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Innofest X SIA – Floriade Expo 2022 

Inleiding 
Het praktijkgericht onderzoek heeft een stevige plaats verworven in de samenleving. Volgens 
het Brancherapport Praktijkgericht onderzoek 2020 van de Vereniging Hogescholen werken er 
zo’n 700 lectoren en bijna 5.000 docent-onderzoekers bij de verschillende hogescholen. 
Uitgangspunten van het praktijkgericht onderzoek zijn altijd vraagstukken en problemen uit de 
praktijk. Met deze vraagstukken gaan onderzoekers samen met de praktijk aan de slag.  
 
Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Regieorgaan SIA wil stimuleren dat deze oplossingen ook breder beschikbaar 
komen, of op de markt gebracht kunnen worden. Daarnaast wil het regieorgaan dat de 
resultaten van het onderzoek van hogescholen zichtbaar zijn voor een breed publiek. Om bij te 
dragen aan deze doelstellingen heeft Regieorgaan SIA het programma Innofest X SIA. 
Regieorgaan SIA voert het programma uit in samenwerking met de experts van Innofest. 
 
Regieorgaan SIA kent naast themavrije programma’s ook programma’s die gericht zijn op 
specifieke thematische vraagstukken. Praktijkkennis voor Voedsel en Groen (PVG) is een 
onderzoeksprogramma van Regieorgaan SIA en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV). Met dit onderzoeksprogramma wordt ingezet op praktijkgericht 
onderzoek van hogescholen dat bijdraagt aan toepasbare oplossingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen in het groene domein. 
 
Deze twee programma’s komen samen in Innofest X SIA – Floriade Expo 2022. Deze oproep 
biedt teams van hogescholen de kans om een experiment uit te voeren of een hypothese, 
tussenresultaat of resultaat te testen aansluitend bij praktijkgericht onderzoek binnen de 
inhoudelijke kaders van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel (zie Bijlage 
B). Floriade Expo 2022 biedt een stimulerende testomgeving en mogelijkheid om onderzoek 
zichtbaar te maken.  

Jouw innovatie en/of onderzoek testen op de Floriade Expo 2022 
Welke teams van hogescholen krijgen € 10.000 en mogen hun innovatieve en 
wereldverbeterende experiment uitvoeren of onderzoeksresultaat testen? Op donderdag 21 
april 2022 van 13.00 tot 17.00 uur organiseren Regieorgaan SIA en Innofest een pitchmiddag. 
Innofest zorgt ervoor dat de winnende teams een testplek krijgen op de Floriade Expo 2022. 
Regieorgaan SIA en LNV financieren de teams tot € 10.000.  
  

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/231/original/Brancherapport_Praktijkgericht_onderzoek_2020.pdf?1624955162
https://innofest.co/
https://floriade.com/nl/
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Wat doet Innofest? 
Innofest zet festivals in als living labs voor innovatie. Oftewel: festival driven innovation! Een 
festival is een tijdelijke minimaatschappij en - net als in het echte leven - zijn op een festival 
uitdagingen te vinden op het gebied van bijvoorbeeld energie, afval, logistiek, water en 
voedsel. 
 
Dit maakt festivals een perfecte testomgeving voor prototypes, experimenten of innovaties. 
Festivals bieden de mogelijkheid om ideeën te valideren, directe feedback te krijgen of de 
marktgereedheid van een product te testen. Bijkomend voordeel: deelname aan een festival 
levert ook veel zichtbaarheid en een groter netwerk op. Naast festivals zet Innofest ook living 
labs in als testomgeving.  
 
Teams waarvan de voorstellen zijn gehonoreerd krijgen naast de € 10.000 projectsubsidie vier 
online workshops van Innofest. Voorafgaand aan het testen worden de teams in drie 
workshops klaargestoomd voor het uitvoeren van de tests op de Floriade Expo 2022. 
Deelnemers krijgen methodieken van dataverzameling op livinglabs aangereikt en zetten een 
uitvoerbaar plan op voor de onderzoeksperiode op de Floriade. Zo kunnen de teams optimale 
resultaten behalen met hun tests. In een vierde workshop, na afloop van de tests, is ruimte 
voor data-analyse en trekken de deelnemers conclusies voor vervolg. 
 
Benieuwd naar inspirerende voorbeelden van innovaties op festivals? Bekijk cases op de 
website van Innofest. 

