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Actieplan Bodem en Water Flevoland 

 

Verslag Workshop Kennisnetwerk Bodem en Water + 

In de kring: lectoren Aeres, WUR, Landschapsbeheer Flevoland, Agrariër, Veldleeuwerik, RVO, ABW. 

 

Op de fundamenten van het ABW wordt een kennisnetwerk Bodem en Water+ ontwikkeld. Met een 

‘+’, omdat we kijken welke andere samenhangende thema’s zoals klimaat en biodiversiteit we kunnen 

meenemen. Binnen dit kennisnetwerk staat kennisuitwisseling en netwerkvorming voor de 

Flevolandse praktijk tussen agrariërs, kennisdragers en andere betrokkenen centraal.   

 

Zwaluwstaarten van onderzoek en gebruik 

We kunnen wat winnen als het ons lukt om het (Wageningse) onderzoek actief te verbinden met de 

praktijk en vice versa. Dat is – mede gelet op de aansturing van onderzoek – niet altijd even 

gemakkelijk voor onderzoekers. Het lijkt allemaal toepasbaar, veel onderzoek, maar het gebeurt niet. 

En vice versa: de praktijkervaring wordt niet voldoende onderbouwd met goed onderzoek. 

 

Wat kan het kennisnetwerk zijn? 

Verbinding tussen onderzoek en praktijk dus. In de vorm van een loket waar ondernemers terecht 

kunnen om kennis te verwerven over vragen voor hun bedrijf. Of waar nieuwe kennis kan worden 

opgehaald. Het kan een studiegroep zijn die dit gezamenlijk doen.  

Het kan partijen verbinden: waar je meerdere complementaire partijen hebt die eenzelfde doel 

hebben, b.v. het inzetten van biomassa voor bodemvruchtbaarheid, is het goed als er een plek is waar 

die verbinding vanzelf ontstaat, c.q. wordt georganiseerd. 

Er is documentatie over verworven kennis, inclusief de 

mensen die de kennisdragers zijn. 

 

Wie zijn de partners? 

- Agrariërs – collega’s onder elkaar 

- Onafhankelijke teeltadviseurs 

- Overheden (als gebruiker en sponsor) 

- Erfbetreders 

- Onderzoek: WUR, Aeres. Met studenten. Praktijk 

kan onderdeel worden van lesmateriaal 

- Betrek BO-akkerbouw erin of zorg dat je daar 

vragen neerlegt 

Het netwerk wordt ondersteund door verbinders, die 

steeds op zoek zijn naar kennisdragers op het erf en op 

onderzoekinstellingen. 

 

Voorwaarden 

- Verzamelde en uit te wisselen kennis is gebied specifiek. 

- Er is continuïteit. 

- Het is onafhankelijk – geen commercieel doel 

 

Wordt vervolgd in 2019 

Contact: Sandra Lenders (provincie), Johan Bergmans (LTO), Rob Nieuwenhuis (Waterschap), Wim 

Dijkman (programma manager): wdijkman@clm.nl | 06 55696320. 

Actieplan Bodem en Water Flevoland 

Het Actieplan is een samenwerking 

tussen LTO Flevoland, Waterschap 

Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland. 

Het doel is een duurzame en 

toekomstgerichte Flevolandse landbouw. 

Nodig is goed bodembeheer en dus 

waterberging in de bodem en tegengaan 

van emissies naar het oppervlaktewater. 

Vermindering erfemissies staat ook hoog 

op de agenda. Het programma initieert 

initiatieven vanuit ondernemers en 

samenwerkende organisaties en agro 

bedrijfsleven.  
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