het 
kader van het Lozingenbesluit. Zo krijgt het 
waterschap kennis over haalbare en betaalbare 
landbouwmaatregelen.’
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Er zijn tal van redenen aan te wijzen waarom 
kennisuitwisseling tussen projectuitvoerders en 
kennisoverdracht naar doelgroepen niet van zelf op gang 
komen. Er bestaat concurrentie tussen kennisinstituten 
en adviesbureaus, belangen lopen uiteen, betrokkenen 
zijn te druk, de ‘waan van de dag’ overheerst… Maar 
willen we de waterkwaliteitsproblematiek kunnen 
oplossen, dan moeten we dat samen doen. En kennis 
delen is daarvoor het middel bij uitstek. 

Een betere kennisuitwisseling tot stand brengen 
tussen projecten van het Innovatieprogramma KRW 
en meer transparantie – weten wie wat doet – staan 
centraal in de activiteiten die Kennis moet stromen 
gaat organiseren. Ook willen we de afstand tussen 
beleidsmakers en de uitvoerders van de maatregelen, 
de praktijk, verkleinen. Meer begrip leidt immers tot 
meer draagvlak.

Hoe gaan we dat bereiken?
• door dit plan van aanpak op te stellen
• door jaarlijks een landelijke themadag te organiseren 
• door bijeenkomsten rondom kennisuitwisseling te 

faciliteren
• door regelmatig te rapporteren over de voortgang 

van Kennis moet stromen

Jaarlijkse themadagen
Kennis moet stromen gaat een jaarlijks terugkerende 
themadag organiseren. De focus zal per jaar verschillen. 
De eerste themadag heeft vooral een informatief 
karakter; projectdeelnemers kunnen de inhoud en 
doelstelling van hun projecten presenteren aan elkaar 
en aan de eindgebruikers. Daarnaast bediscussiëren 
ze hun wederzijdse verwachtingen. En beleidsmakers 
geven aan welke resultaten zij verwachten van het 
innovatieprogramma en wanneer. Projectuitvoerders 
geven aan wat wel en niet haalbaar is. De volgende 

themadagen zullen steeds meer gericht zijn op de oogst 
van het innovatieprogramma en toepassing van de 
resultaten in de praktijk. Maar élke themadag staat in 
het teken van kennisuitwisseling en kennisdoorstroming. 
Er moet een wisselwerking op gang komen tussen 
de projecten onderling en tussen de projecten en de 
eindgebruikers. 

 
Faciliteren van kennisuitwisseling 
Een jaarlijkse themadag alleen is niet voldoende om de 
kennisuitwisseling goed op gang te brengen. Daarvoor is 
meer nodig. Het voortraject van Kennis moet stromen 
heeft al duidelijk gemaakt dat projectbetrokkenen 
behoefte hebben aan thematische bijeenkomsten om 
hun eigen kennisniveau te verhogen, nieuwe inspiratie 
op te doen en kennis te laten doorstromen naar de 
praktijk. Zulke bijeenkomsten kunnen eenmalig zijn, 
maar ook een meer structureel karakter krijgen. 
Kennis moet stromen inventariseert de behoefte 
en faciliteert desgewenst kennisbijeenkomsten. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten 
actief te stimuleren, de trekkers te ondersteunen of 
kansen te signaleren. Of door een facilitator of een 
bijeenkomst (mede) te financieren, of de inzet van 
een buitenlandse expert om benodigde kennis in te 
brengen. Maar: Kennis moet stromen initieert zelf geen 
kennisbijeenkomsten. De behoefte en wil moet komen 
van de praktijk, onderzoekers of projecten zelf komen, 
dus bottom up.

Activiteiten

Activiteiten Kennis moet stromen
• plan van aanpak
• jaarlijkse themadag
• kennisbijeenkomsten
• voortgangsrapportages
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Een andere manier om aan kennisuitwisseling vorm te 
geven, is een Community of Practice (CoP). Tijdens het 
voortraject bleek hiervoor animo te bestaan.

Naar verwachting zal de behoefte van de deelnemers 
in de loop van het innovatieprogramma verschuiven 
van technisch-inhoudelijk naar het toepassen van 
de resultaten op grotere schaal, het opschalen 
naar nationaal niveau. Dat leidt wellicht tot nieuwe 
kennisvragen. Het is de taak van Kennis moet stromen 
deze behoefte te blijven volgen en vertalen in acties. 