Floriade Expo 2022 
Vanaf 14 april tot en met 9 oktober 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de 
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing Green Cities’. Het 
60 hectare grote park is opgebouwd uit permanente onderdelen en onderdelen specifiek voor 
de Expo. Floriade legt de basis voor de toekomstige duurzame stadswijk Hortus. In het 
Floriade-park presenteren meer dan 400 innovators uit binnen- en buitenland hun nieuwste 
groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen die onze steden leuker, mooier en 
duurzamer maken. 
  
In dit levend laboratorium worden nieuwe technologieën voor groen, voedsel, energie en 
gezondheid onderzocht en toegepast. Van hypermoderne zonnedakpannen tot 
verbazingwekkende verticale geveltuinen en van de beste manieren om tomaten te kweken tot 
de nieuwste snoeitechnieken. Bezoekers kunnen het allemaal zien, ruiken, proeven en ervaren 
bij Floriade. 
 
Los van alle inspirerende snufjes en innovaties kunnen bezoekers ook gewoon genieten van 
de natuurlijke pracht en praal op het terrein. Bezoekers kunnen een reis maken langs de vele 
in-bloei-staande tuinen, het inspirerende arboretum en smullen van verrassende groene 
gerechten of zich onderdompelen in het afwisselende kunst- en cultuurprogramma. Er is voor 
ieder wat wils. Kinderen kunnen op expeditie, ouders op proeverij en ondernemers kunnen de 
basis leggen voor vruchtbare samenwerkingen. 
 

https://innofest.co/ontdek-de-cases/
https://innofest.co/ontdek-de-cases/
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Floriade inspireert bezoekers om groener en gezonder te leven. Na een dag op de Expo gaan 
bezoekers met allerlei inspirerende ideeën naar huis om zelf ook mee te bouwen aan de 
groene stad van de toekomst! 

Beschikbaar budget  
Regieorgaan SIA stelt voor deze oproep maximaal € 60.000 beschikbaar. Per 
subsidieaanvraag (vanaf hier aanvraag) kan een team maximaal € 10.000 aanvragen.  

Waarvoor kun je financiering aanvragen? 
Vraag deze financiering aan voor de kosten die je maakt voor het voorbereiden en uitvoeren 
van een test op de Floriade Expo 2022. Hieronder vallen kosten die rechtstreeks verband 
houden met het maken of verbeteren van prototypen, het maken van demo’s, ontwikkelen van 
materialen om de test uit te voeren of te ondersteunen, inzet van onderzoekers en studenten, 
entreegelden voor de Floriade en eventuele reis- en verblijfskosten. In Bijlage A vind je meer 
informatie over de kosten die in aanmerking komen om te vergoeden met deze subsidie.  
 
De test voer je uit tijdens de Floriade Expo 2022. Testen is mogelijk van 1 juli tot 9 oktober 
2022. In overleg met de geselecteerde teams en passend bij de projecten stelt Innofest vast op 
welke dagen getest gaat worden. Dit kan 1 dag of meer dagen zijn, aaneengesloten of 
gespreid. Door de COVID-19-pandemie is er sinds maart 2020 beperking op grootschalige 
evenementen. Indien de test op het evenement om die reden niet mogelijk is, zoekt Innofest in 
overleg met de betrokkenen naar alternatieve living labs. De test moet in dat geval worden 
uitgevoerd binnen een jaar na de oorspronkelijk geplande einddatum van Floriade Expo 2022.  

Hoe kan ik me aanmelden? 
Ben je lector of (docent-)onderzoeker bij een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals 
bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW)? Dan kun je je aanmelden tot 1 april 2022 om 14:00:00 uur CEST via Christina de 
Jong: christina.dejong@regieorgaan-sia.nl. 
 
Download het verplichte aanmeldformulier op de website. Vul deze in en voeg aan de 
aanmelding een motivatie van maximaal 800 woorden toe. Ga daarbij in op de volgende 
vragen: 
• Wie doet de aanvraag en hoe is het team samengesteld dat de test gaat voorbereiden 

en uitvoeren (welke hogeschool, lector en/of onderzoekers en studenten, eventueel 
aangevuld met partners uit de praktijk)?  

