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Voorwoord

Voor u ligt het werkprogramma van InnovatieNetwerk voor 2011. De
agenda legt de basis voor de periode 2011-2015. Dit programma is
goedgekeurd door het zittende bestuur. Naar verwachting zal medio
2011 een vernieuwd bestuur aantreden. In die zin heeft het programma een voorlopig karakter. Het vernieuwde bestuur zal zich uiteindelijk moeten verbinden aan het vijfjarenprogramma. Dit zou kunnen
leiden tot aanpassingen in het programma.
InnovatieNetwerk heeft de afgelopen 10 jaar laten zien succesvol te
zijn in het ontwikkelen én naar de praktijk brengen van grensverleggende innovaties in de domeinen land- en tuinbouw, groene ruimte en
voeding. Dit positieve beeld wordt bevestigd door periodieke imagoonderzoeken en een in 2010 uitgevoerde onafhankelijke externe evaluatie. Deze evaluatie heeft voormalig Minister van LNV, Mw. Verburg
doen besluiten InnovatieNetwerk met een periode van vijf jaar te
verlengen.
De strategie van de organisatie is, mede op basis van de evaluatie, op
onderdelen bijgesteld. Dit betreft met name het brengen van meer
focus in de agenda en het versterken van de interactie met het ministerie EL&I. Dit met behoud van de kracht van de organisatie: met
beperkte middelen veel weten te bereiken. Kern blijft het ontwikkelen
van baanbrekende innovaties gericht op het aanpakken van hardnekkige problemen en/of het genereren van nog ongedachte perspectieven.
Daar waar mogelijk in allianties met het bedrijfsleven en in alle gevallen in nauwe samenwerking met bedrijven, kennispartijen, overheden
en maatschappelijke organisaties.
Het grootste deel van de inspanningen van InnovatieNetwerk heeft
betrekking op terreinen die door dit Kabinet zijn aangemerkt als de

topgebieden: voedsel, tuinbouw en energie. Grensverleggende innovaties gaan bijna per definitie over de grenzen van domeinen heen. De
projecten van de afgelopen jaren hebben dat ook overtuigend laten
zien. Vele partijen buiten de groene domeinen zijn betrokken en ook
de interactie met de overheid gingen breder dan het toenmalige
Ministerie van LNV. De vorming van het Ministerie van EL&I biedt
nieuwe kansen om dit domeinoverstijgende karakter waar relevant te
versterken. Ook verdient het aanbeveling om samen met het ministerie van EL&I te verkennen of een bijzonder innovatie-instrument als
InnovatieNetwerk ook in sectoren buiten ‘agro en groen’ aan gewenste doorbraken bij zou kunnen dragen.
Dr. J. Kremers,
voorzitter InnovatieNetwerk.
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1.
Inleiding

Hoe komen we tot doorbraken richting een duurzame
intensieve veehouderij? Zijn modellen denkbaar waarbij de boer
een betere prijs voor zijn product krijgt? Wat is ervoor nodig
om tot duurzame en gezonde consumptiepatronen te komen?
Wat is de nieuwe maatschappelijke basis voor het natuurbeleid
en hoe kunnen ook andere partijen dan de overheid hier
verantwoordelijkheid in nemen? Dit is een aantal nieuwe
vragen waar InnovatieNetwerk aan gaat werken. En tegelijk
gaan we verder met het in de praktijk brengen van ingrijpende
innovaties waarvoor in voorgaande jaren een aanzet is gegeven,
samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.
Naar een grootschalige toepassing van Tijdelijke Natuur. Van
mest als afval naar mest als waardevolle grondstof. Naar een
klimaatreddende bodem en kansrijke vervangers voor soja in
veevoer. Een gezonde eetcultuur op basisscholen. Van visser
naar multipurpose maritiem ondernemer. Naar het definitief
redden van de paling en een energieneutrale melkveehouderij.
Een bescheiden greep uit de veelheid aan projecten waar
InnovatieNetwerk in 2011 aan werkt.
Innovatie heeft een sleutelfunctie bij het herstel en versterken van de
economie, maar ook bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Voor wat betreft de economie ligt de primaire innovatieverantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven, waarbij de overheid er naar streeft
de goede condities te scheppen en zorgt voor een sterk onderzoek- en
onderwijssysteem. Maar zeker waanneer innovaties ingrijpend van
karakter zijn kan er niet zondermeer van uitgegaan worden, dat het
initiatief wel bij het bedrijfsleven zal liggen. Daar heeft de overheid
een bijzondere taak en juist daar vervult InnovatieNetwerk haar rol.
InnovatieNetwerk werkt aan het ontwikkelen én doen realiseren van
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grensverleggende innovaties. Gericht op het aanpakken van hardnekkige vraagstukken en/of het tot stand brengen van nu nog ongedachte
perspectieven. Het sterk precompetitieve karakter, gericht op de
langere termijn, met hoge risico’s en vaak ook op gespannen voet
staand met bestaande denkbeelden, belangen en regelgeving rechtvaardigen die rol van de overheid. Een overheidstaak, uitgevoerd door
een kleine organisatie samen met een zeer breed netwerk van ondernemers en maatschappelijke en kennispartijen. Met een agenda die zich
voor een groot deel afspeelt binnen de door dit Kabinet aangemerkte
topgebieden met een nadruk op voeding, tuinbouw, en energie.
Externe evaluaties en onderzoeken hebben aangetoond dat
InnovatieNetwerk haar rol de afgelopen 10 jaar met succes heeft
vervuld.
2011 markeert de start van een nieuwe periode voor
InnovatieNetwerk, een vanuit een onafhankelijke positie opererend
instrument van de Minister van EL&I. De afgelopen twee periodes
richtte InnovatieNetwerk zich op het ontwikkelen en naar een eerste
praktijk (doen) brengen van concepten voor grensverleggende innovaties op het vlak van landbouw, agribusiness, (groene) ruimte en
gezondheid. De succesvolle strategie van de afgelopen jaren is verder
aangescherpt, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven. Door te werken aan
een beperkter aantal thema’s en een sterkere focus op waar doorbraken
nodig zijn wordt de kans op impact vergroot. De drive om tot praktijkresultaten te komen blijft essentieel. Denken én doen.
De nieuwe agenda bestaat voor een belangrijk deel uit politiek-bestuurlijke prioriteiten, die in nauw overleg met EL&I zijn gekozen.
Daarnaast zijn enkele nieuwe domeinoverstijgende thema’s geformuleerd, die om uiteenlopende redenen (nog) niet op een politieke
agenda zullen staan, maar waarvan InnovatieNetwerk denkt dat ze
relevante maatschappelijke opgaven vertegenwoordigen. Deze passen
bij de vrije ruimte die InnovatieNetwerk heeft. Voor de allianties met
het agrarisch bedrijfsleven zijn aparte, doorlopende agenda’s opgesteld.
InnovatieNetwerk is wat de naam zegt: een netwerkorganisatie. Wij
kunnen ons werk slechts doen bij gratie van de bevlogen betrokkenheid van honderden partners. InnovatieNetwerk is niet alleen creatief
maar is vooral een organisatie die mensen en partijen aan elkaar
verbindt, de juiste kennis en competenties weet te mobiliseren, die
processen van conceptontwikkeling en –realisatie aanjaagt en zo nodig
de bestuurlijke en juridische condities doet ontstaan om grensverleggende innovaties kansrijk te maken.Het werken aan concepten voor
grensverleggende innovaties is per definitie meerjarig van karakter. In
2010 werd nog aan zo’n 70 projecten gewerkt. Een deel van deze
projecten zal in 2011 doorlopen. Hetzij omdat ze ook in de nieuwe
agenda passen, hetzij omdat ze op korte termijn tot belangrijke resultaten kunnen leiden. Het zou kapitaalvernietiging zijn om ze abrupt af
te breken. Het totale werkpakket is samengevat weergegeven in hoofdstuk 3.
Tenslotte wordt in Hoofdstuk 4 kort ingegaan op de organisatie en de
financiën. Uitgebreide informatie over de projecten is te vinden in de
bijlagen.

2.
Een vernieuwde
strategie:
versterk het goede

InnovatieNetwerk heeft zijn kracht ontwikkeld in het creatieve startproces van innovaties door het ontwikkelen van grensverleggende
innovaties en het mobiliseren en faciliteren van partijen om deze innovaties in praktijk te brengen. Een combinatie van creativiteit, procesvaardigheden en een sterke drive richting realisatie. Het is zaak die
kracht van InnovatieNetwerk te behouden. Daarmee is immers een
bijdrage geleverd aan het op lange termijn realiseren van noodzakelijke
ingrijpende veranderingen. Met concepten die in niches in een eerste
praktijk worden gebracht is een eerste stap gezet op weg naar die
verandering. Voor het oplossen van hardnekkige problemen is evenwel
vaak meer nodig. Een kleine netwerkorganisatie kan zelf niet de
verantwoordelijkheid nemen voor die brede uitrol, maar kan wel een
aantal stappen zetten om de kans op een bredere impact te vergroten.
De doelstelling blijft:
Het ontwikkelen én in de praktijk doen brengen van
grensverleggende innovaties.
Maar om de impact te vergroten worden voor de periode 2011-2015
de volgende aanpassingen in onze manier van werken doorgevoerd:
• meer focus in het werkprogramma: een kleiner aantal prioritaire
thema’s
• een scherpe analyse van de thema’s (o.a.: wat is de kern van het
probleem, waar zit het op vast en wat doen anderen al?)
• zichtbaar maken welke problemen zijn opgelost (cq welke geheel
nieuwe perspectieven gecreëerd) als een concept op grote schaal
wordt toegepast
• aangegeven wordt wat er nog meer zou moeten veranderen
(bv op het vlak van regelgeving) om de beoogde verandering
daadwerkelijk een kans te geven (zonder ons daarvoor vervolgens
verantwoordelijk voor te maken)
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Dat betekent dat InnovatieNetwerk niet (alleen) beoordeeld wil
worden op het aantal ontwikkelde en naar de praktijk gebrachte
concepten, maar ook of voldoende in beeld is gebracht wat er verder
moet gebeuren om tot doorbraken te komen.

3.
Werkprogramma

Het werkprogramma voor 2011 bestaat uit vier blokken:
1. Een (nieuwe) domeingerichte agenda, toegespitst op enkele politiekbestuurlijke en maatschappelijke prioriteiten.
2. Een aantal (nieuwe) domeinoverstijgende vraagstukken.
3. De agenda van de allianties.
4. Projecten die vanuit de vorige periode doorlopen.
Deze vier blokken worden onderstaand op hoofdlijnen toegelicht.
De bijlagen bevatten meer gedetailleerde informatie, met name over
de projecten die doorlopen.
Voor de nieuwe thema’s (punten 1 en 2) is per thema een proces in
gang gezet om te komen tot een scherpe analyse om op basis daarvan
onze activiteiten te bepalen. Deze analyse bevat de volgende stappen:
• Wat is het hardnekkige probleem en/of het wenkend perspectief?
• Wat belemmert de oplossing van dit probleem c.q. de realisatie van
dit perspectief?
• Waar zijn anderen al mee bezig?
• Welke activiteiten zijn daarnaast nodig om de basis te leggen voor
doorbraken?
Zowel externe partijen als het Ministerie van EL&I zijn betrokken bij
deze analyses. Voor een aantal thema’s wordt de analyse gezamenlijk
met EL&I uitgevoerd.
Om twee redenen heeft de voorliggende agenda een voorlopig karakter:
• Op basis van een scherpe analyse wordt per thema vastgesteld waar
de kern van onze activiteiten moet liggen. Dit proces loopt nu. De
uitkomst zal bepalen of en hoe de thema’s op onze agenda blijven.
• Daarnaast zal naar verwachting medio 2011 een nieuw bestuur
aantreden. De nieuwe agenda zal uiteindelijk door dat nieuwe
bestuur vastgesteld moeten worden.
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3.1
Politiek-bestuurlijke
prioriteiten
In 2011 gaat een nieuwe periode van InnovatieNetwerk in. Bij deze
nieuwe periode hoort ook een nieuwe agenda. In deze paragraaf
worden de contouren het deel van de nieuwe agenda weergegeven
toegespitst op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke prioriteiten.
Deze voorlopige agenda is langs een aantal lijnen tot stand gekomen:
• De Strategische Kennis- en Innovatieagenda en de ‘Rollende
Innovatieagenda’ van LNV/EL&I.
• Gesprekken met de EL&I-directies AKV, VDC, NLP en DKI.
• Vanuit het blikveld van de stafmedewerkers van InnovatieNetwerk.
Daarbij hebben de medewerkers enerzijds geput uit hun ervaring
met het ontwikkelen van grensverleggende innovaties en anderzijds
uit de voortdurende interactie die zij hebben met een breed spectrum aan maatschappelijke partijen.

3.1.1
Land- en tuinbouw en agribusiness
De twee onderstaande thema’s zijn binnen dit domein als prioritair
aangemerkt. Verkend wordt nog of het thema energie hieraan toegevoegd moet en kan worden. Het gaat dan niet zozeer om (technologische) niche experimenten, maar om de meer institutionele vraagstukken. Áls bijvoorbeeld de Nederlandse land- en tuinbouw de potentie
heeft een majeure energieleverancier te worden, wat betekent dat dan
voor de organisatie van de sector (sectoraal of overkoepelend) en de
wijze waarop ze zich in de energiemarkt positioneert (als grondstof
leverancier of als direct aan consumenten leverend energiebedrijf)?

3.1.1a
De (verdien)verhoudingen in de
keten: fair share
De boer is grondstofleverancier (geworden), waarbij de toegevoegde
waarde elders wordt gecreëerd en het meeste geld wordt verdiend niet
bij de bron maar achter in de keten (de retail). Pogingen om de positie
van de producent te versterken, zoals onderlinge samenwerking,
hebben daar maar ten dele verbetering in gebracht. Door het ontstaan
van wereldwijde voedselketens wordt de positie van de individuele
producent verder verzwakt. Wanneer primaire sectoren in de knel
komen als gevolg van lage marktprijzen komt de rekening veelal bij de
overheid te liggen. De visserij, de melkveehouderij en de glastuinbouw
zijn daarvan recente voorbeelden. De ‘markt’ heeft derhalve perverse
bijverschijnselen, niet alleen voor boeren hier, maar zeker ook elders in
de wereld. Dat vraagt om het doordenken van andere keten- of economische modellen (of het simpelweg accepteren dat ook landbouwsectoren om economische redenen uit Nederland kunnen verdwijnen

omdat de productiekosten elders lager zijn). Dat roept de vraag op of
het ook anders kan. Zijn ketens denkbaar waarin sprake is van faire
verdienverhoudingen? Tijdens een in december 2010 georganiseerde
workshop met deelnemers met uiteenlopende achtergrond stond de
vraag centraal waarom het aandeel van de producent in de keten
“systematisch” laag is en welke omslagen noodzakelijk zijn om daarin
verandering te brengen. Daarbij kwam onder meer aan de orde dat:
• thans de boer eenzijdig als leverancier van grondstoffen functioneert
• afhankelijkheden in de keten omkering behoeven
• technologieontwikkeling tot schaalvergroting dwingt, waardoor
afhankelijkheden nog groter worden
• in het huidige systeem de boer gedwongen is op kostprijs te
concurreren
• stevige verbindingen tussen producenten en consumenten ontbreken
De analyse zal nog een slag worden verdiept. Te ontwikkelen concepten zullen moeten aangrijpen op essentiële factoren in het systeem,
zoals o.a. bovengenoemde.

3.1.1b
Duurzame Intensieve veehouderij
De intensieve veehouderij is sinds haar ontstaan na de Tweede
Wereldoorlog uitgegroeid tot een belangrijke sector binnen de
Nederlandse landbouw. De varkenshouderij, de pluimveehouderij en de
vleeskalverhouderij vormen wezenlijke onderdelen van onze economie.
Met de toename van de omvang en het industriële karakter nam ook
de maatschappelijke kritiek toe. De groeiende lijst van maatschappelijke zorgen over deze sector omvat de omgang met de dieren (o.a. huisvesting, lichamelijke ingrepen, diertransporten), de effecten op het
milieu (mestoverschotten, uitstoot van ammoniak, broeikasgassen, geur
en fijnstof), de gezondheid van de dieren (ziekte-uitbraken, gebruik van
antibiotica), de volksgezondheid (o.a. Q-koorts, antibioticaresistentie,
fijnstof), de voedselveiligheid (Salmonella, Campylobacter, E-coli), de
teelt van veevoer (lage turn-over naar vlees, kappen van oerwouden
voor sojateelt) en de effecten op het landschap (megastallen, verrommeling). Een duurzame veehouderij biedt antwoord op al deze vraagstukken en geeft ook ondernemers een gezonde economische basis.
Ondanks verbeteringen in de sector is de maatschappelijke kritiek niet
verminderd. Dat blijkt ondermeer uit het maatschappelijk debat dat
minister Veerman in 2003 over de intensieve veehouderij organiseerde,
de burgerinitiatieven van de laatste jaren tegen megastallen en het
onlangs verschenen Pleidooi voor een duurzame veehouderij van een
groep hoogleraren. Deze laatsten constateren dat er sinds het rapport
van de Commissie Wijffels in 2001 nauwelijks wezenlijke veranderingen in deze sector hebben plaatsgevonden. In 2009 heeft de overheid
met het bedrijfsleven en de NGO’s een convenant afgesloten over de
Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, die in 2023 moet uitmonden in “een in alle opzichten duurzame veehouderij met en breed
draagvlak in de Nederlandse samenleving”. De grote vraag is of deze
acties – hoe waardevol ook – gezamenlijk leiden tot de fundamentele
verandering die nodig is om het maatschappelijk gewenste einddoel te
bereiken.
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Hoe komt het dat fundamentele veranderingen blijkbaar zo lastig zijn
te realiseren, ondanks het groeiend maatschappelijk ongenoegen?
Enkele factoren die een rol spelen zijn hieronder genoemd.
1. Initiatieven zijn gericht op onderdelen van het systeem, er is geen
sprake van een integraal herontwerp.
2. Zolang kostprijsstrategie en level playing field de uitgangspunten
blijven voor bedrijfsleven resp. overheid is er voorlopig geen zicht
op ingrijpende wijzigingen.
3. Het overheidsinstrument bij uitstek om maatschappelijke wensen af
te dwingen – wetgeving – wordt vooral ingezet om uitwassen te
voorkomen, minder om gewenste systemen te bevorderen. Acties
zijn gebaseerd op de goede wil van betrokkenen.
4. In het huidige systeem kunnen burgers en consumenten slechts
geringe invloed uitoefenen. Er is onvoldoende transparantie;
informatie over wat men koopt in de winkel of eet in de horeca
is nagenoeg afwezig.
Het doel van dit thema is om tot concepten te komen die aanzetten
kunnen geven voor fundamentele systeemwijzigingen. Dat willen we
doen met een groepje van 6-8 mensen vanuit het landbouwbedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en NGO’ s. Invloedrijke mensen,
die hun nek willen uitsteken om de spelregels te veranderen.
We starten met een analyse van de factoren die maken dat het systeem
stagneert in oude routines en wezenlijke veranderingen niet op gang
komen. Enkele van deze factoren zijn hierboven reeds genoemd. Dit
resulteert in een vernieuwingsagenda. Vervolgens zullen we op basis
van deze agenda initiatieven (laten) ontplooien om tot kantelingen in
het systeem te komen.

3.1.2
Natuur, landschap en ruimte
3.1.2a
Financiering van natuur en landschap:
Naar nieuwe betrokkenheid en
nieuwe financiering
De laatste honderd jaar is de financiering van natuur en landschap
stap voor stap meer gedomineerd geraakt door overheidsfinanciering.
Overheidsfinanciering is kwetsbaar en draagt grote risico’s in zich van
heroverweging en bezuinigingen in een snel wisselend politiek
klimaat. Ook kan de dominantie van overheidsfinanciering tot gevolg
hebben dat we aan de kant van particuliere initiatieven kansen
missen. Initiatieven van burgers en ondernemers moeten voldoende
ruimte kunnen krijgen en gewaardeerd worden. Immers het kunnen
uitermate zinvolle bijdragen zijn aan de ambities die we als samenleving hebben op terrein van natuur en landschap. Vandaar dat er een
omslag nodig is.
De omslag zal met name zitten in het creëren van een meer duurzaam
evenwicht in plaats van overheidsgedomineerde natuur- en landschapsontwikkeling. Een nieuw evenwicht tussen publieke en private

bemoeienis met de inrichting, beheer en onderhoud van natuur en
landschap. Dit met inbegrip van de financiering ervan. Investeren in
natuur door anderen dan de overheid zal iets moeten worden om trots
op te zijn of zelfs iets wat je echt niet langer kunt nalaten onder druk
van de maatschappelijke opinie (vergelijk energielabel van woningen
of 1%-regeling voor kunst).
Alleen dan kunnen we condities scheppen die de duurzame instandhouding van natuur en landschap ook voor komende generaties
mogelijk gaat maken.
Deze omslag vraagt om een nieuw natuurverhaal met maatschappelijk
en politiek draagvlak, om nieuwe concepten voor betrokkenheid en
financiering en om nieuwe benaderingen voor de ruimtelijke realisatie
van natuur. Een belangrijke opgave is het ontwikkelen van concepten
die laten zien dat natuur en landschap geen kostenpost zijn, maar
eerder een kapitaalgoed dat andere functies versterkt. Waarin je dus
investeert zonder de publieke functies uit het oog te verliezen.

3.1.2b
De groene wereld begint bij de
voordeur
De Rijksoverheid focust steeds meer op realisatie en beheer van natuur
in de Rijksprioritaire gebieden. De ecologische hoofdstructuur biedt
een groene ruimtelijke structuur waarin flora en fauna leefgebieden en
migratiemogelijkheden vinden.
Echter, voor het geluk van burgers is juist ook natuur om de hoek
van groot belang. De nabijheid van groen – nabijheid vanuit het
perspectief van stadsbewoners – kan veel winst opleveren (gezondheid,
huizenprijs, minder fijnstof, minder hitte, etc., maar is in toenemende
mate lastig te realiseren. Zelfs nieuwe wijken worden nog steeds standaard uitgerust met hooguit kijk- en pronkgroen. Voor avontuur-,
doe-, ravot- en gebruiksgroen is er steeds minder ruimte. Ook wordt
het burgers, door allerlei vormen van wet- en regelgeving en complexe
verdeling van subsidiegelden, niet gemakkelijk gemaakt zelf groen
te realiseren en/of te beheren. Naast de gemiste kans om de wereld
waarin burgers wonen mooier te maken, is dit ook een gemiste kans
voor de biodiversiteit, die niet alleen in de EHS en het landelijk
gebied, maar ook in de stad een goed habitat kan vinden.
De omslagen in denken en doen die hier nodig zijn, hebben te maken
met de erkenning van het belang van groen in de stad, voor zowel de
stadsbewoners als voor de biodiversiteit. Tevens dienen particuliere
initiatieven voor realisatie en/of beheer van groen in de stad verge
makkelijkt of zelfs gefaciliteerd te worden. Daarbij is dan tevens een
omslag in denken nodig die accepteert dat groen niet alleen is om
naar te kijken, maar juist ook om – op allerlei manieren – te gebruiken.
Om een stap te maken van natuur alleen in de EHS naar natuur
overal dient het natuurverhaal te worden verbreed en te worden ‘verge-
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makkelijkt’ (minder technocratisch). Nieuwe actoren moeten de kans
krijgen verantwoordelijkheid voor natuur te gaan dragen.
Daarmee wordt een nieuw draagvlak gerealiseerd onder burgers,
bedrijven bestuurders en politici.
Het ecologische verhaal achter de EHS moet worden voorzien van een
actualisatie. Daarbij is het van belang meer ruimte te scheppen voor
grootschalig beheer en voor spontane, natuurlijke processen. Wet- en
regelgeving en subsidiebeleid dienen die nieuwe manier van denken
over natuur mogelijk te maken.

3.1.3
Voeding
3.1.3a
Duurzame voedselconsumptie
1

2

De term ‘voedseltransitie’ ontlenen
we aan een kamerstuk van staats
secretaris Bleker (VDC 10.2915).

“If we want a beautiful planet
– or even one capable of sustaining
human life – we had better start
changing the way we eat.”
C. Steel, Hungry City, 2009.

Hoe kunnen we vanuit het perspectief van consumenten werken aan
de voedseltransitie1? Wat mogen we van consumenten wel en niet
verwachten? Wat zijn hun mogelijkheden, waar liggen hun grenzen?
Wat is nodig voor een actievere, invloedrijkere rol van consumenten?
De overheid zet nu sterk in op bewustwording van de consument,
maar realiseert zich dat dit waarschijnlijk onvoldoende is.
Maatschappelijke organisaties dringen aan op strengere wet- en regelgeving, en laten een actieve rol van consumenten buiten beschouwing
– de door organisaties geïnitieerde kopersstakingen daargelaten.
Bedrijven verleiden consumenten tot aankoop van producten die als
relatief duurzaam geoormerkt zijn, maar moeten zich daarin laten
begrenzen door basale kenmerken van het hedendaags kopersgedrag:
gemak, snelheid, eenvoud en natuurlijk prijs. De strijd om verduurzaming van de consumenteneuro heeft daarmee veel weg van een
menage à trois van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Duurzaamheid is hierbij geen statisch begrip. Het gaat om
people, planet en profit, om het voorkomen van het beperken van de
mogelijkheden voor volgende generaties.
De kernvraag van dit thema is daarom: hoe kunnen consumenten nu
en op langere termijn een actieve, sturende rol krijgen in de voedseltransitie?
De kernvraag komt voort uit vier uitgangspunten die wij hebben
gedestilleerd uit wetenschappelijk onderzoek en publiek debat rond dit
thema:
1. De huidige manier van voedselproductie is op langere termijn
onhoudbaar vanwege de negatieve invloed op de leefomgeving
(‘foodprint’), de volksgezondheid (voedinggerelateerde ziektes), en
de economie (ontwrichting plattelandseconomieën); deze invloed
doet zich gelden op alle schaalniveaus tussen lokaal, regionaal en
mondiaal.2
2 Het huidige voedselsysteem is niet duurzaam. Kleine aanpassingen
(minder water, minder fossiele brandstoffen, eerlijker grondstoffenprijzen, etc) zijn onvoldoende. We moeten daarom investeren in de
ontwikkeling van wezenlijk nieuwe voedselsystemen die niet alleen

veel betere, maar ook wezenlijk nieuwe duurzaamheidsprestaties
leveren. We moeten, kortom, alle zeilen bijzetten.
3. Alom wordt gewerkt aan duurzame productiesystemen en duur
zame voedselaanbodketens, maar duurzaam consumeren staat op
zijn best nog in de kinderschoenen.
4. Duurzaam consumeren zal nooit van de grond komen als we
consumenten primair beschouwen als een verzameling wandelende
portemonnees. Niet alleen omdat we daarmee hun maatschappelijke zorgen en strevingen tekort doen, ook omdat we daarmee hun
kennis en betrokkenheid onbenut laten.
Een belangrijk inzicht van de bedrijfskundige Michael Porter is dat de
economische prestaties van een bedrijfstak op langere termijn sterk
worden bepaald door een kritische thuismarkt: kritische consumenten
(evenzo de afnemers van tussenproducten) houden de leveranciers
scherp, vormen een kracht die voortdurend tot verbetering en vernieuwing prikkelt. We kunnen dit doortrekken naar de duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse agrofoodsector: de vooruitgang daarin
staat of valt met de vraag hoe kritisch, dat wil zeggen, hoe actief en
betrokken, de Nederlandse consumenten zijn.
Onze hoofdconclusie is dan ook dat het beslist onvoldoende is om
consumenten bewust proberen te maken via voorlichtingscampagnes,
of consumenten via etiketten en logo’s informatie te geven over de
duurzaamheidsprestaties van producten. Deze routes dragen niet bij
aan een actieve en betrokken thuismarkt, en kunnen passiviteit bij
consumenten zelfs in de hand werken: het wordt immers allemaal
voor hen bedacht.
In het werk aan dit thema bewandelen we twee heel andere routes
waarlangs een krachtiger rol van consumenten in de verduurzaming
van voedselsystemen tot stand kan komen:
Route 1: Omkering van de informatiehuishouding rond voedsel: de
gebruiker centraal. Hoe kunnen we de kennis, opvattingen en ervaringen van consumentengroepen leidend laten zijn bij de inspanningen die bedrijven en overheden plegen om duurzame voedselsystemen
te bevorderen?
Route 2: Omkering van de voedselcultuur: hoe kunnen we de rol van
voedsel in ons dagelijks leven, en de gewoontes die daarbij horen, zó
veranderen dat duurzamer consumeren welhaast ongemerkt de
normaalste zaak van de wereld wordt?
De bovenstaande ruwe analyse werken we eerst nader uit om te
kunnen beoordelen of de hoofdconclusie juist is, en of de twee
geschetste routes inderdaad voldoende perspectiefvolle doorbraken
behelzen.

