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Jaarrapportage 2021 – PPS Integrale aanpak gewasbescherming voor de 

akkerbouw op zand  
 

1. Projectinformatie 

1.1 Organisatie/financiering 
(keuze maken) 

TKI A&F/TKI T&U/WR-PPS/overig 

1.2 Projectnummer LWV19093 

1.3 Project titel Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op 

zand 

1.4 Projectleider  
(naam en emailadres) 

Marleen Riemens, marleen.riemens@wur.nl 

1.5 Startdatum (dd-mm-jjjj) 1-1-2020 

1.6 Einddatum (dd-mm-jjjj) 31-12-2023 

1.7 MMIP primair (nummer en 
naam van het MMIP, zie 
overzicht bijlage 1) 

A2 Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-

ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en 

oppervlaktewater 

1.8 MMIP secundair (deze 
alleen invullen als er een 2e 
MMIP is waar het project aan 
bijdraagt) 

 

 

2. Projectomschrijving 

2.1 Samenvatting Geef een korte samenvatting van wat het project inhoudt en beoogt. Het gaat 
om een publiek beschikbare samenvatting (doel, bijdrage aan de missie, op te leveren resultaten in 
termen van kennis voor doelgroep x en de partners in het project). 

De ambitie van de akkerbouw is helder: in 2030 is de sector koploper in aantoonbaar duurzame 

teeltmethoden. Dat vraagt om een integrale aanpak die een robuust teeltsysteem met weerbare 

planten centraal stelt. In de komende vier jaar wordt binnen de PPS ‘Integrale aanpak 

gewasbescherming voor de akkerbouw op zand’ gewerkt aan praktische maatregelen, specifiek 

voor telers op de zandgronden. De teeltmethode voor akkerbouw op zand kan op onderdelen 

wezenlijk verschillen van teelten op andere typen grond grondsoorten. Mede daarom is in februari 

de publiek-private samenwerking (PPS) ‘‘Integrale aanpak gewasbescherming voor de Akkerbouw 

op zand’ officieel van start gegaan. De PPS wordt uitgevoerd door Wageningen University & 

Research op initiatief van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw in samenwerking met 13 andere 

private partijen. Gedurende de periode 2020-2023 wordt kennis verzameld voor een integrale 

aanpak voor de akkerbouw op zandgronden. Kennisinstellingen, veredelings- en teeltbedrijven, 

toeleveranciers en adviesorganisaties zetten samen concrete stappen richting een robuust 

teeltsysteem. Dit is een integrale aanpak, niet alleen van de gewasbescherming, maar van de 

bedrijfsvoering als geheel. De natuurlijke omgeving, bodem, waterbeheer en bemesting zijn 

immers mede bepalend voor een al dan niet gezond gewas. Gewasrotatie en keuze uit (weerbare) 

rassen zijn belangrijke elementen voor een duurzaam teeltsysteem. 

 

De daarvoor benodigde kennis voor akkerbouwteelten op de zandgronden wordt ontwikkeld via 

de recent gestarte PPS. Integrated Crop Management – ook wel geïntegreerde gewasbescherming 

mailto:marleen.riemens@wur.nl
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– vormt de basis van dit project. Hierin staat de samenhang van de hele bedrijfsvoering centraal. 

Thema’s als gewasrotatie, weerbare rassen, bodembeheer, monitoring in het seizoen en gerichte 

bestrijding zijn daar uiteraard onderdeel van. In verschillende deelprojecten komen deze aspecten 

aan de orde. Er wordt kennis ontwikkeld die ingezet kan worden om praktische handvaten te 

geven bij het ontwikkelen en uitbouwen van beslissingsondersteunende systemen voor 

akkerbouwers. 

2.2 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en de 

MMIP’s?  

Het resultaat van deze PPS is een uitgewerkte integrale agro-ecologische systeem aanpak voor 

akkerbouwers op de zandgronden waarmee zij voor hun specifieke situatie in staat zijn keuzes te 

maken die leiden tot een robuust teeltsysteem en een sterk verminderde afhankelijkheid van 

chemische gewasbescherming, met ecologisch en economische perspectief op de korte en lange 

termijn. Hiermee draagt de PPS direct bij aan het realiseren van ambities die zijn geformuleerd in 

onder meer de LNV visie op kringlooplandbouw, LNV Visie Gewasbescherming, en het Actieplan 

Plantgezondheid van BO Akkerbouw en daarmee doelen van MMIP A2 t.a.v. verminderen van 

emissie van gewasbeschermingsmiddelen, een gezonde bodem en een economisch perspectiefvol 

teeltsysteem voor telers. 

