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1.  KB I Mondiale voedselzekerheid: schaarste en transitie 

 

Programmaleider: Thom Achterbosch 

 

2.  Doelstelling programma 

Onder druk van o.a. bevolkingsgroei, toenemende welvaart is tenminste een 

verdubbeling van de voedselproductie nodig. De uitdagingen voor het vergroten 

van het voedselaanbod zijn op hoofdlijnen bekend. De verbinding van deze 

uitdaging met een agenda voor beleid en investeringen voor het verlichten van 

armoede en grotere voedselzekerheid is niet eenvoudig vraagt om een brede 

oriëntatie op het voedselproductie, -consumptie en -handel, op rurale 

ontwikkeling en het vergroten van de stabiliteit in de voedselmarkten.  

 

KB I richt zich op het ontwikkelen van kennis, expertise en methoden die een 

bijdrage leveren aan het ontwikkelen en analyseren van handelingsperspectieven 

om in mondiaal verband te komen tot een duurzame oplossing voor het 

wereldvoedselvraagstuk. Meer specifiek levert het programma een bijdrage aan 

de kennisontwikkeling voor het verlichten van honger- en armoedeproblemen 

vanuit het perspectief van duurzame landbouwontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk 

op Afrika en is er expliciet aandacht voor een mogelijke bijdrage van de 

Nederlandse agrofood- en tuinbouwsector. 

 

3. Opbouw programma  

Welke transities zijn nodig in het wereldvoedselsysteem om de beschikbaarheid 

van voedsel en de toegang tot gezond voedsel op de lange termijn te 

garanderen? Dat multidisciplinaire onderzoeksveld is uitgewerkt in 4 speerpunten 

en schematisch als volgt weer te geven: 

4) Productiviteit, 
innovatie, 

ketenontwikkeling en 
instituties in 

ontwikkelingslanden

Investeren waar het nu 
zinvol kan

1) Geopolitieke dynamiek rond 
schaarste en mondiale 

handelsstromen

Begrijpen van de dynamiek 
van het wereldvoedsel systeem

2) Scenario’s voor duurzame 
voedselzekerheid 2050

Identificeren van 
handelingsperspectieven voor 

de toekomst

3) Sturings-
mechanismes 

Versnellen van 
transities

Definiëren van uitgangspunten, 
beperkingen en scenario’s

 
Speerpunten: 

1. Het inzichtelijk maken van de huidige actoren en drijvende krachten 

(landbouwkundig, sociaal-economisch, geopolitiek) die de voedselzekerheid 

beïnvloeden.  
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2. Het het ontwikkelen van methoden voor scenarioverkenning van 

voedselzekerheid op de lange termijn (tot 2050), die de biofysische 

randvoorwaarden verbinden met vraag en aanbod. 

3. De instituties en besluitvormingsmechanismes voor verantwoorde keuzes op 

het gebied van innovatie in landbouwketens, en voor de opschaling van 

succesvolle initiatieven. 

4. Kennisontwikkeling voor het verbeteren van de lokale beschikbaarheid van 

voedsel in ontwikkelingslanden, vooral rond innovatief vermogen in de 

landbouwsector en productiviteit in ketenverbanden. 

 

De wetenschappelijke insteek is erop gericht om verschillende disciplinaire 

benaderingen (o.a. landbouwtechnisch potentieel, ecologische draagkracht, 

institutionele beperkingen en economische afweging) te overbruggen.  

 

4. Resultaten en wetenschappelijke vernieuwing 

 

De beoogde resultaten van het KB I programma zijn uitgewerkt in een set 

deliverables. In het bijgevoegde “stoplicht” overzicht zijn de deliverables 

opgenomen met naam en omschrijving, samen met een evaluatie op de 

voortgang ten opzichte van de planning (Annex 1). In het afgelopen jaar is een 

beperkte bijstelling van de deliverables doorgevoerd, zonder aanpassing op de 

hoofdlijnen. 

 

Deze rapportage betreft het tweede jaar van de beoogde vierjarige looptijd. 

Grosso modo ligt het programma behoorlijk op koers, al is er op enkele 

onderdelen een beperkte versnelling nodig (zie bijlage). In het vervolg van deze 

paragraaf komt een selectie van de kennisontwikkeling in het programma aan 

bod.  

 

Voor het programma is veldwerk uitgevoerd in de volgende landen:  

• Opkomende landen: India, Indonesië, Zuid-Afrika, Vietnam, Kenia  

• Lage inkomenslanden: Bangladesh, Bolivia, Burundi, Congo DRC, Ethiopië, 

Ghana, Mali, Oeganda, Rwanda, (Zuid-)Sudan, Tanzania, en Zambia. 

 

KB-I is zeer succesvol in het realiseren van Europese samenwerking en het 

genereren van Europese onderzoeksmiddelen. Er wordt samengewerkt in 8 

toonaangevende onderzoeksnetwerken, waaronder FOODSECURE, EAU4FOOD en 

AGRICAB. De samenwerking in publiek-privaat verband is sterk in ontwikkeling, 

voornamelijk met financiering vanuit de markt en DGIS (FDOV). 

 

4.1 Aansluiting op programmalijnen topsectoren. 

 

De topsectoren AgroFood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen plaatsen het belang 

voor innovatief vermogen in de Nederlandse land- en tuinbouw in het brede kader 

van mondiale voedselzekerheid. Het is daarom van belang dat de agenda’s van de 

topsectoren AgroFood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een mondiaal 

georiënteerde kennisagenda ondersteunt op duurzame landbouw en 

voedselzekerheid. De BO Internationaal en Kennisbasis I Mondiale 

voedselzekerheid beantwoorden aan dit dit doel. Het stelt tot tevredenheid dat de 

themacommissie AgroFood Internationaal het belang hiervan heeft bevestigd in 

de beoordeling afgelopen jaar. De commissie stelde eveneens het belang vast van 

KB I als een strategisch kennisprogramma dat vragen voor PPS-initiatieven kan 

formuleren, zonder dat er daarbij een directe noodzaak is om private financiering 

voor dit werk te realiseren. 

 

 KB I ondersteunt door strategische kennis to ontwikkelen de 

wetenschappelijke inbreng in de gouden driehoek. Daarnaast leggen 
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onderzoekers waardevolle lokale contacten, die mogelijk als springplank 

dienen voor eventuele inbreng van Nederlandse bedrijven. 