• Wat gaat er getest worden en hoe sluit het project aan bij de beoordelingscriteria?  
• Hoe ziet je begroting eruit? Hoeveel financiële ondersteuning heb je nodig en waarvoor? 
• Wat zou de test mogelijk kunnen toevoegen aan de beleving van bezoekers van Floriade 

Expo 2022? 
  

https://floriade.com/nl/prijsinformatie/
https://www.regieorgaan-sia.nl/financiering/voedsel-en-groen-innofest-x-sia-floriade-2022
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Selectie 
De beoordelingscommissie bestaat uit een innovatiescout van Innofest, een afgevaardigde van 
Floriade en een afgevaardigde van het ministerie van LNV die betrokken is bij het 
praktijkgericht onderzoeksprogramma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Deze commissie 
selecteert de aanvragen op kwaliteit aan de hand van op de volgende criteria: 
1 Floriade Expo 2022 is een logische proeftuin en biedt een toegevoegde waarde voor het 

project.  
2 Het project betreft een experiment of toetsing van een hypothese, tussenresultaat of 

resultaat aansluitend bij praktijkgericht onderzoek.  
3 Het project betreft een innovatie die bijdraagt aan een duurzamere en socialere wereld 

binnen de inhoudelijke afbakening van de KIA Landbouw, Water, Voedsel (zie Bijlage B). 
4 Het projectteam brengt een overtuigend verhaal dat bijdraagt aan het vertalen van 

praktijkgericht onderzoek naar een breder publiek.  
 
In de beoordeling wegen alle criteria even zwaar. In Bijlage A lees je meer over hoe de 
beoordeling in zijn werk gaat. 

Pitch je aanvraag 
De commissie maakt in de eerste ronde een voorselectie aan de hand van de vier 
beoordelingscriteria. De tien teams met de hoogste score nodigen we uit voor een 
pitchmiddag. Alle criteria wegen hierbij even zwaar. Uiterlijk 15 april 2022 hoor je per e-mail of 
je wel of niet bent uitgenodigd om de aanvraag te pitchen. In de e-mail geven we een motivatie 
voor het besluit. De pitchmiddag is op 21 april 2022. Als je een aanvraag doet, houd dan alvast 
21 april 2022 van 13:00 tot 17:00 uur vrij in je agenda. Mocht een pitchmiddag op locatie niet 
mogelijk zijn, dan vindt deze bijeenkomst in aangepaste vorm digitaal plaats.  
 
Tijdens deze pitchmiddag vertel je (samen met leden uit je team) in maximaal 10 minuten 
waarom jij een testplek verdient en licht je de aanvraag toe op de criteria. Daarna heb je 10 
minuten voor een gesprek met de commissie, eventueel het laten zien van ondersteunend 
materiaal zoals een prototype en het beantwoorden van vragen. Alleen door deelname aan de 
pitchmiddag kom je in aanmerking voor een mogelijke testplek en subsidie. Op basis van deze 
pitchmiddag en de beoordelingscriteria stelt de beoordelingscommissie de eindcijfers vast.  

Bekendmaking uitslag 
De commissie adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA over welke aanvragen in 
aanmerking komen voor honorering en dus een testplek op Floriade Expo 2022. Het bestuur 
besluit op basis van het advies van de commissie. Op alle bij de beoordeling en/of 
besluitvorming betrokken personen is de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO 
van toepassing. Uiterlijk 6 mei 2022 maken we bekend welke teams een testplek en 
financiering krijgen.  

Meer informatie? 
Kijk op onze website of neem contact op met de programmamanager van deze regeling: Mieke 
Scheffer, mieke.scheffer@regieorgaan-sia.nl. Wij hopen dat jullie met onze hulp de Floriade én 
de wereld een stukje mooier weten te maken!  

https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen
https://www.regieorgaan-sia.nl/financiering/voedsel-en-groen-innofest-x-sia-floriade-2022
mailto:mieke.scheffer@regieorgaan-sia.nl
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Bijlage A Bepalingen en procedure 

Bepalingen bij de oproep en de subsidieverstrekking 
 
Subsidie 
De subsidie is alleen bestemd voor hogescholen. Het subsidiebedrag wordt uiterlijk 1 maand 
na datum van het subsidieverlenings- en vaststellingsbesluit in zijn geheel overgemaakt naar 
de op het aanvraagformulier aangegeven bankrekening van de hogeschool. 
 
Declarabele kosten (begroting) 
De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of 
betaalde loonkosten en materiële kosten, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-
verrekenbare btw van de hogeschool. 
 