2.3 Motivatie Licht toe waarom dit project passend en nodig is binnen het MMIP 

Door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen, aangevuld met nieuwe 

technologieën waarmee schadelijke emissies verder teruggedrongen worden, kunnen stappen 

richting realisatie van duurzame teeltsystemen met nagenoeg geen emissies van 

gewasbeschermingsmiddelen gezet worden. Dit vergt een integrale aanpak, niet alleen van de 

gewasbescherming, maar van de bedrijfsvoering als geheel. De natuurlijke omgeving, bodem, 

waterbeheer en bemesting zijn immers mede bepalend voor een al dan niet gezond gewas. 

Gewasrotatie en keuze uit (weerbare) rassen zijn belangrijke elementen voor een duurzaam 

teeltsysteem.  Doel van dit project is deze integrale aanpak voor de akkerbouw op de zandgronden 

mogelijk te maken en de daarvoor benodigde kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. 

Hiermee draagt deze PPS direct bij aan de doelen van MMIP A2. 

2.4 Resultaat Zo SMART mogelijke beschrijving van de beoogde resultaten van het project. Het 
gaat om zowel de inhoudelijke resultaten (in relatie tot vraag 2.2) als resultaten zoals 
bijeenkomsten en rapporten. Geef zoveel mogelijk ook de planning per jaar. 

2021 

 

Communicatie uitingen: 

• Projectwebsite, www.wur.nl/akkerbouwopzand waar alle informatie wordt gebundeld 

• 4 nieuwsbrieven (zie projectwebsite) 

• Leaflet PPS – integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand (zie 

projectwebsite) 

• Ca. 10 vakbladartikelen (zie hieronder) 

• Bijdrage aan de open dag ‘Dàg, Onkruid’ https://www.akkerwijzer.nl/onkruiddag/  

• Organisatie van de Plant- en bodemgezondheidsdag in Vredepeel samen met PPS Beter 

bodembeheer: Informatie en filmpjes Plant- en Bodemgezondheidsdag  

• Bijdrage aan De Groenbemesterdag in Westmaas + bijdrage aan de online 

groenbemesterdag 

• Communicatie via social media  

http://www.wur.nl/akkerbouwopzand
https://www.akkerwijzer.nl/onkruiddag/
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Informatie-en-filmpjes-Plant-en-Bodemgezondheidsdag.htm
https://www.akkerwijzer.nl/groenbemesterdag/


3 
 

• Communicatie via partners in de PPS 

2021 inhoudelijk 

 

WP1 

Omschrijf het inhoudelijke resultaat voor 2021. 

In Vredepeel is de veldproef voor het tweede jaar op rij uitgevoerd om de ontwikkelde ICM 

strategie te toetsen. Ten opzichte van 2020 hebben enkele updates plaatsgevonden in de ICM 

strategie: met name rassenkeuzes en strategieën voor directe bestrijding zijn aangepast. Door het 

relatief koude en natte jaar was vooral de schimmelbestrijding een uitdaging in 2021.  

Naast de veldproef is in 2021 een kuipenproef met lelie gestart. Hierin wordt gekeken naar het 

effect van verschillende voorvruchten op de ontwikkeling en gezondheid van de lelies. De effecten 

daarvan worden in opvolgende jaren gemeten. 

 

WP2 

De gewasbescherming van de toekomst probeert zoveel mogelijk ziekten en plagen te voorkomen.  

Pas als de grenzen van weerbaarheid overschreden (dreigen te) worden wordt ingegrepen met 

maatregelen. Beslissingsondersteunende systemen hebben als doel deze grenzen in beeld te 

brengen en te waarschuwen voorafgaande aan overschrijding. Alternaria solani staat model voor 

een aantal ziektes waarvoor gewasresten een belangrijke inoculumbron zijn, o.a. andere Alternaria 

spp., Cercospora, Fusarium, Sclerotinia en Botrytis spp. Om de ziektedruk vanuit de bouwvoor en 

vanuit de omgeving in beeld te brengen is onderzoek gedaan naar (spat)verspreiding van sporen, 

beschrijving van de fysiologische leeftijd (vatbaarheid) van het gewas en infectiemomenten. Dit 

zijn de bouwstenen van de ICM-BOS in ontwikkeling. 