Community of Practice

Wat is het?
Een CoP is een groep van belangstellenden die zich 
over hetzelfde probleem, instrument of onderwerp 
buigt. De samenstelling van de groep kan gevarieerd 
zijn, de bindende factor van een CoP is het thema. 
In een CoP geven de deelnemers zelf invulling aan 
de agenda, hun eigen invloed op het proces is groot. 
Het doel van een CoP is bruggen te slaan tussen 
de theorie en de weerbarstige praktijk, en tussen 
de verschillende werelden waarin de deelnemers 
werkzaam zijn. Kenmerkend voor een CoP zijn 
vrijwilligheid en gedrevenheid door interesse en 
inhoud. Een CoP is geen project; het is immers 
geen in de tijd begrensde activiteit met als doel een 
uniek product te creëren. 

Binnen Kennis moet stromen zal een CoP dan ook 
bestaan uit deelnemers van verschillende projecten. 
De meerwaarde ervan voor de projecten binnen 
het Innovatieprogramma KRW ligt in het verbreden 
en verspreiden van versnipperde kennis.

TIP: middelen 
Denk voor het uitwisselen of verspreiden van 
kennis aan: 
• workshops 
• conferenties
• themadagen
• vakbeurzen
• opzetten klankbordgroep
• communities of practice
• bedrijfsbezoeken
• inrichten voorbeeldbedrijf
• excursies naar voorbeeldbedrijf
• bedrijfsbezoeken 
• best practices
• advies
• website
• nieuwsbrief
• vakbladen
• persberichten
• krantenartikelen
• advertorials
• radio
• televisie
• onderwijs
• etc.

12
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Voortgangsrapportage
Twee maal per jaar meldt Kennis moet stromen de 
voortgang aan de projectuitvoerders en eindgebruikers. 
Het eerste bericht komt na de jaarlijkse themadag, in 
het voorjaar, het tweede in het najaar. De verslagen 
worden aan het eind van het Innovatieprogramma KRW 
gebundeld. 

De verslagen bevatten:
• verslagen van themadagen en ideeën voor de invulling 

van volgende themadagen
• aankondigingen en verslagen van kennisbijeenkomsten, 

georganiseerd door Kennis moet stromen
• meldingen van nieuwe ontwikkelingen binnen 

projecten
• belangrijke resultaten van projecten en het belang 

daarvan voor verschillende doelgroepen
• reflecties van doelgroepen op projectresultaten, 

bijvoorbeeld in de vorm van interviews
• praktijkvoorbeelden uit projecten die goed omgaan 

met kennisuitwisseling
• informatie over relevante beleidsontwikkelingen en 

vragen die bij beleidsmakers leven
• weergaven van de gesprekken die het kernteam voert 

met de contactpersonen van de projecten van het 
Innovatieprogramma KRW

• meldingen van belangrijke ontwikkelingen en 
activiteiten buiten Kennis moet stromen

Wat doet Kennis moet stromen niet?

De sturing, kwaliteit en uitvoering van de 
individuele projecten blijft de verantwoordelijkheid 
van de projectuitvoerders binnen het 
Innovatieprogramma KRW. 

Kennis moet stromen gaat niet schrijven aan 
beleidsplannen of onderzoeksvoorstellen. 
Overheden, respectievelijk projectuitvoerders 
blijven hier zelf verantwoordelijk voor. 

TIP: maak onderscheid
Maak bij het uitwisselen of verspreiden van kennis 
onderscheid tussen verschillende doelgroepen en 
communicatiekanalen

early adopters << >> late adopters
beleidsmakers/belangengroepen << >> gebruikers
professionals << >> leken

massamedia << >> interpersoonlijke contacten
algemene pers << >> vakpers
nationaal << >> regionaal

13
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 Ton Baltissen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving:

 ‘Niemand kan het zo goed 
 vertellen als de kweker’

‘Ons projectplan voor een nieuw teeltsysteem is 
in de eerste tender gehonoreerd. Samen met een 
kweker ontwikkelen we een robuust gotensysteem 
voor de teelt van spillen, jonge bomen die later 
uitgroeien tot laanbomen. Het water met de 
voedingsstoffen  uit de goten vangen we op, 
we gaan na of we het systeem gesloten kunnen 
maken, maar ook het niet gesloten systeem zal 
al milieuwinst opleveren. De input met gewas-
beschermingsmiddelen proberen we tot een 
minimum te beperken, vooral voor herbiciden 
is dat zeer goed mogelijk.’
 