 

 KB I maakt een integrale verbinding tussen de verschillende dimensies van 

duurzaamheid en voedselzekerheid bij investeringen in landbouwintensivering. 

Het programma heeft een belangrijke meerwaarde in het bepalen van een 

lokaal productiepotentieel. De milieudruk en marktdynamiek verschillen sterk 

tussen beide typen gebieden, en daarmee verschilt ook het soort diensten dat 

het kennisveld bijdraagt aan de samenwerking in de “gouden driehoek”.  

 

 KB I draagt bij aan een wetenschappelijke basis voor monitoring en impact 

studies op voedselzekerheid langs het traject van landbouwontwikkeling. De 

complexiteit van de theory of change wordt in kaart gebracht en verbonden 

met vereenvoudigende indicatoren voor strategievorming en verantwoording 

binnen bedrijfsleven, financiële sector en overheid op interventies en 

investeringen in het domein voedselzekerheid.  

 

Aan het doorsnijdende thema Biobased economy draagt KB I bij door het 

verkennen van de afruil tussen voedsel en andere toepassingen van biomassa als 

grondstof voor de productie van bioenergie en chemische producten. 

 

AF Themalijn 3 & 11: Duurzame import/Internationaal 

In deze paragraaf wordt (kort) aangegeven hoe kennisbasisprojecten aansluiten 

op de programmalijn 3 & 11 in topsector AgroFood.  

 

 Vanuit KB1 wordt met strategische kennis direct bijgedragen aan tenminste 

twee innovatiecontracten onder deze lijn: Duurzame koffie en cacoa & 

Maatschappelijk rendement. Beide PPS-projecten streven naar de praktische 

toepassing van een methodiek voor impact evaluatie en interventielogica die 

deels in het project Impact of Interventions and Knowledge wordt ontwikkeld.  

 

 In het kader van het buitenlandbeleid spreekt de topsector AgroFood van 

maatwerkconcepten voor Internationalisering. Aan deze doelstellingen worden 

diverse bijdragen geleverd vanuit KB I. 

 

o DIPAS - Designing Innovation Pathways for Agro-food Systems 

ontwikkelt een generiek beeld voor de ontwikkeling van (PPP) 

duurzame productie- en marketingactiviteiten over ketens en sectoren 

heen. Observaties uit het veld over de fases in de ontwikkelingen van 

bedrijvigheid, marktvraag en kennis/innovatief vermogen worden 

teruggebracht in innovatie- of transitiepaden.  Het raamwerk is 

relevant voor zowel lage- als middeninkomenslanden, en wordt door 

middel van casuistiek in beide type regio’s (Zuid-Afrika, Filippijnen en 

Ethiopie, Zuid-Sudan) vorm gegeven en getoetst. Er is specifiek 

aandacht voor zuivel- en pluimveeketens. Het veldwerk is veelal 

onderdeel van commerciele opdrachten met als doel het tot stand 

brengen van nationale of internationale ketenontwikkeling.  

 

o In het project Innovatiesysteem en opschaling in de praktijk wordt 

gekeken naar schaalbaarheid van (technische) innovaties en welke 

stimulerende condities en/of institutionele belemmeringen opschaling 

(on)mogelijk maken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor drie 

internationale cases rond gewasbescherming (PURE), co-innovatie 

(JOLISAA) en zuivelontwikkeling (MIDD). De methodologische 

vernieuwing bestaat eruit dat vanuit een op systeemdenken 

gebaseerde aanpak de ‘theory of change’ van een concreet interactief 

en evolutionair innovatieproces wordt opgesteld.  
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o Het opschalen van duurzaamheid vraagt een herontwerp naar meer 

geïntegreerde ketens voor grondstofstromen, die 

duurzaamheidsaspecten zonder afwenteling incorporeren voor een 

maatschappelijke “license to produce”. In het project Balanced 

approach for agro-food systems is onderzocht hoe die plannings- en 

besluitvormingsprocessen meer participatief kunnen worden ingericht. 

 

TU Innovatieprogramma E: Internationaal 

In het kader van het buitenlandbeleid wordt eveneens gesproken over 

maatwerkconcepten voor Internationalisering.  

 

 In het project African vegetables wordt op dit vlak casuistiek en netwerk 

opgebouwd. Momenteel hebben telers van vollegrondsgroenten in Afrika 

vaak onvoldoende kennis over productiemethoden waarmee het hele jaar 

door kwalitatief hoogwaardige producten klaar voor levering zijn op het 

tijdstip en in de hoeveelheden die door de markten. Samen met een lokale 

tak van Rijk Zwaan in Tanzania worden methoden voor het gebruik van 

zaailingen en andere teelttechnieken verbeterd, en wordt afstemming van 

de productie met de consumentenvraag onderzocht. In een proefschrift 

worden interventies en hun resultaten geobjectiveerd. 

 

 Het project Innovatiesysteem en opschaling in de praktijk (zie boven) kan 

eveneens bijdragen aan de agenda voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 

al is het om administratieve redenen opgenomen onder AgroFood. 

 

Topsector Water 

Voor de Nederlandse watersector, is kustbescherming een van de 

kernactiviteiten. Meer aandacht voor adaptatie en veerkracht van kustgebieden in 

ontwikkelingslanden zal mogelijkheden bieden en andere openbare en private 

partijen om verdere expertise op innovatieve kustbeheer te ontwikkelen (Building 

with Nature). Daarnaast zal de focus op netwerken binnen het KB I project 

MARECLIM mogelijk te maken om de samenwerking te beginnen met nieuwe 

Europese en Indiase instituten en private partijen op het gebied van Marine- en 

kustbeheer. Deze samenwerking zal leiden tot een basis voor de uitwisseling van 

kennis en de verdere ontwikkeling van het innovatiedomein "Leven met zout" 

binnen de Topsector Water. 

 

 

4.2 Behaalde resultaten op het niveau van speerpunten en deliverables 

 

Speerpunt 1.  

In het afgelopen jaar zijn de FAO gegevens over het aantal ondervoede mensen 

onder vuur komen te liggen. In het project FOODSECURE/Models and Scenarios 

werken WUR en partners aan het verbeteren van de meetbaarheid van zowel de 

drivers als resultaatindicatoren.  