Daarnaast is een bestaand Phytophthora BOS systeem getoetst m.b.t. de omgang met resistente 

rassen. Resistentie werd gebruikt om het moment van eerste bespuiting uit te stellen tot 5 

spuitmomenten na eerste infectie in de regio. Onder de extreme ziektedruk van 2021 was dit 1 

spuitmoment teveel waardoor aantasting ontstond in de resistentere rassen. 

Het valse meeldauw resistente ras Hylander werd niet extra beschermd met fungiciden tegen 

infectie door valse meeldauw. In de 2e helft van het seizoen werd ook dit ras aangetast door valse 

meeldauw. De grenzen aan de weerbaarheid van dit systeem zijn in 2021 overschreden waardoor 

in het vervolg een weerbaarheid ondersteunende spuitstrategie op zijn plaats is. 

 

WP3 

Voor de veldproef 2021 is het rassenpakket in het ICM deel van de veldproef verder aangepast aan 

de ervaringen van 2020 en (nieuwe) beschikbaarheid van nuttige resistenties. Er wordt 

geprobeerd middels extra nuttige resistenties de ICM strategie onderscheidend te maken van de 

referentie strategie. De rassen zoals die in het referentie- en ICM systeem geteeld werden, 

inclusief de belangrijkste onderscheidende eigenschappen van de ICM-rassen zijn beschreven in 

onderstaande tabel:  

 

 Referentie ICM Onderscheidende 

eigenschap ICM 

ras(sen) 

Gewas  1 2  

Aardappel Fontane Muse Cammeo Hoog resistent tegen 

Phytophthora 
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Suikerbiet Annemartha Annemartha Annemartha Hoog tolerant tegen 

Cercospora 

Ui Rs 07751481 Hylander  Hoog resistent valse 

meeldauw 

Peen Nerac Norway  Iets sterker tegen 

meeldauw 

Mais Skandik Dakini  Gelijkwaardig, 

Skandik CFS vrij zaad 

Wintergerst Rafaela Rafaela   

 

Daarnaast is voor de resistentere rassen de beheersingsstrategie aangepast om minimaal te 

spuiten. Op resistentere aardappelrassen werd later in het seizoen begonnen met preventieve 

Phytophthorabespuitingen. Voor suikerbiet werden in het laatste 1/3 deel van het seizoen 

fungicidenbespuitingen afgewisseld met chitosanbespuitingen. Hylander werd als valse meeldauw 

resistent ras niet extra beschermd tegen valse meeldauw. 

 

WP4 

Omschrijf het inhoudelijke resultaat voor 2021. 

Er is een veldproef uitgevoerd voor de beheersing van Rhizoctonia in aardappelen gericht op 

infectie vanuit de grond. In de proef lagen 14 objecten. In 2021 waren 2 micro-organismen en een 

fysische behandeling in staat het niveau van een rijentoepassing met een fungicide te evenaren. 

Echter dat effect bleek er niet meer te zijn bij de oogst.  

In 2020 is in een veldproef de waardplantstatus van verschillende groenbemesters voor het plant 

parasitaire aaltje Trichodorus similis en de bodemschimmel Verticllium dahliae onderzocht. In het 

voorjaar van 2021 werd bij bladkool, luzerne en een mengsel van groenbemesters een geringe 

maar significante toename van T. similis vastgesteld.  Echter bij de goede waard gele mosterd 

werd geen toename van de besmetting waargenomen. De verschillende groenbemesters hadden 

geen effect op de Verticillium besmetting.  In 2021 is een  nateelt aardappelen (Santana) 

uitgevoerd.  Bij alle groenbemesters (als voorvrucht) werd een vrij zware aantasting van 

kringerigheid vastgesteld.  Kringerigheid wordt veroorzaakt door het tabaksratelvirus dat door 

trichodoride aaltjes wordt overgebracht.  

In 2021 is een herhaling van de groenbemesterproef uitgevoerd.  

