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Bii dezen bieden wii u oon het NRlO-ropport "Productie-ecologie". Wii vrogen uw speciole

oondocht voor de voorstellen voor octie.

Dit ropport is onderdeel von een NRLO-verkenning noor de toekomstige dynomiek von tien

wetenschops- en lechnologiegebiedenr (W&T). Deze W&T-verkenning vormt een von de

drie hoofdliinen in het totole werkprogrommo von de NRLO. De ondere twee hoofdliinen

ziin: verkenning von de mootschoppeliike dynomiek en verkenning von de dynomiek von

innovoties.

Het vokgebied von de "productie-ecologie" is ontstoon door het iniegreren von kennis von

verschillende plontenfysiologische, fysische en chemische foctoren die bepolend ziin voor

de groei von plonten. Er is een sterke positie opgebouwd bii hei onfwerpen von efficiënte

ogroproduciiesystemen. Meer don voorheen worden thons verschillende functies von het

londeliik gebied in de beschouwingen betrokken. Hei werkierrein heeft zich verbreed vonuiÍ

de ombitie om produciiesysiemen voor de primoire sector te ontwerpen, die voldoen oon

mootschoppeliike voorwoorden, zowel op bedriifs- ols op gebiedsniveou.

Uit de sterkie/zwokte-onolyse ziin enkele morkonte punten noor voren gekomen.

l. Hei vokgebied "productie-ecologie" is uniek in de wereld en op onderdelen wereld-

befoomd. lnternotionole netwerken op het gebied von ogrosysteemkunde worden door

Nederlo ndse experts oongevoerd.

I Die gebieden ziin: sensor- en microsysleemtechnologie, inielligente doloverwerking en procesbesturing,
nonolechnologie, moleculoire plontenbiologie, moleculoire en reproduciiebiologie bii dieren, beleids-
welenschoppen en ICT in de groene ruimte, produciie-ecologie, veierinoire epidemiologie, verpokkings- en
bewoortechnologie en oquocultuur.
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3.

ln Nederlond is het onderzoeksnetwerk op het vokgebied voornomeliik in Wogeningen

geconcentreerd en (londbouw-)iechnologisch georiënteerd. Pos recent ziin er reloties

opgebouwd met de gedrogs- en sociole wetenschoppen.

Het vokgebied heeft zich oonvonkeliik sterk geconcentreerd op de ontwikkeling von

efficiënte ogroproduciiesystemen. Onderzoek gericht op een grotere pluriformiteit in het

londeliik gebied is pos recent ontwikkeld. Het exploreren von verschillende zoek-

richtingen kon evenwichtiger ploolsvinden.

De volgende octies worden voorgesteld ter versterking von het vokgebied:

1. Wogeningen UR bevordert dot het vokgebied de oriëniotie op veronderingen in de

thuismorkt versterkt, reloties mei nieuwe octoren uilbouwt, en inspeelt op verschillende

denk- en zoekrichiingen.

LTO Nederlond verbreedt de innovoiie- en onderzoeksogendo von de primoire sector

vonuit de behoefte om in te spelen op de groeiende pluriformiieii op bedriifs- en

regioniveou.

2. Wogeningen UR bevorderi dot vonuit hei vokgebied de compeÍenlies worden ontwikkeld

om ogrosystemen "op moot" te kunnen ontwerpen. Doi vroogt een brede kennisbosis,

en voorol een krochiige verbinding met de sociole en gedrogswetenschoppen.

De creotieve rol von LTO Nederlond en ondere orgonisoiies von ogrorische onder-

nemers is doorbii onmisboor.

3. LTO Nederlond (en ondere orgonisoties von ondernemers), Wogeningen UR én de

overheid (LNV) nemen gemeenschoppeliik hei iniiiotief om beleid te ontwikkelen gericht

op het reoliseren von bedriifs- en sectoroverschriidende systeemvernieuwingen.

Goorne vernemen wii von u of en zo io, op

implemenïeren.

