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1.
Inleiding

Ook in 2013 is volop gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie
van grensverleggende innovaties in agro en groen. Dit jaarverslag
bevat geen volledig overzicht van wat er allemaal tot stand is gebracht,
maar focust zich vooral op een aantal highlights.
2013 was ook een jaar van enigszins stagnerende organisatieontwikkelingen. Het eerder door EZ genomen besluit om InnovatieNetwerk
om te zetten in een TKI-stichting tussen de topsectoren Agri & Food
en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kon onder andere op basis van
juridische en bestuurlijke overwegingen niet geëffectueerd worden. De
financieel-administratieve voorbereidingen daarvoor waren al wel
getroffen. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2014 een
definitief besluit wordt genomen over de toekomstige positionering
van InnovatieNetwerk. De taak en de beschikbare budgettaire ruimte
staan hierbij niet ter discussie.
Op 1 januari 2013 trad een nieuw bestuur aan onder voorzitterschap
van Geert Jansen. De koppeling met genoemde topsectoren kreeg
gestalte via leden van de topteams uit beide topsectoren: Noud Jansen
(A&F) en Jan Willem Breukink (T&U). Daarnaast hebben Jan Jaap
de Graeff (voormalig Directeur Natuurmonumenten), Martin Kropff
(Wageningen UR) en Tim Slager (Molecaten) zitting in het bestuur.
Het opheffen van de Productschappen raakt ook de allianties die
InnovatieNetwerk heeft met het bedrijfsleven, met name in de glastuinbouw en de akkerbouw. Voor de glastuinbouw (SIGN) is de
private bijdrage voor de organisatiekosten geregeld. Private bijdragen
voor projecten moeten nu per project gezocht worden. Bij de akkerbouw (Kiemkracht) zitten we in een overgangsperiode. 2014 wordt
vooral benut om lopende projecten af te ronden en voor het opstellen
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van een nieuwe agenda voor de periode na 2015. De sector heeft het
belang van de alliantie bevestigd en de intentie uitgesproken om in
geval van een nieuw collectief heffingsmechanisme, middelen te reserveren voor een nieuwe periode van Kiemkracht. Een inspirerende,
grensverleggende agenda is hierbij uiteraard een randvoorwaarde.
Eind 2013 werd de strategische alliantie met de recreatiesector
(STIRR) verlengd. Gesprekken over structurele samenwerking met
natuurorganisaties werden opgeschort, hangende de discussie over de
toekomstige positionering van InnovatieNetwerk. Er heeft, op initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een eerste
oriënterend gesprek plaatsgevonden over structurele samenwerking
met het RIVM.
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2.
Inspiratierichtingen

In 2013 is een reeks nieuwe inspiratierichtingen geformuleerd, die
mede het zoekproces naar nieuwe gamechangende innovaties bepalen.
De inspiratierichtingen betreffen:
• Maatschappelijke Toegevoegde Waarde,
• Nieuwe verbindingen tussen aanbieders en eindgebruikers,
• Natuurlijk organiseren,
• “Echte” partnerships in ketens,
• Groene Gezondheid,
• Duurzame Tijdelijkheid,
• Goed mooi Nat.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze inspiratierichtingen wordt
verwezen naar het Werkprogramma 2014.
Deze richtingen zijn echter niet beperkend. Pareltjes die ‘langskomen’
en die buiten deze zoekrichtingen vallen, moeten opgepakt kunnen
worden. Dit doet recht aan een essentieel element bij innovatie: “het
toeval een kans geven” (serendipiteit).
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3.
Projecten
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In 2013 werd aan ruim 70 innovatieprojecten gewerkt.
Om een aantal redenen werden eind 2013 35 projecten beëindigd. Bij
de selectie van de ‘afvallers’ hebben de volgende criteria een rol
gespeeld:
• Het project is ver genoeg om door andere partijen te worden overgenomen.
• Er is onvoldoende sprake van een gamechangend karakter.
• Voortzetting biedt onvoldoende perspectief.
• Stopzetting betekent geen onevenredige kapitaalsvernietiging.
• Het behelst nog meer een zoekrichting dan een concreet project.
De resultaten van deze projecten zijn opgenomen in Bijlage 1 van het
Werkprogramma 2014.
In 2013 zijn bij vele projecten belangrijke stappen gezet in de verdere
ontwikkeling van het concept en/of de invoering in de praktijk. Voor
een volledig overzicht wordt verwezen naar de website en uitgebrachte
nieuwsbrieven en conceptwijzers. Hier wordt volstaan met het markeren van enkele highlights die de rol van InnovatieNetwerk en haar
partners goed illustreren.