Voor onkruidbeheersing in ui is in 2020 en 2021 gekeken naar het effect van laagdikte bij het 
gebruik van compost in de zaairij. Hoewel de resultaten laten zien dat een compostlaag van 2 cm 
dikte een goede bijdrage kan leveren aan onderdrukking van onkruidkieming met behoud van 
opkomst, is grote variatie in kwaliteit (EC-waarde) van compost een beperkende factor voor brede 
toepassing van deze techniek. In een aanvullende kiemproef bleek dat voor peen de kwaliteit van 
compost nog beperkender is dan voor ui.  
In een tweede proef zijn drie strategieën voor mechanische onkruidbestrijding getest in zaaiuien 
die in perspotten zijn gezaaid en uitgeplant. Een combinatie van eggen en camera gestuurd 
schoffelen lijkt te resulteren in een betere onkruidbeheersing en opbrengst dan enkel eggen of 
schoffelen. Wel bemoeilijkte het koude voorjaar in 2021 de initiële groei van de uien, waardoor 
perspotjes tijdens het eggen losraakten. 
De derde proef was een combinatie van chemische, mechanische en fysische onkruidbeheersing, 
waarbij het tijdstip van branden een belangrijke factor was. Het branden van zaaiuien in het 2-blad 
stadium resulteerde in een betere onderdrukking van onkruiden, met name wanneer dit werd 
gevolgd door een chemische onkruid beheersingsstrategie. Echter bleef de opbrengst bij branden 
in het 2-blad stadium ongeveer een derde achter t.o.v. branden in het kramstadium. Mogelijke 
oorzaak waren verschillen in intensiteit van het branden. 
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WP5 

Omschrijf het inhoudelijke resultaat voor 2021. 

In 2021 is een bedrijfseconomische analyse uitgevoerd om de ICM-strategie te vergelijken met het 

referentiesysteem. In 2020 hadden Alternaria en Cercospera een negatieve impact op de 

opbrengsten van aardappel en suikerbiet. Verder komt uit de analyse naar voren dat de kosten 

van het ICM-systeem dalen, enkele uitzonderingen per gewas daargelaten. De kosten van 

meststoffen liggen in het ICM-systeem hoger door het gebruik van vaste mest in plaats van 

drijfmest. Naar verwachting zal dit echter een positief effect hebben op de bodemkwaliteit en 

hiermee positief bijdragen aan het economische saldo over een aantal jaren. 

 

 

 

 

Jaarrapportage (svp ook laatste jaar invullen) 

3. Status project 

3.1 Status project 
(keuze maken) 

project loopt op schema 

3.2 Toelichting incl. 
voorziene 
wijzigingen t.o.v. het 
oorspronkelijke 
werkplan 

In 2021 is het project grotendeels uitgevoerd zoals gepland, een deel van 
de excursies hebben online plaatsgevonden ivm de covid 19 maatregelen. 
In WP4 is de proef waarin gezocht werd naar maatregelen om het 
aardappelgewas langer vitaal te houden en daardoor de Alternaria 
epidemie te vertragen gestopt. De reden hiervoor dat het aangeleverde 
pootgoed een mengsel bleek van 2 rassen, waarvan de 1 een  
Phytophthora robuust ras zoals gepland en het andere ras gevoelig. 
Daarmee was er een situatie ontstaan waarbij de resultaten moeilijk nog te 
duiden waren. Daarop is besloten geen energie en middelen meer in deze 
proef te steken. De proef wordt in 2022 uitgevoerd.  

 

4. Behaalde resultaten 

4.1 Korte beschrijving van de inhoudelijke resultaten en hun bijdrage aan het MMIP (zoals 
beschreven in 2.2)  

In 2020 is een systeemproef aangelegd waarin het in WP1 ontworpen systeem getoetst en 

vergeleken kan worden met gangbare praktijk. Basis vormde een analyse van de problematische 

gewas-pathogeen/parasiet/onkruid combinaties. In 2020 is een integrale aanpak opgesteld voor 

ziekten, plagen en onkruiden en in het veld getoetst. De resultaten zijn besproken en gedeeld met 

de stuurgroep en klankbordgroep.  Deze is in 2021 bijgesteld op basis van de resultaatevaluatie 

2020 en opnieuw getoetst. Belangrijkste wijzigingen waren de keuzes voor andere rassen voor 

sommige gewassen (betere resistenties) en aangepaste strategieën en middelkeuzes naar 

aanleiding van de resultaten van 2020.  
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In WP 2 kennis ontwikkeld die essentieel is voor de ontwikkeling van beslissingsondersteunende 

systemen voor de beheersing van schimmelziekten: spatverspreiding van sporen, en 

infectiemomenten in relatie tot leeftijd van het gewas.  