Prof.Dr.lr. A. Rörsch,

welke wiize, u de voorstellen voor octie wilt

Dr.lr. A.P Verkoik,

Voorzitter NRLO.

Productie-Ecologie

Directeur Bureou NRLO.
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I. lnleiding

De bevindingen in dit ropport ziin tot stond gekomen in een proces woorbii veel en

uiteenlopende portiien woren betrokken vio interviews en workshops. Belongriike

grondsioffen voor dit proces woren essoys en siudies die in opdrocht von de NRLO zi[n

uitgevoerd. Het proces bestond uii drie stoppen, woorvon de resulioien worden beschreven

in de volgende 3 hoofdsiukken von dit ropport.

l. Dynomiek en beiekenis von productie-ecologie

De dynomiek in dit W&T-gebied en de potentiële betekenis hiervon voor de ogrosector is

beschreven in hei essoy "productie-ecologie" von Prof.Dr.lr. R. Robbinge (NRlO-ropporl

e7 /37).

Sterkte/zwokte-o no lyse

De sterkten en zwokten von dit W&T-gebied ziin geonolyseerd door TNO-STB in de

ochtergrondstudie "Sterkte/zwokte-onolyse von de produciie-ecologie" (NRLO-ropport

(98/31). Doorbii is gebruik gemookt von een methode die door TNO-STB in opdrochi

von de NRLO is ontwikkeld (beschreven in NRLO-ropp orr 97 /23 "Methode voor

kwoliteitsbeoordeling von de ogro-kennisinfroslrucluur"). De methode focusi op drie

korokteristieken von een W&T-gebied: de middelenpositie (octoren en copociteit), de

systeemkenmerken (netwerken) en de prestoties (wetenschoppeliik en mootschoppeliik).

Het W&T-gebied is moeiliik of te bokenen. De reden is dot in dit W&T-gebied vele delen

von verschillende disciplines bii elkoor worden gebrocht. De geiollen in dit ropport ziin

derholve toi op zekere hoogte indicotief.

Acties ter versterking

ln een workshop mei personen uit kennisinstellingen, overheid en bedriifsleven ziln hel

essoy en de concept-ropportoge von TNO-STB besproken. Tevens ziin een oontol

voorstellen voor octies ter versierking von dit W&T-gebied geselecieerd. Tenslotte heeft

een kleine NRLO-verkenningscommissie, besioonde uit Prof.Dr.lr. R. Robbinge (lid DB-

NRLO), J. von der Veen (Productschop Tuinbouw) en Dr.lr. H.J. von Oosten (Bureou

NRLO) de octies verder ingevuld en is oongegeven wie de voorgestelde octies zou

moeten ondernemen.

3.
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2. Dynqmiek en betekenis vqn
Produclie-ëGolog ie

Productie-ecologie ols wetenschopsgebied heeft een betrekkeliik korte historie. Het

vokgebied vond zijn oorsprong in de ioren 'ó0 in de theoreiische benodering von Prof.Dr.

C.T. de Wit woorin plontenfysiologische, fysische, chemische en ecologische processen ols

uitgongspunt werden gekozen voor gewosgroeimodellen. Vonuit deze modellen kon men

het opbrengstpoteniieel von gewossen onder uiieenlopende omstondigheden en op

verschillende schoolniveous inschotten. De groep verwierf met deze oonpok een sterke

posiiie in de wereld, voorol in siudies over de ontwikkeling von de wereldvoedsel-

voorziening. De modellen ziin in de loop der tiid verfiind en oongevuld mei nieuwe

porometers. Deze ontwikkeling is gedurende vele ioren dominont gebleven. Vonuit de

gewosgroeimodellen is de oonpok uitgebreid mel een productie-ecologische benodering.

Geleideliik ziin er in het londbouwkundig onderzoek, zowel in Nederlond ols elders, ondere

denkrichtingen lot ontwikkeling gekomen. Vonuit het Ministerie von LNV werd in de ioren
'70 sieeds meer nodruk gelegd op de noodzook von integrotie von kennis op bedriifs-

niveou. Bii de verschillende proefstoiions werden ofdelingen "bedriifssynthese" ingericht.