Loonkosten  
Voor de loonkosten van personeel van hogescholen worden de uurtarieven gehanteerd 
conform de Handleiding Overheidstarieven (HOT) 2022 (tabel 2; kolom ‘Uurtarief productieve 
uren, excl. btw’). Deze tarieven kunt u tijdens de gehele looptijd toepassen.  
 

Schaal Uurtarief productieve uren 

1 41 

2 43 

3 46 

4 49 

5 52 

6 54 

7 58 

8 62 

9 67 

10 72 

11 81 

12 90 

13 101 

14 110 

15 118 

16 127 

17 136 

18 140 
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Deze tarieven zijn integraal toepasbaar en u kunt deze tarieven zonder verdere onderbouwing 
toepassen. 
 
Het tarief van een medewerker wordt bepaald op basis van de inschaling van de betreffende 
medewerker uit de cao hbo (hoger beroepsonderwijs). Hogere tarieven dan de HOT zijn niet 
toegestaan.  

Kosten studenten 
U mag studenten, verbonden aan de hogeschool, inzetten voor het project. De kosten hiervan 
kunt u binnen het project opvoeren.  

Per subsidiejaar kunt u het volgende opvoeren: 

1 De inzet van uren van studenten die als onderdeel van hun opleiding meewerken in het 
project. Deze studenten krijgen in dit geval ook studiepunten voor hun werkzaamheden. Als 
kosten kunt u opvoeren de stagevergoeding zoals die binnen de hogeschool instelling 
gebruikelijk is met een maximum van € 25 per uur. U mag een student voor maximaal 
1.650 uur inzetten. En/of: 

2 De inzet van uren van studenten die extra-curriculair meewerken in het project. Per student 
kunt u maximaal 250 uur met een maximum van € 25 per uur als kosten opvoeren. 

 
In beide situaties geldt: u kunt alleen de werkelijk aan de student uitbetaalde bedragen met 
een maximumuurtarief van € 25 opvoeren. Uren en uurtarieven boven de gestelde maxima 
kunt u niet opvoeren. Er is geen maximum gesteld aan het totale aantal studenten dat 
meewerkt in het project. 

Materiële kosten 
Onder materiële kosten wordt verstaan de aan de uitvoering van het project verbonden kosten 
als inhuur derden, verbruik van materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen en 
overige kosten zoals (internationale) dienstreizen (economy class), publicaties en entreegelden 
voor de Floriade. Het aanschaffen van machines en apparatuur wordt niet tot de projectkosten 
gerekend. Voor machines en apparatuur kunnen slechts de aan het project toe te rekenen 
afschrijvingskosten of leasetermijnen worden opgevoerd. Afschrijvingstermijnen worden 
berekend op basis van de historische aanschafprijs exclusief financieringskosten, een lineaire 
afschrijvingsmethode en een levensduur van vijf jaar. Opvoering van kosten voor gebruik van 
apparatuur ouder dan vijf jaar is dus niet mogelijk. 
 
Datamanagement  
Tijdens de test op de Floriade Expo 2022, waarvoor u een aanvraag indient, verzamelt u 
mogelijk data. NWO verwacht dat de data die voortkomen uit projecten die door NWO zijn 
gefinancierd zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door andere 
onderzoekers. NWO hanteert daarbij het principe: “zo open als mogelijk, beschermd indien 
nodig”. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij ten minste die data en/of niet-numerieke 
resultaten die ten grondslag liggen aan de conclusies van binnen het project gepubliceerde 
werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. Eventuele kosten die hiervoor 
worden gemaakt kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. 
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Ethische verklaring of vergunning 
Een aanvrager is ervoor verantwoordelijk om na te gaan of voor de uitvoering van het 
voorgestelde onderzoek een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is, en dient er voor 
te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante ethische commissie. Bij toewijzing 
wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of 
vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het onderzoeksproject 
kan niet starten voordat Regieorgaan SIA een kopie van de ethische verklaring of vergunning 
heeft ontvangen.  
 
Nagoya Protocol  
Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende 
uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers 
die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen 
zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). Regieorgaan SIA 
gaat ervan uit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen. 

Procedure  
Formele voorwaarden voor indiening  
Regieorgaan SIA toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag 
aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt 
gevraagd om na 1 april 2022 om 14:00:00 uur CEST beschikbaar te zijn om eventuele 
administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor 
indiening. 
 