‘Niemand had gedacht dat het mogelijk zou zijn 
deze teelt uit de volle grond te halen. Het is een 
fantastisch voorbeeld. We organiseren open dagen, 
veel mensen komen kijken. De kweker die heeft 
meegewerkt treedt zelf op als ambassadeur van 
deze innovatie, niemand kan het zo goed vertellen 
als hij. We zien nu al dat andere kwekers het idee 
overnemen, ook voor andere teelten.’
 ‘We hadden het geluk dat de kweker 
zelf ook al iets wilde veranderen. Vanwege 
bedrijfscontinuïteit, problemen met de 
productkwaliteit, arbeidsomstandigheden, slechte 
bodemomstandigheden en voldoende arbeid in 
de toekomst wilde hij op zijn bedrijf intensiveren 
– schaalvergroting is in de regio niet haalbaar. Ook 
al stond het verbeteren van de waterkwaliteit bij 
hem niet op de eerste plaats, toch werd het milieu 
beter van zijn bedrijfseconomische ambities. Dat 
bleek een ideale combinatie.’
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Communicatie
Om Kennis moet stromen tot een succes te maken, is 
draagvlak voor de landbouwmaatregelen nodig bij de 
doelgroepen. Draagvlak houdt in dat de doelgroepen 
het eens zijn over welke maatregelen veelbelovend 
zijn en dat ze hun kennis daarover willen delen. Goede 
communicatie is daarvoor een belangrijke basis. 

Internet site
De producten van Kennis moet stromen zullen te 
vinden zijn op een internetsite: 
>> www.kennismoetstromen.nl 
De site geeft informatie over de bestaande én over 
voorgenomen vormen van kennisuitwisseling rondom 
de landbouwgerelateerde projecten binnen het 
Innovatieprogramma KRW. 
Andere relevante sites nemen links naar deze pagina 
op, denk bijvoorbeeld aan de sites van SenterNovem, 
STOWA, LNV, UvW of LTO.

Kernteam ‘on tour’ 
De landbouwprojecten binnen het Innovatieprogramma 
KRW vormen het hart van Kennis moet stromen. Het 
kernteam zal daar door regelmatige bezoeken aan de 
contactpersonen, nauw contact mee onderhouden. Zo blijft 
het kernteam op de hoogte van de voortgang en kan het 
mogelijke knelpunten op het gebied van kennisuitwisseling 
en beleidsrelevantie vroegtijdig signaleren. Een eerste 
gesprekkenronde heeft al plaatsgevonden in het voortraject 
van Kennis moet stromen.

Organisatie
Wie gaat wat doen om de doelen van Kennis moet 
stromen te halen binnen de gestelde termijn (2009-
2012)? 

Opdrachtgever 
De opdrachtgever van Kennis moet stromen is het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), 
Directoraat-Generaal Water (DGW). De opdrachtgever 
voert Kennis moet stromen uit in samenwerking 
STOWA en LNV.

Kernteam
Sturing en regie van Kennis moet stromen zijn 
noodzakelijk om de doelen te bereiken en de producten 
op te leveren. Dit zijn dan ook de hoofdtaken van het 
kernteam dat begin 2009 is opgericht. 
Het kernteam bestaat uit VenW (DGW), STOWA en 
twee vertegenwoordigers van LNV (DLG en DRZ). 
Als projectleider ondersteunt Deltares het kernteam.

Contactpersonen
Een contactpersoon van ieder landbouwproject 
binnen het Innovatieprogramma KRW fungeert voor 
Kennis moet stromen als aanspreekpunt. Zie voor 
contactpersonen van de eerste tender Bijlage 1.

Organisatie & Communicatie

Rol opdrachtgever:
• actief commitment tonen voor dit project, 

bijvoorbeeld door deel te nemen aan landelijke 
themadagen

• voortgang melden in relevante bestuurlijke 
overleggen

• toezicht houden op financiën

Rol kernteam:
• regie en sturing
• bewaken van de voortgang
• communicatie over de voortgang
• signaleren van nieuwe ontwikkelingen
• realiseren van de in dit plan van aanpak 

opgenomen resultaten en producten 
• afstemmen met andere (kennis)projecten 
• zonodig (op verzoek) inschakelen van externe 

adviseurs

Rol contactpersonen:
• actief meewerken en meedenken, bijvoorbeeld 

tijdens een landelijke themadag
• het kernteam aanspreken over de uitvoering
• ideeën aandragen voor kennisbijeenkomsten
• binnen het eigen project communiceren over 

Kennis moet stromen
• aanspreekpunt zijn voor het kernteam
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Omgeving
Kennis moet stromen heeft twee doelgroepen: de 
projectuitvoerders binnen het Innovatieprogramma 
KRW en – via hen – de eindgebruikers. Dat zijn 
agrarische ondernemers, overheden, erfbetreders en 
onderwijs. 

