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Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-16020 

Titel Myanmar Sustainable Soil Initiative (MYSSIE) 

Thema A&F (Robuuste Plantaardige Productie / Internationalisering) 

Uitvoerende kennisinstelling(en) WENR 

Projectleider onderzoek (naam 
+ emailadres) 

Aad Kessler | aad.kessler@wur.nl 

Penvoerder (namens private 
partijen) 

Christy van Beek | christy.vanbeek@soilcares.com 

Contactpersoon overheid Cor Wever | c.j.g.wever@minez.nl 

Werkelijke startdatum 01/02/2017 

Werkelijke einddatum 15/03/2018 

 

 
Goedkeuring penvoerder / consortium 

De penvoerder heeft namens 
het consortium de 
eindrapportage  

√ goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 
eindrapportage: 

MYSSIE is vroegtijdig beëindigd vanwege andere inzichten bij 
de lokale counterpart in Myanmar t.a.v. het werk dat we 
wilden uitvoeren binnen deze PPS.  

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 

 

In het MYSSIE project was het de bedoeling dat WENR (Wageningen Environmental Research) en 
SoilCares + Nutrient Management Institute (NMI) samen onderzoek zouden doen naar het gebruik 
en adoptie van de handheld Scanner van SoilCares in Myanmar. Het doel van dit project was het 
stimuleren van de adoptie en opschaling van duurzaam landgebruik in Myanmar, met daarbij als 
vliegwiel een bodemscan die de boer beter inzicht verschaft in bodemvruchtbaarheid, en als 
strategie een geïntegreerde planning op veld- en boerenbedrijfsniveau. Dit zou samen gedaan 
worden met Awba, de lokale counterpart van SoilCares in Myanmar die de Soil Scanner recentelijk 
op de Birmese markt heeft gebracht. Uiteindelijk zou dit onderzoek nieuwe inzichten moeten 
leveren hoe de adoptie van de Scanner verloopt in Myanmar, en hoe dit bijdraagt een duurzame 
landbouw in Myanmar. 

 

Mutaties ten opzicht van het oorspronkelijke projectplan en follow-up 
Zijn er wijzigingen geweest in 
het consortium / de 
projectpartners? Zo ja, benoem 
deze. 

Nee 

Zijn er inhoudelijke wijzigingen 

geweest in het project?  
Nee, maar omdat de lokale partner Awba een andere 

kant op wilde met Myssie en het geld daarvoor wilde 

inzetten, is deze PPS voortijdig gestopt. 
Is er sprake van een octrooi-

aanvraag (evt. first filing) vanuit 
deze PPS? 

Nee 

Is er sprake van spin-offs 
(contract-onderzoek dat 
voortkomt uit dit project, 
aanvullende subsidies die zijn 

verkregen of spin-off 
bedrijvigheid) 

Nee 
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Binnen hoeveel jaar zullen de 
private partijen resultaten uit dit 

project gaan gebruiken in de 
praktijk? 

Niet, vanwege voortijdig stoppen 

In hoeverre heeft het project 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de betrokken kennisinstel-
ling(en)? (bijv. wetenschappelijk 
track record, nieuwe 

technologie, nieuwe 
samenwerkingen) 

Niet, vanwege voortijdig stoppen 

Krijgt het project een vervolg in 
de vorm van een nieuw project 
of een nieuwe samenwerking? 
Zo ja, geef een toelichting. 

Nee 

 
Deliverables  

Er is nog niets opgeleverd vanwege voortijdig stoppen 

 

Aantal opgeleverde producten 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ workshops 

    

 

Samenvatting van het project voor de website Kennisonline 

Lijkt ons niet nodig dit op Kennisonline te zetten vanwege het vroegtijdig stoppen. 

 

Bijlage: Titels van producten en links naar informatie op openbare websites (w.o. 
Kennisonline) 
 