• WUR heeft een sterke positie in monitoring op de biofysische aspecten het 

wereldvoedselsysteem. KB I draagt bij door het verbeteren van de 

ruimtelijke analyse van gewasgroei en invloeden van het klimaat, mede 

ondersteund door geavanceerde remote sensing/satellietobservatie 

(AGRICAB).  

• Ook draagt KB I bij door duiding van prijsvolatiliteit en –trends in 

voedselmarkten en van de gevolgen van voedingszekerheid en 

risicomitigatie in landbouwketens (Agriculture and nutrition). 

• Er wordt er gewerkt aan een integraal kader voor (beleids) analyse, waarin 

de koppelingen van voedsel met energie, klimaat, landgebruik en 

ontwikkeling worden gelegd (FOODSECURE).  

• KB I heeft kennis ontwikkeld op de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, 

met name water en bodemnutrienten, en op de relatie tussen water en 
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voedsel in machtspolitiek. Het belang van schaarse zoetwatervoorraden 

voor irrigatiedoeleinden is onderstreept (zie Box 1). 

• KB I laat zien hoe integrale koolstof balansen eruitzien in het onder druk 

staande Congo basin, en hoe dit waarschijnlijk zal veranderen in de 

komende eeuw. De kwetsbaarheid van bossen en voedselproductie in 

tropisch Afrika voor klimaatverandering is een factor in het bereiken van 

de Millennium doelen in de regio. 

• Diverse analyses laten de grote potentiele invloed zien van bioenergie op 

het voedselsysteem en voedselzekerheid door de effecten op het 

landgebruik en de landbouwmarkten, maar geven tevens aan dat er 

economische en technologische beperkingen zijn voor grootschalige 

bioenergie. Een gewasgroeimodel voor bioenergieteelt is gevalideerd 

(Global spatial framework for agricultural productivity).  

 

 

 

Speerpunt 2 

Box 1. Watertekorten bedreigen de toekomstige 

voedselproductie 

Biemans, H. 2012. ‘Water Constraints on Future Food Production’. 

Wageningen, Centrum Water en Klimaat - Climate Change (ALTERRA) 

& Leerstoelgroep Aardsysteemkunde (Earth System Science Group). 

http://edepot.wur.nl/233287  

 

Tenzij er fors geïnvesteerd wordt in het efficiënter maken van irrigatiesystemen en het vergroten 

van de capaciteit voor wateropslag, is er op de wereld niet genoeg zoet water beschikbaar om de 

voedselproductie voor een grotere wereldbevolking te garanderen. Dat concludeert Hester Biemans 

in haar proefschrift.    

Meer voedsel nodig. Om aan de stijgende voedselvraag te kunnen voldoen zal de wereldwijde 

voedselproductie in deze eeuw meer dan verdubbeld moeten worden. Dit betekent dat er meer 

landbouwgrond nodig is en dat de productiviteit moet toenemen. Daarvoor is meer water nodig, en 

de voedselvoorziening zal nog meer afhankelijk worden van irrigatie.  

 

Genoeg water? In haar onderzoek concentreerde Hester Biemans zich op de vraag of er wel 

genoeg water is om een hogere voedselproductie te ondersteunen, waar er knelpunten zullen 

optreden en welke oplossingen er mogelijk zijn. Om deze vraag te beantwoorden was het 

belangrijk te begrijpen welke processen van invloed zijn op de toekomstige waterbeschikbaarheid 

en vraag. Hier spelen klimaatverandering, landgebruiksveranderingen, bevolkingsgroei en 

economische ontwikkelingen een rol in. 

 

Inefficiënte irrigatie. Bijna een vijfde van de totale hoeveelheid water die in de landbouw wordt 

gebruikt is afkomstig uit grote stuwmeren. Met de capaciteit van huidige stuwmeren en inefficiënte 

irrigatie in grote delen van de wereld, is er te weinig extra water beschikbaar om aan de 

toekomstige  vraag te voldoen. 

Wereldwijd zou de geïrrigeerde productie aan het eind van deze eeuw 20 procent lager kunnen 

uitvallen dan de verwachte oogsten bij voldoende water.Dit betekent dat om aan de toekomstige 

voedselvraag te kunnen voldoen, er meer land nodig is dan tot nu toe werd aangenomen, tenzij 

water veel efficiënter benut gaat worden. 

 

Verbeteren efficiëntie. Biemans onderzocht het effect van mogelijke oplossingen op de te 

verwachten watertekorten. Voor vijf stroomgebieden in Zuid- Azië laat ze zien dat aanpassingen 

zoals het verbeteren van de irrigatie-efficiëntie en het vergroten van opslagcapaciteit het 

watertekort verkleinen en daarmee een groter deel van de voedselproductie zeker gesteld wordt.  

Bron: persbericht WUR gepubliceerd op website Vroege vogels, VARA (link).   

http://edepot.wur.nl/233287
http://vroegevogels.vara.nl/Nieuws-detail.1006.0.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=362103&cHash=092e266a7f835fbdd4dde00a8ccff81e
http://vroegevogels.vara.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/plantwater.jpg&md5=dc85ba379ea29e7d3e2958800b6d63c02c50daf3&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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Veel de van de drijvende krachten achter de voedselzekerheid worden zowel op 

regionale als op nationale en wereldschaal geanalyseerd, voor de korte of de 

(middel)lange termijn. Het proces van het formuleren van uitdagingen en 

handelingsperspectieven is echter min of meer vergelijkbaar.  

 

• Een zeer groot deel van de kustbewoners in India is geheel of gedeeltelijk 

afhankelijk zijn van de kustzone activiteiten voor hun levensonderhoud. 

De activiteiten omvatten visserij, landbouw en aanverwante beroepen. De 

voedselzekerheid op de lange termijn wordt bedreigd door 

bevolkingstoename en klimaatverandering (oa verandering in visstand 

door verandering in opwelling, verzilting gekoppeld aan zeespiegelstijging  

en droogte).  

• Er is in twee projecten gewerkt aan het uitwerken van de problematiek 

van verzilting en het beperken van de gevolgen voor de voedselzekerheid 

door klimaatadaptatie. Het zwaartepunt lag daarbij op de Ganges Delta in 

India. Er is zowel een inzet gepleegd in een proces om tot specifieke 

toekomstscenario’s te komen (Climate change adaptation of agriculture in 

deltas) als in de opbouw van lokale expertise voor de analyse van het 

vraagstuk (MARECLIM). Door de Indiase delta- en verziltingsproblematiek 

te benaderen in vergelijking met die in Nederland, Vietnam, enz, vindt ook 

strategische kennisontwikkeling plaats.  