Het wos de opzet om de bedriifsontwikkeling meer geïntegreerd te benoderen. Een bedriif,

zo wos de redenering, heeft met veel meer foctoren von uiteenlopende oord (economisch,

fiscool, sociool, mootschoppeliik én iechnisch) te moken don uitsluitend de foctoren die

teelt of produktie beïnvloeden.

Begin zeventíger ioren brocht de Commissie Biologische Londbouwmethoden het interim-

ropport uii over olternofieve londbouw. De Minister von LNV verzocht de NRLO doorover

odvies uit te brengen. De stuurgroep 'Alternoiieve Londbouw" von de NRLO brocht in 1977

het ropport uit, dot leidde tot het opzetten von het proefbedriif "Ontwikkeling Bedriifs-

systemen" (OBS) in de Noordoostpolder. Op dot proefbedriif konden meerdere bedriifs-

opzetten (de gongbore , een ecologische en een biologisch-dynomische opzet) vergeleken

en ontwikkeld worden. Onmiskenboor is dot een oontol sterk gemotiveerde onderzoekers

hebben oon deze ontwikkeling sterk biigedrogen. Met nome ziin Dr. P Gruys (ociief in de

biologische en geïntegreerde bestriiding von ziekten en plogen in de fruitteelt) en P

Vereyken (onderzoeker op het OBS-bedriifl ols pioniers en driivende krochten te noemen.

Het uitbrengen von een WRR-ropport over geïntegreerde londbouw in 
.l984, 

opgesteld

door een Leidse groep biologen, creëerde pos ruimte voor een bredere discussie over

nieuwe benoderingen von de londbouwproductie. ln de WRR-studie werd gepleit voor een

integrotie von economische én ecologische doelen. Onmiskenboor heeft deze ontwikkeling,

gesieund door de tiidgeest, de oondochi voor ondersooriige bedri[fsopzetten sterk

bevorderd. ln eerste insioniie binnen de proefstotions, loier ook binnen Wogeningse
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onderzoeksgroepen (AB-DLO en de LUW vokgroepen productie-ecologie en ecologische

londbouw). Dot leidde mede tot de opzet von de onderzoeksschool "Productie-ecologie" in

Wogeningen in 
.l993.

Een belongriike ontwikkeling in de tiid is hei geleideliik noor elkoor ioegroeien von het

fundomentele en het toegeposte onderzoek. Doordoor versterkt het meer theoretisch

gefundeerde onderzoek in de onderzoeksschool en het toegeposte onderzoek in de

proefstotions el koor wederziids.

Opmerkeliik is ook doi een oontol zoekrichiingen los von elkoor iot ontwikkeling ziin

gekomen. Dot is het gevol met de notuurwetenschoppeliike benodering (voorlkomend uit

het gedochtengoed von C.T. de Wit) en de ecologische benodering. Als een derde type

benodering kwom de empirische oonpok von "prototypering" tot wosdom, ols een in de

proktiik zoeken noor optimole combinoties von economische en ecologische inzichten in

bedriifsverbond. Problemen die doorbil worden beschreven worden tegenwoordig in een

directe wisselwerking met het fundomentele onderzoek bestudeerd.

Thons wordt de woorde erkend von verschillende benoderingen. Ze worden beschouwd ols

nuttige zoekrichtingen von wooruit biidrogen kunnen worden verwocht voor hei onlwerpen

von verschil lende bed riifssystemen.