InnovatieNetwerk wint innovatieprijzen
• Tijdens de Urban Agriculture Summit in Linköping (Zweden) is
InnovatieNetwerk bekroond met de Plantagon Award 2013. De
jury roemt InnovatieNetwerk als “voorloper in het ontwikkelen
van stads- en verticale landbouw”. InnovatieNetwerk ontwikkelde
een van de allereerste ontwerpen voor een Agropark (begin 2000)
met groenten, varkens, kippen en vis, gesitueerd in een verticale kas
in de haven van Amsterdam.

Overhandiging Plantagon Award
2013, Linköping (Zweden).

•

Winnaars Runner Up Award.

•

Arist impression van De Groene
Behandelkamer.

Tijdens de InnovatieEstafette 2013 is de Green Deal Tijdelijke
Natuur uitgeroepen tot een van de drie winnaars van de Runner
Up Award. De jury gaf aan dat de Green Deal Tijdelijke Natuur
hoog scoort als het gaat om vernieuwing en samenwerking. De
deelnemende partijen steken hun nek uit en nemen risico’s. De
Runner Up Award is een prijs van de Green Deal Board en gaat
naar de drie Green Deals die een bijzondere prestatie leveren op het
gebied van samenwerking, durf en vernieuwing. Er zijn op dit
moment al meer dan 25 grondeigenaren die de stap richting
Tijdelijke Natuur gezet hebben.
De Groene Behandelkamer is een ruimte voor medische behandelingen door bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen,
die in permanente of tijdelijke vorm kan worden geplaatst in de
natuur of kan worden gekoppeld aan een bestaande praktijk. De
Groene Behandelkamer werd genomineerd voor de Nationaal
Groenfonds Natuurprijs. Uiteindelijk bleef het bij de nominatie.

3.1
Land- en tuinbouw en
agribusiness
Eerste kringloopboerderij geopend
Op 4 oktober 2013 is in Uddel de eerste ECOFERM Kringloop
boerderij geopend door Noud Janssen, bestuurslid van Innovatie
Netwerk, en Paul Blokhuis, wethouder van Apeldoorn. Dit gebeurde
tijdens een Open Dag die meer dan duizend bezoekers heeft getrokken. In de media (tv, radio, kranten, vakbladen) kreeg de opening van
ECOFERM ruim aandacht. Met de realisatie van deze eerste pilot is
een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het
‘ECOFERM’-concept. De kern van het concept is het gebruik van
mest, CO2 en lichaamswarmte van de dieren voor de kweek van

Kroosvijver op de stal bij Duurzame
kalverhouderij Kroes.

eendenkroos en algen, die weer aan de dieren worden gevoerd.
Daarmee is de kringloop rond. InnovatieNetwerk is in 2008 gestart
met de ontwikkeling van het concept. In 2011 zijn de resultaten van
experimenten en studies gepubliceerd. Toen is ook het contact gelegd
met de familie Kroes in Uddel. Met steun van InnovatieNetwerk, de
gemeente Apeldoorn en een landelijke subsidieregeling is het concept
gerealiseerd op hun bedrijf. Dit is een − in de wereld uniek − praktijkvoorbeeld waarmee de kringloop op de boerderij gesloten kan worden.
Het is ook relevant voor andere sectoren, zoals de varkenshouderij.
Het bedrijf krijgt een landelijke voorbeeldfunctie.
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Boeren sluiten zich aan bij Meat Your Own
Stoofpotje van kalfsvlees gemaakt
door producent mét consument.

Meat Your Own is door InnovatieNetwerk opgezet als reactie op de
huidige productieketen, waarbij de macht is geconcentreerd bij de
supermarkten. In dit kostprijsgedreven systeem worden producenten
tegen elkaar uitgespeeld en krijgen consumenten niet de informatie
die ze nodig hebben om een bewuste keuze te kunnen maken. Meat
Your Own legt directe verbindingen tussen producenten en consumenten. Zo valt er voor de producent meer te verdienen en kan de
consument zich beter informeren. De transparantie in de keten neemt
toe, evenals de mogelijkheden om toegevoegde waarde te genereren
met een onderscheidend product. Dit moet leiden tot een verduurzaming van de productie, omdat deze minder op kostprijs en meer op
waarden wordt gericht. In 2013 hebben ruim 30 boeren zich aangemeld bij Meat Your Own, waaruit blijkt dat het concept aanslaat.