3.1.3b
Voedsel voor de stad
Welke rol spelen steden en stadsbewoners in de toekomstige ontwikkeling van het voedselsysteem? Zijn zij vooreerst toeschouwers en
eindgebruikers, die hooguit indirect invloed hebben op hoe, wat, waar
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en onder welke voorwaarden voedsel gemaakt, verhandeld en aangeboden wordt? Als dat het geval is, dan is het efficiënt om voedselproductie zoveel als mogelijk buiten de stadsgrenzen te laten plaatsvinden.
Stad en platteland dienen dan zorgvuldig gescheiden te blijven. Het is
dan ook onnodig om stedelingen deelgenoot te maken van wat voedselproductie behelst, althans zolang zij maar blijven consumeren en
niet al te veel vragen stellen bij de herkomst van de producten.
Maar wat nu als het in het belang van diezelfde steden en hun bewoners is om een veel directere, zo niet prominentere rol te nemen in het
functioneren van de voedselsystemen waar zij zo afhankelijk van zijn
geworden? En wat als we tot de conclusie komen dat een directe rol
van steden en stedelingen noodzakelijk is om een duurzamer voedselsysteem te realiseren? Kan dat eigenlijk wel, een directere rol? Kunnen
we die scheiding tussen stad en platteland zomaar opheffen, en de
afstand tussen supermarktschap en varkensstal dan zomaar overbruggen? Wat zou het betekenen voor de steden zelf, voor hoe steden
ingericht en gebouwd worden, voor de relaties die steden met het
‘agrarisch achterland’ hebben, voor het leven in de stad?
We hebben lang vrede kunnen hebben met de alsmaar strikter
wordende scheiding tussen stad en platteland. Maar het wordt steeds
duidelijker dat we dit niet meer vol kunnen houden:
• De voedselvoorziening is door de grote complexiteit van voedsel
ketens erg gevoelig geworden voor incidenten. De aanslag op het
metrostation in London in 2005 leidde binnen dagen tot lege
schappen.
• Het definitieve afscheid van het model van Von Thünen uit zich
ook in de sterke toename van transporten van eindproducten, halffabricaten en uitgangsmateriaal. De geografische knip tussen
productie en consumptie heeft dan ook almaar toenemende food
miles met zich gebracht, en daarmee de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen sterk vergroot.
• Doordat de producten in de schappen geïsoleerd zijn geraakt van
hun producenten, is de laatste connectie van de stadsbewoners met
de rest van de keten verbroken geraakt, niet alleen met de boeren
en tuinders, de handelaren, de fabrikanten, ook met de dieren en
zelfs de planten. De wereld achter het pak melk, de kipfilet en de
roos is onzichtbaar en zelfs in hoge mate onbereikbaar geworden
voor de gemiddelde stadsbewoner. Wie vervolgens begrip wil
kweken voor de noodzaak van verduurzaming van ons voedselsysteem, staat voor een onmogelijke opgave.
• En tenslotte is ook de leefbaarheid van grote delen van de steden
in het geding. Het voedsel komt als manna from heaven de stad
binnen en draagt zo – in combinatie met het weinig aantrekkelijke
stedelijke buitenleven – bij aan gezondheidsproblemen (overgewicht, voedselallergieën). Door de hoge grondprijzen en dure
arbeid is openbaar groen spaarzaam en – door de monoculturen
van onderhoudsarme beplantingen – vooral saai, en worden volkstuinen en andere vormen van stadse voedselproductie, voor zover
überhaupt mogelijk, verdrongen naar de periferie.
Conclusie: als we de opgave van verduurzaming van voedselsystemen
serieus nemen, dan ontkomen we niet aan verregaande herschikkingen
tussen stad en agrarisch achterland en aan nieuwe verbindingen tussen

stadsbewoners en voedselproductie. Als we hierin slagen snijdt het mes
aan meerdere kanten: het is goed voor de leefbaarheid van steden,
goed voor het welzijn van de stadsbewoners, en voor de duurzaamheidsprestaties van de hele agroketen.
Voor de Nederlandse situatie is deze opgave bij uitstek enorm, omdat
onze agrosector in hoge mate een eigen, op internationale markten
gerichte dynamiek kent.
In veel steden – in eigen land en elders – zien we pogingen om de stad
en haar bewoners een directe rol te geven in de voedselketens.
Doordat zij op moeten boksen tegen zwaar ingegroefde structuren
(grondprijzen, grondbestemmingen!) en overtuigingen (voedsel
productie moet grootschalig!) wekt het geen verbazing dat het in veel
gevallen bij plannen blijft, of heel kleine en kwetsbare praktijken. We
lopen daardoor een groot risico dat het ‘vuur’ vanzelf dooft en dat we
moeten vaststellen dat we de stad en haar bewoners geen partij
kunnen laten zijn in de verduurzaming van voedselsystemen. Dat is
een risico dat we ons simpelweg niet kunnen veroorloven. We zouden
daarmee ook kansen missen voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden
van de Nederlandse agrosector.
De ambitie van Voedsel voor de Stad is hiermee helder. We moeten
concepten ontwikkelen voor nieuwe verhoudingen tussen de stad en
het agrarisch achterland, tussen stadsbewoners en producenten, en
tussen stadsbewoners en hun voedsel. En we moeten manieren vinden
om de bestaande ideeën en praktijken vaste voet aan de grond te laten
krijgen en te benutten voor verdere sprongen.

3.2
Domeinoverstijgende thema’s
De drie in deze paragraaf genoemde thema’s overstijgen het niveau
van afzonderlijke vraagstukken. Het gaat om ontwikkelingen die
breder aan de orde zijn en betekenis kunnen hebben voor de domeinen
waar wij in werken. Het zijn ontwikkelingen die zij n geïdentificeerd
op basis van een brede reeks gesprekken met buitenstaanders, waar
onder trendwatchers. Nadere analyse zal uit moeten wijzen of en hoe
deze thematieken betekenis kunnen hebben voor de agro- en groen
domeinen.

3.2.1
Schaal en vertrouwen
De Nederlandse landbouw bestaat uit vele ondernemingen die produceren voor de wereldmarkt. Deze ondernemingen functioneren in
ketens met een sterk internationaal karakter. Men concurreert vooral
op basis van volume en kostprijs. Elke 10 jaar treedt in veel agrarische
sectoren een verdubbeling op van de bedrijfsomvang. Dit is overigens
geen specifiek kenmerk van de landbouw; we zien dit ook in andere
bedrijfstakken en zelfs in het openbaar bestuur, de gezondheidszorg en
het onderwijs.
De laatste jaren is sprake van een groeiende maatschappelijke weer-
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stand tegen de minder gewenste effecten van schaalvergroting.
• Dit betreft o.a. een toename van de complexiteit door groeiende
verknopingen tussen landen, ketens en systemen, de aantasting
van milieu, natuur en landschap en het verlies aan identiteit en
diversiteit van producten en productiewijzen. Die toenemende
complexiteit leidt tot een toenemende onvermogen om te sturen.
• Een geringere flexibiliteit van systemen en daarmee een grotere kwetsbaarheid voor veranderingen in de omgeving. Dit leidt tot steeds
hogere maatschappelijke kosten voor de instandhouding ervan.
• Anonimiteit en gebrek aan transparantie, resulterend in een
verminderd vertrouwen van de consument in de wijze van voedselproductie. De “menselijke maat” ontbreekt en er treedt vervreemding op.
Schaalvergroting wordt echter door velen – en niet in de laatste plaats
door de (agrarische) ondernemers zelf – als onontkoombaar gezien.
In de vervolganalyse zal scherper gemaakt worden wanneer schaal op
gespannen voet komt te staan met vertrouwen. Dit kan vervolgens
leiden tot ontwerpen, waarbij de grootschaligheid plaats kan vinden
met behoud van vertrouwen of juist modellen die meer gebaseerd
zijn op ‘kristalgroei’, waarbij kleinere eenheden in netwerken zijn
verbonden.

3.2.2
Van bezit naar toegang
‘Bezitten’ is een statisch werkwoord. Het kan bevriezend en bevestigend werken en ontwikkeling en beweging remmen. Dat geldt voor
het bezit van materiële zaken zoals grond en gebouwen maar ook voor
het bezit van kennis, bijvoorbeeld via patenten. Anderzijds is bezit ook
verbonden met verantwoordelijkheid, zorg en zekerheid.
Maatschappelijke ontwikkelingen geven aanleiding de verhouding
tussen bezit en gebruik opnieuw te doordenken. Zo wordt steeds meer
kennis ontwikkeld en uitgewisseld in een “open source” omgeving
waarin “eigendom” er minder toe doet. Ook op andere terreinen
worden functies steeds meer uitgeoefend in netwerkachtige verbanden
die de plaats innemen van bureaucratische en dus statische instituties.
Verantwoordelijkheden verschuiven, met de nodige gevolgen voor de
verhouding tussen publiek en privaat.
Een speciaal aandachtsgebied daarbij vormt de ruimtelijke ordening.
Er is een ontwikkeling gaande naar multifunctioneel grondgebruik.
Tegelijkertijd is ons planologisch regime monofunctioneel. Bovendien
vraagt de verhouding tussen eigendoms- en gebruiksrechten heroverweging want als gevolg van speculatie komen diverse gewenste
ontwikkelingen in het landelijk gebied komen niet tot bloei.
Bezit van grond en gebouwen beïnvloedt ruimtelijke ontwikkelingen
in Nederland in hoge mate. Problemen die zich voordoen hebben
betrekking op prijsvorming, speculatie en grondverwerving leiden tot
veel vertraging bij realisering van projecten en, breder, bij gebiedsontwikkeling. De uitdaging is om tot innovatieve constructies rond bezit
en toegang/gebruik van dat bezit te komen. Randvoorwaarde daarbij

zal zijn, gelet op de politieke gevoeligheid, om bestaande rechten te
respecteren. InnovatieNetwerk zal dit fenomeen op de terreinen van
ruimtelijke ontwikkeling verder verkennen om tot nadere keuzen te
komen. Daarbij gaan we op zoek naar kansrijke concepten
waarin eigendomsrechten minder centraal staan en recht op toegang
meer centraal. InnovatieNetwerk wil op zoek naar nieuwe systemen,
waarbij grondeigenaren niet meer automatisch eigenaar worden van de
voordelen van functiewijzigingen. Tegelijkertijd dienen ze ook niet te
worden belast met de hieraan verbonden nadelen ingeval de functieverandering verlies oplevert.

3.2.3
De Waardencarrousel:
manoeuvreren tussen verloren,
gewonnen en herwonnen waarden
In een (r)evoluerende samenleving vindt voortdurend een verandering
van waarden plaats. Door (r)evoluties in onze samenleving (sociaal-,
omgeving- en technologisch gerelateerd) verdwijnen oude waarden en
ontstaan er nieuwe. Dat kan een aanleiding zijn om die oude waarden
te herbezien en te herwaarderen, bijvoorbeeld door het zoeken van een
nieuwe waardenbasis voor de landbouw waar nog maar weinig wordt
verdiend. Door een herbezinning ten aanzien van de sociale verbondenheid op het platteland. Het is ieder voor zich. Door onze verhouding met de natuur. Veel mensen zoeken nog steeds de schoonheid
van het landschap op. Wanneer de Dinkel even buiten haar oevers
treedt wordt er echter onmiddellijk gesproken over kanalisatie.
Mensen hebben het gevoel dat we ons met alle vernieuwingen en het
daarachter verscholen beleid steeds verder van de natuur en de menselijke maat af hebben ontwikkeld. Een groot deel van de Nederlanders
heeft het gevoel dat alle vastigheden zijn verloren. Zij proberen met
alle geweld vast te houden aan hun mooie ‘oude’ waarden. Bij anderen
heerst een gevoel van euforie. Zij leven een deel van hun leven in eigen
werelden binnen de ‘cloud’, de virtuele samenleving. Eigen waarden
gaan voor, eigen gemeenschappen ontstaan als ‘verbonden individualiteit’. Deze tweedeling in de samenleving was dit jaar ook hét onderwerp van de Troonrede 2010. Hij lijkt ook goed herkenbaar in onze
politieke keuzes. De vraag is echter waar het probleem écht zit en of er
een adequate oplossingsrichting is aan te geven.
Stel dat het ons lukt toekomstige omslagen of innovaties ‘met een blik
rondom als een vuurtorenwachter’ te ontwikkelen, kijkend naar wat
was en wat nog komt, kunnen we dan een verandering teweegbrengen
van fragmentarische (egocentrische) naar integrale (pluriforme)
ontwikkelingen om zo zowel het ‘goede’ te behouden, als het nieuwe
verdere aanvullende meerwaarde te verschaffen. De ambitie daarbij is
om waar mogelijk potentiële nadelen van ontwikkelingen / innovaties
te vermijden, en de waarde(n)volle elementen vast te houden.
Een dergelijk traject moet niet worden beheerst door nostalgie en
conservatisme. Integendeel. De uitdaging is om te zoeken naar nieuwe
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en moderne vormen voor verbindende waarden en tegelijkertijd
nieuwe uitingen voor nieuwe waarden te construeren. Een waarschuwing is echter op zijn plaats: vernieuwing kan ook verarming betekenen. Hoe draait de Waarden Carrousel? Rechtsom, linksom of op weg
naar de hemel?

3.3
Agenda van de allianties
Eén van de krachtige elementen van de aanpak van InnovatieNetwerk
is een koppeling met de innovatieve voorlopers in diverse sectoren.
InnovatieNetwerk heeft publiek-private allianties gesloten met het
agrarisch bedrijfsleven, die de afgelopen jaren hebben bewezen succesvol te zijn. Dit betreft de sectoren glastuinbouw (SIGN), akkerbouw
(Kiemkracht), melkveehouderij (Courage) en de Noordzeevisserij in
nauwe samenwerking met het Visserij Innovatie Platform. Momenteel
worden ook de mogelijkheden voor een alliantie onderzocht voor de
varkenshouderij en de recreatiesector.
De allianties hebben ruimte voor eigen programmering. De betreffende besturen, waar InnovatieNetwerk in participeert, zijn daarvoor
primair verantwoordelijk. Er vindt een toets plaats binnen het bestuur
van InnovatieNetwerk of de voorgestelde driejaren programma’s ook
voldoende passen binnen de taakstelling van InnovatieNetwerk.

3.3.1
SIGN
De alliantie met SIGN (glastuinbouw) stond o.a. aan de basis van de
Kas als Energiebron, uitgegroeid tot een breed transitieprogramma
van overheid en bedrijfsleven. Ook de jaren erna zijn er nog vele
bijzondere concepten ontwikkeld. SIGN heeft de onderstaande
thema’s op de agenda staan.
Parels in het landschap: De maatschappij ervaart de glastuinbouw
als een positief beeld in het landschap. Ontwikkelingsrichting: integratie van glastuinbouw in verstedelijkt gebied, gebruik makende van
moderne architectuur. Maar ook op glastuinbouwlocaties is ontwikkelen onder architectuur, voor een brede maatschappelijke acceptatie
(license to produce), een must.
Nieuwe Nutsbedrijven: De glastuinbouw levert netto meer warmte,
koude en elektra dan de sector afneemt van het net en is een alternatief voor de traditionele nutsbedrijven. Nieuwe Nuts is het antwoord
op de uitdagingen van de 21e eeuw: duurzame energie, kringlopen
van water en afval, en een sterke en betrokken lokale gemeenschap.
Favorite employer: In 2030 prefereren veel medewerkers werk in de
tuinbouw boven een kantoorbaan.
Het zwaartepunt ligt hier bij Work is Gaming!; de toepassing van
instrumenten uit de game-industrie voor aantrekkelijker werk een
beter imago voor de tuinbouw als werkgever.

(International) Logistics: Tuinbouw Nederland regisseert lokale
markten; marktmacht verwerven, lokaal produceren voor lokale
markten maar de regie in Nederland houden. De uitdaging is het
veroveren van marktposities op internationale markten, of eigenlijk,
verre lokale markten.
Nieuwe producten en diensten: De sector levert niet alleen bloemen
en planten, maar vervult ook maatschappelijke functies. De glastuinbouw kan de oplossing bieden voor maatschappelijke behoeften, zoals
recreatie of medicinale inhoudsstoffen. Van cost centered naar customer
centered.
Institutionele belemmeringen overwinnen: Niet alleen de trendsetters innoveren, maar de hele keten. Wat zijn institutionele en structurele belemmeringen bij innovatie en hoe zijn die te overwinnen?
In 2011 wordt de nieuwe agenda ontwikkeld voor de periode 20122014.

3.3.2
Kiemkracht
Eind 2010 is de eerste periode van drie jaar afgerond. Zowel het
Productschap Akkerbouw als het InnovatieNetwerk hebben besloten
deze vruchtbare samenwerking met drie jaar te verlengen. De nieuwe
agenda bestaat uit drie thema’s
Duurzame eerlijke (lupine)keten: Lupine is een kansrijk nieuw
gewas voor de akkerbouw. Voor de omslag naar een meer op plantaardige eiwitten gebaseerde humane consumptie, maar ook als eiwitbron
voor veevoer ter vervanging van soja. Binnen dit concept worden de
kansen van lupine verder ontwikkeld, inclusief het ontwikkelen van
een fair share business model voor de nieuw op te zetten lupine
productieketen.
M€€rwaarde uit het eigen bedrijf: Het ontwikkelen van nieuwe
waardecreatie en verdienmodellen door het perspectief op het eigen
akkerbouw bedrijf op verrassende wijze te veranderen.
Water, te nat, te droog en te zout: Water is eeuwenlang het grootste
probleem in de landbouw geweest. Water is het thema waar akker
bouwers ’s nachts van wakker liggen. Van te veel, te weinig of verziltend water. Welke grensverleggende concepten zijn denkbaar om tot
doorbraken te komen op dit vlak?

3.3.3
Courage
Binnen Courage wordt volop gewerkt aan de voor de periode 20102012 vastgestelde agenda. Centrale thema is “Melkveehouderij in
verbinding”. Dit vanuit de aanname dat de melkveehouderij in
Nederland. Alleen een gezonde toekomst heeft als deze in verbinding
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staat met en meerwaarde heeft voor de samenleving. Binnen een reeks
subthema’s wordt gewerkt aan:
Klimaatkoe: Naar een energieneutrale, klimaatvriendelijke melkveehouderij.
Afval bestaat niet: Het sluiten van biologische kringlopen.
Biobankier: De melkveehouder als bewaarder en hersteller van
biodiversiteit.
Melkveemaatschappij: Naar nieuwe particuliere ondernemingsvormen.

3.3.4
Noordzeevisserij
Naast de drie genoemde allianties wordt op het vlak van de
Noordzeevisserij nauw samengewerkt met de directie AKV van EL&I.
De personele inzet wordt gefinancierd door deze directie, terwijl
InnovatieNetwerk naast kennis en ervaring programmamiddelen
inzet. De basis voor de agenda is gelegd door het Visserij Innovatie
Platform (VIP) via de vier lange termijn ambities.
Naar nieuwe energie: De beoogde omslag is het verminderen van de
afhankelijkheid van fossiele energie. In 2025 is het gebruik van fossiele
energie met 90% gereduceerd. Er heeft een radicale omslag plaatsgevonden in het denken over energiegebruik in de visserijsector waarbij
gebruik gemaakt wordt van kennis en ervaring uit geheel andere
sectoren. De visserij is een voorbeeld voor de scheepvaart.
Van visser naar multipurpose maritiem ondernemer: Gericht op een
verbreding van het ondernemerschap in de visserij. Vissers nemen ook
aanpalende maritieme activiteiten voor hun rekening, zoals recreatie,
zeebouw (landbouw op zee) en offshore activiteiten. Het zijn allround
ondernemers geworden met een open en innovatieve instelling.
De zee als ecologisch én economisch kapitaal: De ambitie is dat de
visserijsector zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de balans tussen
ecologische en economische belangen. De visserij is afgesteld op de
draagkracht van de zee en de vissers gedragen zich als verantwoorde
beheerders.
Het neusje van de zalm: De beoogde omslag is het versterken van
de afzet van vis, zodat een hogere toegevoegde waarde ontstaat.
Uitgekiende marketingconcepten en nieuwe ketenmodellen leiden tot
een goed imago, voortdurende productinnovatie en betere visprijzen.
Deze ambities zullen ook in 2011 leidraad zijn, waarbij reeds geïnitieerde activiteiten worden voortgezet. Het VIP stopt eind 2010. Bezien
moet worden of er samengewerkt kan worden met de mogelijk te
vormen regionale Blueports, die vooral het werk van het VIP in
publiek-private setting voort moeten zetten. InnovatieNetwerk is
bij de opzet van de Blueports betrokken.

3.4
Projecten die doorlopen
vanuit de vorige periode
Het werken aan concepten voor grensverleggende innovaties is per
definitie meerjarig van karakter. Dat betekent dat 2011 voor een deel
in het teken staat van het realiseren van lopende projecten. De relevantie van deze concepten is nog volop aanwezig en het zou kapitaalvernietiging zijn om het werk hieraan nu stop te zetten. Bovendien, de
meeste projecten zijn in de realisatiefase en deels passen deze concepten ook binnen de nieuwe agenda. In totaal lopen 54 projecten door,
waarvan 25 in het kader van de allianties. In deze paragraaf wordt
kort aangegeven wat er doorloopt. Meer uitgebreide informatie over
deze concepten, over wat er al bereikt is en wat de plannen voor 2011
zijn, is te vinden in de bijlagen.
De doorlopende projecten zijn geordend naar de drie domeinen.
In meerdere gevallen zijn de projecten echter domeinoverstijgend.

3.4.1
Land- en tuinbouw en agribusiness
Een reeks concepten wordt in 2010 danwel begin 2011 afgesloten.
Rond Agrocentrum (het moderne gemengde bedrijf), Buurderij
(koppeling tussen boerderij en burgers), Mariene Parken (landbouw
op zee), Zilte Poldereconomie en Zilte Proeftuin (beide: verzilting als
economische kans) is inmiddels zo veel dynamiek ontstaan dat deze
op eigen benen verder kunnen. Weerbaar vee (natuurlijke weerstand
als managementprincipe) is via een breed programma overgenomen
door EL&I en het bedrijfsleven. Voor genoemde concepten zal in
2011 wel bekeken worden of zich momenten aandienen die politiek
bestuurlijk en publicitair interessant zijn.
De volgende projecten lopen door:
Duurzame intensieve veehouderij

Pig your own: De consument wordt prosument en kan rechtstreeks
bepalen op welke wijze “zijn” varkens worden gehouden.
Markt voor mest: Het ontwikkelen van een markt voor waardevolle
bestanddelen in mest als structurele oplossing van het mestprobleem.
Antibioticavrije ketens: Het met ondernemers ontwikkelen van
varkens- en pluimveeketens , die zonder antibiotica kunnen.
ECOFERM!: Een kringloopboerderij die naast vlees ook energie,
algen en schoon water produceert, al dan niet in een cluster van
samenwerkende bedrijven.
Dierenwelzijn

Koeientuin: een compleet nieuwe wijze van huisvesten van melkvee:
goed voor koe, landschap én milieu (Courage).
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Duurzaam veevoer

Boernboonbrok/Landlupine: Perspectiefvol nieuw gewas voor de
akkerbouw en een potentiële vervanger van soja als eiwitbron voor
veevoer (Kiemkracht).
Grassa!: Geraffineerd gras als eiwitbron voor veevoer (Courage).
Fosfaatbron: het recyclen van schaars wordend fosfaat (Courage).
Eiwittransitie

HipHapje: lupine als basis voor vegetarische topproducten
(Kiemkracht).
Nieuwe verdienmodellen

Bedrijfsontwikkeling door co-creatie: de ontwikkeling van een
bedrijf samen met de maatschappelijke omgeving (Courage).
Het neusje van de zalm: Nieuwe verdien- en ketenmodellen voor de
visserij (Noordzeevisserij).
Maritiem Ondernemerschap: verbreding van de businessmodellen
voor de noordzeevisserij (Noordzeevisserij).
Waterhouderij: Levering van zoet water als nieuwe business voor
grondgebonden boeren.
Gecertificeerde kruidenketen: kruiden met gezondheidsbevorderende werking als nieuwe markt voor de glastuinbouw (SIGN).
Goed weer garantie vakantiepark: recreatie in de kas als nieuwe
markt voor de glastuinbouw (SIGN).
Toekomst voor de paling

InnoFisk: De redding van de paling in combinatie met het herstel
van de op paling gebaseerde cultuur historische waarde van
Volendam. Tevens: europees programma voor duurzame aquacultuur.
Energie:

Fotonenboer: Revolutionaire opslag van elektriciteit en smart grid
toepassing op een melkveebedrijf (Courage).
Naar nieuwe energie: concepten voor vergaande energiebesparing in
de visserij (Noordzeevisserij).
Nieuwe Nuts: gebruik lokaal beschikbare middelen om te voorzien in
lokale behoeften: koude, warmte, elektriciteit, afvalverwerking, waterzuivering en waterlevering (SIGN).
Datagarden: de koppeling tussen elektriciteit leverende glastuinbouw
en warmte leverende datacentra (SIGN).
Bouwen met groen en glas: vitale gebouwen die niet alleen energie
leveren, maar ook geluk, gezondheid en voedsel; toepassing van glastuinbouwtechnologie in de bebouwde omgeving (SIGN).
Klimaat:

Biochar: Klimaatreddende bodem: Biochar als basis voor
CO2-opslag in de bodem gecombineerd met verhoging van de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid (Kiemkracht).
Klimaatneutrale stal: het verwijderen van methaan uit natuurlijk
geventileerde stallen met methanotrofe bacteriën (Courage).
Carbonbanking: de opslag van koolstof in organische stof in gras- en
maïsland. Melkveehouderij: van klimaatprobleem naar en deel van de
oplossing (Courage).