JuisÍ hel noosl elkoor exploreren von verschillende denkrichlingen over hel ontwerpen van

verschillende bedriifssyslemen kon bíidragen oan een von diÍ nog fonge
vakgebied.

ln het londeliik gebied wos vroeger de londbouw dominoni. ln zeker opzicht is dot op veel

plootsen nog zo, olleen ol door hei grote oreool londbouwgrond doi voor productie-

doeleinden wordt gebruikt. Moor ievens bepolen ondere octoren von buiien de londbouw

sieeds meer het ruimtegebruik in het londeliik gebied. De londbouw kriigt doordoor sieeds

meer ie moken met méér functies die in het londeliik gebied worden vervuld. De

eenduidigheid von vroeger mookt ploois voor een breed polet von vook concurrerende

doelen. De ontwikkeling von bedriifssystemen in de londbouw zol steeds meer plooisvinden

in de context von mootschoppeliike prioriteiten en ideeën over de regionole versterking von

het eigen korokter von londeliike gebieden.

Ook elders ter wereld heeft men leren werken oon het ontwerpen von bedriifssysiemen

binnen de lokole of regionole context. Doi betekent dot noost de puur iechnologische en

modelmotige benodering er meer oondocht zol komen voor (vook sierk uiteenlopende)

sociool-mootschoppeliike woorden ier plekke. Hei ontwikkelen von productiesystemen

wordt doordoor steeds complexer en is slechts ten dele modelmotig te ondersteunen.

Wellicht de meest onderschotte oniwikkeling is dot ogrorische ondernemers zelf octief

inspelen op mootschoppeliike ontwikkelingen en zelf konsen creëren door vonuit nieuwe

doelen een ondere bedriifsvoering ie ontwikkelen en nieuwe bedriifssystemen te ontwerpen.
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Productie-ecologie zol mét ogrorische ondernemers nieuwe typen bedriifssystemen moeten

kunnen ontwerpen.

Productie-ecologie kon biidragen aan hei ontwerpen von verschi/lende bedriffssysÍemen

onder uiÍeenlopende omsiandigheden waor ook Íer wereld, mits er voldoende aandochl is

voor de lokole sociaal maatschoppeliike conÍert.

Productie-ecologie heeft zich dus geleideliik verder ontwikkeld. Het gebied kenmerkte zich

oonvonkeliik door een oriëntoiie op notuurwetenschoppeliike inzichten. Moor nu wordt

nodrukkeliik ingespeeld op mootschoppeliike behoeften bii hei ontwerpen von

ogrosysiemen. De meesi recente beschriiving von het wetenschopsgebied "Productie-

ecologie" luidt:

Productie-ecologie of ogrosysÍeemondezoek heefÍ lol doel productiesyslemen te ontwerpen

en fe leslen die legemoel komen oon moaÍschoppelijke behoeflen op het terrein von

voedsel en groene grondstoffen/ economie, milieu en noiuur- en landschapswaorden.

Kenmerkend is dot die doelsÍel/ingen en vrogen op systeemniveou worden geonolyseerd

meÍ behulp von kennis op de onderliggende procesniveaus. Die kennis wordl ook gebruikÍ

voor hei ontwerpen en onfwikke/en von moalrege/en en interventies op het sysleemniveou

(systeeminnovaÍie).

ln deze beschriiving stoon het ontwerpen von ogrosystemen centrool woorbii uiteen-

lopende disciplines ziin betrokken, von zowel technologische, bedriifskundige ols sociool

mooischoppeliike oord. Met deze integrole oonpok speelt men in op een grotere

pluriformiteit in de ontwikkeling von ogrorische bedriiven.

Prod uctie-Ecologie



3. De sterkle/zwqkte-oholyse vqn
TNO.STB

Middelenpositie (octoren, Íormotie)

De belongriiksie octoren ziin opgenomen in de C.T de Wit onderzoeksschool voor

productie-ecologie. Doorin werken l0 leerstoelgroepen von de LUW en meerdere groepen

von 5 DlO-instituten somen. De LUW is penvoerder. Enkele leersioelgroepen brengen een

integrerende rol in: ogronomie, ecologische londbouw en tuinbouwplontenieelt. Andere

groepen brengen disciplinoire kennis in: bodemkunde en plontenvoeding, plonten-

veredeling en genelico, eniomologie, fytopoihologie, virologie en nemotologie. Bii de DLO-

instituten volt het AB-DLO op met een grote inzel vonuit verschillende ofdelingen. De

ondere DlO-instiiuten ziin het IPO-DLO, SC-DLO en IBN-DLO. Beide lootste instituten

brengen ondermeer kennis in op het gebied von londschopsecologie en londschops-

onfwikkeling.

