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Deelnemers aan de Kennisdag Bodem en Water 2018 over een te ontwikkelen

In de enquête van 2018 geeft 83%

"Een kennisnetwerk waarin voor Flevoland toepasbare kennis wordt

nieuw Kennisnetwerk voor hen een

Kennisnetwerk Bodem en Water:

uitgewisseld en ontwikkeld heeft meerwaarde."

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 is mede naar aanleiding van een verzoek van ondernemers om

opgedane kennis en ervaring over bodem en water in Flevoland goed terug te kunnen

Je hoort het van de buurman, collega
en/of een specialist...

Aan de deelnemers van de Kennisdag
Bodem en Water 2018 is hun mening
gevraagd over de opzet van dit

Kennisnetwerk. Daaruit zijn enkele

conclusies getrokken en die zijn sturend
in het nu verder opzetten van het
kennisnetwerk:

• Er is een grote diversiteit aan agrarisch
ondernemers en de wijze waarop zij

kennis verwerven en tot vernieuwing

komen. De één is gemotiveerd om zelf

iets uit te zoeken, de ander wil het horen
van een adviseur of een buur(t)man. De
ene ondernemer doet ideeën op voor

de vernieuwing van zijn bedrijf via een

collega, de ander via een studiegroep,
demonstratie of adviseur.

• Kennis wordt geloofwaardiger voor

ondernemers als het wordt toegepast in

Waar moet volgens ondernemers de nadruk op
liggen bij een Kennisnetwerk?

vindplaats van bedrijven
en adviseurs
ontsluiten van kennis van
kennisinstellingen en adviseurs
kennis over maatregelen
die toepasbaar zijn in Flevoland

de eigen Flevolandse praktijk: eerst bij

0

collega’s ‘om de hoek’ zien, dan geloven.

• Gebruik het Kennisnetwerk om

ervaringen opgedaan in een kleine kring
ondernemers/buren breder te delen. Er
zijn ondernemers die nieuwe praktijken

uitproberen. Zij zijn bereid de ervaringen
met anderen te delen, maar organiseren

dat niet zelf. Daar kan het kennisnetwerk
ondersteunend in werken.

• Lezingen, ontmoeting, demonstraties en
excursies worden gewaardeerd, zoals
ook blijkt uit de grote opkomst bij de

Kennisdag Bodem en Water 2018 en
enkele demonstraties in 2018.

• En tot slot: er is een behoefte aan
onafhankelijke kennisdragers.

dat kennis van kennisinstellingen
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vraag- en antwoordservice
voor problemen

in ieder geval klimaat en wellicht ook biodiversiteit worden meegenomen.

als functie van het Kennisnetwerk
wordt ontsloten.

ervaringen door agrariërs onderling en met kennisinstellingen. De provincie en het
integrale en vernieuwende aanpak, waarbij andere samenhangende thema’s zoals

ondernemers horen, zien adviseurs

meerwaarde heeft.

uitwisseling van ervaringen
met collega-ondernemers

waterschap hebben daar eveneens belang bij. Dit Kennisnetwerk staat voor een

zien als plek waar zij ervaringen van

van de ondernemers aan dat een

vinden. Dit kennisnetwerk gaat de door het ABW op gang gebrachte beweging voor
duurzaam bodem- en waterbeheer ondersteunen door uitwisseling van kennis en
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