• In KB I wordt operationeel gemaakt hoe voedselzekerheid kan samengaan 

met een beperkte ecologische voetafdruk, en efficiënter gebruik van 

hulpbronnen in de landbouw binnen duurzaamheidsgrenzen (More Food on 

Smaller Foot). In 2012 is een set van drie modellen – voor de domeinen 

water (SIMGRO), bodem (QUEFTS) en gewasgroei (WOFOST) – aan elkaar 

gekoppeld. Daardoor worden afwegingen mogelijk tussen meer irrigatie en 

bemesting, voedselproductie, rivierafvoer, grondwaterstand en ecologie. 

Het zal ook mogelijk zijn om boven- en benedenstroomse belangen in het 

stroomgebied af te wegen. Het kader is getest voor water, voedingsstoffen 

en biodiversiteit in het Limpopo stroomgebied. 

• Er is grote onzekerheid omtrent de verwachte prijsontwikkeling op de 

landbouwmarkten op de lange termijn, o.a. door klimaatverandering, 

krapte op de markt en een onvoorspelbaar handelssysteem. Het 

Agricultural Model Intercomparison project (AgMIP) is een mondiale 

inspanning om te komen tot consistente lange-termijnscenario's voor de 

mondiale landbouw onder klimaatverandering. De inzet van het 

economisch model MAGNET wordt ondersteund door KB1. 

• Ontwikkelingen in de landbouwmarkten hebben een grote voorspellende 

waarde voor de toekomstige vraag naar irrigatiewater. Voor beleidsmakers 

in het Nijlbekken is een tool samengesteld uit een algemeen economisch 

model (MAGNET), een water-economiemodel (WATERSIM) en een 

gewasgroei. De landenspecifieke analyse van diverse DGIS 

voorkeurslanden (o.a. Rwanda, Burundi) is verbeterd en een een lokaal 

netwerk is opgebouwd. 

 

Speerpunt 3 

De internationale waardeketens voor landbouwgrondstoffen en versproducten 

staan in het algemeen onder druk om de prestaties op het gebied van PPP 

duurzaamheid te vergroten, o.a. door het opschalen van successen. In 2012 heeft 

KB I de rol geanalyseerd van ketens als sturingsinstrument voor verduurzaming, 

maar ook voor inclusion en innovatieprocessen. Het duurzaamheidaspect 

landschapsbeheer valt wellicht deels buiten het bereik van marktpartijen en 

vraagt om medesturing vanuit het publieke spectrum. 

• Voor palmolie is een belangrijke rol is weggelegd voor het internationaal 

certificeren, o.a. via de Roundtable on Sustainable Palm Oil. In 

samenwerking met het INREF programma van WUR is (promotie-) 

onderzoek opgestart naar internationale palmolieketens en naar de 
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regulerende werking van certificering (INREF Palm oil). De problematiek 

van ontbossing is verder aan bod gekomen in een breder verband van 

meerdere ketens en in samenwerking met o.a. Solidaridad. 

• Met inclusive markets wordt een vorm van keten- en marktontwikkeling 

bedoeld waarbij kleinschalige producenten kunnen aansluiten. Er zijn 

successen bereikt met deze ketenmodellen (o.a contractboeren) maar op 

redelijk kleine schaal. Met het oog op de honderden miljoenen 

boerenhuishoudens vormt het opschalen van succes een specifiek pad voor 

groei en ontwikkeling, dat de potentie heeft om een scheve 

inkomensverdeling direct bij te stellen. 

• In KB-I is ondersteuning verleend om voor een periode van 5 jaar een 

kenniscentrum in te richten rond inclusion voor de synthese van 

ervaringen en het inrichten van een leerplatform, op basis van een 

succesvol verlopen  conferentie vorig jaar (project Up scaling inclusive 

agri-food market development). Casuistiek is ontwikkeld voor o.a koffie en 

soja. De agenda wordt gedeeld met een mondiaal network van 

aangesloten bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s e.a. 

• Er is een publicaties gemaakt over restauratie van landschappen, met 

meer groene elementen om essentiële diensten van het landschap, zoals 

waterberging, te herstellen. Een andere publicatie gaat over bestuur 

(governance) van landschappen. Waar dit bestuur vorm krijgt, heeft het 

een sterke praktische basis, gebouwd op multi-stakeholder coalities en 

informeel van aard (Balanced agro-food systems). 

 

 

Speerpunt 4 

Op diverse niveaus draagt KB I bij aan het versnellen van transities in de 

productie en vermarkting van voedsel in ontwikkelingslanden: veredeling van 

plantenrassen, verbeteren van teelttechnieken en de optimalisering van input 

efficiency (o.a. water), de marktorientatie en organisatiegraad van boeren en 

verwerkers, en risicobeheer langs de keten en in boerenhuishoudens. In diverse 

leertrajecten worden innovatieprocessed en kennisketens in kaart gebracht. 

 

In aanvulling op de diverse projecten met PPS-karakter zoals gemeld in 4.1 zijn 

de volgende resultaten bereikt: 

• De pipeline voor statistische analyse van veldproeven en genetische 

merker data is doorontwikkeld. Met deze verbeterde gereedschappen zijn 

plantenonderzoekers en -veredelaars beter in staat op plantenrassen te 

ontwikkelen die een goede opbrengst geven onder wisselende en vaak 

suboptimale omgevingsomstandigheden. Binnen de Integrative Breeding 

Multi Years Course (IBMYC) is statistische training gegeven aan ruim 180 

onderzoekers uit Africa en Azië (Opportunities for plant breeding).   

• Een afwegingskader voor interacties tussen waterbeschikbaarheid en 

landbouwpotentieel in diverse regio’s is opgeleverd. Met een 

supermarktketen zijn mogelijkheden verkend van het toepassen van 

drempelwaarden voor duurzaamheid in de certificering van teelt (Water 

resources, More food on smaller foot). 

• Ontwerprichtingen voor institutionele arrangementen in pro-poor keten- 

en marktontwikkeling is ontwikkeld op o.a.  relaties tussen boeren en 

bedrijven die hun producten kopen en economische diensten van 

boerenorganisaties (Catalyzing Rural Innovation Systems and 

Entrepreneurship, Impact of interventions and knowledge).     

