
 
 

 
Algemene gegevens 

TKI-Nummer  AF-EU-17028 

Titel AGRILINK 

Topsector (A&F of T&U) A&F 

Projectleider (onderzoek) Herman Schoorlemmer 

Werkelijke startdatum 1-6-2017 

Werkelijke einddatum 31-05-2021 

Korte omschrijving inhoud AGRILINK richt zich op het versterken van het Agro Kennis en 
Innovatie Systeem waarbij nadruk ligt op: 1) het verbeteren 
van kennisdoorstroming;  2) het begrijpen van 
besluitvormingsprocessen van boeren en de rol hierbij van 

kennis en advies; 3) het ontwikkelen van adviesservices 
gericht op versterking van innovatie, het vertalen van praktijk 

behoeftes naar onderzoeksvragen en het vormgeven van 
interactieve innovatieprojecten met boeren en andere 
stakeholders. 

 
uitvoerende partijen 

betrokken kennisinstellingen Wageningen Research  

overige partijen  Institut national de la recherche agronomique (INRA), France 
Agricultural Advisory Centre in Brwinow (AACB), Poland 

Agricultural University of Athens (AUA) , Greece 
Innovatiesteunpunt (ISP), Belgium 
Ekotoxa (EKOT), Czech Republic 
Highclere Consulting SRL (HCC), Romania 
Inra Transfert SAS (IT) , France 
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 

Agroalimentarias SA, Spain 

Nodibinajums Baltic Studies Centre (BSC), Latvia 
Open University (OU), United Kingdom 
Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning  (CRR), Norway 
The James Hutton Institute (HUTT), United Kingdom 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal 
Ustav Zeledekske Eknomiky a Informaciei (UZEI) ,Czech 

Republic 
Vinidea SRL (VIN), Italy 

 

 
Planning en voortgang  

Loopt het project volgens 
planning? Indien er wijzigingen 
zijn t.o.v. de plannen, geef 

hierop een toelichting. Indien er 
knelpunten zijn, geef hiervan 
een korte beschrijving 

Project is net gestart en loopt volgens planning 

 

 
Highlights 

Het 4 jarige project Agrilink is gestart met het uitwerken van een theoretisch framework, bedoeld 
voor het integreren van academisch en praktisch inzicht in de rol van kennis en formele 
adviesverlening in de besluitvorming van boerenbedrijven. Het geeft een consistente theoretische 

basis voor methodologische selectie en data-analyse van de vervolg activiteiten. 
De methodiek is vormgegeven voor Living Labs waarin in Europa op 6 locaties nieuwe innovation-
services worden ontworpen samen met boeren, adviesurs en andere stakeholders.  



 
 

Aantal opgeleverde producten  

Wetenschappe-
lijke artikelen  

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ 
workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-
de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 
(*) 

      

Het project is recent gestart. Nog geen opgeleverde producten voor derden beschikbaar 
 
 (*)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 
subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  
 

Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? nee 

 
 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Pagina Kennis Online:  

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/AF-EU-17028-AgriLink-1.htm  
 
 
https://www6.inra.fr/agrilink/ 
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