Het oontol onderzoekers in de onderzoeksschool PE is voor 1998 geschot op circo 230 fte

(inclusief AIO's en OIO's). Een deel beireft voste en iiideliike formotie binnen Wogeningen

UR, die worden gefinoncierd uit de 3 reguliere geldstromen. Een onder deel von het

personeelsbestond komt voort uit promotieproiecten, die op ondere wiizen worden

gefinoncierd.

Het belongriike toegeposie onderzoeks- en ontwikkelingswerk op de proefstotions volt niet

onder de regie von de onderzoeksschool. Er bestoon over dii type onderzoek overigens wel

hechte bonden lussen proefstotions en de onderzoeksschool.

Proefsloiions hebben een longe ervoring om bedriifssystemen méi ondernemers somen te

ontwikkelen. Het Proefsiotion voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroente te Lelystod (PAV) is

op dit terrein één von de belongriiksie spelers.

ln de onderzoeksschool, de DLO-instituten en de proefstotions ziin geen disciplines opge-

nomen uit de gedrogs- en sociole wetenschoppen. De inbreng vonuit deze wetenschoppen

kon voorol relevont ziin in de ontwerp- en implemeniotiefose von nieuwe bedriifssysiemen.

Bii de onderzoeksschool is een bewuste keuze om de wetenschoppeliike coherentie in de

groep te behouden. Wel wordi meer receni somenwerking oongegoon met wetenschoppe-

liike groepen uit de gedrogs- en sociole wetenschoppen om beter te kunnen inspelen op de

mootschoppeliike wensen.
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Systeemke n merken (netwerken)

Het Nederlondse onderzoeksnetwerk bestond oonvonkeliik olleen uit de Wogeningse

onderzoekers, die direct betrokken woren bii de onderzoeksschool. Dot heeft zich de lootste

ioren verbreed mei ondere onderzoekers von voorol Wogeningse instituten en de diverse

proefstotions. Er bestoon met ondere Nederlondse groepen gericht op plontwetenschoppen

informele contocten. Met de gedrogs- en sociole wetenschoppen ziin recenteliik de

contocten versterkt. De proefstotions onderhouden intensieve contocten met ondernemers.

Bii de Wogeningse instellingen is dot veel minder het gevol, zi[ hei dot dit wel toeneemt

onder invloed von de veronderingen in het londeliik gebied.

lnternolionoo/

De onderzoeksschool PE en de DlO-instituten hebben sterke bonden in een ooniol belong-

riike internotionole netwerken. Hei goot om internotionool opererende non-profit

instellingen en orgonisoties, zools de FAO (Food ond Agriculiurol Orgonisotion von de VN)

en de Wereldbonk. Beide ziin ook belongrijke opdrochtgevers voor produciie-ecologisch

onderzoek in of ten behoeve von ontwikkelingslonden. Doornoost heeft men íntensieve

onderzoekscontocten mel de iniernoiionole onderzoeksorgonisotie CGIAR (Consultoiive

Group on lnternoiionol Agriculturol Reseorch). Een relotief nieuw netwerk wordt gevormd

door hei ICASA (lnternotionql Consortium for Agriculturol System Anolysis). Doorin spelen

Nederlondse onderzoekers uit de onderzoekschool en AB-DLO een leidende rol.

Ook binnen Europo begint zich een nieuw netwerk te vormen rond het prototyperen von

bedriifssysiemen in verschillende Europese regio's. Hierin spelen voorol de experts von het

AB-DLO en het PAV een leidende rol. EU-finonciering von dit onderzoek heeft het tot siond

komen ervon sterk gestimuleerd.