Het kernteam verzorgt daarnaast de afstemming met 
een aantal landelijke, inhoudelijk relevante overlegfora:
• Platform Landbouwemissies van de waterschappen
• KRW-overlegfora
• LTO-thema’s en -projecten

Er lopen vele initiatieven op het gebied van 
kennisontwikkeling en kennisuitwisseling binnen 
het kennisveld landbouw en water. Het kernteam 
identificeert de raakvlakken en volgt de ontwikkelingen. 
En waar dat meerwaarde heeft, zorgt het ook voor 
afstemming. Het kernteam zoekt naar succesvolle 
voorbeelden van kennisuitwisseling in andere projecten 
om daarvan te leren voor Kennis moet stromen. 
De vakinhoudelijke afstemming met andere projecten 
is de taak van de deelnemers aan de projecten van 
het Innovatieprogramma KRW zelf. Hieronder een 
kleine greep uit de vele initiatieven die zich richten op 
vernieuwingen in de landbouw:

Spade – Agro-biodiversiteit en duurzaam bodembeheer
Het stimuleringsprogramma Spade verzamelt kennis 
over duurzaam bodembeheer en agrobiodiversiteit, 
zowel uit studie en onderzoek als uit de agrarische 
praktijk. Dit levert informatie op die toepasbaar is 
in de praktijk van een agrarisch bedrijf. Uitgangspunt 
is behoud en/of verbetering van het financieel 
bedrijfsrendement van de agrarische activiteiten en de 
versteviging van de ‘license to produce’. Spade heeft een 
digitaal-portaal en zorgt er zo voor dat bruikbare kennis 
en nuttige tips bij de boer en tuinder terechtkomen.

InnovatieNetwerk – grensverleggend in Groen en Agro
Het InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende 
vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en 
groene ruimte en zorgt dat die door belanghebbenden 
in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties 
gericht op duurzame ontwikkeling en met een 
focus op de langere termijn. Deze vernieuwingen 
probeert InnovatieNetwerk in gang te zetten door 
het ontwikkelen van baanbrekende concepten die, 
eenmaal in praktijk gebracht, zorgen voor ingrijpende 
veranderingen. 

TransForum – Duurzaam ondernemen met kennis
Het innovatieprogramma TransForum wil de 
Nederlandse agro-sector en groene ruimte een 
duurzamer perspectief bieden. Het programma 
loopt tot eind 2010 – het is een tijdelijke impuls. Het 
perspectief dat TransForum in die periode ontwikkelt 
voor de Nederlandse agro-sector bestaat uit een 
boeket van verschillende productievormen die elkaar 
versterken. Samen vormen zij een solide basis voor 
het produceren van voldoende variëteit in voldoende 
verschillende verschijningsvormen om goed te kunnen 
aansluiten bij de verschillende maatschappelijke 
waarden. Het gaat daarbij om vormen van agrarische 
bedrijvigheid die passen in een metropolitane, 
of grootstedelijke, omgeving, met een hoge, 
geconcentreerde bevolkingsdichtheid en een grote druk 
op de ruimte. Dit leidt tot zeer specifieke marktkansen 
– van hoog-effectieve productie tot combinaties met 
zorg en welzijn – die zich alleen in een dergelijke 
omgeving kunnen ontwikkelen.

GLaMi – Glastuinbouw en Milieu
In Glastuinbouw en Milieu werken overheid en 
bedrijfsleven samen aan goede milieuprestaties van 
glastuinbouwbedrijven. Het is een initiatief van de 
Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu, een landelijk 
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platform waarin overheid en bedrijfsleven beleid op het 
gebied van glastuinbouw en milieu op elkaar afstemmen. 
Hiertoe is een convenant Glastuinbouw en Milieu 
afgesloten. Om de doelstellingen uit dit Convenant te 
bereiken kan de stuurgroep van GlaMi besluiten een 
project op te starten. Een overzicht van afgeronde en 
nog lopende projecten is te vinden op de website.

Telen met toekomst
Het praktijknetwerk “Telen met toekomst” 
bestaat sinds 2004. Het heeft als doel duurzame 
gewasbescherming en bemesting zo breed mogelijk in 
de praktijk toe te passen, met behoud van opbrengst 
en kwaliteit. Het convenant gewasbescherming en de 
gebruiksnormen voor bemesting stellen hiervoor de 
inhoudelijke kaders.

Koeien en Kansen
Het project Koeien en Kansen is een 
samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, 
proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en 
adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van LNV 
en Productschap Zuivel brengt het project voor de 
Nederlandse melkveehouderijsector de milieukundige, 
technische en economische gevolgen in beeld van 
de implementatie van toekomstig milieubeleid. Deze 
verkenning biedt de mogelijkheid de wetgeving te 
evalueren, voorstellen tot verbetering te onderzoeken 
en de sector te informeren over kosteneffectieve 
bedrijfsaanpassingen.