• Nederland kreeg in 2012 voor het eerst een minister die de portefeuilles 

handel en ontwikkeling combineert. Er zijn veel vragen over de synergie 

tussen beide thema’s. KB-I ondersteunt promotieonderzoek om inzicht te 

krijgen in  de effectiviteit en reproduceerbaarheid van instrumenten om 

markten en waardeketens te gebruiken om het levensonderhoud van 
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kleinschalige boeren te verbeteren, bv. subsidiefondsen en 

boerenorganisaties. 

• In het licht van volatiele markten wordt de toegang tot effectieve risico 

management instrumenten steeds relevanter voor deze groep boeren. Een 

onderzoekslijn met promotieonderzoek en een Europees project (FARMAF) 

evalueert welk instrument het beste werkt, wanneer, waar en onder welke 

omstandigheden. Onder meer de rol van opslagbewijzen, verzekering, 

marktinformatiesystemen, beurzen (Risk management in African 

agriculture) 

 

Speerpunt 5 

• In de tweede helft van het jaar is een start gemaakt met het IPOP thema 

Slimme en duurzame voedselvoorziening.  

 

Voor methodische integratie over de disciplines heen zijn twee projecten 

ingericht: (1) bèta-gamma integratie in de ontwikkeling van lange termijn 

modellen, waarin de beperkingen vanuit water, bodem en gewasgroei nauwer 

samenkomen met de vraag en aanbod van voedsel, en (2) transdisciplinaire 

integratie rond co-innovatie en inclusieve ketenontwikkeling.  

 

 

4.3 (Inter)nationale samenwerking  

 

(a) verticale kennisdoorstroming, van universiteiten naar het KB-programma naar 

BO – WOT en andere stakeholders en vice versa, (inter)nationaal.   

 

Op programmaniveau: de methodische en conceptuele insteek van het KB-I 

programma legt een breed fundament voor meer actie- of beleidsgericht 

onderzoek. Diverse projecten hebben doorgewerkt naar een uitvoerende studie in 

de BO-programmering.  

 Daarin wordt ook samengewerkt met het bedrijfsleven, vaak met 

buitenlandse vestigingen van Nederlandse bedrijven in opkomende landen 

of ontwikkelingslanden (of met partners van die bedrijven).  

 Ook het ontwikkelen van onderwijs-en lesmateriaal in de vorm van 

(gast)colleges aan Wageningen Universiteit, bijdragen aan de minor food 

security en cursussen voor mid-career professionals (market access cursus 

CDI, local economic development Zululand, climate change adaptation 

Ethiopie en Oeganda, FAO-WUR impact assessment on food and nutrition 

security). 

 WUR inzet met ondersteuning uit KB-I dragen bij aan programma’s en 

projecten voor het verbeteren van de voedselzekerheid in 

ontwikkelingslanden, zoals bij het ondersteunen van PhD trajecten voor 

het verbeteren van technieken in groententeelt in samenwerking met 

boeren en tuinders, of het uitwerken van een strategie voor optimaal 

waterbeheer in de Nijldelta vanuit oogpunt van welvaart en voedsel voor 

de regio als geheel. 

 Er is op het thema duurzame en klimaatvriendelijke voedselvoorziening 

een programma in ontwikkeling over universiteit en Kennisbasis heen, 

waarin kennis uit KB I wordt verbonden met projecten die gericht zijn op 

stakeholder impact en extern gefinancierd worden (ip/op): Global 

benchmarking atlas for yield gap analysis (o.a. financiering van de Bill en 

Melinda Gates Foundation), het Afrika stikstof project (o.a fondsen van de 

Rockefeller foundation), FoodSecure-Exploring the future of food and 

nutrition security (o.a. EU financiering), Nile Delta Agricultural Productivity 

Program (o.a. Wereldbank fondsen).   

 

Voorbeeld. Een voorbeeld van een uitgebreide kenniskolom is het project Impact 

of Interventions. Hierin wordt gewerkt aan meetmethoden voor de effecten van 
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interventies in pro-poor keten- en marktontwikkeling en van innovaties gericht op 

kleinschalige landbouw op voedselzekerheid en lokale inkomens. De methode 

bestrijkt zowel vergelijkende analyse als monitoring & evaluatie. De fundamentele 

kennisontwikkeling in dit traject wordt geborgd dmv een proefschrift binnen de 

WASS onderzoeksschool. De toepassing van deze kennis gebeurt onder meer in 

een BO-project waarin de organisatiefactoren voor het versterken van de 

marktpositie van kleinschalige boeren worden bekeken (BO-10-010-129). 

Onderdeel van de aanpak zijn vragen over beleidsontwikkeling op dit terrein. Het 

KB-project legt eveneens de basis voor een systeem van interne kwaliteitsborging 

van methoden die aan klanten in het bedrijfsleven op worden aangeboden voor 

diverse impact evaluatie-opdrachten. 

 

(b) Horizontale kennisuitwisseling: van partners in (internationale) 

samenwerkingsverbanden naar het KB-programma en vice versa. 

 

Het onderzoeksgebied en de samenwerkingsverbanden reiken tot ver over de 

Nederlandse grens. Dat resulteert ook in een forse vermenigvuldigingsfactor. In 

2012 werden de van EL&I afkomstige onderzoeksmiddelen in 2011 met circa 80% 

verruimd door fondsen van overige financiers. Het gaat daarbij vooral om EU-

fondsen, naast financiering door o.a. de Wereldbank, andere overheden en 

programma’s als ESFIM en Agri-Pro-Focus.  

 

De samenwerkingsverbanden omvatten de volgende relaties en meer: 

 Diverse vormen van publiek-private samenwerking (buiten de 

innovatiecontracten), o.a. DIPAS, AfriVeg, Seas of Change, Balanced 

Agrofood, Impact of Interventions  

 Goede inbedding van de agenda in Europese en mondiale 

onderzoeksnetwerken, vooral door EU onderzoeksfinanciering, o.a. vanuit 

het 7e kaderprogramma. Die samenwerking heeft tot voordeel dat er actief 

wordt bijgedragen aan een Europese onderzoeksagenda en -innovatieunie. 

Voor de betrokken onderzoekers geldt dat hierin een extra 

kwaliteitsborging ligt en een mogelijkheid om het complexe domein vanuit 

meerdere disciplines te benaderen. 