Kassen in de toekomst: licht en drijvend: nieuwe technologie die
drijvende kassen voor teelt en waterberging economisch haalbaar
maken (SIGN).
Robotica

Smartbot: de omslag van grootschalige naar kleinschalige (gerobotiseerde) landbouwmachines met potentiële winst voor bodemkwaliteit
én landschap (Kiemkracht).
Landschappelijke kwaliteit:

Parels in het landschap: naar een glastuinbouw die een verrijking is
voor de landschappelijke kwaliteit (SIGN).
Agro en natuur

Biobankier: een nieuw perspectief voor agrarisch natuurbeheer door
ontwikkeling van innovatieve financieringsmodellen (Courage).
ZuivelNatuur: een nieuwe waardeketen met exclusieve zuivel uit
natuurgebieden (Courage).
De zee als ecologisch én economisch kapitaal: naar een visserij die
de natuur beschouwt als haar kapitaal voor de toekomst
(Noordzeevisserij).
Arbeid

Work is Gaming: Glastuinbouw als favoriete werkgever door de inzet
van gaming in het arbeidsproces (SIGN).
Regionalisering

Regionaal duurzaam landbouwsysteem: Biedt regionalisering als
alternatief voor of naast globalisering een oplossing voor voedselproductie en, in een bredere context, voor plattelandsproblemen?
Verantwoordelijke burgers

Regionale en lokale zelfsturing: naar een zelfverantwoordelijke
samenleving.

3.4.2
Natuur, landschap en ruimte
Voor de concepten Singelgolf, Nieuwe Marken en Gezondheidsland
schappen (allen gerelateerd aan nieuwe financieringsvormen van
natuur en landschap) wordt de inzet in 2011 verder afgebouwd.
Ondernemers en maatschappelijke partijen zullen het nu zelf op
moeten gaan pakken. De belangstelling is er. Waar nodig zullen we
nog met advies ondersteunen. Waterwoonterpen biedt in het huidige
economische klimaat te weinig kansen en is voorlopig afgesloten.
Ook het project Nieuwe Rivieren (water als kans) is afgesloten.
De volgende projecten lopen door:
Alternatieve financiering van natuur en landschap

Naar een nieuw natuurverhaal: Naar een natuurverhaal dat gedragen wordt door de samenleving. Visie die de basis moet vormen, ook
voor andere vormen van financiering.
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Uitzichtgarantie: Recht op (vrij blijvend) uitzicht als privaatrechtelijk
proces, private opbrengsten genererend voor landschapsonderhoud.
Biomassa als drager van het landschap: Biomassa uit natuurgebieden als economische drager voor landschapsbehoud en -ontwikkeling.
Knooperven: Een krachtige combinatie: wonen in oude boerderijen,
versterking van de agrarische structuur een (privaat) landschapsonderhoud door bewoners.
Van permanent naar tijdelijk gebruik

Tijdelijke natuur: Het op braakliggende grond toelaten van natuurontwikkeling, met vooraf de garantie dat de natuur verwijderd mag
worden op het moment dat er gebouwd gaat worden.
Tijdelijk Anders Bestemmen: Tijdelijk bestemmen als antwoord op
een onzekere toekomst, o.a. op het vlak van klimaat en ruimtegebruik.
Groen in de stad

HerInnerd Groen: Een nieuwe vorm van burgerparticipatie: op basis
van jeugdherinneringen van bewoners wordt het groen in de wijk
ingevuld.
Volkstuinen als groene motor: Volkstuinen als groene, publiek
toegankelijke dragers van de stad.
WijkenvoorKinderen.nl: Kinderen krijgen de lead bij het (her)inrichten van de wijk.
Gezonde Wijk: Hoe kan de alledaagse leefomgeving zó worden ingericht dat deze stimuleert tot gezonde leefstijlen?
Waarderen wat van waarde is

Groene Scan: Het economisch systeem geeft slechts in beperkte mate
zicht op wat van waarde is (er is meer dan het BNP). Hoe kan een
waarderingssysteem eruit zien dat oog heeft voor alles wat van waarde
is?
Leefbaarheid in kleine kernen

Lokaal gezondheidssysteem: Hoe kunnen vraag en aanbod maximaal op lokaal niveau worden verbonden en afhankelijkheden van
grootschalige zorgvoorzieningen zoveel mogelijk worden terug
gedrongen?
Water

Laagwaterbeheer 2.0: Naar een duurzame zoet watervoorziening in
het Groene Hart.

3.4.3
Voeding
In 2010 is het traject rond iBanana (jongeren voeren de regie over de
manier waarop ze over voeding praten) afgesloten. De jongeren zijn met
financiële ondersteuning van meerdere partijen nu zelf verantwoordelijk.
Voor meerdere van onderstaande concepten is in 2011 nog net een zetje
nodig om op eigen benen te staan. Met name voor Celebrate Food,
Kantine van de Toekomst, Streekstations en Gezonde Wijk betekent
dat nog een beperkte inzet. De volgende projecten lopen door:

Voedsel en de stad

Stadslandbouw: Landbouw- en tuinbouw met een meervoudige
functie (sociale cohesie, gezondheid, zorg) in de stad. Het herstellen
van de band tussen burger en voedselproductie.
De zingevende kas: van anonieme kassen buiten de stad naar
zingevende kassen in de stad.
Voeding in het onderwijs

Samen Goed Eten: hoe kunnen we de lunch op scholen benutten
voor betere leerprestaties en een gezonde eetcultuur?
Kantine van de toekomst: de maaltijdvoorziening in het groene
beroepsonderwijs als integraal onderdeel van het onderwijs.
Nieuwe ‘normen’ voor gezonde voeding

Oerdis: het dieet van onze verre voorouders als nieuwe basis voor het
ideale voedselpakket.
Consumentengedrag

Waardenpas: De koppeling tussen persoonlijke waarden en koop
gedrag.
Celebrate Food: Een inrichting van een supermarkt, die aanzet tot
gezonde, verantwoorde keuzes van de consument; o.a. uitgewerkt in
het Lazuurconcept.
Verbinding tussen snelweg en achterland

Streekstations: Verbinding tussen de jachtige snelweg en het trage
achterland. Mensen krijgen de kans om letterlijk even stil te staan en
het landschap te ervaren en ervan te proeven.
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4.
Organisatie en
Financiën

4.1
Aansturing en
Netwerkorganisatie
De Minister van LNV heeft bij schrijven van 16 augustus 2010 aangegeven voor de periode 2011-2015 de onafhankelijke positie te willen
handhaven. Dat betekent dat de organisatie functioneert onder een
onafhankelijk bestuur. Het ligt voor de hand dat er voor de volgende
periode een vernieuwd bestuur zal worden geformeerd. De voor
bereidende stappen daartoe zullen in overleg met het ministerie van
EL&I en de huidige voorzitter van InnovatieNetwerk worden gezet.
In de afgelopen twee periodes speelden Innovatiekringen onder leiding
van ‘trekkers’ uit het bestuur een prominente rol. De Innovatiekringen
omvatten de breed geformuleerde thema’s Ruimte Creëren, Gezonde
Samenleving en Duurzaam Ondernemen. In samenspraak met het
nieuwe bestuur zal gezocht worden naar een model dat past bij de
nieuwe agenda en de vernieuwde strategie en mede gebaseerd is op
de ervaringen met de Innovatiekringen in de afgelopen jaren.
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4.2
Organisatie-ontwikkeling:
Informeren, reflecteren,
adviseren en verantwoorden
4.2.1
Versterken interne leerfunctie
Investeren in gezamenlijkheid blijft voor een organisatie een belangrijk
thema. De missie en doelstelling geven richting aan het werk en
binden de mensen die er binnen werken. Daarnaast biedt een organisatie mogelijkheden voor samenwerking en biedt het een plek waar
men elkaar kan inspireren en adviseren. Het werken binnen een goed
functionerende organisatie die mooie dingen tot stand brengt, kan
voor iedere werknemer een trots gevoel opleveren, een gevoel dat
bijdraagt aan het goed functioneren.
Voor InnovatieNetwerk is de missie het ontwikkelen en in de praktijk
(doen) brengen van grensverleggende vernieuwingen. Binnen de organisatie wordt een variëteit aan werkwijzen gehanteerd, gekoppeld aan
de specificiteit van onderwerpen, maar ook aan de persoonlijke drive
en competenties van de medewerk(st)er. Er zijn wel breed herkenbare
patronen, maar innovatie blijft ook mensenwerk. Die variëteit is op
zichzelf interessant om te expliciteren zodat de mogelijkheid ontstaat
deze met elkaar te delen en ervan te leren. Tevens biedt het expliciet
maken van werkwijzen en (eerste) opbrengsten de mogelijkheid elkaar
goed te adviseren.
De themastaven (intern werkoverleg) blijven ‘het’ moment waar deze
variëteit naar boven komt en expliciet wordt. Het is ‘het’ moment om
elkaar te informeren, van en met elkaar te leren en elkaar mogelijk te
adviseren. We zullen de komende jaren in deze themastaven blijven
investeren, zowel qua inhoud als proces.

4.2.2
Versterken externe informatie,
leer- en adviesfuncties:
een Innovatie Academie?
Er zijn diverse partijen actief in het ontwikkelen en realiseren van
innovaties gericht op maatschappelijke doelstellingen. In potentie
kunnen al die mensen het nodige van elkaar leren over zowel de
inhoud als de aanpak van deze innovatieprocessen. In het verleden
heeft Competentie Centrum voor Transities (CCT) enkele werkwijzen
ingezet om dit leren mogelijk te maken. Een van die werkwijzen was
het organiseren van een netwerkdag ‘grensverleggend vernieuwen’,
waarvoor InnovatieNetwerk de basis heeft gelegd.
Om informeren en leren tussen organisaties te blijven faciliteren zijn

nieuwe stappen nodig. Stappen in de richting van het ontwerpen
van een aantrekkelijke voorziening waar professionals betrokken in
innovatieprocessen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar ervaringen
kunnen uitwisselen, elkaar verder helpen met het faciliteren van
innovaties gericht op maatschappelijke doelstellingen.
De bedoeling is om deze faciliteit voor en met enkele innovatie- en
leerprofessionals verder uit te werken. We geven het als werktitel
‘Innovatie-academie’ mee. We zullen bij de uitwerking ervan gebruik
maken van ervaringen van andere ‘academies’ die, soms binnen een
bepaald domein, een zelfde soort doel hadden (zoals bijvoorbeeld
de tuinbouwclusteracademie, de melkvee-academie). Ook zullen de
ervaringen van het CCT worden meegenomen bij de opbouw van
een mogelijk nieuwe faciliteit. InnovatieNetwerk zal een dergelijke
voorziening niet zelf opzetten, maar uitsluitend in een netwerk van
betrokken partijen.

4.2.3
Monitoring als ondersteuning van
bovengenoemde functies
Voor de bovengenoemde leerfuncties is het systematisch en expliciet
bijhouden van de voortgang van een projecten en het daarbij gehanteerde proces van belang. Daarmee vergaren we informatie die als
input kunnen fungeren voor de interne informatie-uitwisseling en de
interne professionalisering. Maar ze kunnen ook de basis bieden voor
artikelen of andere communicatie-uitingen over inhoud en/of proces
(algemene communicatiefunctie) of voor het afleggen van verantwoording richting opdrachtgever/financier. De data en informatie leveren
tot slot ook de mogelijkheid voor nadere (wetenschappelijke) door
derden, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van de gehanteerde aanpak
(en gemaakte keuzes).
De energie van de projectleiders van InnovatieNetwerk zit vooral in
het ontwikkelen en naar de praktijk brengen van concepten en het
werken met een netwerk van partijen. De tijd en energie ontbreekt
dan om daarnaast veel tijd te investeren in het expliciteren van de
voortgang en het gehanteerde proces. We zullen op zoek gaan naar
methoden van datavergaring en -verwerking die alle functies kan
bedienen, past bij de prioriteiten van de projectleiders en niet-functionele bureaucratisering voorkomt.

4.3
Communicatie
De centrale doelstelling van het communicatiebeleid in de afgelopen
jaren was dat communicatie primair bij moet dragen aan de ontwikkeling en vooral realisatie van concepten in de praktijk. Om dit doel
te bereiken, is het van groot belang dat niet alleen op abstract niveau
over ingewikkelde materie wordt gecommuniceerd, maar dat de activiteiten van InnovatieNetwerk toegankelijk worden gemaakt voor een
breder publiek, en als motiverend en stimulerend worden ervaren.
De communicatieaanpak heeft geleid tot aanzienlijke media-aandacht
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voor ons werk en tot positieve beelden in de uitgevoerde imago-onderzoeken. We zullen dan ook de basisfilosofie handhaven. Wel zal aan
een aantal zaken, mede gekoppeld aan de in Hoofdstuk 2 weergegeven
strategie van InnovatieNetwerk, aangescherpt dan wel aangepast
worden:
• InnovatieNetwerk maakt zich niet verantwoordelijk voor het
realiseren van doorbraken, maar wil wel partijen mobiliseren hier
verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit zal ook zijn effect hebben
op de communicatie.
• Een versterkte aandacht in de communicatie van de vraagstukken/
uitdagingen waarop concepten gericht zijn.
De aandacht voor een verstrekte inzet van nieuwe/sociale media zal
ook in 2011 aan de orde zijn. Verder willen we zo veel mogelijk
rapporten uitsluitend digitaal beschikbaar stellen en ons beperken tot
een korte, toegankelijk geschreven samenvatting op papier. Alleen
daar waar de verbeeldende functie van rapporten van groot belang
is en ze als ‘visitekaartje’ kunnen dienen zal drukwerk overwogen
worden. Het nieuwe werkprogramma zal leiden tot een grondige
herziening van de website.

4.4
Financiën
Voor 2011 is nog geen totaalbudgetbrief gestuurd in verband met de
samenvoeging van de begrotingen van LNV en EZ. De brief van de
Minister van LNV van 16 augustus jl. geeft echter wel uitsluitsel over
het financiële kader voor de komende jaren. Het betekent grofweg dat
de huidige budgettaire ruimte gecontinueerd wordt. Ten aanzien van
de apparaatskosten is het budget in oktober 2010 bevestigd door de
directie FEZ.
Apparaatskosten

Ambtelijk personeel
Overig Personeel
Materieel
• Personeelsgerelateerd
• Kantoor
• Overig
• Werkplekondersteuning
Subtotaal Materieel
Totaal

Budget
(x € 1000)
966
5
280
110
11
27
428
1.399

Programmakosten

Het programmabudget voor projecten zal ten opzichte van 2010
(€ 3.770.000) in 2011 worden verlaagd naar € 3.709.000. Innovatie
betekent voortdurend bijsturen en omgaan met mee- en tegenvallers.
Dit laat geen gedetailleerde budgettoewijzing per project toe.
Onderstaand is de budgettaire verdeling op het niveau van de
domeinen aangeven, waarbij rekening is gehouden met de kosten
van allianties en de projecten die doorlopen per domein.

Omschrijving
Land- en tuinbouw en agribusiness (*)
Natuur, landschap en ruimte
Voeding
Domeinoverstijgende thema’s
Organisatieontwikkeling
Communicatie
Overig/Domeinoverstijgende activiteiten
Totaal

*) Inclusief SIGN, Courage, Kiemkracht en Noordzeevisserij.

Budget
(x € 1.000)
1424
1008
675
225
50
300
27
3.709
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Bijlage 1:
Concepten Domein
‘Land- en tuinbouw
en agribusiness’
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Pig Your Own

Het concept
In onze maatschappij bestaat bij grote groepen burgers een oprechte
zorg over de intensieve veehouderij. Het gaat dan o.a. om de wijze van
houderij, diertransporten, antibioticagebruik, mestoverschotten, soja
in veevoer, uitbraken van dierziekten, aantasting van het landschap
door megastallen en verspreiding van dierziekten naar mensen. De
individuele burger/consument kan echter slechts beperkt invloed
uitoefenen op de wijze waarop zijn varkensvlees wordt geproduceerd.
Hij is grotendeels afhankelijk van wat in de winkels wordt aange
boden. Nieuwe ontwikkelingen in internettoepassingen, zoals de
sociale media, lijken mogelijkheden te bieden voor empowerment
van de consument. Dat was aanleiding voor InnovatieNetwerk en
Knowhouse om een gezamenlijk project te starten, om van de consument een medecreator te maken, die rechtstreeks kan bepalen op
welke wijze “zijn” varkens worden gehouden. De consument wordt
hiermee prosument. Het eindresultaat moet zijn, dat er kooptrans
acties ontstaan tussen de consument en de varkensvleesproducent,
uitgaande van de wensen van de consument.
Stand van zaken
Mede als spin-off van een overlegplatform over het gebruik van sociale
media om de kloof tussen consument en producent te verkleinen zijn
verschillende activiteiten van de grond gekomen, waarbij LTO, Natuur
en Milieu en EL&I zijn betrokken. Onze ambitie gaat verder: we
willen de consument omturnen niet alleen informeren maar actief
betrekken bij varkenshouderij: van consument naar prosument.
Sociale media spelen daarbij een belangrijke rol. Met verschillende
gebruikers van sociale media is gesproken over de invulling van het
concept Pig Your Own. Uit deze gesprekken komt een startconcept
naar voren, waarbij consumenten via internet een varkensbedrijf
runnen en daar ook hun vlees van betrekken.
Activiteiten 2011
In 2011 zal InnovatieNetwerk samen met partners dit concept verder
uitwerken en consumenten en producenten in een pilot hiermee
ervaring laten opdoen.
Partners
Knowhouse, MINDZ.

Markt voor mest

Het concept
In de Nederlandse veehouderij is sinds de jaren tachtig sprake van een
structureel mestoverschot, dat de sector momenteel € 300 miljoen per
jaar kost. Hiermee gepaard gaan omvangrijke transporten en een hoge
fraudedruk. Om dit fundamenteel aan te pakken zet InnovatieNetwerk
in op de marktontwikkeling voor producten uit mest. De omslag is
om van mest, in plaats van een afvalproduct, een waardevolle grondstof te maken. Niet door een aanvliegroute vanuit een technologypush,
maar door te redeneren vanuit de markt. Dit vraagt o.a. veranderingen
op het vlak van organisatie en beleid.
Stand van zaken
In 2010 zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen vanuit de wereld
van energie, chemie, kunstmest, logistiek en afvalverwerking. Daaruit
zijn kansen en belemmeringen naar voren gekomen. De eisen die
potentiële afnemers stellen zijn in kaart gebracht. Uitgaande van deze
eisen is gewerkt aan het opzetten van twee concrete ketens. Tevens
zijn voorstellen ontwikkeld om de markt voor producten uit mest te
activeren en belemmeringen weg te nemen. De resultaten zijn gepresenteerd aan Minister Verburg van LNV. Voorts zijn twee workshops
gehouden: een met marktpartijen en een met aanbieders en afnemers.
Deze laatste workshop is georganiseerd samen met Wageningen UR.
Activiteiten 2011
De resultaten uit het traject marktinterventies zullen begin 2011 met
de verantwoordelijke bewindspersoon van EL&I worden besproken.
Het ketentraject heeft inmiddels 2 ketens opgeleverd, getrokken door
gerenommeerde partijen. Deze ketens zullen in 2011 worden ontwikkeld en zijn vermoedelijk alleen kansrijk als de regelgeving/beleidscontext wordt aangepast. De trekkers van de ketens die we opzetten zijn
Twence BV en Van Gansewinkel. De bedoeling is dat begin 2011 de
overeenkomsten worden getekend.
Partners
O.a. EL&I, Twence BV, Van Gansewinkel, VION, Stichting
Bio-energiepark, Amfert, Wageningen UR, DoTank, De Ketencoach,
NVV, ZLTO.
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Antibioticavrije Ketens

Het concept
De ambitie van dit concept is het ontwikkelen en implementeren van
een antibioticavrije productiemethode op varkens- en vleeskuiken
bedrijven in een samenwerkende keten van bedrijven. Dit om een
wenkend perspectief te ontwikkelen voor de sectoren en een trendbreuk in denken en doen. Het concept is gericht op het uitbannen van
preventief gebruik van antibiotica, het uitbannen van koppelmedicatie
en het realiseren van een transparant gezondheidsmanagement gericht
op het voorkomen van ziekten, het verminderen van stress en het
verbeteren van de weerstand bij de dieren. Om dit concept te realiseren is een samenwerkende en op diergezondheid sturende productieketen noodzakelijk. Afspraken in ketenverband en economische prikkels
zullen de veehouder moeten ondersteunen om het gebruik van anti
biotica uit te kunnen bannen.
Stand van zaken
In 2010 is een driejarig Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens
opgezet onder regie van InovatieNetwerk. Hierin participeren de
varkensketen De Hoeve en de pluimveeketen GPS-Lagerwey. De
minister van LNV heeft in maart het startsein gegeven voor de eerste
twee fasen (fase Voorbereiding en de fase Experimenteren) van dit
programma die duren tot eind 2011. Eind 2011 zal worden besloten of
de resultaten voldoende zijn om over te kunnen gaan tot uitvoering
van de volgende fase demonstratie.
Samen met de partners is een nulmeting is uitgevoerd. De betrokken
ketenpartners zorgen voor de informatieverzameling. Een expertcoach
en een expertteam begeleiden de bedrijven bij de analyse van de knelpunten, het ontwikkelen van een plan van aanpak en het ontwikkelen
van experimenten. De expertteams zijn samengesteld met deskundigen uit verschillende disciplines en afkomstig uit bedrijfsleven en
kennisinstellingen.
In elke keten zijn tien bedrijven geselecteerd. Bij al deze twintig
bedrijven is in 2010 een nulmeting gedaan, een analyse van knelpunten gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. Er zijn gezamenlijke
bijeenkomsten gehouden over de knelpuntenanalyses om ervaringen
en kennis uit te wisselen en de oplossingsrichtingen te bespreken.
De knelpuntenanalyse en het plan van aanpak zijn gemaakt door het
“managementteam” van het veebedrijf onder begeleiding van expertcoach en expertteam.
Activiteiten 2011
In 2011 zullen de twintig bedrijven via experimenteren proberen te
komen tot antibioticavrij produceren. De uitvoering vindt plaats in
nauw overleg met de betrokken ketenpartners. In het voorjaar is een
tussenevaluatie gepland om bijsturing mogelijk te maken. In het
najaar is een eindevaluatie en wordt bij voldoende resultaat een plan
voor de volgende fase opgesteld. In de plannen van aanpak van de
bedrijven zijn een aantal kennisvragen en experimenten opgenomen
die in overleg met het ministerie van EL&I worden opgepakt.
Partners
EL&I, varkensketen De Hoeve, GPS, Lagerwey.

ECOFERM!

Het concept
ECOFERM! is een kringloopboerderij die naast vlees ook energie,
algen en schoon water produceert, al dan niet in een cluster van
samenwerkende bedrijven. Varkensmest en stallucht zijn in dit concept
geen milieuvervuilende factoren, maar worden via algen omgezet in
nuttige producten, zoals veevoer en hoogwaardige toepassingen zoals
farma, cosmetica, voeding (omega-3-vetzuren), visvoer of bulkchemie.
Dit concept sluit nauw aan bij de Uitvoeringsagenda Duurzame
Veehouderij, die in 2009 is overeengekomen tussen de overheid,
NGO’ s en het bedrijfsleven. Het sluiten van kringlopen vormt
daarin een belangrijk onderdeel.
Stand van zaken
In 2010 is een overall rapportage opgesteld van 5 studies die in het
kader van dit project zijn opgesteld. Dit betrof de ontsluiting van
mest, de terugwinning van stikstof en fosfaat, de toelating en waardering van algen als veevoer en de bedrijfseconomie van ECOFERM.
Hiermee is de basis gelegd voor de uitvoering van pilots met het
bedrijfsleven. Het consortium van bedrijven heeft in 2010 vorm gekregen en is breed van samenstelling. Innovatieve bedrijven en markt
leiders op het gebied van mestraffinage, stalluchtbehandeling, algenkweek en stalinrichting zijn vertegenwoordigd. De projectaanpak is
sterk gefaseerd, met go/no go momenten. Naast bedrijven zijn ook
branche-organisaties en overheden betrokken. Er is een klankbordgroep bestaande uit varkenshouders.
Activiteiten 2011
Een aantal innovatieve elementen uit het concept zullen op pilotschaal
worden uitgetest op een varkensproefbedrijf te Sterksel. Vervolgens
worden de op pilotschaal uitgeteste componenten samengebracht en
onder praktijkomstandigheden beproefd. De financiering van dit meer
jarige project vraagt in 2011 de aandacht. Tevens zal een professionele
projectorganisatie worden neergezet. De rol van InnovatieNetwerk
verandert dan van initiator naar facilitator.
Partners
EL&I, Dorset, Phycom, HoSt, VarkensInnovatieCentrum Sterksel,
Wageningen UR, Sustec.
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Koeientuin

Het concept
De Koeientuin is een uitvloeisel van het project ‘Cowfortable’ en is
gebaseerd op de daar geschetste probleemstelling. Het betreft een
nieuw integraal ontwerpprincipe voor het huisvesten van melkvee,
waarbij de biologische behoeften van de koe en de maatschappelijke
waardering de belangrijkste vertrekpunten zijn. Die zijn vertaald naar
zes ontwerpprincipes:
1. Buiten = binnen; een zo natuurlijk mogelijke koeienverblijf,
compleet met beplanting
2. Meer ruimte, comfort en bewegingsvrijheid voor de koe
3. In harmonie met de landschappelijke omgeving
4. Fraai kijkspel voor burgers; open en toegankelijk
5. Concurrerende kostprijs
6. Minimale ammoniakemissie
Deze ontwerpprincipes moeten eraan bijdragen dat de zich ontwikkelende melkveehouderij niet van de samenleving af beweegt, maar juist
ernaartoe. Van publieke vervreemding naar publieke attractie.
Stand van zaken
In 2009 is door een ontwerpteam bestaande uit een architect, een hovenier, een stallenbouwer, een melkveehouder en Courage een visueel
ontwerp gemaakt van De Koeientuin. Samen met een melkveehouder
in Drenthe is op basis hiervan de eerste experimentele Koeientuin ingericht. Die is aan het publiek getoond tijdens een bijeenkomst op 12 juni
waar tevens het rapport, de 3D-animatie en een poster zijn gepresenteerd. Voor de doorontwikkeling van de kunststofvloer en de bijbehorende uitmestrobot is een subsidieaanvraag gehonoreerd door de
Provincie Gelderland. Op een melkveebedrijf in Beltrum is in 2009 een
eerste proefstuk aangelegd waarop koeien lopen en waarop het prototype van de uitmestrobot wordt getest. In 2010 zijn diverse vloervarianten
vergeleken en door Wageningen UR Livestock Research in een evaluatie
beschreven. In juli 2010 kreeg de Koeientuin een SBIR-opdracht voor
een haalbaarheidsstudie van het ministerie van EL&I. Die studie is in
november 2010 opgeleverd en heeft geresulteerd in een offerteverzoek
van EL&I voor een vervolgopdracht. In 2010 is het consortium uitgebreid met het Duitse bedrijf Betebe die zich gaat richten op het doorontwikkelen, de engineering en automatisering van de mestrobot. Rond het
concept is een denktank van 4 melkveehouders geformeerd die allen zeer
geïnteresseerd zijn in het realiseren van een koeientuin op het eigen bedrijf.
Activiteiten 2011
Het is de ambitie om in 2011 een pilot te realiseren op het bedrijf van de
Fam. Bomers in Groenlo (zie ook het project ‘co-creatie’). Het gaat dan
om een proefstal voor 65 melkkoeien die later uitgebreid kan worden tot
ca. 260 melkkoeien. Betebe zal dan een eerste prototype van de ontworpen uitmestrobot bouwen. Hiervoor is het verkrijgen van de tweede
SBIR-bijdrage cruciaal. Tegelijkertijd kan dan worden gewerkt aan het
concretiseren van de plannen van de overige drie denktankboeren.
Partners
Courage, EL&I, Wageningen UR-ASG, melkveehouders, Betebe,
provincie Gelderland.