Deze voorwaarden zijn: 

1 De aanvrager is een lector of (docent-)onderzoeker bij een door de overheid bekostigde 
hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

2 Het aanmeldformulier en de motivatie zijn volledig ingevuld en na eventueel eenmalig 
verzoek tot aanvulling of wijziging juist, compleet en volgens de instructies ingevuld, de 
termijn voor eventuele vereiste aanvullingen is twee werkdagen. 

3 De aanvraag is ontvangen voor of op 1 april 2022 om 14:00:00 uur CEST. 
4 De aanvraag is in het Nederlands of Engels opgesteld. 
5 De begroting is volgens de financiële voorwaarden van deze oproep opgesteld. 
 
Beoordeling 
Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en 
beoordeeld door een beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit een innovatiescout 
van Innofest, een afgevaardigde van Floriade, en een afgevaardigde van LNV.  
 
Deze beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag in de eerste ronde aan de hand van de 
hierna volgende beoordelingscriteria. Op basis van deze beoordeling maakt de commissie een 
voorselectie. De tien aanvragen met de hoogste gemiddelde scores worden uitgenodigd hun 
aanvraag te komen pitchen. Aanvragers worden hiervan per mail op de hoogte gesteld.  
 

http://www.absfocalpoint.nl/
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De pitch bestaat uit een presentatie van 10 minuten gevolgd door een gesprek met de 
beoordelingscommissie van 10 minuten. Na de pitches stelt de commissie, eveneens aan de 
hand van de onderstaande beoordelingscriteria, de eindcijfers op.  
 
Beoordelingscriteria 
De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de 
beoordelingscriteria: 
1 Floriade Expo 2022 is een logische proeftuin en biedt een toegevoegde waarde voor het 

project. 
2 Het beoogde project betreft een experiment of toetsing van een hypothese, tussenresultaat 

of resultaat aansluitend bij praktijkgericht onderzoek.  
3 Het beoogde project betreft een innovatie die bijdraagt aan een duurzamere en socialere 

wereld binnen de inhoudelijke afbakening van de KIA Landbouw, Water, Voedsel. 
4 Het projectteam brengt een overtuigend verhaal dat bijdraagt aan het vertalen van 

praktijkgericht onderzoek naar een breder publiek.  
 
De aanvragen krijgen per criterium een score in gehele getallen, oplopend van 1 tot en met 5, 
waarbij 1 de hoogste score vertegenwoordigt: 
1 = Uitmuntend, 2 = Goed, 3 = Voldoende, 4 = Matig, 5 = Ondermaats.  
 
Alle aanvragen ontvangen een gemiddelde totaalscore en worden op basis van deze score in 
rangorde gezet. Alle criteria wegen hierbij even zwaar.  
 
Alleen aanvragen met een eindcijfer lager dan of gelijk aan 3.00 worden voorzien van een 
positief oordeel.  
 
De beoordelingscommissie adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA met betrekking tot de 
honorering en afwijzing van de aanvragen op basis van het door haar gegeven oordeel 
(positief of negatief), de plaats in de ranking, de begroting en het maximaal beschikbare 
budget. 
 
Besluitvorming 
Het bestuur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en het advies van de 
beoordelingscommissie. Het bestuur besluit op basis van het advies van de 
beoordelingscommissie over het al dan niet toekennen van subsidie. 
 
Het besluit van het bestuur van Regieorgaan SIA wordt schriftelijk meegedeeld. 
 
Uitvoering 
Het college van bestuur van de aanvragende hogeschool is penvoerder van het project en 
verantwoordelijk voor de uitvoering.  
 
Mocht de aanvragende lector of (docent-)onderzoeker niet meer beschikbaar zijn gedurende 
het project, dan draagt de penvoerder zelf zorg voor tijdige vervanging. Dit wordt met 
Regieorgaan SIA afgestemd.  
 



 pagina 9 van 13 
 

Op alle wijzigingen in het project is artikel 3.4.1 van de NWO subsidieregeling 2017 van 
toepassing.  
 
Teams nemen deel aan vier online workshops genaamd Innolessen van Innofest.  
 
Monitoring 
Na afloop van de projectperiode stelt Regieorgaan SIA het op prijs om via een korte 
eindrapportage geïnformeerd te worden over de resultaten van het project. Het format hiervan 
zal na afloop beschikbaar worden gesteld.  
 