Performonce

Het vokgebied "produciie-ecologie" is uniek in de wereld. Op het deelterrein von de plont-

en gewosgroeimodellen is het onderzoek ol vele ioren wereldbefoomd.

De wetenschoppeliik beoordeling von individuele vokgroepen, die deel uitmoken von de

onderzoeksschool is over het olgemeen zeer goed. Tot nu toe ontbreekt een beoordeling

von de onderzoeksschool ols geheel. De onderzoeksschool kent interne procedures die de

kwoliteit von de wetenschoppeliike output moeten woorborgen.

De integrole benodering von ogroproduciiesystemen vroogt evenwel een onder toetsings-

koder don de beoordelingsmethoden die worden gebruiki voor monodisciplinoir onder-

zoek. Dot speelt ook bii DlO-instituten en proefstotions. Door is gebleken dot het mét

ondernemers ontwikkelen von nieuwe bedriifssystemen een longdurig proces is woorin

gedrogsverondering een belongriike component is.
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Over de biidroge von het vokgebied oon de ontwikkeling von ogroproducliesystemen in de

Nederlondse context lopen de meningen sterk uiteen. Het vokgebied, en met nome de

onderzoeksschool, ontleent ziin foom oon de oriëntotie op het optimoliseren von de

productie en de productie-efficiency in ogroproductiesystemen, het vooddurend ontwikke-

len von nieuwe inzichien in groeisiimulerende en groeibeperkende foctoren en het toetsen

doorvon in bedriifsverbond. Doorin worden ook steeds meer ecologische principes

opgenomen. Vonuit de onderzoeksschool is getrocht de verdieping en de verbreding onder

ie brengen in één unifying concept. Deze benodering wordt door groepen, die ondere

productiewiizen voorstoon, meestol ofgewezen. Dit heeft ol tot vele conflictuolle discussies

geleid.

Hei londeliik gebied en doormede de londbouw in Nederlond ondergoot onmiskenboor

een tronsformotieproces. Er is een ontwikkeling goonde noor een situotie woorin de

londbouw méér functies vervult don olleen de (zo efficiënt mogeliike) produciie von

voedselproducten. De londbouw zol veel meer don voorheen een biidroge leveren oon de

pluriformiteit in het londeliik gebied en ogrorische bedrilven zullen ook doorom een veel

breder polet oon verschiiningsvormen loten zien. Noost op productie gerichie (mono-

functionele) londbouwbedriiven zullen er steeds meer multifunctionele londbouwbedriiven

ontstoon en zol er meer vroog komen noor vormen von londbouw vonuit ondere

conceptuele invo lshoeken.

Het exploreren von conceptueel verschillende zoekrichiingen kon binnen het vokgebied

evenwichtiger plootsvinden. Hei vokgebied kon don, zeker binnen de Nederlondse

condities, over een breder front oon gezog en invloed winnen. Een goede relotie met de

veronderende thuismorkt is voor het vokgebied von levensbelong.

Het vokgebied speelt bii de gedochtenvorming over het tronsformotieproces von het

londeliik gebied, en met nome dot von de londbouw, slechis een bescheiden rol. Hei

ontbreekt ook oon een visie vonuit de overheid op de gewenste of noodzokeliike

tronsformoiieprocessen. Het tot ontwikkeling brengen von bedriifs- en sectoroverstiigende

vernieuwingsprocessen in de londbouw en het londeliik gebied vroogt om nieuwe

beleidsinitiotieven.
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4. Acties ler versterking

l. Inlensiveer de relotie mel de veronderende ihuismqrkt

Het londeliik gebied en doormede de londbouw (de "morkt Nederlond") verondert

drostisch. Er ontstoot een pluriformere londbouw, die noost de gerichtheid op voedsel-

productie méér functies zol vervullen in de ruimieliike ontwikkeling von een gebied en

vonuit een ketenperspectief zol inspelen op wensen von consumenien.