 

In WP 3 is een strategie ontwikkeld voor beheersing van ziekten en plagen voor de rassen in het 

ICM systeem, gericht op vermindering van afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

In WP 4 is deelonderzoek gedaan naar ontbrekende puzzelstukken voor het systeem: 

• Beheersing van onkruiden in groentengewassen; 

• Bewaarkwaliteit van aardappel irt bodemgebonden ziekten; 

• Waardplantstatus van groenbemesters voor aaltjes en Verticillium 

 

In WP 5 is een economische doorrekening gemaakt van het systeem over het jaar 2020  

 

De ontwikkelde kennis levert een bijdrage aan de ontwikkeling van (componenten van) een 

integrale aanpak voor ziekten, plagen en onkruiden op zandgrond. Daarmee wordt direct 

bijgedragen aan  MMIP  A2 t.a.v. verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen, een 

gezonde bodem en een economisch perspectiefvol teeltsysteem voor telers. 

4.2 Deliverables (bijeenkomsten en andere output, die niet benoemd wordt in 4.3 en 4.4)  

 

4.3 Communicatie (lijsten) 

4.3.1 Wetenschappelijke artikelen en hun doi (Digital Object Identifiers) 

Artikelen volgen aan het einde van het project 

4.3.2 Rapporten/artikelen in vakbladen 

• WUR: juiste rassenkeuze wordt steeds belangrijker - Nieuwe Oogst 

• Topbodem › ‘Ambities realiseren met geïntegreerde teelt’ | Akkerwijzer.nl - Nieuws en 

kennis voor de akkerbouwers 

• De Groenbemesterdag: meer waarde van de groen(e)bemester › De Groenbemesterdag | 

Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers 

• Topbodem › Fotoserie: Plant- en bodemgezondheid samengebracht op themadag | 

Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers 

• Onkruiddag - Home › Onkruiddag | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de 

akkerbouwers 

• Serie Onderzoek: zoeken naar robuust teeltsysteem voor akkerbouw op zand | 

Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers 

• Gewasbescherming in de toekomst vraagt om een integrale aanpak | Trekkerweb.nl - 

Mechanisatienieuws voor de landbouw en groensector 

• https://www.boerderij.nl/bouwplan-is-de-sleutel 

• Arie Dwarswaard, oa in samenwerking met Marie Wesselink: “ Verschraling percelen 

dreigt voor lelies ZO-Nederland”. Greenity 16 juli 2021 

 

 

 

 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/09/22/wur-juiste-rassenkeuze-wordt-steeds-belangrijker
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/422056-ambities-realiseren-met-geintegreerde-teelt/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/422056-ambities-realiseren-met-geintegreerde-teelt/
https://www.akkerwijzer.nl/groenbemesterdag/
https://www.akkerwijzer.nl/groenbemesterdag/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/422030-plant-en-bodemgezondheid-samengebracht-op-themadag/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/422030-plant-en-bodemgezondheid-samengebracht-op-themadag/
https://www.akkerwijzer.nl/onkruiddag/
https://www.akkerwijzer.nl/onkruiddag/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/421410-serie-onderzoek-zoeken-naar-robuust-teeltsysteem-voor-akkerbouw-op-zand/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/421410-serie-onderzoek-zoeken-naar-robuust-teeltsysteem-voor-akkerbouw-op-zand/
https://www.trekkerweb.nl/artikel/403332-integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-akkerbouw-op-zand/
https://www.trekkerweb.nl/artikel/403332-integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-akkerbouw-op-zand/
https://www.boerderij.nl/bouwplan-is-de-sleutel
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4.3.3 Overige communicatie-uitingen (inleidingen/posters/radio-tv/social 
media/workshops/beurzen) 

• PPS Akkerbouw op zand (agrifirm.nl) 

• PPS | Integrale aanpak gewasbescherming voor de… | BO Akkerbouw (bo-akkerbouw.nl) 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6781122700741103616?updateEnti
tyUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A678112270074
1103616%29 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6841332025966792704?updateEnti
tyUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A684133202596
6792704%29 

• https://www.linkedin.com/posts/bo-akkerbouw_over-plant-en-bodemgezondheidsdag-
de-plant-activity-6836228053203484673-7OEU 