Overig 
Vanwege het belang van het programma voor publiciteit rondom het praktijkgericht onderzoek, 
vindt Regieorgaan SIA het wenselijk dat de gehonoreerde teams meewerken aan de volgende 
activiteiten: 
• persbericht over de test 
• fotografie in de aanloop en tijdens de test 
• korte film van de test 
• artikelen voor de website van Regieorgaan SIA en Innofest 
• eventuele interviewaanvragen 

Medewerkers van Regieorgaan SIA en Innofest nemen hiervoor contact met u op. 
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Bijlage B Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, 
Voedsel 

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn 
ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied 
van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd:  
1 Kringlooplandbouw  
2 Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie 
3 Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied 
4 Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel 
5 Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren 
6 Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld 
 
De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben een 
gezamenlijke kennis- en innovatieagenda opgesteld waarin zij weergeven hoe zij de bij de 
missies behorende kennis- en innovatieopgaven gaan oppakken in de jaren 2020-2023. De 
gehele agenda is te vinden op https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/. 
 
Samen innoveren  
De agenda is in nauwe samenspraak met de achterbannen opgesteld: departementen, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, regionale overheden en waterschappen. Daarmee is deze 
agenda een breed gedragen document dat richting geeft aan het gezamenlijk innovatiebeleid 
voor de komende jaren.  
 
Nederland kraamkamer  
Door gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling en innovatie wordt een 
grote bijdrage geleverd aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zowel in 
Nederland als in het buitenland. Daarnaast levert het kansen op waarmee Nederland ook in de 
toekomst de kraamkamer blijft van slimme oplossingen voor vraagstukken in de land- en 
tuinbouw en in de watersector. 
 
Zes missies voor landbouw, water, voedsel 
De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat zijn zo groot dat ze vragen om 
samenwerking. Daarom werken in de Innovatiehelix overheid, bedrijven, kennisinstellingen en 
in toenemende mate burgers, samen aan missies voor de toekomst. Deze kennis- en 
innovatieagenda geeft aan hoe de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel 
gestalte krijgen. 
 
  

https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/
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Missie A: Kringlooplandbouw 
In 2030 gebruikt de land- en tuinbouwsector substantieel minder grond- en hulpstoffen. Er 
wordt zoveel mogelijk waarde gehaald uit alle reststromen en eindproducten. De uitstoot van 
vervuilende en vermestende stoffen naar lucht en grond- en oppervlaktewater is teruggebracht 
naar (bijna) nul. De land- en tuinbouw gebruikt robuuste rassen en teeltsystemen. De 
voedselproductie is gestoeld op ecologische processen waardoor de biodiversiteit toeneemt en 
de land- en tuinbouw veerkrachtiger kan opereren. Er is een groter aanbod van niet-dierlijke 
eiwitbronnen. 
 
De belangrijkste kennis- en innovatiethema’s zijn: 
• vermindering van de stikstofdepositie op kwetsbare natuur, betere, circulaire benutting 

van nutriënten en water; 
• ontwikkeling van robuuste teeltsystemen op een gezonde bodem en substraat op basis 

van agro-ecologische principes; 
• optimalisering van het hergebruik van zij- en reststromen; 
• ontwikkeling van nieuwe plantaardige eiwitbronnen binnen Europa voor voedsel en 

diervoeders; 
• inzicht in hoe biodiversiteit kan worden hersteld en benut in de kringlooplandbouw. 

 
Missie B: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie 
In 2050 werkt de land- en tuinbouwsector klimaatneutraal. De uitstoot van broeikasgassen, die 
dan stevig is verminderd, wordt gecompenseerd door extra vastlegging van CO2 in de bodem 
en in de natuur. De sector maakt geen gebruik meer van fossiele grondstoffen en is leverancier 
van duurzame energie. 
 
De belangrijkste kennis- en innovatiethema’s zijn: 
• reductie van de uitstoot van methaan in de veehouderij;  
• vermindering van oxidatie in de veenweidegebieden;  
• vermindering van de uitstoot van lachgas bij de bemesting van landbouwbodems en bij 

de vollegrondsteelt;  
• vastlegging van koolstof in landbouwbodems, bij vollegrondsteelt, in bos en natuur;  
• vermindering van energieverbruik in glastuinbouw. 

