
Meer weten over Kennis in je Kas? 
Ga naar: kennisinjekas.nl

Dit zijn de wagons van de trein. Hier komen 
essentiële innovaties uit, waar alle telers wat 
aan hebben. Belangrijk dus, maar een 
wagon komt nergens zonder locomotief.

Gewasgericht onderzoek

Innovatie programma’s
Dit zijn de locomotieven. Je kent ze wel: Kas als 
Energiebron, het Nieuwe Doen in Plantgezond-
heid en Glastuinbouw Waterproof. Programma’s 
die kennis ontwikkelen en delen om die gewas- 
gerichte onderzoeken mogelijk te maken. 

Keuzemomenten
Een station in onze reis. Een moment 
om even stil te staan. Iedereen stapt 
uit, kijkt hoe het gaat en waar we met 
z’n allen naartoe willen. 

Meedoen aan Kennis in je Kas
Net zoals voor een trein, betaal je om mee te
kunnen reizen. Een deel daarvan is voor het 
gewasgerichte onderzoek (o.a. coöperaties en
een deel voor Kennis in je Kas). Alleen als
we allemaal meebetalen, kan de trein gaan 
rijden..

Op een station kun je ook kijken wat 
we tot nu toe geleerd hebben. Was het 
nuttig? Dan kunnen we het met alle 
telers delen en samen vooruit blijven 
gaan.

Circulaire Kas
De eindbestemming van onze reis: een klimaatneutrale en waterefficiënte kas met gezond gewas. Dat willen we allemaal. Deze reis daarnaartoe 
is één van de voorwaarden om de komende 10, 20, zelfs 30 jaar te kunnen blijven ondernemen.
Alleen als alle wagons, locomotieven en sporen samenwerken, bereiken we ons doel.

Innovatie is noodzakelijk in de glastuinbouw. Zo kunnen we 
voldoen aan de eisen van de omgeving en de concurrentie 
voorblijven. En dat is precies het doel 
van “Kennis in je Kas”. 

Maar hoe werkt het? 
Je kan het vergelijken met een treinreis.

Ondersteuning van de 
overheid

Waar komt een trein zonder spoor?
Juist, niet zo ver. De overheid is die 
financiële ondersteuning van alle 
programma’s, zodat ze soepel kunnen  
reizen naar waar ze naartoe willen.  

Kennisuitwisseling

  