• https://www.linkedin.com/posts/daniel-simonse_akker-wur-boakkerbouw-activity-
6839138061427834880-i0-6 

• Leaflet PPS Akkerbouw op Zand 
 
Elk WP: 2 klankbordgroep bijeenkomsten, 2 maal per jaar een stuurgroepbijeenkomst 

 

4.4 Overige resultaten: technieken, apparaten, methodes 

 

4.5 Projectwebsite: geef het adres van de projectwebsite (indien beschikbaar) 

www.wur.nl/akkerbouwopzand 

 

Eindrapportage 

5. TRL bij afsluiting van een project 
Technology Readiness Level (TRL) van de technologie bij afsluiting van het project. Er zijn twee 
indicatoren die verschillen in detailniveau. Vul zo mogelijk het detailniveau in. Als dat niet mogelijk is, 
vul dan de hoofdcategorie in. 
 

5.1 Hoofdcategorie (keuze maken) Fundamenteel onderzoek 
Industrieel onderzoek 
Experimentele ontwikkeling 

5.2 Detailcategorie bij start van het project (in 
cijfers, nummer van de betreffende categorie, 
zie bijlage voor toelichting) 

 

5.3 Detailcategorie bij afsluiting van het 

project  

 

 

6 Status project bij afronding 
 

Status project (keuze maken) 1. Het project is afgerond conform de oorspronkelijk scope. Alle 
mijlpalen zijn behaald. 
2. Het project is naar tevredenheid afgerond, maar de inhoud 
van de mijlpalen is gewijzigd. 
3. Het project is niet afgerond en definitief afgesloten. 

 
 

https://www.agrifirm.nl/nieuws/pps-akkerbouw-op-zand/
https://www.bo-akkerbouw.nl/kennis-en-innovatie/pps-integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-de-akkerbouw-op-zand
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6781122700741103616?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6781122700741103616%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6781122700741103616?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6781122700741103616%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6781122700741103616?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6781122700741103616%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6841332025966792704?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6841332025966792704%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6841332025966792704?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6841332025966792704%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6841332025966792704?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6841332025966792704%29
https://www.linkedin.com/posts/bo-akkerbouw_over-plant-en-bodemgezondheidsdag-de-plant-activity-6836228053203484673-7OEU
https://www.linkedin.com/posts/bo-akkerbouw_over-plant-en-bodemgezondheidsdag-de-plant-activity-6836228053203484673-7OEU
https://www.linkedin.com/posts/daniel-simonse_akker-wur-boakkerbouw-activity-6839138061427834880-i0-6
https://www.linkedin.com/posts/daniel-simonse_akker-wur-boakkerbouw-activity-6839138061427834880-i0-6
https://www.wur.nl/web/file?uuid=1b28793e-4228-4eff-8c27-e6298c8503e8&owner=497277b7-cdf0-4852-b124-6b45db364d72&contentid=571594&elementid=16988986
http://www.wur.nl/akkerbouwopzand
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7 Output over het hele project 
 

  aantal 

7.1 Aantal gerealiseerde wetenschappelijke publicaties  
gepubliceerde artikelen in peer-reviewed journals 

 

7.1 lijst Zie lijst onder 4.3.1 voeg evt. artikelen uit eerdere jaren toe (incl. doi)  

7.2 Aantal verwachte wetenschappelijke publicaties  
publicaties waarvan verwacht wordt dat ze gepubliceerd zullen worden 
in een peer-reviewed journal 

 

7.2 lijst   

7.3 Aantal gerealiseerde niet-wetenschappelijke publicaties  
rapporten, vakbladartikelen 

 

7.3 lijst Zie lijst onder 4.3.2 voeg evt. publicaties uit eerdere jaren toe  

7.4 Aantal aangevraagde patenten 
Het aantal patenten die op basis van onderzoek uit het project zijn 
aangevraagd 

 

7.4 lijst Geef van elk patent de doi, wanneer beschikbaar  

7.5 Aantal verleende licenties  
Het aantal verleende licenties die op basis van onderzoek uit het 
project zijn verleend 

 

7.5 lijst   

7.6 Aantal prototypes  
Het aantal gerealiseerde prototypes die op basis van onderzoek uit het 
project zijn ontwikkeld 

 

7.6 lijst   

7.7 Aantal demonstrators 
Het aantal gerealiseerde demonstrators die op basis van onderzoek uit 
het project zijn ontwikkeld 

 

7.7 lijst   

7.8 Aantal spin-offs/ spin-outs 
Het aantal spin-offs en spin-outs die op basis van onderzoek uit het 
project zijn voortgekomen. 

