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Jaarrapportage 2021 – PPS Klimaatadaptatie open teelten 

 

Projectinformatie 

1.1 Organisatie/financiering 
(keuze maken) 

WR-PPS 

1.2 Projectnummer LWV19148 

1.3 Project titel Klimaatadaptatie Open Teelten 

1.4 Projectleider  
(naam en emailadres) 

Daan Verstand; daan.verstand@wur.nl 

1.5 Startdatum (dd-mm-jjjj) 01-01-2020 

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

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

C1 

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

C2 

 

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). 

Door klimaatverandering worden er hogere gemiddelde temperaturen en veranderende 
neerslagpatronen verwacht. Langere perioden van droogte en perioden met veel neerslag in korte 
tijd zullen meer voorkomen. Tegelijkertijd staat de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. Een 
onvoldoende bodemkwaliteit en meer specifiek bodemdaling, ondergrondverdichting en lage 
(actieve) gehaltes aan bodem organische stof, geeft hogere risico’s op een onvoldoende 
vochtvoorziening van het gewas, een hoger risico op verzilting en een slechte infiltratie van 
overtollig water. Daarnaast kan of mag in aantal akkerbouwgebieden om verschillende redenen 
(bruinrot, hoge EC beregeningswater, onvoldoende beschikbaar zoet water) niet of onvoldoende 
beregend worden.  
Ondergrondverdichting is een groot probleem in de Nederlandse akkerbouw zoals beschreven 
door van den Akker et al (http://edepot.wur.nl/251636 ). Ondergrondverdichting vergroot sterk de 
schaderisico’s door water overlast en langdurige droogte. Daarnaast wordt door 
ondergrondverdichting de zoetwatervoorraad in de ondergrond minder aangevuld en worden de 
risico’s op verzilting groter. 
Dit project heeft als doel om in de akkerbouw risico’s op opbrengstderving door extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. Afgeleide doelen zijn een verhoging van resource efficiency 
(nutriënten en water), verminderde afspoeling van nutriënten en pesticiden naar 
oppervlaktewater en verhoging van rendement in de teelt van met name rooivruchten. 
Dit doel wordt bereikt door combinaties  van verbetering van de bodemkwaliteit, 
teeltmaatregelen en slimmer en beter beregenen. Voor bodemkwaliteit wordt naast aandacht 
voor de algemene bodemstructuur en de bodem organische stof, specifiek ingezoomd op 
innovatie maatregelen voor vermindering van ondergrondverdichting. Speciale aandacht is er voor 
de (poot)aardappelteelt in Nederland die in het bijzonder grote risico’s loopt op opbrengst derving 
door extreme weersomstandigheden. 
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2.2 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en 

de MMIP’s?  

Dit project heeft als doel om in de akkerbouw risico’s op opbrengstderving door extreme 

weersomstandigheden te verkleinen. Afgeleide doelen zijn een verhoging van resource 

efficiency (nutriënten en water), verminderde afspoeling van nutriënten en pesticiden naar 

oppervlaktewater, verkleinen risico’s op verzilting en verhoging van rendement in de teelt van 

met name rooivruchten. 

 

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

Het project sluit naadloos aan bij de missie ‘ Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied’  

zoals bij Ontwikkeling van adaptieve maatregelen, toetsen van stresstolerante rassen en 

bewustwording van klimaat adaptieve maatregelen bij watergebruikers. 

 

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. 

Het voorstel kent vier onderliggende nauw samenhangende Werkpakketten: 1)  Akkerbouw 
soilwaterproof, 2) Klimaatbestendige (poot)aardappelteelt in de praktijk, 3) Duurzaam opheffen 
ondergrondverdichting, 4) Zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen.  
WP1 vormt de kennisbasis en het overzicht voor WP2 tot en met WP4 en heeft een accent in de 
uitvoering op de eerste twee jaar. WP1 wordt getrokken door WR en er wordt input geleverd door 
SPNA en Agrifirm m.b.t. verzilting en Noordelijke akkerbouw. 
WP2 richt zich op maatregelen onder praktijkomstandigheden in de pootaardappelteelt. De kennis 
en ervaring wordt gebruikt in WP1. Agrifirm begeleidt de telers, SPNA en WR adviseren en 
ondersteunen in waarnemingen. SPNA koppelt ervaringen van maatregelen met die van een 
aangelegd verzilt perceel. 
WP3 richt zich specifiek op maatregelen voor opheffen van  ondergrondverdichting als belangrijke 
factor in de gevoeligheid voor klimaatextremen. WR voert de experimenten en demonstraties 
gedurende de vier jaar van het project uit. Kennis en ervaringen opgedaan in WP3 worden weer 
meegenomen/toegepast in de factsheets die WP1 ontwikkeld.  
WP4 richt zich op zuinig watergebruik en waterkwaliteit in de Veenkoloniën, toegespitst op de 
teelt van zetmeelaardappelen. De experimenten worden gedurende de vier jaar van het project 
uitgevoerd door Delphy. WP4 maakt mede gebruik van de uitkomsten van WP1, en visa versa. 
WP4 en WP2 hebben raakvlakken en stemmen samen af. 