 Met de CGIAR oa binnen het Generation Challenge Program van de CGIAR 

vindt samenwerking plaats rondom statistische en genetische analyse 

tools voor moleculaire veredeling; binnen CRP2 voor de modelvergelijking 

op lange-termijnscenario’s en CRP4 voor het verhogen van 

voedingswaarden via landbouwketens. 

 Er is langlopende binding met toponderzoekers in India, zowel op het vlak 

van de structurele verandering in de landbouw- en voedselmarkten als de 

klimaatbestendige inrichting van de Ganges delta. 

 Op het aspect van opschaling en impact assessment is er samenwerking 

tussen KB-thema’s I en VI. Het accent binnen KB-I ligt op de kennisvragen 

in het inhoudelijke domein van voedselzekerheid, binnen KB-VI op de 

methodische vragen. 

 

Voorbeeld. Het cluster rond lokale kennispartners voor innovatie is een voorbeeld 

van een brede samenwerking. Lokale innovatie en innovatiesystemen in de 

landbouw hebben de aandacht binnen zowel KB VI en KB I. KB VI benadrukt het 

belang van innovatie- en ontwerpprocessen voor het realiseren van 

maatschappelijke doelen, zoals verduurzaming. KB I combineert 

modelontwikkeling met het ontwikkelen van methoden om de wijze waarop 

innovatie- en samenwerkingsprocessen bijdragen aan voedselzekerheid te 

ontrafelen. Beide programma’s hechten belang aan het detecteren van relevante 

actoren het juiste schaalniveau voor interventies in landbouw- en 

voedselsystemen. Het EU-traject JOLISAA richt zich op een breed scala van 

innovaties in de Afrikaanse landbouw op verschillende schaalniveaus: van beheer 

van natuurlijk hulpbronnen naar productie en agribusiness, van lokale tot 
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nationale en regionale initiatieven. Het RISE project richt op ketenontwikkeling 

waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan het linken van kleine boeren aan 

markten. Innovatie in teelt- en productverbetering is hiervoor vaak een 

voorwaarde waarbij co-innovatie met partners in de keten een belangrijke rol 

spelen. ESFIM kijkt expliciet naar het belang van organisatie van boeren in 

markt- en ketenontwikkeling. 

De beoogde samenwerking bouwt voort op de casuïstiek in de verschillende 

projecten om toe te werken naar een set van analyse-instrumenten voor het 

hanteren van een systeemperspectief op innovatie in de landbouw en 

voedselvoorziening. De te ontwikkelen analyse-instrumenten stellen praktijk, 

beleid en onderzoek in staat vast te stellen wat er precies verandert in het 

systeem, hoe een interventie in één deel van het systeem effect heeft op de 

werking van het systeem, of wat voor nieuwe terugkoppelings- of 

controlemechanismen in werking worden gezet. 

 

 

4.4 Impact van de ontwikkelde kennis, blijkend uit bijvoorbeeld 

 

o Gebruik in / tbv het BO / WOT 

 
Vanuit van de toenemende vraag naar WUR input in de landbouwgedreven 

economische ontwikkeling in een aantal ontwikkelingslanden en opkomende 

economieën, is een integrale benadering van productie en marketing systemen op 

lokaal niveau is essentieel.   Kennis opgedaan in KB I geeft richting aan een 

aantal meer toegepaste trajecten.  

Een voorbeeld uit de groententeelt is dat de resultaten van de AfriVeg project 

worden gebruikt in de BO project: Demonstratie van de moderne groenteteelt 

technieken voor de Afrikaanse tuinbouw, (AfriDemo, BO-10-001-227). Dit BO 

project is een samenwerkingsproject met de Afrisem (RijkZwaan - East West 

Seeds) bedrijf, ook gevestigd in Arusha, Tanzania. 

 

De inzichten in verschillende aangrijpingspunten voor beleid (FOODSECURE) 

worden ingezet ter ondersteuning van diverse projecten in BOCI op 

voedselzekerheid voedselzekerheid. De relevantie geldt voor de positionering van 

dossiers in een coherente beleidsaanpak, en het inrichten van een Monitoring en 

evaluatiekader voor voedselzekerheid. 

 BO-10-001-314, K-IS-105 Voedselzekerheid en biodiversiteit: competing 

claims (2012) 

 BO Beleidscoherentie voedselzekerheid (2013) 

 BO Grondstoffenborging (2013) 

 

o Toepassingsmogelijkheden naar bedrijfsleven vanuit perspectief KB 

programma 
 

Binnen het project DIPAS is marktontwikkeling van de opgedane kennis gewenst 

en succesvol. De Ethiopië pluimvee case is een PPP geleid door NABC met 

financiële steun van DGIS via Agentschap NL - 2g@there en van Fonds 

Pluimveebelangen. De kennis uit DIPAS was instrumenteel in het formuleren van 

twee pps-voorstellen aan Agentschap NL - Faciliteit Duurzaam Ondernemen 

Ontwikkelingslanden (FDOV), voor Zuivel Indonesië en Dairy Vietnam. Het kader 

van de innovatiepaden wordt toegepast voor een toekomstige PPS-aanbesteding 

Metropolitan Food Security in Nigeria en India. 

 

Ruimtelijk raamwerk landbouwproductiviteit. "The Sustainability Consortium" 

heeft gevraagd om gewasspecifieke beoordelingen van duurzaamheidskwesties in 

de primaire productie. Een hotspot mapper is ontwikkeld om een schatting te 

geven van de verschillende risico's als functie van de plaatselijke 
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omstandigheden. De analyse heeft potentieel om de inspanningen van het maken 

van de productie van gewassen te verduurzamen.  

 
Up scaling innovation stimuleer private-sectorinitiatieven voor pro-poor 

ontwikkeling. Een lopend traject betreft effectieve SME strategieën en business 

modellen voor “scaling inclusive agrimarkets", met inhoudelijke betrokkenheid 

van Syngenta, CIAT, Afrika Enterprise Challenge Fund. De overheid (DGIS) is 

hoofd-financier 

 

De financiële sector heeft momenteel veel behoefte aan ondersteuning bij het 

uitzetten van een koers voor investeringen met een duurzaam profiel en 

bijbehorende impact meting. Voedselzekerheid is daarin vaak een leidend profiel. 

