Kennisnetwerk
Bodem en Water +
Het Actieplan Bodem en Water (ABW) wordt in
2019 geëvalueerd en er worden besluiten genomen
over het vervolg. Eén besluit is nu al genomen,
namelijk het opzetten van een Kennisnetwerk
Bodem en Water + binnen de provincie Flevoland.
Dit Kennisnetwerk gaat de door het ABW op gang
gebrachte beweging voor duurzaam bodem- en

Gezamenlijk bouwen aan het
Kennisnetwerk in 2019

Aan de hand van een eerste schets gaan we in
gesprek met belanghebbende partijen in het veld: alle
agrarische netwerken, partijen in het agrobedrijfsleven,
kennisinstellingen, e.d.

waterbeheer ondersteunen door uitwisseling van
kennis en ervaringen door agrariërs: onderling en
met kennisinstellingen. Dit Kennisnetwerk staat
voor een integrale en vernieuwende aanpak, waarbij
andere samenhangende thema’s zoals klimaat en
wellicht ook biodiversiteit worden meegenomen.

Wordt vervolgd…

Bouwstenen voor Kennisnetwerk
zoals opgehaald uit de enquête
tijdens Kennisdag Bodem en
Water 2018.
Waar moet volgens ondernemers de nadruk op
liggen bij een Kennisnetwerk?

Figuur 1	

Kennisnetwerk Bodem en
Water + Flevoland
Voor ondernemers, overheden,

kennisinstellingen en adviseurs
Gebiedseigen en gedreven door kennisuitwisseling en -ontwikkeling door ondernemers.
Met inspiratie van kennisinstellingen en essentieel
voor de uitvoering van beleid door overheden.

uitwisseling van ervaringen
met collega-ondernemers
vraag- en antwoordservice
voor problemen
vindplaats van bedrijven
en adviseurs
ontsluiten van kennis van
kennisinstellingen en adviseurs
kennis over maatregelen
die toepasbaar zijn in Flevoland
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Partijen die Kennisnetwerk moeten dragen
volgens ondernemers

Figuur 2	

Er is gekozen voor een netwerk. Dit sluit het beste aan
op de gewenste wisselwerking tussen ondernemers
onderling en met andere partijen uit de praktijk en het
praktijkonderzoek: werken vanuit eigen initiatieven

en behoeftes uit het gebied. Ieder kan op zijn eigen
wijze een bijdrage leveren.

overige partijen 1x genoemd
Delphy
Aeres
Wageningen UR/PPO
marktpartijen
agratische ondernemers
ABW partners
Provincie Flevoland
Waterschap Zuiderzeeland
LTO
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