 

 

 

 

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 

Het project is halverwege. Dat hebben we benadrukt in een fysieke kennis 
en uitwisselingbijeenkomst in oktober 2021. We hebben de stand van 
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oorspronkelijke 
werkplan 

zaken kunnen delen, en ideeën voor de laatste 2 jaar van het project 
geïnventariseerd. 

 

4. Behaalde resultaten 

4.1 Korte beschrijving van de inhoudelijke resultaten en hun bijdrage aan het MMIP (zoals 
beschreven in 2.2)  
Er is voortgebouwd op het eerste onderzoek jaar (2020). Door te experimenteren met 
klimaatadaptatie maatregelen in verschillende gebieden, worden de open teelten voorbereid op 
klimaatadaptatie. Dit sluit goed aan bij MMIP C2. Dezelfde maatregelen uit 2020, zijn ook in 2021 
getest, die allen gericht zijn op bodem en waterbeheer, om zo adaptiever te zijn tegen droogte en 
extreme neerslag. Een aantal maatregelen waarmee is geëxperimenteerd: Opheffen van 
ondergrondverdichting, Drempels tussen aardappel ruggen, groenbemesters en efficiënt 
beregenen. Omdat er nu twee jaar geëxperimenteerd is, waren we in staat de eerste synthese-slag 
te maken door factsheets van de klimaatadaptatiemaatregelen te ontwikkelen. Deze helpen bij het 
in kaart brengen van effectiviteit en toepasbaarheid, wat bijdraagt aan de MMIP C2. 

 

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

Het Klimaat de baas. Kennisdag 28 oktober 2021 georganiseerd vanuit het project. Een goed 

bezochte fysieke bijeenkomst, met verschillende invalshoeken en interactieve workshops om stil 

te staan bij de eerste resultaten en de mogelijke vervolgrichtingen voor de laatste 2 jaar van het 

project. De eerste resultaten werden overhandigd aan de belangrijkste partners en financiers van 

het project. De presentaties zijn te vinden op https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-

Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-

openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm 

 

Rapport Werkpakket 1. Klimaatrisico’s en kansen in de open teelten. 

https://edepot.wur.nl/555534  

Factsheets maatregelen opgesteld door WP1, op basis van WP2-WP4: 

https://edepot.wur.nl/556356   

Proefvelden 2020 PPS Klimaatadaptatie Open Teelten (WP2) https://edepot.wur.nl/544124  

 

Tussenrapportage 2020 WP4 Zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van 

zetmeelaardappelen. https://edepot.wur.nl/544120  

 

Tussenrapportage 2021 WP4 Zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van 

zetmeelaardappelen (nog niet online) 

 

Duurzaam opheffen ondergrondverdichting Tussenrapportage 2020 | Werkpakket 3 PPS 

Klimaatadaptatie. https://edepot.wur.nl/563619  

4.3 Communicatie (lijsten) 

4.3.1 Wetenschappelijke artikelen en hun doi (Digital Object Identifiers) 

 

4.3.2 Rapporten/artikelen in vakbladen 

• 09-01-2021 – Nieuwe Oogst: Boren van gaten verbetert ontwatering 

• 26-01-2021 – Boerderij: Boren tegen verdichting ondergrond 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://edepot.wur.nl/555534
https://edepot.wur.nl/556356
https://edepot.wur.nl/544124
https://edepot.wur.nl/544120
https://edepot.wur.nl/563619
http://mailing.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32343831330D32373130310D3631313834310D3135343838390D300D6251373133323861743743550D310D0D300D3234353331340D372E372E302E32303131350D36
http://mailing.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32343831330D32373130310D3631313834310D3135343838380D300D6251373133323861743743550D310D0D300D3234353331340D372E372E302E32303131350D35
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• 30-01-2021 – Akkerwijzer/Veldpost: Bodem op orde voor extreem droog of nat 

• Juni 2021 – NPPL: Terugkijken webinar 1 juni 2021 

• 8 juni 2021 – Boerderij: Schade klimaatverandering loopt op 

• 9 november 2021 – Akkerwijzer: Klimaatverandering akkerbouwbedrijf slim aanpassen aan 

veranderend weer 

• 11 november 2021 – Nieuwe Oogst: Klimaatadaptatie leeft in akkerbouwsector 

• 11 november 2021 – Akkerwijzer: Poll: klimaatadaptatie speelt een grote rol op mijn 

bedrijf 

• 11 november 2021- Akkerwijzer: Klimaatverandering risico’s op opbrengstderving door 

extreme weersomstandigheden verkleinen 

• 16 november 2021 – Akkerwijzer: Klimaatverandering brede weersverzekering als sluitstuk 

in risicomanagement akkerbouw 

• 18 november – Akkerwijzer: Klimaatverandering dripirrigatie versus haspel 

• 19 november – Boerderij: Klimaatadaptatie begint met goede bodem 

 