North Sea Manure Initiative gelanceerd
De transformatie van mest als afvalstof naar mest als grondstof voor
de biobased economy heeft een sterke internationale dimensie. Zo
bevinden de markten zich deels buiten Nederland, komt de noodzakelijke technologie niet alleen uit ons land en wordt regelgeving rond
mest en afvalstoffen in belangrijke mate door Brussel bepaald. Dat
was aanleiding om in het kader van ons concept ‘Markt voor Mest’
een internationaal programma op te zetten, met het accent op innova-

Mest is geld.
Illustratie: H-Swaep.

tie en het realiseren van voorbeeldprojecten. De hoofdlijnen hebben
brede ondersteuning gekregen op de internationale conferentie
ManuREsource op 5 en 6 december 2013 in Brugge. Verder zijn daar
ideeën aangereikt om het programma inhoudelijk te versterken. Het
komende halfjaar zal het programma verder worden uitgewerkt,
waarna het voor financiering bij de EU zal worden ingediend. Partners
daarbij zijn onder andere VCM, Inagro en Ugent uit Vlaanderen, en
BOM en SRE uit Nederland.

3.1.1
Alliantie SIGN
Polydome: revolutionair nieuw teelt- en marktconcept voor de
tuinbouw
Polydome is zowel een nieuw teeltconcept als een nieuw marktconcept
en heeft internationale prijzen gewonnen. Het teeltconcept omvat het
kweken van zestig verschillende producten in één kas en het optimaal
gebruik maken van nutriëntuitwisseling en beperking van ziektedruk.
In eerste instantie met vruchtbomen, glasgroente, kruiden en paddenstoelen, en in de toekomst ook met vissen en kippen. De tuinder
wordt ook minder afhankelijk van één product. Bij Polydome hoort
een compleet nieuw marktconcept met een bijzonder korte keten naar
Artist impression Polydome kas, waar
verschillende ecologische elementen
samenkomen.

consumenten die lokaal geteelde verse producten willen afnemen. In
2013 is een praktijkproef in het Westland gestart, deels met financiering vanuit het Rabobank Innovatiefonds van Rabobank Westland.
Frank van Kleef heeft voor zijn Volkskas in De Lier de aanplant
gedaan. In de regio Amsterdam/Aalsmeer/Amstelveen gaat de
Rabobank Schiphol en omstreken meehelpen om 500 huishoudens te
verbinden aan een Polydome kas.

GlasWerkt: gamificatie arbeid, voorbij de hype
Kun je met games de tuinbouw omtoveren tot een buitengewoon
aantrekkelijke werkgever? GlasWerkt laat zien dat dat kan.
Met gamedesigner RanJ zijn vier ontwikkelrichtingen voor gamificatie
geïdentificeerd. In 2013 is een eerste prototype langs een van de
ontwikkelrichtingen gebouwd. Er heeft eind 2013, begin 2014 bij
drie bedrijven onderzoek plaatsgevonden waarbij ook de effecten van
gamificatie van arbeidsprocessen geëvalueerd worden (verbetering
bedrijfsresultaat, medewerkertevredenheid op korte en lange termijn).
Eind 2013 is gestart met een module die de planning voor tuinders
vereenvoudigt en meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers legt.
GlasWerkt gaat de gamificatiehype voorbij: geen appje met smilies of

11

12

een leaderbord waarmee de werkgever zijn medewerkers nog meer op
prestaties afrekent, maar een manier om mensen als kenniswerkers te
laten fungeren, betrokkenheid te voeden via het aanspreken van de
intrinsieke motivatoren vakmanschap, zelfbeschikking en autonomie
en zingeving. Door deze interventies worden werkplezier en sociale
cohesie aantoonbaar vergroot. De glastuinbouw: dáár wil je als werknemer zijn!

De functionele kansen voor planten
Zijn planten er vooral voor de sier, of kun je er veel meer mee? De
tuinbouw kan specifieke oplossingen bieden voor zorginstellingen. Zo
blijken veel ouderen het erg te missen dat ze op hogere leeftijd niet
meer kunnen tuinieren. Met een zogenoemde “Access garden” (een
modulaire tuinieractiviteitentafel) kunnen ouderen in een zorginstelling actief met planten bezig blijven. De Plant Library is een nieuwe
manier van groenbeleving: in plaats van interieurgroen waar je vanaf
moet blijven, is het bij deze groene wand juist de bedoeling dat
ouderen ermee aan de slag gaan. Ze kunnen er eenvoudig planten
uithalen en weer terug zetten. De Gill Pot speelt in op de vaak veel te
droge lucht in de winter: die veroorzaakt hoest- en oogproblemen. De
Gill Pot (gecombineerde planthouder en luchtbevochtiger) bevochtigt
de lucht op een passieve wijze: hoe droger de lucht, des te beter het
systeem werkt. Er is octrooi op het principe aangevraagd. De Jar Plant
is een bloeiende plant in een afgesloten verpakking. Zelfs in ziekenhuizen met een noodzakelijk steriele omgeving kunnen patiënten zo
troost uit de natuur halen.
SIGN bekijkt met welke marktpartijen deze concepten tot realisatie
gebracht kunnen worden. De Jar Plant is inmiddels opgepakt door
twee kwekers en een veredelaar van bromelia’s. De Plant Library is
door LEAPS en de Hogeschool van Amsterdam uitgewerkt als prototype en komt als groene wand terug in het project ‘Duurzame sierteeltketen’. Voor de luchtbevochtigende plantenpotten is interesse
getoond door Mobilane en een Schots hardwarebedrijf.
Planten voor de zorg.
Bron: Plant Library.

