
KoM20001 - Rapportage over 2020

Kennistransfer Plantgezondheid

Januari 2020, Annemarie Breukers (LTO), Marianne Groot (WUR)



 Doel: 

● Vertaling van bouwstenen uit onderzoek naar integrale 

praktijkrijpe kennisproducten 

● Bevordering van de samenwerking, uitwisseling en 

kennisontsluiting tussen sectoren

 Partners: LTO, BO-akkerbouw, NFO, GTNL, (KAVB v.a. 2021) 

 Doelgroep: Nederlandse primaire plantaardige producenten

 Bijdrage aan de MMIP: stimulering doorontwikkeling en toepassing 

weerbare teeltsystemen

KoM20001 in het kort
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KoM20001 – Aanpak: innovatiecirkels
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Stappen in een cirkel:

1.Oprichting: thema, inrichting sector hubs

2.Kennislandschap & -netwerk in kaart brengen

3.Inventarisatie kennisvragen -> formulering doelen

4.Activiteitenplan opstellen

5.Uitvoering: ontwikkeling kennisproducten / -diensten

6.Uitrol naar ondernemers via sectororganisaties

KoM20001 – Aanpak: innovatiecirkels (2)
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Overkoepelende activiteiten:

 Formulering 3 innovatiecirkels: biostimulanten, geïntegreerde 

gewasbescherming en biodiversiteit

 Inrichting sectorhubs (deels)

 Kennisdelingsevent Plantgezondheid (23 september 2020)

● 4 thema’s: IPM, biodiversiteit, bodem, BOSsen

● Ca. 70 deelnemers, diverse komaf

 Proces: leren samenwerken, gemene delers (en verschillen) 

ontdekken

KoM20001 – stand van zaken (1)
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 Biostimulanten: inventarisatie, database (zin en onzin van 

biostimulanten) en rapportage (glas). Vullen database en 

kennisdeling in 2021. Akkerbouw: structuur voor 

maatregelenschema, 2 pilots met telers gestart

 Geïntegreerde gewasbescherming:  5 webinars (500-600 

deelnemers), 3 expertmeetings (25), (7)regionale bijeenkomsten 

(fysiek/digitaal, 45)vakbladartikel kevers, diverse infosheets/kennis 

overzichten 

 Biodiversiteit: expertmeeting (11), rapport “ biodiversiteit in de  

fruitteelt”, workshop (15)

KoM20001 – stand van zaken (2)
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 Geplande activiteiten voor 2021: 

● Intensivering samenwerking: van naar 

● Verdere uitrol innovatiecirkels

● Oplevering concrete kennisproducten (o.a. in GKN)

● Inhaalslag geplande activiteiten 2020: sectoren & onderzoek 

getroffen door consequenties corona

KoM20001 – vooruitblik (1)
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 Continuering na 2022:

● Geen project maar leerlandschap 

 Blijvend versterkte samenwerking

● Innovatiecirkels zijn na 2022 niet ‘klaar’

 Maar hebben wel concrete producten opgeleverd

● Nieuwe innovatiecirkels?

 Monitoring & detectie, toedieningstechnieken

KoM20001 – vooruitblik (2)
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 Wat werkte goed:

● Kennisintegratie: verschillende bronnen, sectoren, nieuw -

oud (soms gegevens van 50 jaar oud, maar wel relevant)

● Intersectorale samenwerking; gezamenlijk initiatief, men weet 

elkaar beter te vinden

● Vraaggestuurde ontwikkeling kennisproducten waar PPS’en

geen ruimte voor bieden

● Kennisevent (incl. inventarisatie kennislandschap) gaf een 

positieve impuls

KoM20001 – reflectie (1)
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 Wat kan nog beter:

● Zoektocht naar werkwijze en werkvorm (anders dan 

kennisontwikkeling)

● Spanning tussen sectoraal en intersectoraal belang

● Participatie vs. organisatievermogen (sommige) kleine 

sectoren

● Verschuivende KoM kaders door voortschrijdend inzicht

KoM20001 – reflectie
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Suggesties voor versterking KoM-regeling

 Bekijk wie en wat nodig is voor kennisverspreiding en faciliteer dit 
vanuit de kaders en inrichting. O.a. 

● Rollen en verantwoordelijkheden

● Participatie / inhuur derden (bijv. erfbetreders)

● Laagdrempeligheid voor kleine partijen / sectoren

 Borg de continuïteit in kennisdoorstroom:

● Tijdens én na looptijd van een project

● Faciliteer product en proces (leerlandschap)

 Zorg voor een goede positionering en aansluiting van GKN bij praktijk

KoM20001 – reflectie
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Voor meer informatie

abreukers@lto.nl

marleen.riemens@wur.nl
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