4.3.3 Overige communicatie-uitingen (inleidingen/posters/radio-tv/social 
media/workshops/beurzen) 

- Nieuwsbrieven op de project website https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-

Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-

openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm  

- Film over de maatregelen in Werkpakket 2: https://youtu.be/tPHhdaaw9Pk 

- Filmpjes en artikelen ontsloten via Groen Kennis Net: 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-klimaatadaptatie-

open-teelten.htm 

- Maandelijkse nieuwsbrief van partner BO-A waarin een aspect van dit onderzoek wordt 

belicht voor de doelgroep akkerbouwers 

- Berichten over de PPS in de nieuwsbrief van SPNA 

- Bijdrage aan de Groenbemesterdag in Westmaas 

 

4.4 Overige resultaten: technieken, apparaten, methodes 

Verder ontwikkelen, testen en demonstreren van de gatenboorder om ondergrondverdichting 

duurzaam op te heffen, in verschillende regio’s in Nederland. 

 

http://mailing.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32343831330D32373130310D3631313834310D3135343838370D300D6251373133323861743743550D310D0D300D3234353331340D372E372E302E32303131350D34
http://mymeasuremail.com/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32353933360D32383232340D247B4D6D496E666F2E437573746F6D657249647D0D3136303732370D300D247B4D6D496E666F2E55726C456E636F646528247B4D6D496E666F2E437573746F6D657250617373776F72647D297D0D310D0D300D3235323434350D372E372E302E32303131350D32
http://mymeasuremail.com/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32353933360D32383232340D247B4D6D496E666F2E437573746F6D657249647D0D3136303732370D300D247B4D6D496E666F2E55726C456E636F646528247B4D6D496E666F2E437573746F6D657250617373776F72647D297D0D310D0D300D3235323434350D372E372E302E32303131350D32
http://mymeasuremail.com/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32353933360D32383232340D247B4D6D496E666F2E437573746F6D657249647D0D3136303732370D300D247B4D6D496E666F2E55726C456E636F646528247B4D6D496E666F2E437573746F6D657250617373776F72647D297D0D310D0D300D3235323434350D372E372E302E32303131350D32
http://mymeasuremail.com/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32353933360D32383232340D247B4D6D496E666F2E437573746F6D657249647D0D3136313133340D300D247B4D6D496E666F2E55726C456E636F646528247B4D6D496E666F2E437573746F6D657250617373776F72647D297D0D310D0D300D3235323434350D372E372E302E32303131350D33
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/430697-klimaatverandering-akkerbouwbedrijf-slim-aanpassen-aan-veranderend-weer/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/430697-klimaatverandering-akkerbouwbedrijf-slim-aanpassen-aan-veranderend-weer/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/11/11/klimaatadaptatie-leeft-in-akkerbouwsector
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/431442-poll-klimaatadaptatie-speelt-een-prominente-rol-op-mijn-bedrijf/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/431442-poll-klimaatadaptatie-speelt-een-prominente-rol-op-mijn-bedrijf/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/430709-klimaatverandering-risicos-op-opbrengstderving-door-extreme-weersomstandigheden-verkleinen/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/430709-klimaatverandering-risicos-op-opbrengstderving-door-extreme-weersomstandigheden-verkleinen/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/431808-klimaatverandering-brede-weersverzekering-als-sluitstuk-in-risicomanagement-akkerbouw/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/431808-klimaatverandering-brede-weersverzekering-als-sluitstuk-in-risicomanagement-akkerbouw/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/432987-klimaatverandering-dripirrigatie-versus-haspel/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/432987-klimaatverandering-dripirrigatie-versus-haspel/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/432987-klimaatverandering-dripirrigatie-versus-haspel/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boerderij.nl%2Fklimaatadaptatie-begint-met-goede-bodem%3Ftrip%3Dzuima&data=04%7C01%7Cdaniel.simonse%40wur.nl%7C212d9187c3b64cb5c62608d9b33d2d7f%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637737897604230732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=flaZ7eFkiCKBxUIOnn3NvxvTHzWhQpz8uI7PKg4hwoc%3D&reserved=0
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://youtu.be/tPHhdaaw9Pk
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-klimaatadaptatie-open-teelten.htm
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-klimaatadaptatie-open-teelten.htm
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4.5 Projectwebsite: geef het adres van de projectwebsite (indien beschikbaar) 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-

teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm 

 

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. 

 
 

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   

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-openteelten/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
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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; 

- (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 

 