 

7.8 lijst   

7.9 Aantal nieuwe of verbeterde producten/ processen/diensten 
geïntroduceerd 
Het aantal producten dat verbeterd of nieuw ontwikkeld is/wordt en 
het aantal processen en diensten die verbeterd of nieuw is op basis van 
onderzoek uit het project. 

 

7.9 lijst   

 
 

8 Impact 

Impact betreft het verhaal van het project: een kwalitatieve omschrijving van hoe het project heeft 
bijgedragen aan de missies en/of het realiseren van economische kansen. Geef aan wat er met de 
ontwikkelde kennis/tools uit het project wordt gedaan. Geef een toelichting op de (bredere) bijdrage 
van het project aan de maatschappelijke uitdaging, zoals verwoord in 1.4b. De genoemde impact kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op:  

- Producten, concepten, kennis e.d. die door de partners in de praktijk worden toegepast (nu of op 
afzienbare termijn) 

- een aansprekend voorbeeld dat onder de output (paragraaf 7)  gerapporteerd is; 
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- (nieuw) inzicht in randvoorwaarden (buiten kennis&innovatie) die nodig zijn om de missiedoelen 
te realiseren (denk aan financiering, regelgeving, communicatie, etc). 

- het bereiken van  (nieuwe) partners en het versterken van opgebouwde netwerken;  

- verbinding met (praktijkgericht) onderwijs en andere wijzen van disseminatie; 

Geef een link naar de website van het project, video of infographic (indien van toepassing). 

 

Beschrijf de impact van het project, geef evt. ook een link naar de website van het project, een 

video of infographic (indien van toepassing) 
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Bijlage 1 MMIP’s 

KIA: Landbouw, water en voedsel 

M
M

IP
 

A1 Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie  

A2 Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke 

emissies naar grond- en oppervlaktewater  

A3 Hergebruik zij- en reststromen  

A4 Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen  

A5 Biodiversiteit in de kringlooplandbouw 

B1 Emissiereductie methaan veehouderij  

B2 Landbouwbodems, emissiereductie lachgas en verhoging koolstofvastlegging  

B3 Vermindering veenoxidatie veenweide  

B4 Verhoging vastlegging koolstof in bos en natuur  

B5 Energiebesparing, -productie en -gebruik  

B6 Productie en gebruik van biomassa 

C1 Klimaatbestendig landelijk gebied voorkomen van wateroverlast en watertekort  

C2 Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen  

C3 Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied  

C4 Verbeteren waterkwaliteit 

D1 Waardering van voedsel  

D2 Gezonde voeding een makkelijke keuze  

D3 Veilige en duurzame primaire productie  

D4 Duurzame en veilige verwerking 

E1 Duurzame Noordzee  

E2 Natuur-inclusieve landbouw, visserij en waterbeheer in Caribisch Nederland  

E3 Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden  

E4 Overige zeeën en oceanen  

E5 Visserij 

F1 Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer  

F2 Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen  

F3 Nederland Digitaal Waterland  

F4 Energie uit water 

ST1 Smart Agri-Horti-Water-Food 

ST2 Biotechnologie en Veredeling 
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Bijlage 2 TRL-categorieën 

De detailcategorieën bestaan uit: 

TRL 1 – basisprincipes zijn geobserveerd en gerapporteerd 

TRL 2 – technologisch concept en/of toepassing is geformuleerd 

TRL 3 – kritische functie of karakteristiek is analytisch en experimenteel bewezen  

TRL 4 – component of experimenteel model is gevalideerd in laboratoriumomgeving 

TRL 5 – component of experimenteel model is gevalideerd in relevante omgeving 

TRL 6 – systeem/subsysteem model of prototype is gedemonstreerd in een relevante omgeving 

TRL 7 – prototype van het systeem is gedemonstreerd in een operationele omgeving 

TRL 8 – daadwerkelijk systeem is compleet en gekwalificeerd door test en demonstratie 

TRL 9 – daadwerkelijk systeem is bewezen door succesvol operationeel bedrijf 

 