Ook steun van de Nederlandse overheid voor private investeringen in het 

buitenland raakt snel aan strenge voorwaarden gebonden. Dat geldt in de 

overtreffende trap voor opschalingsvraagstukken bij gebleken succes van 

interventies. KB-I leverde hiervoor een verbinding van kennis over 

meetvraagstukken en over het maken van afwegingen rond duurzaamheid en 

voedselzekerheid. 

 
KB I kennis is toepasbaar in concrete trajecten voor het vergroten van de 

landbouwproductiviteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen, vooral in het 

voortraject van investeringen in duurzaam productiemethoden en ketenbeheer. 

Enkele voorbeelden van toepassingen zijn: 

 Het aanpassen van teeltechnieken aan de lokale context (geïntegreerde 

gewasbescherming, bedekte teelten, enz.) 

 Het inrichten van processen voor de opwaardering van kleinschalige landbouw 

en eenvoudige ketens tot meer geïntegreerde en duurzame ketens 

 Het inrichten van investeringsplannen voor duurzame landbouwprojecten in 

een ketensamenhang op nieuw landbouwland, of het herinrichten van 

bestaand areaal, in de maatschappelijke context. 
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5. Publicitaire output 

 

 

Type 2012 

Wetenschappelijke artikelen, 

gerefereerde tijdschriften 

6 

Wetenschappelijke artikelen, non-

refereed 

-- 

Hoofdstuk boek (refereed) -- 

Hoofdstuk boek (non-refereed) -- 

Boek – monografie – edited boek -- 

Dissertatie 1 

Artikel in bundel – proceedings 4 

Vakpublicatie -- 

Intern rapport 23 

Extern rapport  

Lezing / voordracht  

Populariserende publicatie 12 

Overige publicaties (abstracts) 3 

 

Type 2012 

Poster -- 

Websites 7 

Software -- 

Modellen --  

Demo (haalbaarheid) -- 

Database 1 

Seminars (field trips) 1 

 

Meer informatie is uiteraard ook te vinden op de portal van het LNV-onderzoek: 

http://www.kennisonline.wur.nl/KB//beschrijving.htm 

 

Meer informatie is eveneens te vinden via diverse project websites: 

KB-11-001-008 AGRICAB website http://www.agricab.info  

KB-11-002-002 website Delta Alliance http://www.delta-alliance.org/  

KB-11-004-009 
Website "Integrated 
Breeding" https://www.integratedbreeding.net/  

KB11-003-002 Seas of change http://seasofchange.net/  

KB-11-003-003 

Multi stakeholder 
platform to discuss 

competing claims http://forestlandscaperestoration.ning.com/  

KB-11-002-003 EU project Food Secure www.foodsecure.eu 

KB-11-004-012 
Website FARMAF 
project www.farmaf.org  

 

 

  

http://www.kennisonline.wur.nl/KB/beschrijving.htm
http://www.agricab.info/
http://www.delta-alliance.org/
https://www.integratedbreeding.net/
http://seasofchange.net/
http://forestlandscaperestoration.ning.com/
http://www.foodsecure.eu/
http://www.farmaf.org/
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BIJLAGE 

‘Stoplichtoverzicht’. Dit is een tabel die op het niveau van deliverables, geordend 

naar speerpunt of thema, aangeeft of het programma ten aanzien van het 

behalen van de deliverable op koers ligt (groen), enige vertraging ondervindt 

(geel) of te weinig voortgang maakt (rood). In de tabel is zeer globaal aan te 

geven wat de motivatie voor de kleur is. 

 



  

Voortgang KB programma I, 2011-12

Mondiale voedselzekerheid: schaarste en transitie

realisatie van de deliverable ligt op koers

realisatie van de deliverable is enigszins vertraagd

realisatie van de deliverable maakt te weinig voortgang

Status Opmerkingen Deliverable omschriiving

Speerpunt 1

deliverable 1.1 KB1 brochure as an output. Drafting is still ahead. Lead is clear. 

Een conceptueel model gebaseerd op theoretische inzichten van de drivers  in het 

wereldvoedselsysteem en hun verbindingen.

d 1.2 is omitted

deliverable 1.3 Possible contribution from NileAM project. Draft paper is available

Theorievorming over geopolitieke invloeden op het wereldvoedselsysteem op basis van een 

analyse van diverse actoren en hun belangen, vanuit het perspectief van waterschaarste. 

deliverable 1.4

Research Report "Climate Change Impacts on the Congo Basin Region" is available 

(deliverable is complete)

Monitoring en dataverzameling over broeikasgassen, en diverse schaarsten in het 

wereldvoedselsysteem (bijvoorbeeld irrigatiewater, nutriënten).

deliverable 1.5

Article "Modeling the productivity of energy crops in different agro-ecological 

environments"in Biomass and Bioenergy (2012), deliverable is complete

Model- en dataontwikkeling voor ruimtelijke weergave van productiviteit en productie van 

landbouwgewassen.

deliverable 1.6

Next to the Tariff Tool (software), progress is made making modelling instrumentarium (CGE 

model LEITAP) available to assess impacts of REDD policy (presented at the IAAE) conference 

in 2012; a publication in Food Policy on trade barriers and food securty.

Empirische en theoretische verklaringen van de handel in grondstoffen en voedsel in relatie 

tot factoren als handelspolitiek, investeringsbeslissingen en/of bedrijfsbelangen.

deliverable 1.7

The work is lead to D4.2; Materials are available in various projects, but the write up of this 

Deliverable is to be pushed forward. General idea of this deliverable is to collect information 

on the drivers of change that contribute to the need for transitions in agriculture and food 

systems. This is interdisciplinary in nature – biophysical drivers are important, as are other 

drivers

Theorievorming rondom trendbreuken aan vraag- en productiezijde met betrekking tot 

voedsel, voeding/nutriënten, biomassa en hulpbronnen.

deliverable 1.8

Started in 2012. Draft note "“Linking models for food security analysis: An overview of the 

main (coupled) vegetation-hydrology-economy models used at WUR"; Overview of scenario 

work by M. van Dijk ia available; linking to the work on Representative Agricultural Pathways 

carried out by the AgMIP consortia; work from the Project "Climate change adaptation of 

agriculture in deltas" is also contributing (scenarios and drivers)

Uitgangs- en aanknopingspunten voor het opvoeren van drivers  in scenarioanalyses 

voor duurzame voedselzekerheid in de toekomst, zowel kwantitatief als kwalitatief.
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Status Opmerkingen Deliverable omschriiving

Speerpunt 2

deliverable 2.1

Regional scenarios developed on the basis of climate change adaptation challenges 

(salinization in deltas in low income countries), impact on food security assessed at level of 

food availability

Concretiseren van mogelijke transitiepaden en handelingsperspectieven voor nationaal en 

internationaal beleid naar voedselzekerheid op mondiale en/of regionale schaal in 2050.

deliverable 2.2

Formulating global lines for this deliverable started. Contributing projects within KB1 that 

deal with modelling tools are identified.  A review of models is done in 2012 in search for 

linkages to adress in the follow up work. No publications yet.