Boernboonbrok

Het concept
Nederland importeert jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton soja. Deze soja
wordt voornamelijk geproduceerd in drie landen: Brazilië, Argentinië
en Verenigde Staten en de wereldhandel wordt gedomineerd door vier
ondernemingen. Deze soja is genetisch gemodificeerd en heeft bovendien een aantal onduurzame aspecten. Het merendeel van de geïmporteerde soja wordt verwerkt tot diervoer. Boernboonbrok heeft tot doel
een onafhankelijker EU en Nederland van uitheemse plantaardige
(soja)eiwit productie door de plantaardige, GMO-vrije eiwitketen
bestemd voor veevoeders competitief en duurzaam rendabel te maken.
Het streven is de toegevoegde waarde van de lekkere smaak eerlijk te
verdelen over de partners (akkerbouwer, veehouder, verwerker en
retail) in de keten en op regionaal niveau kringlopen te sluiten.
Stand van zaken
Het LEI heeft berekend dat bij een lupineoogst opbrengst van
5,5 ton/ha het economisch aantrekkelijk is voor akkerbouwers.
Het Julius Kuhn instituut heeft 120 verschillende tarwi herkomsten
(zaden) verzameld en in seizoen 2010 uitgezaaid in Duitsland en
Nederland. Uiteindelijk lijken er 60 geschikt voor veredelingsproeven
in 2011. Twee bedrijven in Noord en Zuid Nederland hebben een
selectie van deze zaden ook in seizoen 2010 uitgezaaid. De verwachting is dat over 10 jaar de eerste erkende tarwirassen geschikt voor de
teelt en klimaatcondities van NW-Europa op de markt komen.
Er is er een lupineketen project voor de Veenkoloniën opgezet, dat in
2011 start. In 2010 zijn voederexperimenten met lupine uitgevoerd.
De varkens zijn met smaak gegeten op de Kiemkracht conferentie.
Kiemkracht heeft in samenwerking met de Nutztierarchen uit
Duitsland een aantal zeer zeldzame landbouwhuisdierrassen verworven. Het motto is “mit genuss erhalten” (behouden door genieten): je
houdt een landbouwhuisdierras levend door deze duurzaam te houden
en commercieel te vermarkten. Deze zeldzame landbouwhuisdierrassen zijn ambassadeur voor lupine in veevoer. Bij dit initiatief is de
SlowFood beweging Nederland aangehaakt (Slowfarm).
Activiteiten 2011
Het opzetten van drie lupine-veevoerketens ontwikkelen: melk en
kaas, varkens en al haar producten (ham, worst etc.), kippen en eieren.
Producten van deze ketens worden op toonaangevende horecaevenementen gepresenteerd met het doel een markt voor lupinevleesproducten te creëren.
In 2011 worden de eerste tarwe-lupine kruisingen uitgevoerd.
De eerste (blauwe) lupine-teelten vinden in seizoen 2011 in de
Veenkoloniën plaats. Er worden voederproeven uitgevoerd voor
varkens, koeien en kippen, inclusief smaaktesten.
Partners
Kiemkracht, akkerbouwers, veehouders, Marco Westmaas, She Cares
evenementen organisatie, Nutztierarche Duitsland, LEI, PPO, ASG,
NAV, LBI, Productschappen, Agenda voor de Veenkoloniën, zaadveredelingsbedrijven, Julius Kuhn Instituut, marketeers, slachterij, vleesverwerkingsbedrijf, melkfabriek, kaasfabrikant, SlowFood NL.
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Grassa!

Het concept
Soja is de belangrijke grondstof in veevoer voor melkkoeien. Soja is
relatief duur, een belangrijke bron van fosfaat- en stikstofvervuiling en
in toenemende mate genetisch gemanipuleerd. Bovendien krijgt de
teelt van soja een steeds slechtere naam vanwege ontbossing, afname
van biodiversiteit, erosie en verdrijving en uitbuiting van kleine en
landloze boeren in Zuid-Amerika. Tegenover de import van soja-eiwit
staat in een aantal regio’s een toenemend overschot aan gras dat onvoldoende tot waarde kan worden gebracht. Dit grasoverschot is enerzijds
een gevolg van de door de mestwetgeving afgedwongen extensivering,
en anderzijds door de groei van het areaal (natuur)graslanden.
‘Grassa!’ richt zich op het raffineren van dit laagwaardige grasoverschot tot een eiwitconcentraat dat bijvoorbeeld sojaschroot kan
vervangen en een vezel die toepassing kan vinden in bijvoorbeeld de
papierindustrie. Grasraffinage kan zo bijdragen aan het verduurzamen
van de veehouderijsector en het creëren van nieuwe economische
perspectieven voor de teelt van gras.
Stand van zaken
Naar het raffineren van gras vond begin 2007 een haalbaarheidsstudie
plaats, gebaseerd op een theoretische verkenning en een praktijkexperiment in 2006. De jaren 2007 en 2008 werden gespendeerd aan nietgehonoreerde subsidieaanvragen. Maar begin 2009 lukte het uiteindelijk de financiering rond te krijgen dankzij bijdragen vanuit LTO
Ontwikkelingsfonds en het EZ-programma ‘Pieken in de Delta’. In
maart 2009 ging het consortium bestaande uit Hoogland Gras- en
Groenvoeders, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Beuker
Vochtrijke Diervoeders, PMF machinefabriek en Eska Graphicboard
met ‘Grassa!’ van start. Op het terrein van PTC+ in Oenkerk is een
loods gehuurd waar de proefinstallatie is gebouwd, en in de zomer en
het najaar van 2009 zijn de eerste experimenten uitgevoerd. Courage/
InnovatieNetwerk is lid van de stuurgroep van deze pilot. In 2010 is
de proefinstallatie op basis van de opgedane ervaringen geheel
vernieuwd. In de zomer van 2010 kreeg Grassa! een subsidie in de
TERM Bioraffinage voor een vervolgproject, aansluitend op het
lopende project dat voorjaar 2011 wordt afgesloten. In 2010 is een
update gemaakt van de projectfilm uit 2009.
Activiteiten 2011
In 2011 wordt het eerste Grassa!-project afgerond en het tweede
Grassa!-project gestart. Grassa! 2 richt zich op de opschaling en verfijning van de bioraffinage. Met name het raffineren van fosfaat, melkzuur en aminozuren uit het restsap krijgen daarbij aandacht. Het
Grassa!-consortium wordt in deze vervolgfase uitgebreid met diervoederbedrijf ForFarmers. De consortiumpartners bezinnen zich inmiddels al op een commercieel vervolg. De rol van Courage zal zich in
Grassa! 2 beperken tot deelname aan de stuurgroep en coördinatie van
de communicatie.
Partners
Courage, EL&I, LTO, Hoogland Gras- en groenvoeders, NOM,
Beuker Vochtrijke Diervoerders, PMF, Eska Graphicboard, ForFarmers.

Fosfaatbron

Het concept
Wanneer de melkveehouderij zoals verwacht met 20% gaat groeien,
wordt het raffineren en upcyclen van mest nog belangrijker.
Fosfaathergebruik is daarbij om twee redenen het speerpunt. Allereerst
omdat fosfaat een eindige grondstof is. De landbouw speelt een hoofdrol in de uitputting ervan en zal als eerste ook met tekorten en sterk
oplopende prijzen worden geconfronteerd. In de tweede plaats vormt
fosfaat het zwaartepunt van het mestprobleem.
Stand van zaken
Samen met InnovatieNetwerk en Kiemkracht is in 2009 gestart met
een verkenning van het belang en de mogelijkheden van recycling van
fosfaat. Er is een gezamenlijke opdracht verstrekt aan professor Olaf
Schuiling, een erkend expert op het terrein van fosfaatbenutting en
fosfaatbeschikbaarheid. Samen met het bedrijf Geochem en de
Universiteit van Groningen zijn de fosfaatvoorraden in de wereld, het
verbruik van fosfaat en de mogelijkheden om het verbruik te reduceren en fosfaat te recyclen in kaart gebracht. Het conceptrapport is in
2010 opgeleverd, en aan andere deskundigen voorgelegd. Dit leidde
tot de nodige discussie waardoor de afronding van het rapport ernstig
is vertraagd. De eerste contacten met het bedrijfsleven en met een
waterschap zijn gelegd om te komen tot nieuwe concepten van fosfaatrecycling.
Activiteiten 2011
De ambitie is te komen tot een of meerdere concrete concepten voor
uitvoeringsgerichte pilots op basis van de verrichte studie. Het rapport
is besproken met partners van het Dutch Biorefinery Cluster. Een
vervolg workshop is in voorbereiding. Op basis hiervan wordt over
wogen welke vervolgactiviteiten passen binnen de doelstellingen van
InnovatieNetwerk en Courage.
Partners
Courage, Kiemkracht, RU Groningen, Geochem.
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HipHapje

Het concept
De wereldbevolking verdubbelt de komende vijftig jaar terwijl de
aarde niet groter wordt. De productie van dierlijke eiwitten en vetten
is een kostbaar proces ten aanzien van hulpbronnen en grondstoffen
en heeft een aantal consequenties, waaronder ruimtebeslag en broeikasgasemissies. Hierdoor is de druk op maatschappij en omgeving
onevenredig groot. Met een eerlijke verdeling van voedsel hoeft er
niemand honger te lijden. Het ‘HipHapje’-concept draagt hieraan bij
door de consumptie van meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten te stimuleren. Het ‘HipHapje’-concept is een ketenconcept
dat alle schakels van de keten omvat, van producent tot consument.
Met smaak, design en een daarop gebaseerde marketingstrategie heeft
HipHapje tot doel de omslag te bereiken dat ook vleesminnaars gaan
vleesminderen waardoor de productieketen van plantaardige eiwitten
voor directe humane consumptie aangezwengeld wordt.
Stand van zaken
Het HipHapje consortium bestaande uit telers, een topkok, ondernemers, producenten, een politieke vertegenwoordiger en Kiemkracht
heeft in oktober 2010 de eerste Vegetarische Slager op Spui 167 in
Den Haag en tegelijkertijd de internet-shop www.devegetarischeslager.
nl geopend. Dit consortium richt zich op de introductie van HipHapje
topproducten voor de consument. In samenwerking met de topkok
zijn producten ontwikkeld zoals “Hollands Stoofpotje”, “Teriyaki” en
“Yakitori”. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld door topkok
Marco Westmaas voor door Kiemkracht georganiseerde evenementen
zoals de Kiemkracht conferentie in juni 2010 en de Vegetarische BBQ
in juli 2010 waarbij het parlement en bewindslieden de genodigden
waren. Het Kiemkracht bestuur heeft hier een 80-tal kamerleden en
bewindslieden mogen ontvangen. Het meesterstuk van HipHapje is
de Victoria-cake die speciaal door topkok Marco Westmaas voor
Kroonprinses Victoria van Zweden is ontwikkeld en ook door haar
in ontvangst is genomen op de conferentie “Duurzame Innovatie”
georganiseerd door de Zweedse kamer van Koophandel in het kader
van haar 50-jarig bestaan.
Activiteiten 2011
De laatste bijdrage aan de Vegetarische Slager is de ontwikkeling van
een veganistische droge worst op basis van gefermenteerde lupinebonen. De droge worst is een van de ultieme iconen van vleeseten. Het is
een doorbraak in de consumentenbeleving als het lukt dit icoon te
verbeteren door een gefermenteerd lupineboonproduct. Kiemkracht
gaat samen met Marco Westmaas, een producent van droge worsten
en een kennisinstelling het basisrecept in voorjaar 2011 ontwikkelen.
Dit is de laatste activiteit van Kiemkracht met HipHapje en daarmee
is het HipHapje concept met succes afgesloten.
Partners
Kiemkracht, Vegetarische Slager, Marco Westmaas, Pea Foundation.

Bedrijfsontwikkeling door co-creatie

Het concept
Wanneer de samenleving het platteland als publieke ruimte ervaart,
kunnen we dat dan ombuigen van een bedreiging naar een kans?
Bedrijfsontwikkeling is nu vaak een individueel, geïsoleerd proces. De
boer wil wat en vraagt de samenleving via een wettelijke procedure
daarvoor toestemming. Wanneer een boer iets ‘bijzonders’ of iets
‘groots’ wil, leidt dit proces doorgaans tot veel bezwaren en langlopende procedures. In feite bieden de huidige vergunnings- en
RO-procedures ook geen andere ruimte dan het maken van bezwaren.
Bovendien heeft het vergunningstraject alleen betrekking op gebouwen, terwijl datgene wat de omgeving belangrijk vindt doorgaans veel
meer behelst.
Kan dat ook anders? Kan het ontwerpen van een melkveebedrijf − niet
alleen de gebouwen, maar ook het omringende landschap − in een
vorm van co-creatie plaatsvinden met de ‘omgeving’. Hoe moet je dat
proces vormgeven? Zijn er mogelijkheden om die betrokkenheid, dat
commitment, te verankeren? Is hier ook een financiële component
denkbaar?
Stand van zaken
Op basis van het ‘Koeientuin’-concept is samen met een melkveehouder een plan voor een experiment met een dergelijk co-creatieproces
voor de complete bedrijfsopzet opgezet en van start gegaan. Als
project- en procesregisseur zijn hierbij de diensten van Drs. R.
Schepers ingehuurd. Het co-creatieproces betreft de ontwikkeling
van het bedrijf van de familie Bomers uit Groenlo. Het betreft een
biologisch melkveebedrijf met een recreatietak, een biogasinstallatie en
agrarisch natuurbeheer. Op alle fronten heeft het bedrijf ambities voor
bedrijfsontwikkeling en -groei. In oktober heeft een eerste co-creatie
sessie plaatsgevonden. Op basis daarvan zijn diverse actieplannen
samen met de betrokkenen ontwikkeld. Zo zal voor het bedrijf door
de omgeving, onderleiding van de IVN een natuurplan worden opgesteld en is een begin gemaakt met het bijhouden van een ‘overlastlogboek’ door de meest nabije buurman.
De beoogde samenwerking met Wageningen UR is niet doorgegaan,
omdat de offerte van Wageningen UR ons budget overschreed en de
provincie Gelderland de aanvankelijk ‘toegezegde’ subsidie niet kon
waarmaken in verband met het bevriezen van alle subsidieregelingen.
Activiteiten 2011
In 2011 wordt het co-creatieproces voortgezet. Ondertussen wordt
met de gemeente en provincie overlegd over het verkrijgen van een
pilotstatus voor een (tijdelijke) vergunning voor een koeientuin.
Inmiddels zijn we op zoek naar studenten die ons kunnen helpen met
het doen van een literatuurstudie en het beschrijven van het concept,
de opgedane ervaringen en het op basis daarvan ontwikkelen van een
co-creatiemodel voor bedrijfsontwikkeling in landschappelijk waardevolle gebieden.
Partners
Courage, R. Schepers, melkveehouder Bomers, IVN.
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Het neusje van de zalm

Het concept
De visserijsector maakt in 2025 optimaal gebruik van de in potentie
gunstige marktomstandigheden: een grote en groeiende vraag naar vis
en een beperkt aanbod van zeevis. De sector hanteert uitgekiende
marketingconcepten en investeert in voortdurende productinnovatie.
De visserijketen genereert een veel hogere toegevoegde waarde en de
prijzen van vis liggen, ook voor de visser, aanzienlijk hoger dan nu.
Een cruciale factor bij het verwerven van een sterke marktpositie is de
organisatie van de keten. Binnen de sector zijn de verticale verhoudingen in de keten eerder gebaseerd op wantrouwen dan op samen werken
aan toegevoegde waarde. Hoe kan dat fundamenteel verbeteren?
Stand van zaken
In 2008 heeft de Positioneringsgroep een onderzoek gedaan naar
de positie van verse Noordzeevis op de Nederlandse markt. Hier
kwam uit naar voren dat er mogelijkheden lijken te bestaan om de
sterke kanten van Noordzeevis (‘vers, van dichtbij, smakelijk’) te
benutten voor een betere positie op de markt. Een sterk versconcept
kan helpen om tong en schol beter in het retailschap te krijgen.
Daaraan is een vervolg aan gegeven door een project van de visketen
en een supermarkt (AH): “Vis van dichtbij”. De kern van het concept
is dat door ketenverkorting er een kwalitatief beter en verser product
in het schap ligt. ‘Vis van dichtbij’ is ook uniek in de directe samenwerking tussen vissers, visafslag, visverwerker en een retailketen.
Na een eerste succesvolle pilot is het overgenomen door partijen zelf,
waarbij wij nog wel enige procesbegeleiding hebben geleverd.
Berenschot heeft een aantal mogelijke ketenmodellen geschetst gericht
op het realiseren van hogere opbrengsten. Hierbij is gebruik gemaakt
van goede voorbeelden uit agrarische sectoren en zijn de modellen
getoetst bij de ketenpartners. Het gaat hierbij om ingrijpende veranderingen.

Activiteiten 2011
Centraal staat het geven van een vervolg aan het proces dat met de
Berenschot studie op gang is gebracht. Hoe kunnen partijen tot
stappen in de goede richting worden bewogen?
Partners
EL&I, VIP/opvolger, Berenschot.

Maritiem ondernemerschap

Het concept
Hoe kan de economische basis van de visserij verbreed worden met
aanpalende maritieme activiteiten die gebruik maken van de kracht
en de deskundigheid van de vissers? Kunnen recreatie, de zorg, de
zeebouw en ondersteuning van de offshore nieuwe kansen bieden?.
Vissers zijn uitstekende zeelui en hebben een zeewaardig schip. De
uitdaging ligt hier bij de omschakeling van visser naar multipurpose
maritiem ondernemer!
Stand van zaken
Het EIM heeft een quick scan opgeleverd over marktkansen voor de
multipurpose maritiem ondernemer. De conclusie is dat er interessante
mogelijkheden bestaan voor verbreding van het vissersvak in de
offshore, de maritieme dienstverlening, de maritieme recreatie en
educatie. Daarvoor moet vaak wel het vissersschip worden aangepast
en zal de ondernemer nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Nieuwe
benodigde competenties liggen, volgens het EIM, vooral op het terrein
van het ondernemerschap. Daarbij is nog wel een weg te gaan, aange
zien de doorsnee visserman nu meer een (visserij)vakman is dan een
ondernemer.
Er zijn incidentele voorbeelden van vissers die activiteiten ontwikkelen
buiten de eigen sector, m.n. in de recreatie. Ondanks het feit dat door
de quotering de dure kapitaalsinvestering als een schip bij lange na
niet optimaal kan worden ingezet, is er in de sector nog weinig animo
voor nevenactiviteiten buiten de sector.
In Noorwegen zijn er wel voorbeelden van vissers, die zulke neven
activiteiten uitvoeren. Er is daarom een onderzoek uitgezet om dit in
kaart te brengen.
Activiteiten 2011
• Als follow-up van het EIM-rapport en het onderzoek naar de
praktijk in Noorwegen: een businesscase opzetten voor mogelijke
activiteiten van vissers in de offshore sector. Is dit economisch
haalbaar, en onder welke voorwaarden?
• Partijen in de sector bijstaan om het visserijonderwijs te vernieuwen.
Bijvoorbeeld door meer economie in de onderwijspakketten van
visserijscholen en cursussen te stoppen.
• Onderzoeken of combinaties van visserij en ‘landbouw op zee’
(zeebouw) kansen bieden.
Partners
EL&I, VIP/opvolger, EIM, Stichting Nederland Maritiem Land.
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Waterhouderij

Het concept
Zoet water wordt een schaars goed. De behoefte om op meerdere
terreinen regionaal zelfvoorzienend te zijn groeit. Gebiedseigen, onafhankelijke zoetwatervoorziening, van goede kwaliteit wordt in heel
Nederland van levensbelang. Dit vraagt een omslag in het omgaan
met water en ruimte. De Waterhouderij kan het antwoord zijn. In een
Waterhouderij zijn functies en economische dragers (natuur, recreatie,
voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen, industrie) in één
gebied met elkaar verbonden. De grondgebruikers bergen hemelwater
en stellen dit beschikbaar aan hun omgeving voor verschillende functies. Met deze gebiedsgerichte aanpak worden verschillende doelen
gerealiseerd en kunnen nieuwe economische dragers ontstaan.
Stand van zaken
In 2008 is de ruwe schets van het concept ontstaan en was er meteen
volop belangstelling. In 2009 en zijn in het hele land contacten gelegd
met geïnteresseerde personen en partijen en is een eerste verkennende
financieel-economische doorrekening gemaakt. In 2010 is het concept
vergeleken met waterinnovaties elders in de wereld. Daaruit blijkt dat
een waterhouderij in deze vorm nieuw is en kansen biedt als exportproduct. Het concept is verder doorgerekend op bedrijfseconomische
en bestuurlijk-juridische haalbaarheid. Ook de organisatievorm van
een samenwerking van agrarische ondernemers met mogelijk andere
ondernemers is onderzocht. De knelpunten zijn nu in beeld en de
kansen voor de haalbaarheid zijn aangetoond.
In Walcheren, Zeeland worden de eerste stappen gezet in de praktijk,
deze moeten nog doorontwikkeld worden naar een pilot waterhouderij.
Activiteiten 2011
In 2011 wordt alles gericht op de doorontwikkeling naar een ‘bedrijfsklaar’ concept Waterhouderij. Het plan is om met verschillende pilots,
verschillende deelgebieden van de Waterhouderij bedrijfsmatig te
verkennen en in de praktijk te toetsen. Er zijn zes gebieden in
Nederland, ieder met eigen problematiek, waar geïnteresseerde partijen zijn, die mee willen werken aan het realiseren van (onderdelen van)
een pilot Waterhouderij. De eerste helft van 2011 wordt gebruikt om
kansrijke pilotgebieden te selecteren. Uiteindelijk zullen de 2 tot 3
meest kansrijke pilots in een businesscase worden uitgewerkt en
daadwerkelijk worden uitgevoerd. De onderdelen maatschappelijke,
technische, economische en gebiedsmeerwaarde vormen de criteria.
Partners
Drenthe: Waterleidingmaatschappij Drenthe, Waterschap Hunze en
Aa, Aequator.
Overijssel: Vitens, provincie Overijssel, agrarische ondernemer,
Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Stadserven Kampen,
Wageningen UR, Aequator.
Noord-Brabant: Nationaal Groenfonds, Landbouw Innovatie
Netwerk Brabant, STOWA, ZLTO, Provincie Noord-Brabant,
Staatsbosbeheer, Brabant Water, Overleg Droge Hoge Zandgronden,
Telos, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Dommel, Waterschap
Brabantse Delta, Aequator, agrarische ondernemers.

Gecertificeerde kruidenketen

Het concept
De glastuinbouw is sterk kostprijs gedreven en geeft de voordelen door
in de keten. De commodity markt met een beperkt aantal retailers
legt een sterke prijsdruk en volume eisen op, waar met name kleinere
kwekers niet of moeilijk aan kunnen voldoen. Dat maakt het verdienmodel in de tuinbouw (en andere landbouwsectoren) kwetsbaar. Er is
dringend behoefte aan nieuwe modellen voor nieuwe omzet. Dat betekent o.a. het verkennen van de mogelijkheden van nieuwe markten
en nieuwe producten. In dit concept wordt bekeken welke kansen
kruidenketens kunnen bieden. Het opzetten van een gecertificeerde
kruidenketen met hoge toegevoegde waarde is een voorbeeld voor de
sector om deze en andere routes te gaan verkennen. Het verkennen
van nieuwe businessmodellen voor de glastuinbouw, waarbij de sector
samen met gebruikers (in dit geval o.a. fytotherapeuten) de eisen aan
de producten definieert.
Stand van zaken
In 2009 en 2010 heeft InnovatieNetwerk/SIGN een essay laten opstellen door Joost van Kasteren en de Nederlandse Vereniging voor
Fytotherapie rond glastuinbouw als leverancier van gecertificeerde en
veilige kruiden. Samen met NVF is eind 2010 een sessie georganiseerd
rond de publicatie van het rapport. Het oorspronkelijke concept met een
nieuw terugverdienmodel bij de introductie van geneesmiddelen uit
kruiden is bijgesteld: een fundamenteel andere financiering van geneesmiddelen valt buiten de scope en reikwijdte van InnovatieNetwerk.
Er is een uitgebreide informatieve database opgezet, waar consumenten en telers kunnen zien welke bewezen werkzaamheid welk kruid
heeft. De oorspronkelijke gedachte om een bestelmogelijkheid te
koppelen aan de informatieve website, is geblokkeerd door de VWA,
die stelt dat er geen enkele relatie mag liggen tussen de website en een
commerciële partij.
Activiteiten 2011
Aan de hand van mogelijkheden die in het essay geschetst worden,
zijn vervolgactiviteiten gericht op het ontwikkelen van alternatieve
businessmodellen.
Het droombeeld is dat Nederlandse gecertificeerde kruiden de markt
in China veroveren vanwege de betrouwbaarheid van het proces en de
kwaliteit van de middelen. De Chinese University of Traditional
Medicine in Fuzhou is één van de partijen die betrokken zijn bij de
uitwerking van dit concept.
Met het nieuw op te richten Centrum Inhoudsstoffen gaan we in
overleg hoe er de komende jaren structureel een marktgerichte
ontwikkeling van producten uit kassen kan gaan plaatsvinden.
Partners
SIGN, Joost van Kasteren, Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie,
Chinese University of Traditional Medicine, WINCLOVE,
Productschap Tuinbouw, Centrum Inhoudsstoffen.

49

50

Goed weer garantie vakantiepark

Het concept
Nederland is een belangrijke vakantiebestemming, maar het weer is
zelfs in de zomer een onzekere factor en kan de vakantiepret flink
bederven. Er liggen kansen voor recreatiebedrijven in kassen, waarin
het gegarandeerd droog is tijdens gebruik. Dit geldt met name
voor Zeeland, maar ook in de regio Amsterdam (kasgebieden rond
Aalsmeer en Amstelveen) of Huissen (nabij modestad Arnhem). De
tuinbouw kan als geen ander goedkope bescherming bieden tegen
weersinvloeden. Om een kasomgeving aantrekkelijk te maken voor
de recreatie is een upgrade in ruimtelijke beleving noodzakelijk: de
meeste recreanten zullen niet in een desolaat industrieterrein willen
overnachten. Dat kan door een interessantere inrichting van het openbaar gebied, maar zal gezien de schaal van de bedrijven steeds meer
op het terrein van de glastuinbouwers moeten plaatsvinden. De
kasinrichting zelf zal moeten aansluiten op de wensen van de recreant.
Dat kan zowel een hele luxe als juist een hele eenvoudige accomodatie
zijn; in beide gevallen moet de ambiance verder reiken dan grootschalige monoculturen. De glastuinbouw kan zich zodoende bovendien
presenteren aan de bevolking en innovaties tonen. Het grensverleggende ligt in een ander businessmodel voor het gebruik van een kas in
combinatie met de maatschappelijke behoefte aan lokale recreatie in
het groen. Het concept is te splitsen in dag- en verblijfsrecreatie.
Stand van zaken
In 2010 hebben we onder meer met de Stichting van Emmense glastuinders overleg gevoerd over de ‘Tuinen van heden’ en alternatieve
vormen van verblijfsrecreatie. Wat tot nu toe ontbreekt is een business
partner die deze ontwikkelingen wil uitvoeren. In Emmen lijkt het
probleem van planologische beperkingen goed oplosbaar.
Met partijen afspraken gemaakt om de haalbaarheid van een Palmotel
(een uniek overnachtingsconcept waarbij je kunt slapen tussen de
palmbomen in een Nederlandse kas) te onderzoeken.
Activiteiten 2011
Het samen met lokale partijen ontwikkelen van plannen van een
‘Palmotel’. De vergunningsaspecten en economische vooruitzichten
moeten helder in kaart zijn gebracht, voordat ondernemers kunnen
besluiten te investeren in dergelijke concepten. Bij voorkeur maken
we de plannen direct samen met de ondernemers.
Partners
SIGN, Sunflower Investments, Except, Stichting Glastuinbouw
Emmen.

