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This project has received funding 
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programme under grant agree-
ment No 727368.

Gedeelde Innovatieruimte 
voor duurzame productiviteit 
van Grasland in Europa 

Waarom is Inno4Grass 
belangrijk?

De wereldbevolking neemt toe terwijl het 
areaal landbouwgrond afneemt. Dit maakt dat 
de vraag naar voedsel verandert en dat we 
wereldwijd na moeten denken over de beste 
inzet van grasland. Om winstgevendheid én 
milieuvoordelen op Europese bedrijven te 
combineren is toepassing van innovatie op 
productiegraslanden een vereiste.

Volg ons op 

www.inno4grass.eu
en via social media:
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Wat is Inno4Grass?
Inno4Grass ondersteunt innovaties op 
productiegraslanden door verbetering van 
kennisuitwisseling tussen praktijk en 
wetenschap.

Inno4Grass is een Europees themanetwerk met 
20 partners uit 8 landen: Duitsland, Ierland, 
Nederland, België, Frankrijk, Zweden, Italië 
en Polen. Het wordt geleid door het 
Graslandcentrum in Duitsland.

Hoe werkt Inno4Grass?
Inno4Grass brengt verschillende stakeholders in 
de deelnemende landen samen. Denk aan 
veehouders, onderzoekers, adviseurs en 
docenten. Een netwerk van 16 zogenaamde 
Facilitator Agents verbindt wetenschap en praktijk 
en zorgt voor verzameling en overdracht van 
kennis over grenzen heen.

Hoe kunt  
u meedoen?
Alle kennis en informatie uit Inno4Grass wordt 
gepubliceerd en beschikbaar gemaakt. 
Doe mee en neem deel!

• Videoclips

• Praktijksamenvattingen

• Technische notities

• Informatie Management Systeem op internet (IMS)

• Open dagen en evenementen

• Online discussiegroepen

• Praktijk en wetenschap bijeenkomsten

• Trainingen

• Uitwisselingsprogramma’s

Welke onderwerpen 
zijn relevant?

De Inno4Grass onderwerpen zijn volledig in lijn 
met de uitkomsten van de Focus Groep 
“Permanent Grasland” van EIP-AGRI (agricultural 
European Innovation Partnership). Deze Focus 
Groep identificeerde een noodzaak tot 
innovatie op de volgende punten:

• Verbeter de winstgevendheid en 
concurrentiekracht van op grasland 
gebaseerde melkveehouderij, 
vleesveehouderij en schapenhouderij.

• Gebruik gras om hoogwaardig voedsel voor 
de mens te produceren.

• Focus op duurzame eiwitproductie in ruwvoer: 
optimaliseer beweiding en maaisystemen, 
verminder het gebruik van externe inputs en 
verminder de productiekosten.

• Verbeter de duurzaamheid van grasland: 
effectief mestmanagement en inzet van 
ecosysteemdiensten om bij te dragen aan 
biodiversiteit, bescherming van het landschap 
en koolstofopslag.


