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Korte omschrijving inhoud Het project richt zich op het verbeteren van de innovativiteit 
en duurzaamheid van de land en tuinbouw door het verbeteren 

van de toegang tot en de mogelijkheden voor ‘high quality 

peer-to-peer learning’ op commerciële landbouw bedrijven 
(boeren leren van boeren). Demo’s op landbouwbedrijven zijn 
er op gericht om dit onderling leren te versterken, maar er is 
erg weinig bekend over typeringen, aanpakken,  effectiviteit en 
verbinding met private en publieke initiatieven. 
Een belangrijk element hierin is het beschrijven van een 

aanpak waarmee boeren zelf demonstraties kunnen 
vormgeven op hun eigen bedrijf, zowel rechtstreeks in de 
praktijk met groepen collega’s als met behulp van virtuele 
methoden. 

 
Uitvoerende partijen 

Betrokken kennisinstellingen Wageningen UR, Wageningen Plant Sciences 

Overige partijen  Samenwerking met kennisinstellingen 
• HUT The James Hutton Institute, UK 
• NAAS Natzionalna slujba za saveti v zemedelieto (National 

Agricultural Advisory Service of 
• Bulgaria), Bulgaria 
• ACTA Association de Coordination Technique Agricole, 

France 
• VIN Vinidea SRL, Italy 
• ISP Boerenbondvereniging voor Projecten vzw , Belgium 
• BSC Nodibinajums Baltic Studies Centre (BSC), Latvia 
• ASC Savjetodavna sluzba (Advisory Services Croatia) 
• INTIA Instituto Navarro de tecnologías e infraestructuras 

agroalimentarias sa, Spain 
• LEAF Linking Environment and Farming, UK 
• CRR Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning (Centre 

for Rural Research), Norway 
• GPQ GreenQ Poland Ps.z.o.o, Poland 
• FiBL Forschungsinstitut fur Biologischenlandbau Stiftung, 

Switzerland 

 

Samenwerking met bedrijven 
• Commercial companies: represented in IAB by John Deere 

Ltd, on behalf of CEMA (European Agricultural Machinery 
Industry Association). 

• EUFRAS (network of agricultural advisers/extension agents 
across different European regions and countries) 

• Projectpartner: Innovatiesteunpunt (onderdeel Belgische 
Boerenbond) 

• De case studies en de inventarisatie zullen een 
substantieel overzicht opleveren van vele bedrjven die in 
EUROPA betrokken zijn bij demo’s. 



• Dus ook voor de Nederlandse situatie. Er zal gewerkt 
worden met een ‘stakholder consultative group’, met een 
aantal Nederlandse organisaties en bedrijven die veel met 
demo’s doen. Deze groep wordt ook gebruikt om terug te 
koppelen wat er verzameld is en te toetsen wat er geleerd 
is. 

 

 
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 

The project is executed fully to plan 

 
Highlights 

The Plaid project focusses on the evaluation of the significance of peer to peer demonstrations in 
the process of spreading and implementation of innocatuions contributing to a more sustainable 

and competitive european agriculture. 
In 2017 an inventory was completed over 26 eu countries on the demonstrations in practice 
published together with the sister project Agridemo. 
A series of test case studies was performed to study demonstrations, its commissioning execution 
and impact in more detail. In 2018 24 case studies (2 per participating country) will be performed. 

 

Aantal opgeleverde producten  

Wetenschappe-

lijke artikelen  

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-

de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 

(*) 

      

 
 (*)  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? Ja/Nee 

 

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

 
Link naar samenvatting Kennis Online:  
https://www.wur.nl/nl/project/PLAID-Peer-to-peer-Learning-Accessing-Innovation-through-
Demonstration-1.htm 
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