InnoFisk

Het concept
Aquacultuur wordt als mogelijk antwoord gezien op de bedreiging van
de visstand. Er wordt echter aan voorbij gegaan dat voor de teelt van
vis, schaaldieren en kreeftachtigen ook weer eiwitbronnen en visolie
nodig zijn. Het concept ‘InnoFisk’ van InnovatieNetwerk is oorspronkelijk gelanceerd vanuit het idee om visteelt te bedrijven aan boord
van een op zijn plaats gefixeerd gesloten systeem (een niet-varend schip
of een drijvende container). Immers: voer niet werkelijk landgebonden
activiteiten ook niet op het land uit want land is schaars. Gaandeweg
is het concept zich steeds meer op de kernproblemen van een duurzame aquacultuur gaan richten: uitgangsmateriaal en voer. Daarmee
raakt dit concept ook de eiwittransitie. Een specifiek onderdeel van
dit concept is zich gaan richten op het redden van de paling.
Stand van zaken
(Inter)nationale netwerken. Er is gewerkt aan de voortgang van
EUREKA InnoFisk Umbrella, o.a. in overleg met Noorwegen. Door
IMARES is een roadmap opgesteld over duurzame aquacultuur, die is
besproken met het bedrijfsleven. Met EL&I lopen nu gesprekken over
duurzame aquacultuur met als een SBIR voor duurzame aquacultuur
(InnoFisk) te ontwikkelen. Verder is met diverse ondernemers op het
gebied van de aquacultuur gesproken over de oprichting van een
Technologisch Top Instituut (TTI) Duurzame Aquacultuur (InnoFisk).
InnoFisk Volendam. In mei stemde in Volendam de Raadsvergadering
in met het ter beschikking stellen van het pand Haven 154-156 aan
Glasaal Volendam BV. Daarmee kunnen de ontwerpen die Marieke
van Doorn in een eerder stadium voor het informatiecentrum
(Palingdrõme) heeft gemaakt nu worden gerealiseerd. Glasaal Volendam
BV is ook akkoord gegaan met een vestiging van 350 m2 voor het
reproductiecentrum. Palinglarven leven nu tot 19 dagen! Ook kunnen
om de 14 dagen palinglarven worden geproduceerd. Er wordt nu gestart
met de voederproeven van de palinglarven in Leiden. De provincie
Noord-Holland participeert financieel. De documentaire Innofisk is
diverse malen in Volendam en in de media (RTV Noord-Holland)
vertoond en was prijswinnaar op het filmvestival in Nitra, Slowakije.
Activiteiten 2011
Internationale netwerken. Inzet wordt afgebouwd.
InnoFisk Volendam. De partijen moeten (en kunnen) het nu in
vergaande mate zelf gaan doen. Waar nodig zal InnovatieNetwerk
faciliterend ondersteunen. Eventuele opening van het palingdrôme zal
communicatief worden benut, in overleg met EL&I. Er zal een korte
documentaire worden gemaakt over de stappen in Volendam naar
volledige implementatie.
Partners
Ca. 70 partijen, EL&I, diverse internationale partijen in kader
van EUREKA, IMARES, Gemeente Volendam, Provincie NoordHolland, Glasaal Volendam BV, ZF Screens.
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Fotonenboer

Het concept
Een agrarische ondernemer ontvangt op zijn land gratis zonlicht: hij
oogst fotonen. Die fotonen worden door planten omgezet in biomassa.
Maar hij kan ook rechtstreeks − zonder tussenkomst van planten −
fotonen gebruiken om energie op te wekken door middel van zonnecellen. Zeker de productie van stroom is voor de agrarische ondernemer interessant; niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor de
verkoop. Nu heeft het gebruik van fotonen één groot nadeel: de
instraling en dus de stroomproductie is niet constant. Eigenlijk zou de
stroom moeten worden opgeslagen. Je kunt de stroom dan benutten
op het moment dat die het meeste waard is en je kunt fluctuaties in de
levering bufferen. Voor opslag van elektronen op enige schaal heb je
nu alleen de klassieke accu. Die is echter niet geschikt voor grote capaciteiten vanwege kosten, risico’s en beperkte efficiëntie. De nieuwe
vanadium redox batterij (VRB) slaat de elektronen op in een elektrolyt. Je kunt vervolgens op elk gewenst tijdstip en gewenste plek die
elektronen (de stroom) er weer uithalen. Dit biedt de mogelijkheid om
agrarische ondernemingen zelfvoorzienend te maken voor elektriciteit
of zelfs netto-leverancier te maken van elektriciteit. Op lange termijn
is er zelfs een nieuw perspectief voor elektrische voertuigen. In plaats
van het omslachtige opladen van een accu kun je dan vanadiumionen
tanken zoals nu benzine. Tanken bij de boer!
Stand van zaken
In februari 2008 verscheen het door KEMA en CEA opgestelde
rapport ‘Fotonenboer, elektriciteit tanken bij de boer in 2025’. Na
bezoeken aan het buitenland bleek de Oostenrijkse firma Cellstrom
als enige in staat om op korte termijn een geschikt VRB-systeem te
leveren. In 2009 is uit een grote groep geïnteresseerden melkveehouder Jan Borgman uit Vierakker geselecteerd. Er heeft overleg met de
gemeente plaatsgevonden, er is een SDE-subsidieaanvraag ingediend
en gehonoreerd, en de provincie Gelderland verleende een bijdrage.
Voor de pilot wordt samengewerkt met energieadviesbureau Trinergie.
In augustus 2010 is de VRB bij Borgman in bedrijf gesteld.
22 september vond, in samenwerking met de Melkveeacademie de
officiële projectstart plaats. 23 september werd een open dag gehouden
voor algemeen publiek. Deze activiteiten hebben tot veel belangstelling en publiciteit voor het concept geleid. Veel tijd is, samen met de
netwerkbeheerder, geïnvesteerd in het ontwikkelen van unieke software om de VRB ‘intelligent’ aan het net te koppelen.
Activiteiten 2011
In 2011 zal het project in drie sporen worden doorontwikkeld.
1) optimalisatie en monitoring en evaluatie van de huidige opstelling;
2) het energetisch verder optimaliseren van het bedrijf
3) het ontwikkelen van een concept voor een netwerk van VRB’s.
In januari 2011 gaat in samenwerking met TU-Eindhoven een student
van start met het uitvoeren van het monitoring- en evaluatieprogramma.
Partners
Courage, SIGN, melkveehouder Borgman, KEMA, CEA, Cellstrom,
Trinergie, TU Eindhoven, Provincie Gelderland, Alliander.

Naar nieuwe energie

Het concept
Het energiegebruik in de Noordzeevisserij is hoog. Zware sleeptuigen
eisen veel motorvermogen, en dit leidt tot een gasoliegebruik van
gemiddeld 3,5 liter per kilogram gevangen vis. De sterk gestegen prijs
van ruwe olie vermindert de winstgevendheid van de Nederlandse
visserij. Vele vissers dreigen zonder aanpassing van hun vangstmethoden failliet te gaan. Naast de economische kant is er ook een milieuaspect aan het hoge energiegebruik. De uitstoot van broeikasgassen
van de zeevaart (en dus ook van de visserij) komt steeds meer in de
politieke belangstelling te staan. Lagere emissies zijn een must. Dit
maakt energie tot een prioritair thema bij uitstek van de visserij.
Uitdaging is een transitie op energievlak: in 2025 is de visserij erin
geslaagd om het gebruik van fossiele energie met 90% te reduceren.
Stand van zaken
CE-Delft heeft een verkenning gedaan naar de vraag welke niet-fossiele
energiebronnen binnen een redelijke termijn toepasbaar zijn in de
visserij. Bij windenergie kan men denken aan het gebruik van zeilen,
Flettnerrotors en vliegers. Het Duitse bedrijf Skysails doet sinds 2008
praktijkproeven met een grote vlieger op twee grote zeeschepen.
Innovatienetwerk heeft een vertegenwoordiger van Skysails naar
Nederland uitgenodigd en de Nederlandse visreder Parlevliet en van
der Plas doet nu een door het VIP gesubsidieerde praktijkproef met
Skysails op een trawler. Zonne-energie heeft vooralsnog een beperkte
potentie. De beweging van golven lijkt op lange termijn kansrijk.
In samenwerking met Nederland Maritiem Land is een haalbaarheids
onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van vloeibaar aardgas. LNG blijkt
technisch haalbaar en economisch interessant. Wat nog ontbreekt, is een
distributienet om LNG op een slimme manier in het schip te krijgen.
Tijdens de visserijdagen in Urk is een Lagerhuisdebat Energie gehouden. Daarbij zijn een aantal voorbeelden van alternatieve energie en
energiebesparing van buiten de visserijsector gepresenteerd.
De impulsen vanuit InnovatieNetwerk/VIP hebben ertoe geleid dat de
sector zelf allerlei mogelijkheden onderzoekt van energiebesparing op
bestaande schepen. Er is uit de sector ook een initiatief om te komen
tot modernisering en verduurzaming van de vloot met nieuwe schepen
met aanzienlijk minder vermogen: het “Masterplan Duurzame
Visserij” van de kottervisserij.
Activiteiten 2011
• LNG: na het rapport over de technische haalbaarheid laten we in
2011 een businesscase ontwikkelen.
• Verkennen van de economische kansen van schaalverkleining
(koppeling met Masterplan).
• Volgen van de ontwikkelingen op het vlak van de toepassing van
zeilen.
• Verkennen van de potenties van het terugwinnen van energie uit de
motorwarmte en het omzetten van onbruikbare bijvangsten in energie.
Partners
EL&I, VIP/opvolger, Stichting Nederland Maritiem Land, CE Delft,
vissers.
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Nieuwe Nuts

Het concept
Gebruik lokaal beschikbare middelen om te voorzien in lokale behoeften: koude, warmte, elektra, afvalverwerking, waterzuivering en waterlevering. Warmte uit kassen, houtsnippers van houtwallen, mest en
energie uit rioolwater zijn een paar voorbeelden van Nieuwe Nutsmogelijkheden. Naar Nieuwe Nutsbedrijven, waarin de afnemers en
gebruikers gezamenlijk participeren.
Stand van zaken
Met vier partijen vond in 2009 en 2010 verbreding van de Nieuwe
Nuts plaats: Centrum Innovatie Bouwkolom, Elannet, New Energy
en CURNET. Met deze laatste partij is een implementatieprogramma
opgezet voor de relatie met gebiedsontwikkeling.
In 2010 zijn de P-Nuts awards uitgereikt, is deelgenomen aan sessies
rond financiering van de energietransitie van wetenschappelijke Raad
voor WWI.
In 2010 hebben New Energy/ Westendorp c.s. de ‘Wiki Nieuwe Nuts’
operationeel gemaakt. In Amsterdam Zuid is procesgeld ter beschikking gesteld om binnen 2 jaar 50 lokale nieuwe nutsinitiatieven op te
zetten.
Een techniek die in Europa tientallen jaren nauwelijks is onderzocht,
blijkt in andere werelddelen inmiddels ruim toegepast. Simpele
robuuste vergassers combineren het gebruik van biomassa met de
opwekking van zowel warmte als electra en houtskool.
COGEN doet gedetailleerd onderzoek in Mijdrecht in vervolg op
onze verkenning over vergassers uit India. Deze studie wordt betaald
door de Provincie Utrecht. COGEN betrekt daarbij ook andere leveranciers van vergassers. Uit de vergassingsanalyses in India blijkt dat
riet geschikt is als grondstof. Oplevering van het onderzoek is verschoven naar begin 2011.
Activiteiten 2011
Steeds meer lokale initiatieven komen op gang. Onze activiteiten
zullen zich in 2011 vooral richten op het aankaarten van beleidsmatige
en institutionele belemmeringen, zoals de saldering van energiebelasting (burgers kunnen dan samen met agrariërs lokaal energie opwekken zonder BTW-verrekening).
Verder zullen we publiceren over nieuwe biomassastromen (riet, industriële stromen) en verwerkingstechnieken (vergassers uit Derde Wereld
landen).
Partners
SIGN, EL&I, Productschap Tuinbouw, Centrum Innovatie
Bouwkolom, Elannet, New Energy, CURnet, Westendorp, COGEN,
Provincie Utrecht.

Datagarden

Het concept
Energiekosten maken een significant onderdeel uit van de totale
productkosten in de glastuinbouw. Eerder is het concept ‘Kas als
Energiebron’ ontwikkeld, wat uiteindelijk is uitgemond in een breed
publiek-pribvaat transitieprogramma. Een andere manier van denken
is het combineren met functies uit heel andere sectoren om zo hun
restwarmte te benutten, zoals in Agroparken. Het concept
‘Datagarden’ omvat het plaatsen van een datacentrum in een tuinbouwgebied, zodat energiestromen uitgewisseld kunnen worden
tussen het datacentrum en de tuinbouw. Voordeel voor de glastuinbouw is dat een grote stroomafnemer (50-80 MW) zich dan direct
naast hun warmtekrachtinstallaties bevindt. Dit leidt tot een kostenvoordeel t.o.v. levering aan het net en de congestieproblematiek (een
ontoereikende infrastructuur om stroom te transporteren, mede door
reservering voor kolencentrales) wordt deels opgelost. Een aantal
teelten kan de laagwaardige warmte (circa 30 ºC) uit het datacentrum
direct gebruiken voor verwarming van de kassen. Een andere route is
het ontwikkelen van kleine decentrale computercentra in transporteerbare containers (in of bij tuinbouwbedrijven), zodat er een flexibel en
duurzaam redundant computersysteem ontstaat dat stroom van de
tuinder afneemt en warmte levert.
Stand van zaken
InnovatieNetwerk bracht Parthenon Datacentres en Agriport A7 in
2008 bij elkaar en publiceerde een flyer met het concept en een paginavullend artikel in Het Financieel Dagblad. De wereldwijde primeur
van het ‘Groenste datacenter ter wereld’ komt in de Wieringermeer en
zal stroom van tuinders gebruiken en de geproduceerde warmte
leveren aan de tuinders. Om het aanbod van warmte en koude tussen
kas en datacenter te managen, zijn verschillende studies uitgezet. Het
technische ontwerp voor benutting van de bodem in combinatie met
kassen en een datacentrum is zeer vernieuwend.
InnovatieNetwerk/SIGN heeft ook voor andere locaties de koppeling
tussen ICT en glastuinbouw aangekaart. In 2010 heeft de initiatief
nemer alle benodigde vergunningen weten te verkrijgen in de
Wieringermeer. In 2010 hebben we bijgedragen aan een animatie van
het energieconcept, die door Parthenon op verschillende beurzen is
ingezet en tevens op Youtube te vinden is. Ook in PrimAviera (glastuinbouwontwikkeling Rijssenhout) is sprake van de combinatie
datacenter en glastuinbouw in de ontwikkelvisies.
Activiteiten 2011
Gezien de beperkte financieringsmogelijkheden voor tuinders is het
wenselijk om een andere financieringsstructuur in te zetten voor tuinders die warmte krijgen van een datacenter of een andere laagwaardige
warmtebron. Met de provincie en private financiers onderzoeken we
welke mogelijkheden er liggen. SIGN/InnovatieNetwerk is verder
betrokken bij de communicatie rond de datagarden.
Partners
SIGN, Parthenon Datacentres, Agriport A7, Provincie NoordHolland, tuinbouwgebied Rijssenhout, PrimAviera.
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Bouwen met groen en glas

Het concept
Vitale gebouwen leveren niet alleen energie, maar ook geluk, gezondheid en voedsel op. Energietechnieken uit de glastuinbouw, daglicht
en planten vormen de basis voor dit concept. Het sluit aan op maatschappelijke behoefte in de zorg, onderwijs, wonen en werken naar
betekenisvolle en duurzame omgevingen. De voordelen voor de
gebruikers zijn: betere leerprestaties, meer creativiteit, verbetering van
de luchtkwaliteit, betere bevochtiging, zonwering en snellere genezing.
De voordelen voor tuinders zijn: strategische uitbreiding van de markt,
het communiceren over de positieve effecten van planten en het verbeteren van het imago van de glastuinbouw.
Stand van zaken
Stichting Living Daylights (SLD) is nu uitvoerder van het programma. De 4e druk van het boek is gereed gekomen evenals drie vertalingen. De rol van InnovatieNetwerk is beperkt tot het bekend maken
van het concept in het buitenland en de doorontwikkeling op nieuwe
sectoren, zoals de zorg. SLD is begonnen met het project groen op
scholen en gaat met opleidingsinstituten de bouwfilosofie verder
verspreiden.
Samen met de ambassade in Berlijn en het Consulaat in Düsseldorf
zijn bijeenkomsten georganiseerd met toonaangevende architecten
(Behnisch & Behnisch, Hascher+Jehle) rond het thema Bauen mit
Grün und Licht zoals het concept in het Duits genoemd is.
Het vormen van een consortium met Nederlandse bedrijven uit de
kassenbouw, energietechniek en groene planten die gezamenlijk de
boodschap gaan uitdragen in het buitenland, heeft nog niet tot een
formeel samenwerkingsverband geleid.
Villa Flora, het innovatieve kantoor- en expositiegebouw dat SIGN/
InnovatieNetwerk heeft laten ontwerpen en waar de tuinbouw de
binnenexpositie op de Floriade organiseert, heeft subsidie gekregen
vanuit NESK (naar energieneutrale scholen en kantoren) en sinds kort
ook vanuit Mooi Nederland.
LandMarkt heeft de concept studie opgeleverd hoe een moderne
supermarkt is te exploiteren in een kas. Agro Advies en Mei
Architecten hebben verschillende varianten uitgewerkt. Het blijkt
technisch en economisch mogelijk om met daglicht en planten op de
winkelvloer een supermarkt in een speciaal daarvoor ontwikkelde kas
te huisvesten. Eén van de innovaties die ze bedacht hebben is briljant
in zijn eenvoud: een kasscherm dat drievoudig is uitgevoerd met een
zomer, een winter en tussenseizoen scherm.
Activiteiten 2011
InnovatieNetwerk gaat in het buitenland via een partnernetwerk van
commerciële partijen de bouwfilosofie breder bekend maken. In
Nederland begeleiden we Stichting Living Daylights bij de uitvoering
van het programma.
Partners
SIGN, Productschap Tuinbouw, Stichting Living Daylights,
Landmarkt, Floriade, Agro Advies, Mei Architecten, Kristinsson
Architectenbureau.

Biochar: klimaatreddende bodem

Het concept
Landbouw draagt wereldwijd circa 10-15% bij aan de klimaatproblematiek. De landbouw heeft met de bodem een groot deel van de klimaat
oplossingen in eigen beheer: de akkerbouwer als klimaatmanager.
Organische stof (OS) in de bodem verbetert de bodemvruchtbaarheid, het
watervasthoudendvermogen en de waterdoorlatendheid. Door het duurzaam verhogen van het OS-gehalte in de bodem, zoals in de Terra Preta
bodems door de amazone indianen is gedaan, is permanente CO2-opslag
in de bodem mogelijk. Hierbij worden zowel de bodemeigenschappen
voor de landbouw verbeterd, als reductie van broeikasgassen doorgevoerd.
Akkerbouwers kunnen hierdoor meedoen met de CO2-handel.
Biochar is een inerte koolstofvorm die vrijkomt bij thermische conversie van biomassa. Na honderden jaren is Biochar nog steeds in de
bodem aanwezig en heeft daar bodemverbeterende eigenschappen.
Landbouwers kunnen een bijdrage leveren aan het opslaan van CO2
in de bodem door deze permanent vast te leggen in de vorm van
Biochar. Met dit concept wordt de omslag gemaakt naar een akkerbouw die broeikasgassen vastlegt in plaats van uitstoot.
Stand van zaken
Dit concept is uitgewerkt in een EU gefinancierd INTERREG IVb
project waar 7 landen en 13 partners samenwerken voor het gezamenlijk ontwikkelen van de biocharstrategie.
Er vier transnationale werkgroepen geformeerd rond de thema’s thermische conversietechnologie (pyrolyse/torrefactie), Life cycle analysis
(LCA), biochartoepassingen in kas en veld en wettelijke aspecten
inclusief het ontwikkelen van een koolstofhandel systeem volgens het
vrijwillige EU carbon trade protocol.
De internationale samenwerking heeft een aantal biocharmonsters
laten produceren. Deze monsters zijn op een 3-tal plaatsen, in DK,
UK en B getest. Aanvullende analyses voor Biochar karakteristieken
en potproeven moeten leiden tot de beste keuze voor de gemeenschappelijke biochar productie. Deze productie is gepland in voorjaar 2011.
In het kader van dit project is in 2010 het eerste Nationale Biochar
Kenniscentrum in Valthermond geopend door gedeputeerde Hollenga
van de provincie Groningen.
Activiteiten 2011
In 2011 worden de eerste transnationale veldproeven aangelegd waar
de effectiviteit van biochar onderzocht zal worden. Hiertoe wordt een
partij biochar van ca 20 ton geproduceerd en naar de deelnemende
partners gedistribueerd. Daarnaast wordt er een consortium gevormd
die de haalbaarheid van de bouw van een pilot biochar-pyrolyse installatie gaat onderzoeken. Het pyrolyseconsortium bestaat tot nu toe uit
de provincies Groningen en Drenthe, Energy Valley, een industriële
partij en Kiemkracht.
Partners
Kiemkracht, Provincie Groningen, NMI, Alterra, Productschap
Akkerbouw, ILVO, Universiteit Gent, Universiteit Edinburg,
Universiteit NewCastle, Bioforsk (N), Universiteit Uppsala, Risoe
technische universiteit, 3N-Werlte, Hawk Hochschule Gottingen.
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Klimaatneutrale stal

Het concept
De melkveehouderij is de grootste producent van methaan, waarbij
1 kg methaan hetzelfde broeikaseffect heeft als 23 kg CO2.
Methaanreductie is mogelijk door mestvergisting (circa 20%) en door
aanpassing van de veevoeding (circa 10%). Aan deze twee sporen
wordt door de sector gewerkt. Voor reductie van de resterende 70%
van de emissie zijn nog geen oplossingen voorhanden. Die emissie
komt onvermijdelijk in de (stal)lucht. De uitdaging is dus om methaan
uit stallucht te verwijderen. Belangrijke complicatie daarbij is dat
melkveestallen natuurlijk geventileerd zijn. Bovendien worden de
stallen steeds opener en steeds ruimer, zodat de luchtstromen volumineuzer en steeds moeilijker te sturen worden. Kortom, er is hier sprake
van een pittige innovatieopgave.
Stand van zaken
In 2008/2009 is door Courage/InnovatieNetwerk, samen met een
wisselende keur aan wetenschappers gezocht naar technische opties
om de stallucht te ontdoen van methaan. Er zijn voor enkele opties
verkennende berekeningen verricht. Maar er is toen nog geen spoor
gevonden met technisch/commercieel perspectief lijkt. In september
2009 is een overeenkomst aangegaan met TU Delft voor een periode
tot 1 oktober 2010, waarbij een afgestuurde ingenieur als onderdeel
van een post-masteropleiding zich een jaar lang over dit vraagstuk
heeft gebogen. Een scala aan technische opties is geïnventariseerd en
verkend op haalbaarheid. De meest kansrijke optie blijkt de reiniging
van stallucht met methanotrophe bacteriën te zijn. In de zomer van
2010 is in een eerste verkennende laboratoriumproef door het NIOO
geconstateerd dat deze gedachte perspectief biedt. Wel zou de intensiteit van luchtreiniging fors verhoogd moeten worden om tot een
systeem met aanvaardbare afmetingen te kunnen komen. In een
vervolgexperiment is verkend in welke mate en met welke hulpmiddelen deze intensivering mogelijk is. De resultaten van deze experimenten worden begin 2011 verwacht. Op grond daarvan zal worden
geconcludeerd of verdere ontwikkeling van dit concept perspectief
biedt.
Activiteiten 2011
Indien op basis van de laboratoriumproeven besloten wordt door te
gaan, zal een experiment onder meer praktische omstandigheden
worden voorbereid. Gedacht kan worden aan aansluiting bij het
methaan-veevoedingsonderzoek van Wageningen UR met koeien in
respiratiecellen.
Partners
Courage, TU Delft, NIOO, Wageningen UR.

Carbonbanking

Het concept
‘Carbonbanking’ is de werktitel van een nieuw concept dat Courage
in fase 3 wil verkennen. In de bodem kunnen enorme hoeveelheden
koolstof worden opgeslagen. Volgens het IPCC is de bodem een van
de belangrijkste koolstofbuffers op aarde. In potentie is landbouwgrond een interessante plek om geëmitteerde CO2 in vast te leggen.
Binnen Kiemkracht, de innovatieorganisatie voor de akkerbouw,
wordt vanuit deze gedachte gewerkt aan het concept ‘Biochar’. Daarbij
gaat het om de opslag van stabiele koolstof (‘houtskool’) dat afkomstig
is uit pyrolyse-installaties. Diezelfde ‘Biochar’ zou ook uitstekend
ingewerkt kunnen worden op maïsland.
Een andere interessante optie is de vastlegging van koolstof in grasland. In het startdocument van Courage uit 2004 is deze mogelijkheid
al als idee opgenomen. Grasland kan jaarlijks per ha 2-4 ton CO2
opslaan. De hoeveelheid en stabiliteit van de in grasland opgeslagen
koolstof hangt sterk af van bodemgebruik, beweidingsysteem en
dergelijke. In Groot-Brittannië en Australië zijn recentelijk publicaties
en onderzoeksresultaten verschenen die de grote mogelijkheden van
koolstofopslag in grasland beschrijven.
Stand van zaken
In 2010 is een begin gemaakt met het verkennen van het potentieel
van koolstofbuffering op melkveebedrijven. Free Lance bodem- en
graslanddeskundige Ir. A. Wolleswinkel heeft hiertoe een opdracht
ontvangen.
Activiteiten 2011
Begin 2011 zal Wolleswinkel de resultaten van zijn verkenning opleveren. Op basis van die verkenning zullen vervolgactiviteiten worden
overwogen.
Partners
Courage, Wolleswinkel.
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Kassen in de toekomst: licht en drijvend

Het concept
Waterberging en intensief ruimtegebruik zijn de drivers achter de
drijvende kas. Door waterberging onder kassen mogelijk te maken
ontstond in potentie een krachtige combinatie voor het laagliggende
dichtbevolkte deel van Nederland. Eerder droeg InnovatieNetwerk
bij aan de ontwikkeling en een eerste pilot met Dura Vermeer. Dura
Vermeer werkt nu met een aantal partijen aan de realisatie van het
project Floating Roses.
Die innovatie is om verschillende redenen nog niet breder ingezet:
• Het vinden van geschikte locaties bleek moeizaam te verlopen
• De regelgeving rond afgedekt wateroppervlaktes is nog afwezig
• De kosten voor een drijvende kas waren fors hoger dan de vierkante meter prijs voor de duurste tuinbouwgrond in het Westland
Door technologieën worden in dit project deze drie problemen ondervangen.
Stand van zaken
In 2009 en 2010 is met waterarchitect van Bueren gewerkt aan een
nieuw soort kassen: voorzien van het hoogwaardige plastic ETFE
(levensduur langer dan 25 jaar) op nieuw te ontwikkelen drijflichamen. SIGN en van Bueren hebben gezamenlijk een patentaanvraag
gedaan voor het innovatieve drijfsysteem, bestaande uit drijvers op
die plaatsen waar het kasdek ondersteuning nodig heeft; de teelt kan
hetzij op sandwichpanelen of drijvend plaatsvinden.
Het ETFE heeft verschillende voordelen: het biedt extra sterkte onder
spanning, hoge lichtdoorlaatbaarheid en in twee lagen isoleert het de
kasomgeving.
Het drijflichaam is naar verwachting goedkoper dan de grondwaarde
in het Westland. Met een nieuwe technologie worden ook de andere
knelpunten aangepakt: met een opdrijvende vloer en onderheide
kolommen kan ook in normale kassen wateropvang plaatsvinden,
zonder dat er knelpunten met regelgeving te verwachten zijn.
Activiteiten 2011
Op verschillende locaties gaan we de combinatie stadslandbouw en
drijvende kassen proberen op te laten nemen in bestemmingsplannen.
Voor de nieuwe drijvende kassen hopen we in 2011 een industriële
partner te vinden, die het drijflichaam kan produceren. Het
Netherlands Water Partnership is geïnteresseerd in onze drijvende
kassystemen. Zij verzorgen o.a. een innovatief waterpaviljoen bij de
Floriade (met focus op climate change, waterfootprint, waterberging)
en daarnaast hebben ze goede internationale contacten (oa Singapore).
Partners
SIGN, Waterarchitect van Bueren, Syntens, TNO.

