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Bijlagen

Hierbij doe ik U het Actieprogramma Agrificauie, opgesteld door de Stuur-
groep Agrificatie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
(NRLO) toekomen.
De SEuurgroep Agrificauie is door de NRLO lngesceld meE hec doel innovaties
oP het gebied van agrificaEie te bevorderen. In bijgaand rapport wordt een
overzichE gegeven van thema's rnet perspectief voor agrificatie.
In de stuurgroep hebben beleidsmakers en deskundigen uiE overheid, be-
drijfsleven en onderzoek zitcing. De stuurgroep heeft - door instelling van
werkgroepen voor specifieke onderwerpen - een werkwijze gevolgd waarbij in-
schakeling van een breed veld van expertise mogelijk werd.

De stuurgroep is Eot de conclusie gekomen dat naast de programrna's die
reeds door het Ministerie van Landbouw, Nacuurbeheer en Visserij in gang
zijn gezet, waaronder hennep, karwij, plantaardige technisehe oliën, een
aantal andere therna's eveneens voldoende perspectief bieden om hiervoor een
onderzoek- en innovaEieprogramma te starten. De stuurgroep heefu een en an-
der samengevat in een actieprogranma (hoofdstuk 4 van het rapport).

In hec acEieprogramma wordt voorgesteld voor vier Ehema's een onderzoek- en
innovatieprogramma uit te werken. Deze thema,s zijn:
- (katalytische) oxidatie van koolhydraten;
- biosynthese en transformatie van oliën en vetten;
- toePassing van natuurlijke vezels in bouw- en composiet-materialen;
- vorming slow release produkten uiE zetmeel(derÍvaten).
DaarnaasE wordt voorgesteld de mogelijkheid te openen haalbaarheidsstudies
te laten uitvoeren. Een aantal onderwerpen wordu aangegeven waarvoor de
stuurgroep een haalbaarheidsstudie geqrenst acht.

Voor de uitvoering van het voorgestelde actieprogramma acht de stuurgroep
een bedrag van f 5 miljoen per jaar gedurende een vijftal jaren noodzake-
lijk. Van eventuele deelnemers aan het actieprogramma wordE een eigen bij -
drage verwachc die tot 50t kan oplopen.
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De NRLO heeft het act'ieProgramma aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij aangeboden met het verzoek aan de versterking van het agrifiea-
tie-onderaoek de groocst mogellJke aandaeht te besteden à.r in het r-ijzonderhet acEieprogramma te doen uitvoeren. Hierbij heeft de NRLO geplei.t voor
een sÈÍakke organisatie en een regelmaÈÍge evaluatie van de progrrqrmars.

De sec,retarls van de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek,

Dr.Ir. A.P. Verkaik.
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