Meer weten over deze initiatieven?
Spade >> www.spade.nl
InnovatieNetwerk >> www.innovatienetwerk.org
TransForum >> www.transforum.nl
GLaMi  >> www.glami.nl
Telen met toekomst >> www.telenmettoekomst.nl 
Koeien en Kansen >> www.koeienenkansen.nl 
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Met het oog op het einde van het Innovatieprogramma 
KRW, de voorbereidingen op de tweede generatie 
stroomgebiedbeheerplannen en het vijfde 
Nitraatactieprogramma wil Kennis moet stromen in 
2012 helder voor ogen hebben welke maatregelen 
veelbelovend zijn. 

De planning in hoofdlijnen: 

Planning

Januari Derde landelijke themadag

April Rapportage Kennis moet stromen

Oktober Rapportage Kennis moet stromen

December  Afronding Kennis moet stromen

2012

Januari Tweede landelijke themadag

April Rapportage Kennis moet stromen 

Oktober Rapportage Kennis moet stromen

2011

Januari  Eerste landelijke themadag
 Inventariseren van behoefte aan 
 kennisbijeenkomsten
 Planning van bijeenkomsten

Maart Lanceren website
 
April Eerste rapportage Kennis moet
 stromen 

Oktober  Tweede rapportage Kennis moet
 stromen 

2010

Mei Formeren kernteam

Juli Eerste brainstormsessie

Oktober / Inventarisatie van kennisbehoefte 
 november onder de landbouwgerelateerde 
 projecten binnen het 
 Innovatieprogramma KRW 
 
December  Opleveren plan van aanpak

2009
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Lijst van projecten binnen Innovatieprogramma KRW, 
ingedeeld in thema’s. 
Van elk project volgt een korte omschrijving en wordt 
de contactpersoon gegeven. 

Natuurlijke zuiveringssystemen

KRW08083
Helofytenfilters in sloten: schoonheid door eenvoud
In dit project wil men de zuiverende werking meten 
van overjarig riet in bestaande sloten, dus van min 
of meer natuurlijke rietfilters, met verschillende 
beheerregimes en waterpeilen. Het laten overstaan van 
riet kan de doorstroming in deze sloten belemmeren en 
daarmee de afvoerfunctie negatief beïnvloeden en tot 
natschade leiden. In het project wordt daarom ook de 
doorstroming jaarrond gemeten. Er worden stoffen- en 
waterbalansen opgesteld om ook invloeden van buiten 
zoals kwel en wegzijging mee te nemen. Een enquête 
onder akkerbouwers en loonwerkers maakt onderdeel 
uit van het project. Bij de agrarische natuurvereniging 
Wierde en Dijk in Noord-Groningen is het laten 
overstaan van riet in tussensloten reeds praktijk in een 
kwart van de tussensloten. In dit gebied kan daarom 
snel een praktijkexperiment plaatsvinden.
Abco de Buck
T  0320-291111
E  abco.debuck@wur.nl

KRW08084 
Kringlopen natuurlijke zuiveringssystemen 
In dit project wordt de kosteneffectiviteit bepaald 
van helofytenfilters als zuiveringsysteem voor 
drainagewater in drie varianten, en slootwater in twee 
varianten, die in 2005, 2006 en 2007 op het PPO-
proefbedrijf in Vredepeel en langs de Eeuwseloop 
zijn aangelegd. Het gaat hier om zogenoemde 
‘constructed wetlands’; daarmee wordt bedoeld 
dat deze helofytenfilters bewust zijn aangelegd en 
voorzien van beperkte regelingen. Het gaat om 
vloeivelden waar het water horizontaal passeert. In 
2007 en 2008 zijn de eerste effecten gemeten. Om 
beter inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van 
deze systemen moet de meetperiode met twee jaar 
verlengd worden. De nadruk ligt op het meten van het 
zuiveringrendement. De kosten worden onderzocht in 
een perspectievenstudie. 
Janjo de Haan
T  0320-291111
E  janjo.de haan@wur.nl

Nieuwe teelten of teeltsystemen 

KRW08040 
Teelt de grond uit
Dit project ontwikkelt een geheel nieuw teeltsysteem 
voor de (laan)boomteelt, waarbij de teelt niet meer 
in de volle grond plaatsvindt maar in goten, dus uit de 
grond. Dit biedt mogelijkheden om water te recirculeren 
en de gift van nutriënten en gewasbeschermingsmidde
len te reduceren en beter te beheersen. Het systeem 
heeft daarnaast ook voordelen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en logistiek. Behalve in de 
boomteelt kan het systeem zeer waarschijnlijk ook 
worden toegepast bij andere vollegrondteelten. Voor 
deze andere vollegrondteelten wordt een beperkt aantal 
tests meegenomen in het project.
Ton Baltissen
T  0252-462111
E  ton.baltissen@wur.nl