Smartbot

Het concept
In de jacht naar efficiëntie worden landbouwmachines groter en
zwaarder. De grootste en zwaarste van alle machines is een volgeladen
bietenrooier die circa 60 ton kan wegen. Deze machines verslechteren
de bodemstructuur en noodzaken tot grote, rechte percelen. In plaats
van groter en zwaarder kunnen machines ook kleiner, lichter en met
meerdere tegelijk het werk uitvoeren. Kleinschalige interconnected
robotica kan een mogelijke oplossingsrichting zijn voor een totaal
verandering van arbeid en agrologistiek binnen het bedrijf.
Autonome kleinschalige machines zijn niet alleen lichter, maar ook
wendbaarder. De noodzaak voor grote, rechte, strakke percelen
verdwijnt, met positieve kansen voor het landschap. Landbouwdiesel
is de energiebron voor alle landbouwvoertuigen. Kleinschalige landbouwvoertuigen verbruiken minder energie, waardoor wellicht andere
energiebronnen ingezet kunnen worden.
Met het smartbot-concept wordt de trend van schaalvergroting in de
landbouwmechanisatie gekeerd en omgezet naar schaalverkleining,
terug naar de menselijke maat, ook in het landschap.
Stand van zaken
In het kader van dit concept is in 2010 een subsidie van de EU verkregen voor het opzetten van een Nederlands-Duits netwerk voor het
combineren van Nederlandse sensor technologie en Duitse robotica
technologie. Als resultaat van dit project is in december 2010 het
Smartbot project ingediend bij INTERREG IVa. Het project bestaat
uit een 4-tal agrorobots: vogelverschrikker, aardappelopslagbestrijder,
onkruidrobot en suikerbietenoogster.
In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen is een 20-tal
businesscases voor agro-robotica toepassingen ontwikkeld. Via afstudeerders (technische) bedrijfskunde van de RUG bij het productschap
akkerbouw is zowel de technologie-roadmap voor agro-robotica
toepassingen in de akkerbouw ontwikkeld als de pre-engineering van
een één-rijige robot suikerbietenrooier uitgevoerd. Het resultaat
hiervan is een conceptueel interactief 3D design (CAD).
Het Deutsche Institut fur Kunstlicher Intelligenz (DFKI), een grote
landbouwmachine-fabrikant in Duitsland, afstudeerders technische
bedrijfskunde van de RUG en Kiemkracht hebben, onder leiding van
innovatie-faciltator Irmgard Starmann in een serie van vijf workshops,
vijf conceptuele suikerbietoogst robots ontwikkeld, die de bodem niet
verstoren en de menselijke maat terugbrengen in het landschap. Eén van
deze concepten is door het DFKI uitgewerkt tot een conceptual design.
Activiteiten 2011
Als de financiering van het project gehonoreerd wordt zal met de
ontwikkeling van de vier robot platforms worden begonnen. Slaagt de
aanvraag niet dan zullen zo ver als mogelijk deelprojecten ontwikkeld
worden.
Partners
Kiemkracht, Productschap Akkerbouw, DLV-plant, Axum Engineering,
Tyker Technologies, CABWIM, INCAS3, Grimme, Amazone, Bosch,
Wageningen UR, RUG, DFKI en Hochschule Osnabruck.
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Parels in het Landschap

Het concept
Integratie van glastuinbouw in verstedelijkt gebied, gebruikmakend van
moderne architectuur. Op glastuinbouwlocaties is moderne architectuur
voor een brede maatschappelijke acceptatie (license to produce) op termijn
noodzakelijk. De politiek ziet de meerwaarde van kleinschalige glastuinbouwlocaties, die in symbiose met hun omgeving waarde opleveren.
Daarnaast zullen grootschalige glastuinbouwlocaties van honderden
hectares aan de rand van het gebied een mix van functies moeten bieden
met een hoge beeldkwaliteit. Het doel is om een omslag te bereiken in de
beleving van de ruimtelijke kwaliteit van glastuinbouwgebieden: de maatschappij ervaart de glastuinbouw als een positief beeld in het landschap.
Stand van zaken
De activiteiten vinden op drie niveau’s plaats: op gebiedsniveau, op
bedrijfsniveau en breder inzetbare instrumenten.
Voorbeeldprojecten op gebiedsniveau:
Glasparel Zuidplaspolder (Waddinxveen) een project waar we
met Volker Wessels in 2006 aan ruimtelijke inpassing en decentrale
energienetwerken gewerkt hebben. Dit project heeft een Mooi
Nederland prijs gekregen.
De Poort van Venlo. Een nieuwe beeldvisie op een verouderd tuinbouwgebied.
Op bedrijfsniveau hebben we gewerkt aan een nieuw type (drijvende)
kas van een speciale kunststof, dat er met zijn ronde vormen vriendelijker uitziet dan de hoekige glazen kassen die nu het landschap domineren. Hiervoor heeft SIGN samen met Waterarchitect van Bueren
een patent aangevraagd Verder hebben we gewerkt aan de inpassing
een zestal nieuwe glastuinbouwbedrijven tijdens ontwerpateliers voor
het inspiratieboek. Met Studio Roosegaarde, die op het grensvlak
tussen kunst, architectuur en technologie opereert, hebben we
nagedacht hoe we interactie met de omgeving kunnen bereiken.
Inzetbare instrumenten: Met speciale gebiedsontwikkelingssoftware
van Strategis is gekeken naar de plannen voor de Poort van Venlo.
Conclusie: het huidige plan moet aangepast worden om het financieel
haalbaar te maken. Bij de provincie Zuid-Holland is gesproken over
regelgeving (o.a. bestemmingsplannen) die plannen voor meer ruimtelijke kwaliteit frustreren.

Activiteiten 2011
In 2011 publiceren we het inspiratieboek met een samenvattende
flyer), gebaseerd op zes werkateliers. Elke tuinder die gaat bouwen
kan het boek opvragen als inspiratie om aan de slag te gaan met
ruimtelijke kwaliteit. Als het investeringsklimaat aantrekt is het zinvol
om een prijsvraag te organiseren: ‘Mooiste parel van Nederland’.
Met de provincie Zuid-Holland gaan we in overleg over het
formaliseren van ‘Belonend beleid’.
Partners
SIGN, Waterarchitect van Bueren, Strategis, 4Sight, 4Tune,
Studio Roosegaarde, Terra Incognita, Gipmans Planten, Syntens,
Except, Gemeente Venlo.

Biobankier

Het concept
Agrarisch natuurbeheer komt in veel regio’s slechts moeizaam van de
grond of is zelfs alweer op z’n retour. De animo voor deelname aan het
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (voormalige Programma
Beheer) neemt af en aansprekende resultaten blijven uit. Onderzoek
wijst bij herhaling op tegenvallende resultaten. Dit alles ondanks de
inmiddels meer dan 100 agrarische natuurverenigingen in ons land en
het grote aantal melkveehouders dat zich hier enthousiast voor inzet.
Er is behoefte aan nieuwe concepten om agrarisch natuurbeheer een
nieuwe impuls te geven. Van belang is dat er een nieuwe benadering
wordt gekozen waarbij de melkveesector nieuwe verbindingen aangaat
met maatschappelijke partijen en natuurorganisaties. De ontwikkelingen tot nu toe zijn vaak uit defensief oogpunt gestart en leidden
dikwijls eerder tot polarisatie dan tot samenwerking. De tijd lijkt rijp
voor nieuwe coalities. Natuurbeheer op melkveebedrijven moet een
gedeelde verantwoordelijkheid worden, voorzien van een nieuw ‘businessmodel’. In een nieuw te formuleren project wordt getracht deze
coalities te smeden en een nieuwe aanpak te formuleren.
Stand van zaken
In 2010 is gestart met een literatuurstudie en een interviewronde langs
deskundigen en betrokkenen. Deze opdracht wordt uitgevoerd door
Ir. Willem Rienks van ROM-3D. Het doel is een plan voor de
ontwikkeling van een nieuw concept dat een nieuwe krachtige impuls
moet geven aan agrarisch natuurbeheer.
Activiteiten 2011
In 2011 wordt de verkenning afgerond met een workshop en de
formulering van een of meer concepten. Vervolgens is het plan om het
meest perspectiefvolle concept met belanghebbende en -nemende
partijen verder uit te werken.
Partners
Courage, ROM-3D.
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ZuivelNatuur

Het concept
Het areaal natuurterreinen in Nederland groeit gestaag. De kosten voor
het beheer stijgen navenant. Het is van belang om nieuwe economische
dragers te ontwikkelen voor het beheer en onderhoud van natuurterreinen, zeker nu de overheidsmiddelen schaars zijn. De gedachte is dat dit
kan door de productie van exclusieve voedingsproducten. Door unieke
productkwaliteiten (smaak) te koppelen aan unieke productiemethoden
en -omstandigheden (verhaal en imago), krijgen de producten een onderscheidende belevingswaarde. Natuurbeheer wordt zo deels gefinancierd
uit de markt. Natuur wordt dan een bron van commerciële toegevoegde
waarde. Agrarisch ondernemerschap (en daarmee de agrarische cultuur)
verwerft een nieuwe sleutelrol in het beheer van waardevolle cultuurlandschappen en natuurgebieden. Consumenten c.q. de leden/donateurs van
natuurorganisaties worden op een nieuwe manier, door een commercieel
zuivelproduct, verbonden met natuurbeheer en met de melkveesector. Er
wordt op deze wijze een ‘community’ ontwikkeld waarbij alle belang
hebbenden (producenten, verwerkers, consumenten) gezamenlijk het
concept ontwikkelen. Zo ontstaat een uniek ketenconcept waarbij de
waardecreatie van ‘gras tot glas’ transparant wordt gemaakt.
Stand van zaken
Samen met twee melkveehouders, uit Noord-Holland en Overijssel, en
My Eyes is in 2007/2008 een projectplan opgesteld. Het plan was mede
gebaseerd op interviews met de directies van Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten, de directie van een kleine kaasfabriek (Rouveen)
en het hoofd inkoop van La Place-restaurants. Enkele besprekingen
met deze partners hebben geleid tot het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, het installeren van een stuurgroep en het oprichten van de Stichting Zuivernatuur. De stuurgroep heeft opdracht
gegeven aan My Eyes om het businessconcept verder uit te werken.
In de tweede helft van 2009 is getracht fondsen te werven voor het
maken van een start met het businessconcept.
Het doel is om onder de naam ‘ZuivelNatuur’ een exclusief zuivelproduct met een exclusief verhaal op een exclusieve wijze te vermarkten.
Het doel is een formule te ontwikkelen die op franchisebasis een brede
toepassing kan vinden in andere regio’s. Er is in de vakbladen over het
concept gepubliceerd en de website www.zuivelnatuur.nl is online
gegaan als ondersteuning van de community building.
In 2010 is het project, mede door het ontbreken van voldoende financiële middelen gestagneerd. Eind 2010 is besloten de samenwerking
met de projectuitvoerder te beëindigen. Ook tussen twee van de drie
initiatiefnemer is een vertrouwensbreuk ontstaan.
Activiteiten 2011
De voortgang van dit concept is onzeker geworden. Het interessante
consortium en de actualiteit van het concept maakt een doorstart met
deels nieuwe partijen wenselijk. Getracht zal worden in 2011 het
concept nieuw leven in te blazen.
Partners
Melkveehouders, MyEyes, Staatsbosbeheer, La Place, Kaasfabriek
Rouveen.

De zee als ecologisch én economisch kapitaal

Het concept
De kernvraag is: nemen vissers de verantwoordelijkheid voor hun
eigen toekomst? Of moet de overheid dit op een dwingende topdown
manier blijven doen, zoals we dat de afgelopen dertig jaar hebben
gedaan? De transitie van visser naar beheerder van de Noordzee vergt
een flinke cultuuromslag in de visserijwereld. In 2025 worden vissers
niet langer gezien als de jagers van de zee, maar als verantwoorde
beheerders ervan. De vloot, de capaciteit en de vistechnieken zijn
afgestemd op het in stand houden van het ecologisch evenwicht.
Stand van zaken
Wouter van der Weijden van het CLM schreef heeft het essay ‘Bron
van vis en energie, de visie van een landrot op de Noordzee in 2025”
O.a. over de verantwoorde inpassing van visserij in andere activiteiten
het differentiëren tussen intensief beviste gebieden (visakkers), beheersgebieden waar extensief gevist mag worden en natuurreservaten waar
niet gevist mag worden. Vissers kunnen naar zijn idee een veel grotere
rol spelen in het beheer van de visbestanden. De rol van de overheid
kan veel kleiner zijn (bijvoorbeeld de visquota afschaffen). In de discussie bleek dat de visserijsector een dergelijke benadering nog wel erg
revolutionair vindt. Niettemin is het ook voor de visserij van groot
belang een rol te spelen in de ruimtelijke ordening op zee opdat de
visserijbelangen tot hun recht komen ten opzichte van de andere stakeholders, zoals, natuurbelangen, energie (olie/gas, windmolens), etc.
We hebben een wedstrijd voor het ontwerpen van het visserijschip van
de toekomst uitgeschreven. Studenten en pas afgestudeerde jonge
mensen konden via de organisatie ‘Battle of concepts’ hun ideeën
insturen. Een driekoppige jury heeft de vijfendertig ontwerpen beoordeeld en de beste inzendingen een prijs gegeven. De prijzen zijn uitgereikt aan boord van het visserschip de SL9 in Stellendam.
Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht hebben een
computerspel gemaakt over duurzaam vissen. Het spel ‘Fish miles:
get it yourself’ is bedoeld als internetgame voor vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. Het computerspel is op de website
van InnovatieNetwerk gezet.

Activiteiten 2011
• Verkenning van alternatieve beheersstrategieën in het krachtenveld
van het Europese visserijbeleid.
• Een verkenning naar de vraag hoe discards tot waarde kunnen
worden gebracht.
Partners
CLM, Battle of Concepts, Hogeschool voor de Kunsten.
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Work is gaming

Het concept
Nederland is steeds meer een kennis- en diensteneconomie. Verwacht
wordt dat Nederland in 2025 met een tekort van 250.000 arbeidskrachten kampt. Hoe moet de glastuinbouw zich op die toekomst
voorbereiden? Work is Gaming beoogt de kwaliteit van het werken
in de tuinbouw te verhogen en aantrekkelijker te maken.
Bijna alle jongeren (12-18 jaar) doen computerspellen. Gamen is niet
meer weg te denken. Twee derde speelt dagelijks, de gemiddelde duur
bedraagt 2,5 uur per dag (cijfers TNO, 2007). Als de jeugd nu vrijwillig uren achter de computer doorbrengt, dan biedt de gamesector
blijkbaar wat scholen en werkgevers minder goed lukt: plezier, uitdaging en amusement. De tuinbouw wil de kennis en ervaring uit de
gamewereld in de echte wereld van de tuinbouw benutten om zich
tot favoriete werkgever te ontwikkelen.
Werken in de tuinbouw wordt een spel : Work is Gaming. Het doel is
de intrinsieke motivatie van medewerkers te verhogen door hen meer
plezier op de werkplek te laten beleven.
Stand van zaken
In 2009 is er een pilot uitgevoerd bij Rijnplant en is er met geïnteresseerde partijen gewerkt aan een advies voor de verdere ontwikkeling
van het spel in een platform met modules. Daarbij zijn een drietal
businessmodellen voor exploitatie gedefinieerd.
De game is ontwikkeld door Ranj Serious Games.
Met Wageningen UR, Ranj Serious Games, Bergproducts, TUE is
gewerkt aan de invulling van een eerste fase om te komen tot een spelmodule die aansluit op registratiesystemen. In de eerste fase zullen we
een game-ontwerp ontwikkelen dat zoveel mogelijk gebruik maakt van
bestaande datastromen en het finetunen van het spel / creëren van
draagvlak in de markt door bij tuinders op bezoek te gaan en interesse te
peilen. Horticoop (initiatiefnemers van Smart-Clipper, een komkommer
oogstapparaat) heeft interesse getoond om een WIG spel te ontwikkelen.
Het motivatieonderzoek is afgerond en heeft de nodige aandacht
gekregen in de vak-bladen. Loon blijkt helemaal niet de belangrijkste
motiverende factor te zijn, een vaste aanstelling en leuke collega’s
scoorden hoger.
Ons idee om Work is Gaming op padregistratiesystemen te laten
draaien en als marktkanaal te benutten, is ambitieuzer dan gedacht.
Het blijkt dat implementatie van systemen nog maatwerk is. LetsGrow
gaf aan meer dan 40 verschillende manieren van dataflow/tijdweer
gave te hebben. Dit beperkt de mogelijkheden tot opschalen.
Activiteiten 2011
De komende tijd werkt RANJ een demo uit (een presentatie met
“wireframes’’ zonder softwareontwikkeling) en werken we aan de
businesscase (waaronder een intentie-overeenkomst met RANJ over
toekomstige exploitatie). Arboned heeft interesse getoond in het
concept. Met de demo gaan we de boer op.
Partners
Ranj Serious Games, Rijnplant, Wageningen UR, Bergproducts,
TU Eindhoven, Horticoop.

Regionaal duurzaam landbouwsysteem

Het concept
De markten voor landbouwproducten ontwikkelen zich steeds meer
tot wereldwijde markten. Dat heeft meerdere voordelen. Zo kan
wereldwijd worden geprofiteerd van gunstige productieomstandig
heden. Consumenten kunnen jaarrond beschikken over een ongelooflijk groot assortiment aan producten.
Maar toenemende globalisering brengt ook problemen met zich mee.
Zo is het lastig ervoor te zorgen dat binnen wereldwijde voedselketens
sprake is van duurzame productie en verwerking. De producent wordt
steeds meer gereduceerd tot leverancier van grondstoffen. Op de markt
heeft hij weinig of geen invloed. Hij verkeert in een afhankelijke
positie en ontvangt slechts een gering deel van de consumentenprijs.
Al met al voldoende aanleiding om niet slechts te werken aan concepten die passen binnen de context van globalisering, maar ook te
werken aan regionale voedselketens. Als uitgangspunt geldt dat de
potenties van de landbouw om bij te dragen aan een moderne samenleving maximaal worden benut. Dat betekent naast voedselproductie
ook beheer van het landelijk gebied en bijdragen op het terrein van
zorg, educatie en recreatie. De uitdaging is te komen tot een geïntegreerd ketenmodel op basis van vraagsturing. Verder vormt uitgangspunt dat de consument/burger nadrukkelijker bij de productie van
voedsel wordt betrokken en (mede)verantwoordelijkheid gaat dragen
voor de wijze waarop het voedsel wordt geproduceerd, met inbegrip
van de gevolgen ervan voor de omgeving.
Stand van zaken
Eind 2010 is een workshop georganiseerd die elementen en uitgangspunten heeft opgeleverd voor nieuwe ketenontwerpen. Daarbij gaat
het om nieuwe koppelingen tussen ketens (de boer als leverancier van
een breed pallet aan producten en diensten), overheveling van publieke diensten naar de private sfeer, een positionering van de consument
als ketenregisseur en bovenal een andere waardebasis die op maatschappelijke acceptatie kan rekenen. De resultaten van de workshop
zullen worden uitgewerkt in concrete ontwerpopdrachten.
Activiteiten 2011
Voorjaar 2011 zullen concrete ontwerpopdrachten worden
geformuleerd.
Partners
Bij de uitwerking wordt betrokkenheid gezocht van ondernemers,
maatschappelijke organisaties, consumenten/burgers.
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Regionale en lokale zelfsturing

Het concept
De uitdaging is een nieuwe vorm van sturing te ontwikkelen en uit te
werken, ook wel aangeduid als ‘de derde weg’. Uitgangspunt daarbij
is dat vanuit sturingsoogpunt niet langer wordt vertrouwd op marktwerking of overheidsregulering maar dat de verantwoordelijkheid
sterker in de maatschappij zelf wordt gelegd. Een zelfverantwoorde
lijke samenleving vraagt echter nieuwe vormen van organisatie en
financiering waarbij gedacht kan worden aan nieuwe arrangementen
op het vlak van onderlinge verrekening.
Stand van zaken
In 2010 is aan Qoin opdracht gegeven op een drietal terreinen nieuwe
concepten te ontwikkelen, te weten: een alternatief geldstelsel, een
tijdbank voor vrijwilligerswerk en een nieuwe samenwerkingsvorm
tussen ondernemers.
Activiteiten 2011
Voorjaar 2011 komen deze concepten beschikbaar. Aansluitend zullen
deze worden gecommuniceerd en zullen regio’s c.q. partijen worden
gezocht die belangstelling hebben deze concepten, zij het vooralsnog
op experimentele basis, in praktijk te brengen.
Partners
AgentschapNL, Qoin.

Bijlage 2:
Concepten Domein
‘Natuur, landschap
en ruimte’
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Naar een nieuw Natuurverhaal

Het concept
De afgelopen tijd is er veel discussie ontstaan over de EHS: over de
snelheid van realisatie, de omvang die de EHS en de wijze van beheer.
Natuur is een kwetsbaar goed. Kwetsbaar op grond van biotische en
abiotische factoren, maar ook omdat natuur voor haar voortbestaan
grotendeels afhankelijk is van overheidssubsidies, en daarmee van
politieke prioriteiten. En die worden weer bepaald door de betrokkenheid van burgers. De natuurbeleving van mensen en het natuurbeleid
zijn in Nederland uit elkaar gegroeid, waardoor het draagvlak afkalft.
Het Nederlandse natuurbeleid heeft dringend behoefte aan een nieuw
natuurverhaal met een stevige maatschappelijke basis.
Stand van zaken
In 2010 verscheen het essay “Natuur aan de basis”. Een inspirerende
basis voor een nieuw natuurverhaal. In het IBO Natuur-2009 en het
LNV-consumentenplatform is het gedachtegoed uit onze publicatie
‘Kwetsbare Vanzelfsprekendheden rond natuur’ (2004) als inspiratiebron gebruikt. Er is een project opgestart dat de benodigde omslagen
voor natuur verder concretiseert. Een groep Young Professionals heeft
een eerste aanzet geschreven voor een nieuwe visie op natuur vanuit
jongerenperspectief. Er is een journalistiek project gestart dat de rol
van particulieren in het natuurbeheer in beeld brengt. Er wordt met
partners gekeken hoe nieuwe vormen van beheer bij kunnen dragen
aan meer biodiversiteit en een betere functievervulling van natuur. Er
is een verkenning uitgevoerd naar nieuwe financieringsconstructies en
er is een start gemaakt met een pilotproject voor de combinatie
‘natuur en duurzame energie’. Voor het vergroten van het draagvlak
zijn we een kunstproject gestart dat in 2011 moet resulteren in een
tentoonstelling en een publicatie.
Activiteiten 2011
De benodigde omslagen in het natuurbeleid zullen in 2011 verder
worden uitgewerkt. De jongerenvisie zal op diverse plaatsen worden
gepresenteerd. De resultaten van het project over particulier natuurbeheer zullen met overheden en particuliere beheerders worden besproken en van vervolgacties worden voorzien. De ecologische actualisatie
van het natuurbeleid zal verder worden uitgewerkt. Voor de uitdagingen op het gebied van financiering zal worden gewerkt aan een pilot
voor duurzame energieproductie in combinatie met natuurbeheer door
de realisatie van windmolens in bos- en natuurgebieden. Het kunstproject zal leiden tot een tentoonstelling over de relatie tussen de
diverse functies van natuur. Er zal samen met de natuursector gekeken
worden naar vernieuwingen in beheer, communicatie en marketing
van natuur, met nieuwe arrangementen en nieuwe allianties met
onverwachte sectoren.
Partners
V.d. Klundert, Panorama Natuur, Gyrinus Advies, Probos, Stichting
Klimaatlandschappen Nederland, AgentschapNL, Ministerie van
EL&I, Hans Kamerbeek, Christien Meindertsma, 4Sight, Schuttelaar
en Partners.

Uitzichtgarantie

Het concept
Basisgedachte is het vestigen van een recht op uitzicht als een privaatrechtelijk proces dat zonder tussenkomst van overheden wordt gerealiseerd. Een bewoner vraagt een blijvend vrij uitzicht vanuit zijn huis
(stel voor 15 jaar) en een agrariër (of een ander) die de grond bezit
waarop de bewoner uitkijkt, biedt dit uitzicht aan in ruil voor een
vergoeding. Dit recht op uitzicht wordt bij de notaris gevestigd en
ingeschreven in het Kadaster. Op de grond van de agrariër rust dan
een erfdienstbaarheid. Een gemeente die op de grond van de agrariër
wil bouwen, zal dit recht op uitzicht door de rechter moeten laten
onteigenen dan wel dit recht van de eigenaar moeten afkopen. In
praktijksituaties zal het al gauw een netwerk van bewoners en boeren
betreffen die gezamenlijk en wederzijds contracten over uitzichtgarantie afsluiten.
Toepassing van dit instrument lijkt zowel voor de bewoners die een
vrij uitzicht op het landschap hebben als voor de betrokken boeren
aantrekkelijk. Boeren kunnen de vergoeding benutten als alternatief
voor bedrijfsintensivering of voor landschapsbeheer; dit laatste met
name als dit onder de condities van het contract valt. Ook kan
uitzichtgarantie de schaarse groene ruimte beschermen; een dekkend
stelsel van uitzichtgaranties maakt het (aanzienlijk) lastiger om de
bestemming van open ruimte te veranderen.
Stand van zaken
Samen met geïnteresseerde partijen (Nationaal Groenfonds en
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei) en in samenspraak met de
WERV-gemeenten (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) is in
2010 gewerkt aan een haalbaarheidsstudie. De resultaten daarvan zijn
positief. Daarmee is de volgende stap gezet naar het werken aan de
realisatie van de eerste contracten.
Activiteiten 2011
In 2011 zal de focus liggen op het afsluiten van de eerste overeen
komsten.
Partners
Nationaal Groenfonds, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei,
WERV-gemeenten.