Een analysekader voor het inrichten van de onderzoeksmethoden om lange termijn 

scenario’s rond voedselzekerheid inclusief de effecten van beleid door te rekenen op PPP 

indicatoren, en op multiple schaalniveaus (bevolkingsgroepen, lokaal, regionaal, 

internationaal, mondiaal).  

deliverable 2.3

Alterra's report "Modelling water quantity and quality using SWAT; A case study in the 

Limpopo River basin, South Africa" provides good input to this deliverable; To deliverables 

deom VOLANTE project are available (A review of global scenario exercises for food security 

analysis)

Koppelingen in concept en/of data tussen bestaande economische en biofysische 

rekenmodellen voor het aanscherpen van de integrale afwegingsmethodiek, met name over 

de domeinen water, gewasgroei en economie/markten (voorheen 2.2.1)

deliverable 2.4

Article is published in Journal of Environmental Management : "Assessing Spatial 

Uncertainties of Land Allocation Using a Scenario Approach and Sensitivity Analysis: A Study 

for Land Use in Europe". 

Methoden om drempelwaarden van duurzame productie en productiviteitsgroei te bepalen 

(voorheen 2.2.2).

deliverable 2.5

Household level modelling in FoodSecure is on schedule. Lead for D2.5 is clear. The writing of 

this deliverable will intensify in 2013

Verbeteren van economische modellen om de gevolgen van mondiale ontwikkelingen op 

armoede en gezondheid te analyseren (koppeling aan bevolkingsgroepen modellen). 

(voorheen 2.2.3)

deliverable 2.6

Overview paper on global food security scenarios, work program defined for stakeholder 

engagement in 2013;  major effort undertaken in a combined effort under AgMIP to arrive 

are consistent long term scenarios for global climate change. Several conference 

presentations. Supported by FOODSECURE, also linked to JPI FACCE AgMIP.  Contributions to 

AgMIP special issue (in progress). 

 Methoden op het vlak van scenario-ontwikkeling, bijv. het inkleuren van mondiale 

klimaatscenario’s en/of participatieve scenariotechnieken.(voorheen 2.2.4)

Status Opmerkingen Deliverable omschriiving

Speerpunt 3

deliverable 3.1

Seas of Change presents work on the webiste http://seasofchange.net/, where a CDI 

brochure on scaling inclusive agri-food markets, including videos with case study examples in 

Ethiopia and Kenya. Push the governance of innovation, perspectives on public private 

partnership.

Inzicht in de effecten van mondiale ketenverbanden, standaarden en publieke-private 

afspraken over duurzame landbouwpraktijken op de lokale innovatie en een duurzame 

productiebasis in de herkomstregio’s.

deliverable 3.2

A book chapter on Governing biocultural diversity in mosaic landscapes is available, as well 

as a web-tool for multi-stakeholder interaction

Concepten voor het verbeteren van de effectiviteit van deze instituties en overlegstructuren 

rond enkele kernproblemen van voedselzekerheid en de rol van Nederland hierin – op welke 

schaalniveaus werken zij het best en welke doelgroepen worden ermee bereikt.



 16 

 
 

Status Opmerkingen Deliverable omschriiving

Speerpunt 4

deliverable 4.1

Website "Integrated Breeding" https://www.integratedbreeding.net/  is available to a group 

of users (not public). Four Journal publictions are available online; softawre packages he QTL-

library for the user-friendly Genstat software; R-software packages for genetic and QTL 

analyses 

Concepten voor nieuwe plantaardige, dierlijke of gemengde teeltsystemen die weerbaarder 

zijn bij klimaatrisico’s productiever en/of beter aangepast zijn dan de huidige systemen.

deliverable 4.2

Dissertation ‘Water Constraints on Future Food Production’; conference presentation 

"Water constraints on future food supply and an assessment of potential adaptation 

options" ; and a publication in a Professional Magazine

Analyse- en afwegingskader voor interacties tussen waterbeschikbaarheid en 

landbouwpotentieel in diverse regio’s gekenmerkt door (toekomstige) waterschaarste.

deliverable 4.3

Methodological contributions are worked out in D2.3 and D1.4. The work to make 

methodological findings more applicable to supply chains is still ahead

Methodologie voor het meten van effecten van areaaluitbreiding en intensivering op de 

ecologische voetafdruk van de landbouw, inclusief effect op uitstoot broeikasgassen, water 

voor natuur en mens, nutriënten beschikbaarheid en biodiversiteit

deliverable 4.4

Various contributions (incl. three conference presentations, one Journal article, two reports 

and two publications in Professional Magazine) are available and more are on its way

Ontwerprichtingen en evaluatiemethodiek voor effectieve beleidsinterventies en 

innovatieve institutionele arrangementen in pro-poor keten- en marktontwikkeling, met 

aandacht voor risicobeheer in landbouwproductie en agrarische markten in Afrika.

deliverable 4.5

Started in 2012. Scoping document "Scaling up innovations in the context of (agricultural) 

innovation systems" is available.  A methodology for comparative analysis of transitions 

towards sustainable food provision in Europe and Africa is published. Several internal reports 

are available from Livestock International on case studies (poultry sector). Several policy 

briefs are available through agri-profocus webiste.

Concepten om kennis- en innovatiesystemen in ontwikkelingslanden beter te laten 

functioneren, inclusief opschaling en kennisdoorstroming waarbij ingezet wordt op lokale 

activiteiten die aansluiten bij de Nederlandse sterktes.

realisatie van de deliverable ligt op koers

realisatie van de deliverable is enigszins vertraagd

realisatie van de deliverable maakt te weinig voortgang