KRW08037 
Ontwerpen en ontwikkelen van emissievrije teeltsystemen 
in de glastuinbouw
Zowel bij grondgebonden teelt als huidige 
substraatteelten in de glastuinbouw komen nutriënten 
en restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het 
grond- en oppervlaktewater terecht, of ze beïnvloeden 
de werking van RZWI’s negatief. In glastuinbouw-
concentratiegebieden heeft de glastuinbouwsector 
daardoor een behoorlijk negatieve impact op de 
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Dit project 
beoogt tijdens ontwerpsessies een programma van 
eisen te formuleren voor een nieuw wateremissievrij 
teeltsysteem met nulemissie als belangrijkste 
uitgangspunt. Op basis hiervan worden prototypen van 
componenten ontwikkeld en onder gecontroleerde 
omstandigheden getest. Uitgegaan wordt van de 
specifieke behoeften van individuele planten, vandaar de 
naam precisietuinbouwsysteem, PTS. Er wordt gebruik 
gemaakt van deeloplossingen en ervaringen uit eerder 
gestarte innovatietrajecten.
Ellen Beerling
T  0317-485670
E  ellen.beerling@wur.nl

KRW08038 
Chrysantenteelt in Substraatbedden
Dit project ontwikkelt een niet-grondgebonden 
teeltsysteem voor chrysanten met als doel nulemissie 
naar de bodem. Chrysant is het belangrijkste 

Bijlage I
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grondgebonden gewas onder glas in Nederland. Eerdere 
initiatieven hiervoor zijn niet geslaagd door te hoge 
kosten en wortelziekten. De aanvragers verwachten 
nu tot een oplossing te komen door gebruik te maken 
van andere, goedkopere substraatmaterialen en 
ander watermanagement. In 2009 wordt het systeem 
ontwikkeld in een proefkas van WUR Glastuinbouw en 
in 2010 vinden praktijkexperimenten plaats bij enkele 
telers. 
Tycho Vermeulen
T  0317-483460
E  tycho.vermeulen@wur.nl

KRW08073 
Inzet van (nieuwe) stikstofvanggewassen 
Dit project probeert de nadelen van zogenaamde 
vanggewassen te ondervangen. Vanggewassen worden 
na de hoofdteelt toegepast om stikstof op te nemen en 
daarmee te voorkomen dat stikstof uitspoelt. Nadelen 
van de huidige vanggewassen zijn vorstgevoeligheid en 
het risico op aaltjes. In dit project gaat men op zoek 
naar andere, voor Nederland nieuwe vanggewassen, die 
niet de genoemde nadelen hebben. Dit gebeurt onder 
meer door literatuur- en databaseonderzoek. Ook 
gebruikt men de ervaringen uit het project ‘Nutriënten 
waterproof’, waarin experimenteel wat nieuwe 
vanggewassen zijn uitgezaaid, waarvan een aantal enig 
perspectief liet zien. Vervolgens worden op geschikte 
locaties met veelbelovende gewassen veldproeven 
gedaan in een praktijkexperiment. 
Bert Smit
T  0317-480524
E  bert.smit@wur.nl

KRW08069 
Dieper wortelen, beter benutten, minder verliezen
Dit project onderzoekt maatregelen die de 
bewortelingsintensiteit en de worteldiepte vergroten. 
Hiermee beoogt men de nutriëntenbenutting door 
de plant te verbeteren en zo te voorkomen dat een 
overmaat aan ongewenste stoffen de waterkwaliteit 
beïnvloedt. Binnen twee jaar wordt ingezet op een 
prototypering van praktijkrichtlijnen en verder 
praktijkonderzoek. De doelstelling van het project is 
om het landbouwkundig optimum in de aanwending van 
voedingsstoffen substantieel dichter bij milieukundige 
doelstellingen te brengen. 
Nick van Eekeren
T  0343-523 860
E  n.vaneekeren@louisbolk.nl

Leren door te doen, 
toepassen van maatregelen

KRW08081 
Boeren als waterbeheerders
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft 
een stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers 
opgesteld. De bijbehorende uitvoeringssystematiek 
wordt in dit project opgesteld en uitgetest. Het project 
omvat het opstellen van een werkbare beheerregeling, 
het uitwerken van maatregelenpakketten, het 
opzetten van een organisatiestructuur, het uittesten 
van het natuurlijkvriendelijk inrichten van oevers en 
het afsluiten van overeenkomsten met agrariërs, het 
opstellen van een monitoringplan, het verzamelen van 
kosten en effecteninformatie en communicatie over de 
resultaten.
Nicolaas van Everdingen 
T  06-43148464
E  nicolaas@watermaatwerk.nl