73

74

Biomassa als drager van het Landschap

Het concept
Dit concept wil biomassa op regionale schaal inzetten als krachtige
drager van landschapsbehoud en -ontwikkeling. Biomassa wordt
daarbij beschouwd als grondstof voor een productieketen waarin een
opeenvolging van hoogwaardige grondstoffen, (transport-)brandstoffen, energie en warmte wordt geproduceerd. Dit levert een wezenlijke
bijdrage aan de doelstellingen op het gebied van de Biobased
Economy. Voor boeren en andere grondeigenaren en beheerders van
het landschap zou deze optie zowel onder de huidige condities als na
aanpassing van het bouwplan aanvullende inkomsten kunnen opleveren of besparingen kunnen genereren. Aanvullend zou hiermee ook
biomassa vanuit de stedelijke kernen een hoogwaardigere toepassing
kunnen krijgen. Voor de bewoners kan hiermee door een gedeeltelijke
omschakeling naar duurzaam energiegebruik, het begrip duurzaamheid een concretere betekenis krijgen. In mentaal opzicht kan het de
verbinding van burgers met het omringende landschap versterken.
Daarmee kan het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van dat
landschap verder worden versterkt.
In dit concept is bewust gekozen voor een pilot in een van de EL&Ivoorbeeldgebieden Landschap. Voor InnovatieNetwerk is deze verkenning niet alleen inhoudelijk interessant om te begrijpen welke mogelijkheden biomassa kent voor nieuwe verdienmodellen en nieuwe
vormen van draagvlak, maar ook zal uit dit project blijken in hoeverre
beleidsmatige keuzes inzake de stimulering van duurzame energie en
andere toepassingen in de biobased economy en beleidsmatige keuzes
inzake landschap met elkaar verenigbaar zijn. Door dit project uit te
voeren in een van de voorbeeldgebieden Landschap kan een bijdrage
worden geleverd aan de optimalisatie van EL&I-beleid op het gebied
van landschap en op het gebied van de Biobased Economy.
Stand van zaken
In het binnenveld (het gebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en
Veenendaal) wordt een veldoriëntatie uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie heeft als inzet na te gaan of er inderdaad perspectief zit in biomassaproductie en -verwerking op de schaal van het individuele bedrijfs
niveau, op schaal van het Binnenveld en op schaal van de regio (Food
Valley). De projectgroep van BTG en haar uitvoeringspartners is eind
2010 gestart. Vanuit de WERV-gemeenten en InnovatieNetwerk is
een begeleidingsgroep samengesteld.
Activiteiten 2011
Op basis van de haalbaarheidsstudie wil InnovatieNetwerk locale,
regionale en landelijke overheden adviseren over het bieden van meer
kansen voor praktijkinitiatieven die met biomassa een bijdrage
kunnen leveren aan doelstellingen op het gebied van duurzame
energie en landschap.
Partners
BTG Enschede, WERV-gemeenten.

Knooperven

Het concept
Op het platteland zijn twee belangrijke ontwikkelingen gaande:
boeren stoppen en burgers trekken naar het platteland. Dit biedt
zowel kansen op het vlak van de landschapsontwikkeling als ter
verdere versterking van de agrarische structuur. Een verrassende en
niet-alledaagse combinatie die door velen als onmogelijk wordt
ervaren. Knooperven zijn boerenerven die door middel van paden en
beplanting met elkaar verbonden zijn. Het Knooperf organiseert als
het ware het landschap met zijn tentakels van routes en beplantingen,
en vormt op die manier het ordenend principe voor het buitengebied
in Twente. De uitdaging in dit concept is om bedrijfsontwikkeling
mogelijk te maken in een kleinschalig landschap, en tegelijkertijd
burgers kansen te bieden om op grotere Knooperven te wonen en
verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer en onderhoud van de
karakteristieke beplanting die de Knooperven verbindt.
Stand van zaken
Samen met de provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen is het
concept ontwikkeld. Via de weg van ‘rekenen & tekenen’ is de haalbaarheid onderzocht. Voor de gemeente Tubbergen zijn de resultaten
van het ‘rekenen en tekenen’ aanleiding geweest om een eerste erf zelf
te verwerven en te ontwikkelen. Medio 2009 is het gelukt om het
eerste erf aan te kopen en is de ontwikkeling gestart.
De provincie Overijssel heeft Knooperven in haar Omgevingsvisie
opgenomen. Zij zien Knooperven als een manier om doelstellingen op
het gebied van versterking van het landschap, behoud van cultuurhistorie, recreatief medegebruik, versterking van de landbouwstructuur
en ontwikkelen van nieuw landelijke woonmilieus met elkaar te
verknopen.
De gemeenteraad van Tubbergen heeft in december 2010 besloten
het bestemmingsplan te gaan wijzigen en akkoord te gaan met het
ontwerp Knooperf De Veldboer.
Interesse in Noord-Brabant voor het concept heeft o.a. geleid tot
vragen van de D’66-statenfractie van Noord-Brabant. Zij hebben
Gedeputeerde Staten gevraagd om het concept ‘Knooperven’ te bestuderen en te bekijken of het systeem (of elementen hiervan) in Brabant
toepasbaar kan zijn en of er een proefproject gestart zou kunnen
worden.
Activiteiten 2011
InnovatieNetwerk zal in 2011 betrokken blijven bij de realisatie van
het eerste erf in de gemeente Tubbergen. De nieuwe bewoners zullen
naar verwachting in de tweede helft van 2011 aan de slag kunnen op
hun eigen Knooperf. Daarnaast zal samen met de partners ingezet
worden op het stimuleren van meer initiatieven, ook in andere
gemeenten in Overijssel. Ook toepassing van het concept buiten
Overijssel zal daar waar mogelijk met kennis en ervaring gestimuleerd
en gesteund worden.
Partners
Provincie Overijssel, Gemneete Tubbergen, Paridon&deGroot, Ziegler
architecten, Landschap Overijssel, EL&I, boeren.
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Tijdelijke natuur

Het concept
Tijdelijke natuur – natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen
zoals bedrijvigheid of wonen – biedt permanente winst voor mens én
natuur. De huidige wet- en regelgeving en de heersende beleidscultuur
houden ontwikkeling van tijdelijke natuurgebieden echter tegen.
Daarmee doen we onszelf in ecologisch en recreatief opzicht tekort.
In heel Nederland is ruim 35.000 hectare grond door overheden of
projectontwikkelaars aangekocht ten behoeve van woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen of ontgrondingen. Vaak gaat het om
voormalige landbouwgronden of opgespoten terreinen waarvan de
natuurwaarden bij aankoop of aanleg gering zijn. De toekomstige
bestemming is al vastgelegd in streek- en bestemmingsplannen, maar
het kan nog wel een aantal jaren (soms tien jaar of langer) duren
voordat de definitieve bestemming daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Al die tijd probeert de grondeigenaar angstvallig de natuur buiten de
deur te houden, door terreinen regelmatig om te ploegen of te
verpachten als landbouwgrond. Want komen er beschermde soorten
op het terrein af, dan kan hun aanwezigheid, met de wet in de hand,
gebruikt worden om verdere ontwikkelingen op het terrein tegen te
houden of te vertragen, of om compensatie te eisen.
Stand van zaken
Onderzoek onderbouwde de stelling dat tijdelijke natuur permanente
winst betekent voor de natuur. De juridische aspecten rondom
Tijdelijke Natuur zijn in kaart gebracht. Het advies is dat van tevoren
ontheffing gevraagd moet worden door een grondeigenaar voor het
te zijner tijd opruimen van de Tijdelijke Natuur, met als argument
dat dit in het belang van flora en fauna is. Dit betreft een nieuwe
juridische redeneerlijn.
Havenbedrijf Amsterdam heeft in het voorjaar van 2009 als eerste
grondeigenaar in Nederland een ontheffing Tijdelijke Natuur aangevraagd. De toenmalige minister van LNV heeft op 15 juli 2009 de
ontheffing verleend. In augustus 2009 is bezwaar aangetekend tegen de
ontheffing. Dit betekent de start van het ontwikkelen van jurisprudentie. Daaruit zal blijken of de door het Ministerie verleende ontheffing
ook stand houdt voor de rechter. Naar verwachting zal in het voorjaar
van 2011 de rechter een uitspraak doen. De gemeente Almelo en een
particulier ontwikkelaar (Geveke Roelofs project Eeserwold Steenwijk)
hebben een ontheffing ontvangen. Ook voor een aantal andere locaties
zijn ontheffingsaanvragen van de grondeigenaren in voorbereiding.
Activiteiten 2011
Volgen van de juridische toetsing door de rechter. Zo nodig eventuele
consequenties die de uitspraak zal hebben voor de verdere concept
ontwikkeling in kaart brengen en oplossingen zoeken. Inzetten op
verdere toepassing van het concept in de praktijk samen met het
Ministerie van EL&I.
Partners
EL&I, Bureau Stroming, Stichting Ark, IMI, Universiteit van
Maastricht, Haven van Amsterdam, Gemeente Almelo.

Tijdelijk Anders Bestemmen

Het concept
Ontwikkelingen in de toekomst worden steeds meer onvoorspelbaar
en de horizon die met enige zekerheid overzien kan worden lijkt steeds
korter te worden. Denk aan klimaatverandering. Dat het klimaat
verandert, is wel duidelijk, maar het is onbekend met welke consequenties precies rekening gehouden moet worden en in welk tempo.
Als ervan uitgegaan wordt dat de toekomst onvoorspelbaar is, moet
(ook) de ruimte flexibel ingericht worden. Want wat nu goed en duurzaam lijkt, kan over tien jaar onzin blijken te zijn. De omkering in het
concept ‘Tijdelijk Anders Bestemmen’ is dat de onzekerheid tot zekerheid gemaakt wordt: je gaat voor bepaalde tijd bouwen. Voor de tijd
die je denkt te kunnen overzien. Dat geldt voor huizen, maar ook voor
bedrijventerreinen en mogelijk infrastructuur. Daarmee geeft het
concept een antwoord op een onzekere toekomst, o.a. op het vlak
van klimaat in relatie tot ruimtegebruik.
Stand van zaken
Door Boomsma Innovations is het onderwerp nader verkend. Verder
is een workshop georganiseerd met een aantal experts. Daar is geconstateerd dat het concept veelbelovend is, en onder andere ingezet zou
kunnen worden in het rivierengebied, bij het omgaan met pieken in de
waterafvoer en de daarvoor in de toekomst benodigde ruimte. Op
sommige plekken zou tijdelijk gebouwd kunnen worden, om te zijner
tijd − als er meer ruimte voor water nodig is − die bebouwing weer te
laten verdwijnen. Maar ook in gebieden waar vooralsnog vanwege
bevolkingsgroei en gezinsverdunning extra woningen nodig zijn, maar
waar een gerede kans bestaat dat die extra woningen in de toekomst
overbodig zijn, zou tijdelijk bouwen soelaas kunnen bieden. Urgente
knelpunten waarvoor een oplossing gezocht moet worden, zijn onder
meer de regelgeving (nu is ‘tijdelijk’ in de regelgeving maximaal vijf
jaar) en het grondbeleid (de waardestijging van woningen daalt neer in
de grond, wat niet meer mogelijk is als woningen en grond ontkoppeld
worden).
In 2009 is rond dit concept een samenwerking gestart met WINN
(Waterinnovatie Rijkswaterstaat). In WINN-verband zijn mede
werkers van Deltares, RWS en het ministerie van Infrastructuur
en Milieu actief. Meer informatie is te vinden op de website
www.tijdelijkandersbestemmen.nl.
Activiteiten 2011
In 2011 wordt er een manifestatie georganiseerd om resultaten voor
het voetlicht en in discussie te brengen. Daar zullen ook partijen zich
presenteren die het gedachtegoed omarmen en er verder aan gaan
werken.
Partners
WINN, CURnet, Dura Vermeer, Boomsma Innovations.
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HerInnerd Groen

Het concept
In het concept “HerInnerd Groen” beproeven we een nieuwe wijze van
burgerparticipatie, waarbij afstand wordt genomen van de gangbare
focus op doelgroepen en hun uiteenlopende wensen en verlangens.
In het project vertellen bewoners elkaar hun jeugdherinneringen over
natuur en groen. Uit deze verhalen worden universele waarden naar
boven gehaald die vervolgens vertaald worden naar een ontwerp voor
de buitenruimte. Dit moet leiden tot een gemeenschappelijk gedragen
inrichting van de groene, openbare ruimte.
Het is hierbij de bedoeling om de waardering voor en betrokkenheid
bij de buitenruimte maar ook tussen de bewoners onderling te stimuleren.
Voor de grote, vaak cultureel bepaalde, verschillen die tussen de
diverse leeftijds- en bevolkingsgroepen in Nederland bestaan, kan
natuur een bindende, universele kracht zijn. Groene ruimten kunnen
daarom een belangrijke functie vervullen bij het bevorderen van integratie, sociale cohesie en het welbevinden van burgers.
Stand van zaken
Het concept is als pilot toegepast in de wijk Wielwijk (Dordrecht), voor
een – nog – braakliggend stuk grond langs de A16. Bewoners in dit
gebied hebben via hun eigen jeugdherinneringen aan groen de bouwstenen aangeleverd voor een ontwerp van de inrichting dit stuk grond.
Ofschoon het de oorspronkelijke insteek van de pilot was om op basis
van het ontwerp een tijdelijke inrichting te realiseren, heeft de
gemeente in 2010 gekozen voor permanente inrichting, en daarbij het
‘bewonersontwerp’ als uitgangspunt te nemen. De ‘prijs’ die we voor
deze meevaller hebben moeten betalen is vertraging van fysieke aanleg
van de ontworpen ‘Tuin der Herinnering’, aangezien de tuin nu volledig ingepast moest worden in plannen voor de omgeving van de tuin.
De aanleg van de tuin is gestart in november en zal naar verwachting
tot in het voorjaar 2011 duren.
Activiteiten 2011
Met de start van de fysieke aanleg is een belangrijke mijlpaal in de
pilot bereikt: het point of no return. Om dit moment te markeren is
begonnen met het vastleggen van de ervaringen tot nu toe, en het
opstellen van een stappenplan. Deze rapportage heeft als doel de
aanpak beschikbaar te maken voor geïnteresseerde gemeenten en
woningbouwverenigingen. Het is nadrukkelijk een tussenstand. De
effectiviteit van de herinneringen-aanpak zal pas duidelijk worden als
de bewoners ‘hun’ tuin daadwerkelijk gebruiken. Al in 2009 zijn
afspraken gemaakt met Cailin partners over de wijze waarop dit
gebruik gemonitord wordt. Deze monitoring zal in de tweede helft
van 2011 plaatsvinden en maakt onderdeel uit van de definitieve
evaluatie van de aanpak. Dan zal het vervolg geschreven kunnen
worden op de tussen rapportage.
Partners
Buitenkans, Gemeente Dordrecht, Bewoners Wielwijk,
Woningbouwcorporatie Woonbron, Cailin partners, ROB
Buitenruimte, Woonactief, Tinkstar.

Volkstuinen als groene motor

Het concept
In en om grote steden, maar ook in meer rurale gebieden, komt
de ruimte voor groen en ontspanning vaak onder druk te staan.
Volkstuinen vervullen voor de stedelijke leefomgeving en voor veel
stadsbewoners een belangrijke rol.
Ondanks politieke ambities en landelijke, regionale en locale beleidsplannen, neemt het areaal aan volkstuinen in Nederland gestaag af.
Ook trekken volkstuinen steeds meer een uiteenlopend publiek. Voor
een breed maatschappelijk draagvlak en recreatie- en educatiemogelijkheden positief, maar er vindt een ook verdringing plaats van de
oorspronkelijke volkstuingebruikers (ouderen, allochtonen en minder
hoog opgeleiden). De huidige volkstuinen zijn veelal monofunctioneel
(het verbouwen van groenten, fruit en sierbloemen).
In dit concept worden de goede elementen van een traditionele volkstuin (een areaal met bloemen of gewassen dat door burgers wordt
beheerd) gecombineerd met de publieke toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van een park, waarbij het beheer van het park deels kan
worden uitgevoerd door gebruikers. De tuinen zijn als het ware de
private perken, en de paden dienen om die perken voor een breed
publiek beleefbaar te maken. Door deze combinatie worden volks
tuinen ook aantrekkelijk voor degenen die niet tuinieren, kan meer
publiek groen in de buurt van steden gerealiseerd worden, en wordt
beter tegemoetgekomen aan de grote vraag naar tuinen.
Stand van zaken
H+N+S heeft in 2008 voorbeelden beschreven uit binnen- en buitenland die laten zien dat volkstuinen een rol kunnen vervullen zoals
hierboven beschreven. Die voorbeelden zijn in Nederland nog in zeer
beperkte mate. Het resultaat van de studie is op onze website beschikbaar. Er is een Conceptwijzer gemaakt over het gedachtegoed rond
‘Volkstuinen als groene motor’. Deze is aan alle gemeenten in
Nederland toegestuurd.
Er is gezocht naar gebieden waarin het gedachtegoed in de praktijk
gebracht kan worden. In 2009 heeft H+N+S met een ontwerp voor
een concrete situatie (de verplaatsing van een volkstuinencomplex in
de gemeente Leudal) invulling gegeven aan een aantal ontwerp- en
gebruiksprincipes voor volkstuinen. Queeste Architecten is gestart
met de interactieve planvorming voor de Kanaalzone in Den Haag,
waarbij een mulitifunctionele inrichting en beheer centraal staan.
Activiteiten 2011
Er wordt verder gewerkt de realisatie van inspirerende praktijken.
In 2011 wordt een ontwerp van InnovatieNetwerk voor een multifunctionele en levensloopbestendige volkstuin in de gemeente Leudal
in de praktijk gerealiseerd en wordt een uit een bewonersconsultatie
voortgekomen voorstel voor een multifunctionele groenblauwe zone
in Den Haag aan de gemeente gepresenteerd.
Partners
H+N+S Landschapsarchitecten, Queeste Architecten, gemeente
Leudal, gemeente Den Haag.
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WijkenvoorKinderen.nl

Het concept
Dit concept maakt het mogelijk een bestaande stadswijk door en voor
kinderen te laten (her)inrichten. In de huidige tijd zijn het de belangen,
wensen en ideeën van volwassenen die de inrichting van de openbare
ruimte bepalen. Parkeren kan dan bijvoorbeeld een belangrijker plaats
krijgen dan de ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Ook groen
moet vaak wijken voor bebouwing of infrastructuur. Dit terwijl onderzoek steeds duidelijker aantoont dat (groene) ruimte voor kinderen
essentieel is voor voldoende beweging en een goede ontwikkeling. En
een gezonde wijk voor kinderen betekent een gezonde wijk voor ons
allemaal. Om wijken te maken die echt voor kinderen zijn, hanteert het
concept WijkenvoorKinderen.nl de volgende uitgangspunten:
• De doelgroep zijn de kinderen die wonen in (sterk) verstedelijkte
woongebieden.
• Groen is een belangrijk onderdeel van de buitenruimte. Naast de
bovenstaande voordelen voor kinderen ontstresst groen bij volwassenen, bevordert het bewegen en ontmoeten, “verzacht” het de
hardstedelijke omgeving, zuivert het de lucht en koelt het de stad.
• De kinderen hebben het ‘initiatiefrecht’ bij de inrichting en toerusting van de buitenruimte. Hun activiteiten zijn dus leidend.
• De professionals die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
buitenruimte reageren versterkend op wat de kinderen doen of
zouden willen doen in de buitenruimte. Samen realiseren zij de
gewenste veranderingen en toevoegingen aan de openbare ruimte.
Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en kennis die in de samen
leving zelf aanwezig zijn.
Stand van zaken
In 2010 is gestart met proefneming van het concept via drie pilotwijken
(Bouwmeesterbuurt en Stedenwijk Noord in Almere, Landlustbuurt
in Amsterdam). Ter ondersteuning van de pilot is voor de drie wijken
een aangepast versie van de site Wijkenvoorkinderen.nl gemaakt –
sites die de mogelijkheid bieden om (ook) via het web de wijkactiviteiten van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Projectleider Van
Zon houdt via een eigen weblog (www.wijkenvoorkinderen.info) de
ervaringen met de opbouw van de pilot bij.
Met de Kleine Directeur, een jonge onderneming die brainstormsessies organiseert met jongeren in de basisschoolleeftijd, is een ideeën
sessie gehouden met jongeren in de Landlustbuurt (Amsterdam) over
de (her-)inrichting van een groot verkeersplein in deze buurt (het
Karel Doormanplein).
Activiteiten 2011
Het eerste kwartaal van 2011 benutten we om de pilot in de drie
wijken in zoverre af te kunnen ronden dat we de balans op kunnen
maken van de potentie van het concept. Afhankelijk van de resultaten
van deze beoordeling beslist InnovatieNetwerk over zijn verdere rol en
activiteiten rond het concept.
Partners
Van Zon Advies, Gemeente Almere, Stadsdeel West, Mobillion,
De Kleine Directeur, De Bakkerij.

Gezonde Wijk (deelconcept 7Klapper)

Het concept
Gezondheids problemen ontstaan steeds vaker door een combinatie
van een ongezond voedingspatroon en te weinig beweging. Via diëten,
sportprogramma’s en allerhande vormen van voedings- en gezondheidsvoorlichting wordt geprobeerd dit proces te keren. Maar ondertussen ontwikkelt de leefomgeving zich in een heel andere richting:
die prikkelt steeds minder tot bewegen en tot andere voedingspatronen. Het concept Gezonde Wijk is erop gericht de alledaagse leefomgeving zó anders in te richten dat deze juist wél stimuleert tot gezonde
leefstijlen.
Het concept Gezonde Wijk zoekt naar oplossingen om de directe leefomgeving gezond(er) te maken. Het is bewezen dat groen in de directe
woonomgeving positieve invloed heeft op mensen. Zo zijn mensen
met een groengebied in de nabijheid eerder geneigd om te gaan
wandelen of hardlopen. Daarnaast heeft de beleving van groen een
positieve werking op onze geestelijke gezondheid. Maar er is meer dan
de aanwezigheid van groen. Er moet ook worden gekeken naar
bijvoorbeeld de inrichting en de toegankelijkheid van wijken.
Hiervoor werkt InnovatieNetwerk samen met meerdere partijen zoals
projectontwikkelaars, gezondheidsinstellingen, kunstenaars, en architecten. Allemaal partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan een ‘slimme wijk’ waar een gezonde leefstijl makkelijk en aantrekkelijk wordt: samen of alleen. Er wordt binnen het thema Gezonde
Wijk niet alleen gekeken naar de wijk, maar ook naar de omgeving.
Want in de omgeving liggen vaak aantrekkelijke mogelijkheden die
nauwelijks worden benut.

Stand van zaken
In 2010 is geïnvesteerd in de overdracht van één deelconcept (de
7klapper). Een ander deelconcept, WijkenvoorKinderen.nl, is in 2010
in de pilotfase gekomen en ‘ge-upgrade’ tot zelfstandig concept – zie
de afzonderlijke conceptbeschrijving.
Het deelconcept 7Klapper is door de ontwikkelaar (DS
Landschapsarchitecten) nader uitgewerkt. Het beoogt een serie laagdrempelige, eenvoudig uitvoerbare en gemakkelijk overdraagbare
buitenactiviteiten in een wijk te bundelen. Gesprekken met potentiële
‘hosting-partijen’ hebben er uiteindelijk toe geleid dat Stichting
Veldwerk Nederland als de meest geschikte uit de bus is gekomen. De
daadwerkelijke overdracht vergt nog lichte bijstelling en nadere documentatie van het concept. De eerdere verwachting dat het concept in
2010 afgesloten kon worden is daardoor net niet uitgekomen.
Activiteiten 2011
Het werk aan de 7-Klapper zal volledig in het teken staan van de
overdracht aan partijen die zich het concept kunnen en willen toeeigenen. Naar verwachting zal dit reeds in het eerste kwartaal van
2011 gerealiseerd zijn.
Partners
DS Landschapsarchitecten, gemeente Alphen a/d Rijn, Veldwerk
Nederland.
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Groene scan

Het concept
Mede naar aanleiding van de economische crisis wordt in brede kring
gepleit voor fundamentele veranderingen binnen ons financiële en
economische systeem. Een van de punten die daarbij veel aandacht
krijgt, is het feit dat ons economisch systeem blijkt geeft van een
beperkte kijk op wat van waarde is. Zo worden negatieve effecten van
economische activiteiten, zoals effecten op het milieu, doorgaans niet
of slechts voor een deel meegerekend in de kostprijs. Tegelijkertijd
worden waardevolle zaken, zoals vrijwilligerswerk, niet gewaardeerd.
Dit is aanleiding geweest om een project te starten onder de naam
‘Groene Scan’. Doel is een concreet gebied (als pilot is SchouwenDuiveland gekozen) door te meten, met als uitgangspunt dat alles wat
van waarde is ook wordt gewaardeerd, zowel in positieve als in negatieve zin. Daartoe zullen nieuwe waarderingsmaatstaven worden
ontwikkeld. Vervolgens zullen de uitkomsten van deze scan worden
vergeleken met gegevens van economische ontwikkeling en vooruitgang zoals tot nu toe binnen het economisch systeem toegepast. De
vergelijking moet vooral inzicht geven in kritische omslagpunten,
waarna aansluitend nieuwe concepten worden ontwikkeld voor koppelings- en verrekensystemen die kunnen bijdragen aan een zowel
sociaal als ecologisch duurzaam economisch systeem. Daarnaast is het
de bedoeling om de methodiek ook als instrument uit te werken en
toegankelijk en bruikbaar te maken voor andere regio’s.
Stand van zaken
In 2010 is opdracht gegeven aan DHV de Groene Scan uit te voeren.
De aandacht concentreert zich op vier terreinen: natuur/landschap,
gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. Het project wordt uitgevoerd
in samenwerking met de Provincie Zeeland. Het project past binnen
een internationaal project dat op Schouwen-Duiveland van start gaat.
Dat Europees project (‘Climate Proof Areas’) heeft tot doel regio’s
klimaatbestendig te maken. Het kent een zodanig brede opzet dat
initiatieven om tot een duurzame economie te komen en bestaande
economische bedrijvigheid door te lichten, daar heel goed bij aansluiten. Met de gemeente Schouwen-Duiveland zijn afspraken gemaakt
over aanlevering van gegevens die nodig zijn om de scan uit te voeren.
Het rapport verschijnt begin 2011.
Activiteiten 2011
Op basis van de eindrapportage zal worden bezien of de gevolgde
aanpak kan worden uitgewerkt in een meetinstrument waarmee
gemeenten c.q. regio’s inzicht kunnen krijgen in duurzaamheid. In dat
geval ligt het voor de hand het instrument te communiceren naar
gemeenten, regio’s en provincies. Daartoe zal alsdan samenwerking
worden gezocht met de VNG en het IPO. Daarnaast zal worden
verkend of op enkele terreinen nieuwe concepten kunnen worden
ontwikkeld die tot doel hebben verbindingen aan te brengen tussen
wat van waarde is maar thans buiten het gangbare economische
systeem valt en het economisch systeem.
Partners
Provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland, DHV.