Boer en iuinder spelen op zeer verschillende wiizen in op nieuwe mootschoppeliike vrogen.

Wensen en behoeften von deze belongriike spelers op de ihuismorkt (voor "productie-

ecologie") veronderen doordoor sterk. Andere denkrichtingen beïnvloeden vernieuwings-

processen op bedriifs- en regioniveou.

Wogeningen UR bevordert dot het vokgebied de oriëntotie op veronderingen in de

ihuismorkt versierh, reloties met nieuwe octoren uiibouwt, en inspeelt op verschillende

denk- en zoekrichtingen.

LTO-Nederlond verbreedi de innovotie- en onderzoeksogendo von de primoire secior

vonuit de behoefte om in te spelen op de groeiende pluriformiteii op bedriifs- en

regioniveou.

2. Onlwikkel het vokqebied qls "ontwerper von oqrosvsiemen op moql"

De verscheidenheid oon bedriifssysiemen groeit sterk door mootschoppeliike ontwikke-

lingen en consumentenwensen. Er ontstoon ogrosystemen, die voldoen oon specifieke

lokole of regionole foctoren, woor ook ter wereld. Het inspelen doorop is complex en

uitdogend. Het vroogt om hei exploreren von verschillende zoekrichtingen op verschillende

schoolniveous, von technologische en ecologische concepten, tegen de ochtergrond von het

sociool-economisch koder von het bedriif, de streek of het lond. Noost het inbrengen von

de notuurwetenschoppeliike expertise is een groiere biidroge vonuit de gedrogs- en

sociool-economische wetenschoppen én ondernemers gewenst.

Wogeningen UR ontwikkelt het vokgebied verder door noost de ontwikkeling en

integrotie von notuurwetenschoppeli[ke kennis ook hei vermogen op te bouwen om (met

onderen) bedriifssystemen op moot te kunnen ontwerpen. Somenwerking of ollionties met

ondernemers is in dot ontwerpproces essentieel en dient te worden versterkt. De creotieve

rol von LïO Nederlond, en ondere orgonisoties von ogrorische ondernemers, is doorbii

onmisboor.
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3. Onlwikke! beleid om innovqlie(sl op svsteemnivequ te bevorderen

Vernieuwingen op systeemniveou (bedriifs- en secioroverschriidend) ziin complex en

moeiliik reoliseerboor. Doi wordt veroorzookt doordot er meerdere publieke en prívote

portiien met uiteenlopende belongen bij gebiedsgerichte vernieuwingsprocessen ziin

betrokken. Vonuit productie-ecologie of ogrosysteemkunde, met een duideliike bedriifs- en

gebiedsoriëntotie kon een belongriike biidroge worden geleverd oon grootscholige

vernieuwingen in het londeliik gebied.

LTO Nederlond (en ondere orgonisoties von ondernemers), Wogeningen UR én de
overheid (LNV) nemen gemeenschoppeliik het initiotief om beleid ie ontwikkelen gericht

op het reoliseren von bedriifs- en secïoroverschriidende sysleemvernieuwingen.
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N RtO -qdviesrq pporten W&T-

verkenning

nummer titel

99/1 Welenschop en technologie

Konsen voor ogrosecior, groene ruimte en vissector

99/2 Sensor- en microsysteemtechnologie

Speerpunten voor ociie

99/3 Bewoor- en verpokkingstechnologie

Speerpunten voor octie

99/4 Veterinqire epidemiologie

Speerpunten voor octie

99/5 Moleculqire en reproducliebiologie bil dieren
Speerpunien voor octie

99/6 Moleculqire plonlenbiologie

Speerpunten voor octie

99/7 Nonolechnologie

Speerpunten voor octie

99/8 Produclie-ecologie

Speerpunten voor octie

99/9 lntelligenle dqloververking en procesbesturing

Speerpunten voor octie

99/10 Aquocultuur

Speerpunten voor ociie

99/11 Beleidswetenschoppen en ICT in de groene ruimte
Speerpunten voor octie
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