KRW08077 
Een KRW-gebiedspilot in agrarisch Noordoost Nederland 
(samen aan de slag met nutriëntenkringlopen)
Het doel is om voor twee gebieden in het beheergebied 
van waterschap Hunze en AA’s een plan van aanpak 
te ontwikkelen en te implementeren voor verbetering 
van de kwaliteit van het regionale oppervlaktewater. 
Dit plan wordt in een samenwerkingsverband met 
boeren, een waterschap en provincies ontwikkeld en 
geïmplementeerd. In eerste instantie wordt gezocht 
naar maatregelen die het economisch rendement van 
landbouwbedrijven in stand houden, vervolgens naar 
kosteneffectieve maatregelen voor waterbeheerders. 
Niet alle onderdelen van de plannen kunnen al in de 
projectperiode worden geïmplementeerd. Daarom 
is één van de projectresultaten het realiseren van 
samenwerkingsverbanden met alle actoren. De 
kern van de aanpak is het sluiten van kringlopen van 
grondgebonden landbouwbedrijven om zo de verliezen 
van nutriënten te verminderen. De pilotgebieden zijn 
bedoeld als leeromgeving. Er is ook uitwisseling met het 
buitenland: Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië.
Dit project wordt uitgevoerd samen met het 
hierna beschreven project KRW08086 Kringlopen 
regiomodule Zuidoost Nederland.
Frans Aarts
T  0317-480577
E  frans.aarts@wur.nl
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KRW08086 
Kringlopen regiomodule Zuidoost Nederland
In een vijftal pilots worden acties uitgeprobeerd en 
methodes ontwikkeld voor samenwerking in landelijke 
gebieden om de waterkwaliteit te verbeteren en op 
termijn te voldoen aan de KRW. Dit geschiedt in 
gebieden waar de doelen van de KRW niet kunnen 
worden gehaald, zelfs niet bij aangescherpt beleid. Het 
doel is om nutriëntenkringlopen zoveel mogelijk te 
sluiten en er wordt gewerkt van klein naar groot (plek - 
perceel - perceelsloot - bedrijfsloot - waterschapssloot 
- deelstroomgebied). Onvermijdelijke verliezen op 
laag niveau worden zoveel mogelijk teruggebracht 
op een hoger niveau. Zo vangt men in de sloot af- en 
uitspoeling op die via bagger of biomassa teruggebracht 
wordt in het bedrijf. Er worden bedrijfsactieplannen 
opgesteld en nieuwe maatregelen gedemonstreerd. 
Dit project wordt uitgevoerd samen met het hiervoor 
beschreven KRW08077 Een KRW-gebiedspilot in 
agrarisch Noordoost Nederland.
Janjo de Haan
T  0320-291111
E  janjo.de haan@wur.nl

KRW08054 
Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw
Het project onderzoekt of een integrale brongerichte 
bedrijfsmatige aanpak de emissies van nutriënten en 
andere probleemstoffen van agrarische bedrijven naar 
het oppervlaktewater kan verminderen. De integrale 
benadering richt zich op drie belangrijke bronnen van 
afspoeling: het erf (perssappen, percolaatwater en 
regenwater, de slootkant (maaisel) en het perceel (mest 
en gewasbeschermingsmiddelen).
Renske Klein
T  030-258 2550
E  renske.klein@provincie-utrecht.nl

KRW08072 
Praktijkexperiment snelle detectie schimmelsporen
Dit project ontwerpt en bouwt een systeem dat 
met behulp van DNA-technologie schimmelsporen 
in de lucht detecteert. Het systeem wordt in een 
praktijkexperiment getest bij enkele akkerbouwers. 
De haalbaarheid van de technologie is in een eerder 
onderzoek aangetoond. Het doel van de inzet van 
het systeem is het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
te verminderen. De aanvragers verwachten dat telers 
sneller en gerichter kunnen reageren op schimmeldruk 
en zo onnodige bespuitingen met bestrijdingsmiddelen 

kunnen voorkomen. Op basis van de resultaten van 
dit praktijkexperiment wordt een kosten-batenanalyse 
gemaakt.
Gijsbert Jansen
T  058-2882544
E  g.j.jansen@aquaexplorer.nl

Aanpak nutriëntenkringloop 
om emissies te reduceren

KRW08091 
Het gebruik van nitraatreducerende en fosfaatbindende 
materialen om lekken in nutriëntenkringlopen te dichten
Het in deze module voorgestelde onderzoek heeft 
als doel maatregelen te ontwikkelen om lekken 
in nutriëntenkringlopen op de scheiding tussen 
landbouwperceel en sloot te dichten: fosfaatverwijdering 
door ijzerhoudend materiaal toe te passen, 
stikstofverwijdering door koolstofrijke organische 
stof te gebruiken in sleuven, ‘denitrification walls’ of 
filtersystemen. De combinatie van beide toepassingen 
kan mogelijk ook zware metalen en arseen afvangen. 
De maatregelen zijn gericht op gronden met grote 
nutriëntenverliezen, zoals fosfaatlekkende gronden of 
gronden in de bloembollen- en boomkwekerijsector.
Gerwin Koopmans
T  0317-483842
E  gerwin.koopmans@wur.nl