Lokaal gezondheidssysteem

Het concept
De uitdaging is een gezondheidsconcept te ontwikkelen waarbij vraag
en aanbod maximaal op lokaal niveau worden verbonden en afhankelijkheden van grootschalige zorgvoorzieningen zoveel mogelijk worden
teruggedrongen. Het concept is institutioneel van karakter en heeft
zowel betrekking op fysieke, geestelijke als sociale gezondheid.
Aanleiding vormt de ontwikkeling waarbij zorgbehoeften in plattelandskernen, mede als gevolg van de vergrijzing, sterk toenemen
terwijl tegelijkertijd als gevolg van schaalvergroting voorzieningen
in kleine kernen steeds meer verdwijnen. Ook speelt mee dat veel
gezondheidsklachten psychosomatisch van aard zijn en een plattelandsomgeving goede mogelijkheden biedt (landbouw, natuur, rust)
voor herstel en genezing. Binnen het te ontwikkelen concept zullen
deze mogelijkheden voluit worden benut. Realisering van het ontwerp
zal zowel gevolgen hebben op organisatorisch vlak als uitnodigen voor
nieuwe vormen van financiering.
Stand van zaken
In 2010 is opdracht verstrekt aan Bureau Buitenkans om een ontwerp
te maken.
Activiteiten 2011
Het ontwerp komt voorjaar 2011 beschikbaar. Aansluitend zal het
onderwerp van bespreking zijn met reeds bij het project partijen met
als doel het daadwerkelijk in praktijk te brengen. Ook zal het ontwerp
dan breder worden gecommuniceerd.
Partners
Huisartsen, zorg- en welzijnsinstellingen en een particuliere stichting
in de dorpen Roggel en Neer (Midden-Limburg), Bureau Buitenkans.
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Laagwaterbeheer 2.0.

Het concept
Nederland heeft zoet water in overvloed, ook in zeer droge zomers.
Toch ervaren we dan soms tekorten. Klimaatverandering zal dit
probleem verergeren. Een nieuwe waterverdeling kan deze problemen
op duurzame wijze oplossen en biedt bovendien kansen voor meer
ruimtelijke kwaliteit.
De oplossing kan gezocht worden in het reactiveren van twee oude
rivierlopen door het Groene Hart: de Kromme Rijn en de Hollandse
IJssel. Door die, samen met de Lek, in te zetten voor de zoetwatervoorziening ligt op 5 punten winst in het verschiet:
• alle gebruikers krijgen de garantie dat ze voldoende zoet water
krijgen;
• de watervoorziening wordt robuust en klimaatbestendig;
• de gereactiveerde rivierlopen leveren nieuwe kansen voor natuur,
mooi wonen en bedrijvigheid;
• verhogen van het IJsselmeerpeil (zoetwateropslag) en de nadelen
die dat heeft voor o.a. natuur en landschap, kan worden vermeden;
• er kan meer rivierwater naar de Zeeuws-Zuid-Hollandse Delta
worden geleid. Dit opent de route naar grootschalig herstel van de
getijdendynamiek en geleidelijke zoet-zout overgangen in de Delta.
Dit concept kan ook een antwoord zijn op de verkwisting van rivier
water. Voor dit probleem is in 2010 door WNF en DHV aandacht
gevraagd. Zie ook het WNF-persbericht ‘Nederland verkwist rivier
water’.
Stand van zaken
In 2010 heeft InnovatieNetwerk samen met Bureau Stroming het idee
uitgewerkt en in debat gebracht met een aantal deskundigen en
belanghebbende waterschappen.
Activiteiten 2011
Verdere uitwerking van het concept, mede afhankelijk van de mogelijkheden tot samenwerking met betrokken waterschappen.
Basis voor de nader af te spreken samenwerking is een uit te brengen
“Questions and Anwers” document waarin aan de orde komen (a)
welke van de in de discussies tot op heden gestelde vragen echt kwesties aansnijden die de haalbaarheid van het idee beïnvloeden (b) voor
zover ze dat doen: of die vragen dan op grond van snel te mobiliseren
kennis te beantwoorden zijn of (c) welke relevante vragen echt nieuw
onderzoek vragen.
Partners
Bureau Stroming.

Bijlage 3:
Concepten Domein
‘Voeding’
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Stadslandbouw

Het concept
Welke nieuwe verbindingen kunnen er worden gelegd tussen stad en
platteland, waarbij de potenties van de landbouw volop worden benut.
Terwijl in de landbouw traditioneel aanbodsturing centraal staat, vormt
bij stadslandbouw vraagsturing het uitgangspunt. De vernieuwing zal
met name institutioneel van karakter zijn. Het gaat om nieuwe organisatievormen, zodat uiteindelijk sprake zal zijn van een zelfstandige structuur waarin vormen van stadslandbouw zowel organisatorisch als financieel onafhankelijk van de overheid kunnen functioneren.
Stand van zaken
Tuinen van West
In Amsterdam is najaar 2010 de tweede fase van het Project “Tuinen
van West” afgerond: een ontwerp voor een gebied van ongeveer 600 ha
tussen Amsterdam-West en Halfweg met als uitgangspunt de vraag hoe
dit gebied maximaal kan bijdragen aan realisering van stedelijke ambities en oplossing van stedelijke problemen. Nadat in fase 1 de (systeem)
innovatieve opgaven zijn benoemd heeft in fase 2 een creativiteitslag
plaatsgevonden. Rond vier thema’s (voeding, gezondheid, werkgelegenheid en educatie) zijn vernieuwende ideeën verzameld. Aansluitend
heeft een integratieslag plaatsgevonden met als doel thema’s onderling
te verbinden en aldus een basis te krijgen voor businesscases.
Overvecht
Permacultuur als basis voor voedselproductie waarin nieuwe sociale
verbanden worden gerealiseerd. In 2010 is een verkenning uitgevoerd
naar de mogelijkheden voor stadslandbouw in de wijk Overvecht te
Utrecht. De resultaten zijn besproken met het gemeentebestuur. Er is
vanuit Utrecht belangstelling voor een ontwerp dat is gebaseerd op
zelfbeheer van publieke ruimte. Een ontwerpopdracht wordt thans in
overleg met Utrecht voorbereid.
Activiteiten 2011
Tuinen van West: Bij positieve bestuurlijke besluitvorming zal in
2011 worden gewerkt aan het opstellen van businesscases. Deze zullen
zowel betrekking hebben op afzonderlijke ondernemingen als op het
gebied als geheel. In de vierde fase is de vertaling van businesscases in
businessplannen aan de orde. De samenwerkingsovereenkomst tussen
InnovatieNetwerk en Amsterdam beperkt zich vooralsnog tot de eerste
drie fasen
Overvecht: Op basis van de te formuleren ontwerpopdracht zal in 2011
een ontwerp worden gemaakt voor een privaat beheer van de publieke
ruimte. Partijen waarmee tijdens de verkenningsopdracht contacten zijn
gelegd zullen bij het maken van het ontwerp actief worden betrokken.
Partners
Tuinen van West: o.a. gemeente Amsterdam, Cordaan,
Woningcorporatie Ymere, Vereniging Boerenstadswens, Bond van
Volkstuinders, Dorpsraden van Badhoevedorp en Zwanenburg
Halfweg, Schooltuinen Nieuw West, ANMEC
Overvecht: o.a. gemeente Utrecht, GG&GD Utrecht, Lekker Utregs,
Milieupunt Overvecht, Powerschool, Stichting Aarde, Nieuwe
Hollandse Waterlinie, Prestatiewinkel de Wissel.

De zingevende kas

Het concept
Glastuinbouw vindt in toenemende mate plaats op grootschalige
terreinen buiten de bebouwde omgeving. De afstand tussen glastuinbouw en samenleving neemt daardoor toe, wat op termijn een risico
betekenen voor de maatschappelijke verblijfvergunning en een
vervreemding van de consument. Kunnen kassen in de stad de sector
weer dichter bij de samenleving brengen én een bijdrage leveren aan
de leefbaarheid in de stad? Maatschappelijke bijdragen op het vlak van
lokale voedselproductie, ouderenzorg, reïntegratie en duurzaamheidsoplossingen (bijv. thermische schil van gebouw verbeteren). Van
kassen buiten de stad naar zingevende kassen in de stad.
Stand van Zaken
In opdracht van InnovatieNetwerk/SIGN en Vestia is door Except een
verkenning uitgevoerd getiteld “Duurzaam en gelukkig Schiebroek
2040. Dit leverde verschillende interessante ideeën op. De rapportage
bestaat uit een Visieboek en een Ingrediënten boek. In een eerste
vervolg hebben we ons vooral gericht op ouderen, waarvoor zingeving
en sociale aspecten van groot belang zijn. De tuinbouw heeft tal van
technische oplossingen om mensen tot op hoge leeftijd actief bezig te
kunnen laten zijn met planten. Zowel productief als puur voor de
hobby. We hebben dit de voorlopige titel de ‘plukrollator’ meegegeven.
Voor Bouwen met groen en glas liggen hier interessante opties om
zorgcomplexen te vergroenen en te verblijden. We hebben het
programmateam ‘Bouwen met Groen en Glas’ gevraagd marktonderzoek te doen naar de financierbaarheid van de ‘ Plukrollator’. Om
welke doelgroepen gaat het (verzorgingstehuizen, demente bejaarden,
GGZ-instellingen) en welke financieringsstromen zijn er mogelijk om
tuinbouw een zingevende rol te laten vervullen.
Activiteiten 2011
We gaan verder onderzoeken hoe we zorg en tuinbouw kunnen
combineren, al dan niet in Schiebroek.
Partners
SIGN, Vestia, EXCEPT, Programmateam Bouwen met Groen en
Glas (Stichting Living Daylights).
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Samen Goed Eten

Het concept
Samen Goed Eten is de parapluterm voor een benadering die beoogt
onze geïndividualiseerde eetcultuur te doorbreken. Het is de ambitie
om concepten te ontwikkelen waarin ruimte ontstaat voor de meerwaarde van samen eten. We kijken goed naar praktijkvoorbeelden
waar Samen Goed Eten wél van de grond komt: wat kunnen we leren
van die goede uitzonderingen om te zorgen dat Samen Goed Eten
overal de regel wordt?
Mede voortbouwend op het succes van Smaaklessen kiezen we hierbij
voor de eetcultuur op basisscholen. En dan in het bijzonder voor de
lunch omdat dit het moment is waarop veel kinderen aan hun lot
overgelaten worden én er zoveel kansen liggen om de sociale, pedagogische en voedingskundige merites van een gezamenlijke lunchmaaltijd te benutten. Nederland is een van de weinige landen in Europa
waar schoolmaaltijden niet standaard zijn. Een gevolg is dat een grote
groep basisscholieren niet of slecht gevoed de schooldag doorbrengen.
De opgave die we ons gesteld hebben is om het belang van samen
goed eten bij zoveel mogelijk scholen te agenderen, én te laten zien wat
ouders, leerkrachten en bestuurders kunnen doen (veel) om op hun
eigen school een lunchcultuur te realiseren.
Stand van zaken
In 2010 is in het kader van Samen Goed Eten geïnvesteerd in twee
samenhangende projecten:
Naar scholen om op te eten: het realiseren van een cultuur van samen
goed eten op basisscholen. In de week van de smaak is een tweede pilot
gehouden met een nieuwe vorm van ‘lunchdragers’ (dabba’s of tiffins)
waarmee het voor kinderen eenvoudig en aantrekkelijk wordt om voor
en met elkaar de lunch te maken, al dan niet met hulp van ouders.
Ambitieuzer is het concept Nationaal schoollunchprogramma: een
landelijk financieel en organisatorisch kader voor scholen die hun
leerlingen een goede lunchmaaltijd willen kunnen aanbieden.
Voedingszorg op scholen voor Langdurig Zieke Kinderen
(LZK-scholen). Door financieringsproblemen zijn inmiddels de
meeste LZK-scholen gedwongen de lunchvoorziening te staken. Het
project richt zich erop de financieringssystematiek op een meer structurele leest te schoeien.
Activiteiten 2011
Voor de twee genoemde projecten zetten we in 2011 vervolgstappen:
Naar scholen om op te eten: De haalbaarheid van een nationaal
schoollunchprogramma onderzoeken, bij goede uitkomst voorbe
reidingen treffen voor een uitvoeringsorganisatie, en communicatieproducten ontwikkelen voor het projectnetwerk.
Voedingszorg LZK-scholen: Inrichten en starten van een kleine
organisatie die de nieuwe financieringsmethode vorm en inhoud geeft.
Partners
NIGZ, Start-U-Up, LZK-scholen, Tijd voor Eten, Vriendelijke
Keukens, ministerie EL&I, ministerie VWS, Argumentenfabriek,
EUR Sophia Kinderziekenhuis, SEO Economisch Onderzoek,
PIT Actief, scholen, Smaaklessen, Voedingscentrum.

Kantine van de toekomst

Het concept
Bij de meeste beroepsopleidingen (van middelbaar tot hoger) waar
voedselbereiding een onderdeel is van het curriculum, staat de maaltijdvoorziening (vooral bij de lunch en de kleine pauzes) los van het
onderwijs. In veel gevallen is deze uitbesteed aan een cateringbedrijf.
Hierdoor kan het gebeuren dat leerlingen onderwijs krijgen in de
productie van gezonde, veilige en duurzaam geproduceerde voeding
maar vervolgens een lunch gebruiken die dat allerminst biedt. Het
omgekeerde kan ook: het cateringbedrijf spant zich in om een mooi
voedselpakket aan te bieden, maar ziet dat niet beloond door de klantleerlingen. Terwijl de gezamenlijke schoolmaaltijd dé gelegenheid is
om het geleerde in praktijk te brengen. De kantine van de toekomst
wil de scheiding tussen aanbieder en gebruiker doorbreken door de
maaltijdvoorziening integraal onderdeel van het onderwijs te maken.
De kantine (en de bijbehorende keuken) wordt een bijzonder leslokaal,
en een deel van het onderwijs-programma komt in het teken te staan
van de gezamenlijke maaltijd. In zo’n “Kantine van de Toekomst”
worden de faciliteiten van de school (productie, verwerking, presentatie en verkoop) opgenomen en bedrijfsmatig gerund. Dat betekent dat
er een fraaie leeromgeving met een veel betere binding met de praktijk
wordt opgezet. De verwachting is dat deze aanpak de leerlingen ook
nog eens zal aanzetten tot een bewuster en gezonder eetgedrag.
Stand van zaken
Het concept is vooreerst ontwikkeld voor realisatie binnen de HAS
Den Bosch. Ofschoon het toegesneden is op (deels) voedselgerelateerde beroepsopleidingen, verwachten we dat het inspiratie kan bieden
voor andere onderwijstypes.
In februari hebben studenten van de HAS Den Bosch, daarin ondersteund door Start-U-Up het aangepaste businessplan gepresenteerd
voor docenten, sectieleiders, de cateraar, leden van de hoofddirectie
van de HAS en InnovatieNetwerk. De plannen werden goed ontvangen. Door dit mooie resultaat staat het sein op groen voor de operationalisering. Projecleidster Vrijhof van de HAS heeft ten behoeve van
implementatie van het businessplan een team geformeerd, dat nauw
samenwerkt met de huidige cateraar in Den Bosch. Ook zijn er diverse
studenten gevonden die graag in het traject willen meelopen.
Start-U-Up is gestart met de productie van een ‘Handboek Soldaat’,
die als handleiding moet dienen voor de ‘Schoolkantine van de
Toekomst’ op basis van de modellen en plannen die met en voor de
HAS Den Bosch zijn opgesteld.
Activiteiten 2011
• Uitwerking van de business- en operationele plannen
• Uitbrengen van een conceptwijzer
• Uitbrengen van de rapportage (Handboek Soldaat) over de
vorderingen
• Verbreding van de activiteiten naar andere partijen en/of locaties
met het ‘Handboek Soldaat’ onder de arm.
Partners
HAS Den Bosch, Start-U-Up, De Valeouwe, CAH Dronten.
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Oerdis

Het concept
Oerdis reconstrueert het menu van onze verre voorouders om zo een
nieuw referentiekader voor gezonde voeding onder de aandacht te
brengen. Daarbij is gekozen voor de referentie van heel lang geleden.
Want hoewel wij in de loop van de evolutie qua biochemie weinig van
onze voorouders verschillen, is ons huidige voedingspatroon volledig
van hen vervreemd.
Aan de hand van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek (o.a. archeologisch, antropologisch, etnografisch) kan in beginsel het ‘dieet’ van onze
voorouders worden gereconstrueerd. Met die kennis kan vervolgens
door voedingsdeskundigen een ‘archetypische’ menukaart worden
opgesteld die mensen gemakkelijk moeten kunnen opnemen in hun
dagelijkse leven. Daarom ligt de nadruk van het concept Oerdis op de
praktische invulling ervan. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezonder voedingspatroon dat op grotere schaal wordt geïmplementeerd.
Stand van zaken
Met het verschijnen van het boekje Oerdis in 2009 zijn de achtergronden van het concept voldoende uitgewerkt en gecommuniceerd. Er is
een Oerdis website ontwikkeld die goed wordt bezocht, ook door een
Oerdis Nieuwsbrief die via de mail wordt verspreid. Het beheer van de
website is ondergebracht bij Landgoed Rhederoord. Zij geven nu
regelmatig goedbezochte workshops over Oerdis.
Wageningen UR heeft in het kader van hun communicatieweek
Food4You, Oerdis als onderwerp gekozen. Hiermee staat dit onderwerp niet alleen meer op de agenda van de Universiteit van Leiden,
Groningen en Maastricht.
Het Louis Bolk instituut heeft een promovenda aangesteld met Oerdis
als onderwerp. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een
review met alle Oerdisachtige literatuur die in een buitenlands peerreviewed tijdschrift zal moeten worden geplaatst.
Veel energie is gestoken in het vinden van financiering voor een
onderzoeksexperiment naar het effect van een Oerdis of paleodieet op
patiënten met het Metabool Syndroom. Die financiering is gevonden.
De resultaten zullen niet eerder dan in april 2011 worden verwacht.
Activiteiten 2011
• Productie van een Oerdis-rapportage met de resultaten van het
review artikel, de nieuwsbrieven aangevuld met de ervaringen van
Oerdis gebruikers en de resultaten van de pilot, zo mogelijk aangevuld met nieuwe Oerdismenu’s.
• Ondersteuning bij de ontwikkeling van een Oerdisvereniging
(voornamelijk bestuurlijk en communicatief).
• Ondersteuning bij de ontwikkeling van een grootschalig praktijkexperiment (interventie-studie).
• Ontwikkelen van een documentaire van het pilot experiment.
• Verbreding van het draagvlak van het concept en de implementatie
ervan.
Partners
Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, RU-Groningen, Landgoed
Rhederoord, Scriptum.

Waardenpas

Het concept
Iedereen heeft zijn eigen morele waarden. De ene persoon drinkt Max
Havelaar koffie, maar geeft wat minder geld uit aan eco-producten, de
andere persoon drinkt huismerk koffie maar wil per se onbespoten
groente en fruit. Beide personen hebben hun eigen morele voorkeuren.
Het is echter niet altijd eenvoudig om een keuze te maken. Er zijn
weliswaar vele keurmerken die consumenten hierbij van dienst zijn,
maar op de gemiddelde verpakking van een product staat maar weinig
(begrijpelijke) informatie over bijvoorbeeld de herkomst, de productiemethode, de milieubelasting, enzovoort.
De Waardenpas maakt het voor consumenten gemakkelijk om een
voor henzelf moreel verantwoorde keuze te maken bij hun aankopen.
Door toegevoegde informatie aan producten kunnen consumenten via
deze betaalpas controleren of hun koopgedrag overeenkomt met hun
persoonlijke waarden. In discussies over verduurzaming van landbouw
en voedsel komen we niet verder dan vast te stellen dat er een spanning is tussen burger en consument ( “de burger wil verantwoorde
producten, maar koopt de consument die ook?”). Terwijl we weten
hoe lastig het is om die inspanning inzichtelijk en hanteerbaar te
maken voor de mensen zelf. Met een Waardenpas zien mensen in
welke mate die spanning ook voor hen zelf geldt en wat zij er aan
kunnen (en willen!) doen. Een Waardenpas individualiseert daarmee
een dilemma wat nu nog blijft steken in abstracties en morele appèls.
Stand van zaken
Het media-bedrijf Q42 heeft een nieuwe waardenpas-site gebouwd, en
een widget voor gebruik in de Hyves-gemeenschap. De productie van
beide onderdelen heft aanzienlijk langer geduurd dan verwacht. In
2010 is de Hyves-widget uiteindelijk bij diverse doelgroepen getest.
Conclusie daaruit is dat aanzienlijk meer inspanningen nodig zijn om
de vorming van een waardenpascommunity op gang te brengen. Dit
heeft een impasse in de ontwikkeling veroorzaakt, die evenwel is doorbroken via de samenwerking met een kleine marktpartij die werkt aan
een met Waardenpas heel goed vergelijkbaar concept (PlanetZer0).
Activiteiten 2011
2011 moet het jaar van de waarheid worden voor Waardenpas. De
samenwerking met PlanetZer0 wordt geïntensiveerd en uitgebreid met
verwante concepten en andere spelers in de voedselketen.
Partners
Haagse Hogeschool, PlanetZer0, Q42, RVU, ministerie EL&I,
Nederland Kennisland, SafeShopper.
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Celebrate Food/Lazuur

Het concept
Celebrate Food heeft als doel om consumenten en producenten op de
marktvloer nader tot elkaar te brengen om te bewerkstelligen dat:
• een meer vraaggestuurd aanbod ontstaat met behoud van ‘just in
time delivery’ via producentencoöperaties;
• zich een vorm van consumentenparticipatie ontwikkelt
(consumenten als vennoten);
• er meer bereidheid bij de consument gaat komen om een redelijke
prijs te betalen voor een goed product (fair share);
• er meer regionale en seizoensgebonden producten worden gebruikt
(vanwege hun versheid en kleine ecologische “footprint”);
• consumenten gemakkelijker bewust kiezen voor veilige, gezonde en
verantwoord geproduceerde voeding.
Binnen dit concept wordt ingezet op kleine spelers die essentieel zijn
om de leefbaarheid van kleinere woonkernen voor de toekomst te
kunnen behouden. Welke businessmodellen komen tegemoet aan deze
doelstellingen, en wat is nodig om deze in de praktijk te brengen?
Stand van zaken
Een van de best passende businessmodellen is uitgewerkt in Lazuur,
een concreet ontwerp voor een winkel, inclusief de daarbij horende
producenten-consumentenrelaties. Dit ontwerp heeft de belangstelling
getrokken van diverse partijen met realisatiekracht. Zo is in het kader
van de opzet van de Floriade overlegd met onder andere InVersNed,
het Groente en Fruit Bureau en ZLTO over het gebruik van het
Lazuur ontwerp bij de Floriade van 2012. Met hoofdrolspelers in de
ambulante handel is overlegd over de een markt nieuwe stijl in
Arnhem met een presentatie à la Lazuur. En in Venlo is belangstelling
ontstaan (bij de Plus Super en Scelta) om samen met de Gemeente
Venlo en verschillende randgemeenten een nieuwe supermarkt/mall
van 3.500 m2 naar het model van Lazuur te ontwikkelen.
De beste kansen op realisatie maakt evenwel een vestigingsplaats in
Wageningen. Buys & Ko werken momenteel in samenwerking met
InnovatieNetwerk de communicatie en vormgeving verder uit. De
gemeente Wageningen heeft toegezegd ondersteuning te bieden.
Met de realisatie van de Lazuur winkel (en aanzet tot een keten) wordt
het concept Celebrate Food afgesloten.
Activiteiten 2011
• Verdere uitwerking van de communicatie en operationalisering van
de beoogde eerste vestiging van een Lazuurwinkel/keten in
Wageningen.
• Ontwikkeling van een ‘Handboek Lazuur’ voor franchisenemers.
• Om de evolutie van het concept te documenteren brengen we in de
lente van 2011 Celebrate Food III uit.
Partners
Strategic Development Group, Doornroos, Gemeente Wageningen,
Buijs&Ko, Marketeers met een Missie, KNS, De Nieuwe Maat.

Streekstations

Het concept
Het concept ‘Streekstations’ maakt substantiële regionale afzet voor
regionaal geproduceerde producten mogelijk. Gebruikmakend van
bestaande consumentenstromen – de automobilist die zich dagelijks
over de Nederlandse snelweg door het landschap beweegt – is een
Streekstation de schakel tussen vraag en aanbod. Regionale inbedding
zorgt ervoor dat regionale structuren en identiteit worden versterkt.
Door onderlinge samenwerking in keten en op te bouwen relaties met
de consument jagen Streekstations vernieuwing in de regionale landbouw aan. Daarmee doorbreken we het schisma “kiezen tussen voedselproductie voor de wereldmarkt of overgaan tot verbrede landbouw
(= niet per se voedselgerelateerde nevendiensten op boerenbedrijf)”
en wordt landbouw naast producent van voedsel ook beheerder van
landschappen.
• Praktische uitgangspunten voor een Streekstation zijn o.a.:
• Het bevindt zich langs de A-snelweg en is zeer toegankelijk,
• Meer dan 50 procent van de productomzet komt uit een straal van
50 km (de regio),
• De snelweg levert regionale winst op
• Boeren en ambachtelijke/verwerkende ondernemers zijn direct
betrokken,
• Het levert een bijdrage aan de diversiteit en kwaliteit van het landschap.
Stand van zaken
In 2010 is ingezet op intensiveren van de samenwerkingsverbanden met
belanghebbende partijen, op het zoeken naar een pilotlocatie en het op
draagvlak bij RWS en het toenmalige ministerie van VenW. Door
verdergaande samenwerking met de gemeente Houten en het programma ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie” heeft de Business-case A27 ‘streektransferium Linieland verder gestalte gekregen. Streektransferium
Linieland is door Innovatieprogramma Mooi Nederland hoog gewaardeerd in de vorm van toekenning van een forse bijdrage in de projectkosten. Door de focus op de pilotlocatie A27 is zichtbaar geworden
waar de knelpunten voor realisatie liggen. De huidige taakopvatting
van RWS/IM en bestaande wetgeving (met name de benzinewet die de
concessies regelt) verhinderen nu nog realisatie van een streekstation.
RWS heeft niettemin aangegeven te willen blijven participeren en
samen met de projectpartners te willen werken aan een doorbraak.
Activiteiten 2011
In 2011 wordt de businesscase Streekstation verder uitgewerkt. Er
wordt samen met de verschillende businesspartners en belanghebbenden uit de regio vorm gegeven aan zowel fysieke ontwerpen als logistieke en proces ontwerpen. Uitgangspunt is dat RWS/IM actief blijft
participeren. We verwachten dat in 2011 door zowel overheden (IM/
RWS) als private partijen onomkeerbare stappen worden gezet voor
daadwerkelijke realisatie van de pilotlocatie Houten A27.
Partners
Gemeente Houten, gemeente Nieuwegein, Rijkswaterstaat, ANWB,
Nieuwe Hollandse Waterlinie, ministerie van IM, Dienst Landelijk
Gebied, provincie Utrecht, Landmarkt.
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