 
Missie C: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied 
In 2050 is Nederland in zowel het landelijk als stedelijk gebied klimaatbestendig en 
waterrobuust ingericht. In het landelijk gebied is het beheer van grond- en oppervlaktewater 
zodanig dat het een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatbestendigheid van de land- en 
tuinbouw en grondwaterafhankelijke industrie zonder onomkeerbare schade te doen aan 
natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn de land- en tuinbouwsystemen zodanig ingericht dat ze 
kunnen omgaan met de klimaatveranderingen. De gebouwde omgeving is klimaatbestendig 
ingericht doordat het stedelijk waterbeheer is geoptimaliseerd, de omgeving is vergroend en 
doordat er klimaatadaptief wordt gebouwd en ingericht. Kwaliteitsverbetering van grond- en 
oppervlaktewater blijft een voortdurend aandachtspunt. 
 
  



 pagina 12 van 13 
 

De belangrijkste kennis- en innovatiethema’s zijn: 
• voorkomen van wateroverlast en watertekort in landelijk en stedelijk gebied; 
• ontwikkeling van klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen en inrichting 

van een klimaatbestendige gebouwde omgeving;  
• verbeteren van de waterkwaliteit. 

 
Missie D: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel 
In 2030 produceert de sector gezond, veilig en duurzaam voedsel. Het 
voedselproductiesysteem is robuust en groene producten leveren een waardevolle bijdrage 
aan haar omgeving. Consumenten waarderen de sector en zijn bereid eerlijke prijzen te 
betalen. 
 
De belangrijkste kennis- en innovatiethema’s zijn: 
• vergroten van de waardering voor en het vertrouwen in voedsel en groen en voor de 

manier waarop het wordt geproduceerd; 
• stimuleren van het produceren en consumeren van gezond en duurzaam voedsel;  
• ontwikkelen van veilige, duurzame productiesystemen zonder risico’s voor de omgeving;  
• ontwikkelen van een substantieel duurzamere en veiligere voedselketen. 

 
Missie E: Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren 
In 2030 zijn in Nederland de ecologische draagkracht, waterveiligheid, waterkwaliteit en 
zoetwatervoorziening van mariene wateren in balans met de vraag naar hernieuwbare energie, 
voedsel, visserij en andere economische activiteiten. In 2050 geldt dit ook voor de rivieren, 
meren en intergetijdengebieden (estuaria en wadden). 
 
De belangrijkste kennis- en innovatiethema’s zijn: 
• balans tussen economische activiteiten op zee, zoals de opwekking van hernieuwbare 

energie en de productie van voedsel en de ruimtelijke en ecologische draagkracht van 
de Noordzee; 

• in balans brengen van visserij, landbouw, toerisme en waterbeheer met de natuur in de 
Nederlandse Cariben; 

• evenwichtig, optimaal en gebiedsgericht beheer en gebruik van rivieren, meren en 
intergetijdengebieden in Nederland; 

• ontwikkeling van een duurzame kust- en zeevisserij op de Noordzee. 
 
Missie F: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta  
Nederland is ook in de volgende eeuw de best beschermde en leefbare delta ter wereld. De 
stijging van de zeespiegel en de sterke schommelingen in de afvoer van rivieren vragen om 
een nieuwe aanpak. 
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De belangrijkste kennis- en innovatiethema’s zijn: 
• verduurzamen en kostenbeheersing van huidige maatregelen in het waterbeheer ;  
• ontwikkelen van innovaties om bestaande maatregelen door te ontwikkelen en 

ontwikkelen van denkbare en haalbare alternatieve transformatieve maatregelen om aan 
te passen aan versnelde zeespiegelstijging en extremer weer;  

• digitalisering van het waterbeheer om tot kostenbesparende, kwaliteitsverhogende en/of 
risicobeperkende verbeteringen in het waterbeheer te komen;  

• inzet van water bij de winning, de opslag en het transport van energie. 
 
Missie S: Sleuteltechnologieën 
De doorontwikkeling van een aantal sleuteltechnologieën is cruciaal voor het behalen van de 
missies van deze kennis- en innovatieagenda. Deze sleuteltechnologieën zijn van belang 
binnen meerdere missies. Door missie-overschrijdend coördinatie te houden op de 
ontwikkeling van deze technologieën, kunnen grotere en efficiëntere stappen richting 
toepassingen worden gezet 
 
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: 
• artificial intelligence  
• machine learning  
• autonome robots  
• dataficatie  
• big data  
• modelleren  
• digital twins  
• standaarden  
• decision support  

• mens-computerinteractie 
• precies en non-destructief meten 
• sensoren 
• genoomtechnologie 
• bioinformatica 
• genome prediction 
• gene editing 
• fenotypering 
• zaaizaadtechnologie 
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