KRW08035 
Onderzoek terugdringing fosfaatafspoeling van boerenland
Het doel van dit project is te onderzoeken wat de 
invloed is van bepaalde maatregelen op de directe 
afspoeling van fosfaat vanaf het boerenbedrijf naar het 
oppervlaktewater. De gangbare opvatting was dat de 
uitspoeling van fosfaat voornamelijk verliep via het 
grondwater naar het oppervlaktewater. Volgens de 
initiatiefnemers toont recent onderzoek aan dat de 
directe afspoeling van fosfaat van het land naar het 
oppervlaktewater een veel grotere bijdrage levert 
aan de eutrofiëring van het oppervlaktewater dan 
voorheen werd gedacht. In dit project worden boeren 
uitgenodigd om in samenspraak met wetenschappers 
zelf kosteneffectieve maatregelen te ontwikkelen en te 
implementeren die inpasbaar zijn in het boerenbedrijf 
om de directe afspoeling van fosfaat naar het 
oppervlaktewater te verminderen.
Erik van Slobbe
T  0317-486549
E  erik.vanslobbe@wur.nl
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KRW08085
Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige afspoeling
Er zijn aanwijzingen dat oppervlakkige afspoeling, 
ook in vlakke gebieden, een belangrijke route kan zijn 
waarlangs nutriënten het oppervlaktewater bereiken. 
Dit project onderzoekt daarom of het blokkeren van 
de oppervlakkige afvoer een efficiënte manier is om 
de nutriëntenvracht te reduceren. Het project bestaat 
uit vier onderdelen. Ten eerste: identificeren van de 
risicoplekken met een bestaand GIS-tool; Vervolgens: 
de omvang meten van de oppervlakkige afspoeling 
op gras- en bouwland; Daarna: ontwikkelen van een 
bemestingstool om incidentele verliezen te voorkomen; 
Tot slot: ontwikkelen van grondmaatwerk. 
Harry Massop
T  0317-486441
E  harry.massop@wur.nl

Innovaties in bedrijfsvoering 

KRW08089 
Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen door innovatief 
weerpalen- en waarschuwingssysteem voor ziektebestrijding
Dit project combineert een landelijk meetnet van meer 
dan 60 weerstations met kennis over de ontwikkeling 
van ziektes in fruit- en boomteelt en kennis over 
afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Het 
beoogde resultaat is een beslissingsondersteunend 
systeem dat het aantal bespuitingen met gewas-
beschermingsmiddelen kan beperken. Telers krijgen 
toegang tot de informatie via een website.
Peter Frans de Jong
T  0488-473744
E  peterfrans.dejong@wur.nl

KRW08050
Puridrain
Het project is gericht op het praktijkrijp maken van 
technologie voor het ter plekke zuiveren van drainwater door 
verwijdering van milieubelastende stoffen uit de landbouw 
zoals nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. In 
dit project wordt specifiek gekeken naar de landbouwsituatie 
in de bollenteelt in Noord- en Zuid-Holland en de 
akkerbouw in Noord-Brabant. Het einddoel van dit project 
is een in de landbouwpraktijk toepasbare en economisch 
haalbare zuiveringstechnologie voor drainwater voordat het 
in het oppervlaktewater stroomt. 
Stefan Jansen
T  030-2564828
E  stefan.jansen@deltares.nl

Peilgestuurde drainage

KRW08095 
Onderzoek naar waterkwaliteitseffecten van peilgestuurde 
diepe drainage, Provincie Zeeland, praktijkexperiment
Dit project beoogt in het veld de effectiviteit van 
peilgestuurde drainage in de Zeeuwse bodemprofielen 
vast te stellen op de vermindering van de 
stikstofconcentratie in het oppervlaktewater. Door een 
dieper gelegd, peilgestuurd drainagesysteem poogt men 
de verblijftijd, met name van de snellere component, 
van het grondwater te verlengen. Studies hebben 
uitgewezen dat nitraat-stikstof effectief kan worden 
afgebroken bij een langere verblijftijd in een anaërobe 
zone. Dit project onderzoekt drains onder de laagste 
grondwaterstand. Uitspoeling via scheuren wordt 
hiermee ook voorkomen. Het resultaat van het project 
is een modelmatig conceptueel inzicht op basis van een 
veldproef. 
Welmoed Hollemans
T  0118-631127
E  wa.hollemans@zeeland.nl
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