3.1.2
Allliantie Courage
Charging Challenge Event als afsluiting Fotonenboer

Vanuit het project ‘Fotonenboer’ is in juni het symposium Charging
Challenge georganiseerd. Het project markeerde het afronden van het
pilotproject met PV-panelen en de Vanadium Redox Flow Batterij
(VRB), en de ‘overdracht’ van het project naar FrieslandCampina. Zij
gebruikt het bedrijf nu als leer- en demobedrijf voor het ledenprogramma rond energiebesparing en -productie. Naast de VRB en
PV-panelen is op het bedrijf geëxperimenteerd met zonnecollectoren
en innovatieve led-lampen voor in de stal. De resutaten van deze experimenten werden gepresenteerd. Tijdens het symposium werden tevens
de resultaten besproken van een studie naar de verdere verkleining van
de carbonfootprint van de melk van het bedrijf. Klimaatneutrale melk
vergt voor een gemiddeld bedrijf een oppervlakte zonnepanelen ter
grootte van ruim 1 ha.

Start bouw Koeientuin
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Na een aanloop- en ontwikkelperiode van meerdere jaren ging in
2013 de bouw van de eerste Koeientuin van start op het bedrijf van de
familie Bomers in Groenlo. De Koeientuin betekent een doorbraak in
de huisvesting van melkvee. Geen beton, ligboxen, geen gebogen ijzer,
tweemaal zoveel bewegingsruimte, een zachte, comfortabele vloer om
op te lopen en te liggen, beplanting in de stal, gescheiden afvoer van
mest en urine, substantiële reductie van de ammoniakemissie.
In Groenlo zal nader onderzoek worden gedaan naar de innovatieve
technische onderdelen van de stal, de ammoniakemissie, de diergezondheid en het dierwelzijn. Meerdere veehouders staan in de startblokken om een dergelijke stal te bouwen.

Nieuw Partnership Melkveehouder-Dierenarts: de ‘perverse’
prikkels eruit

Het project betreft de ontwikkeling van een nieuw samenwerkingsmodel tussen veehouder en dierenarts dat moet leiden tot verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn, en minder gebruik van
diergeneesmiddelen. Dossiers die cruciaal zijn voor de toekomst van
de sector, waar al veel in is geïnvesteerd, maar waarin de afgelopen
decennia te weinig progressie is geboekt. Gezocht wordt naar een
nieuw model dat de dierenarts medeverantwoordelijk maakt voor
het resultaat op bedrijfsniveau. De dierenarts krijgt daarbij een
(deels) resultaatafhankelijke beloning. Hij gaat daarbij meer verdienen naarmate er minder zieke dieren zijn en minder medicijnen
worden gebruikt. In de huidige praktijk, is ondanks alle integere
bedoelingen, het omgekeerde het geval. Met het nieuwe model krijgt
de commerciële prikkel een fundamenteel andere richting. De belangen van de veehouder en de dierenarts gaan samenvallen: er ontstaat
een nieuw partnership. Het project is opgezet in overleg met de
KNMvD, de beroepsorganisatie van dierenartsen. Het uitvoerende
projectteam bestaat uit twee dierenartsenpraktijken en twee melkveehouders.

3.1.3
Noordzeevisserij
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EKO-vation – Vissers kunnen meer dan vissen alleen!
De EKO-vation: een modulair
opgebouwd multipurpose zeegaand
platform, een vaartuig “waarmee je
óók kunt vissen”. Bron: Vripack.

Het EU-visserijbeleid staat de Noordzeevisser gemiddeld 190 zeedagen
toe. Dus volop ruimte om zijn schip, zijn unieke zeemanschap en
kennis van de zee ook in andere maritieme activiteiten in te zetten. Zo
kan hij als multipurpose maritiem ondernemer de economische basis
van zijn bedrijfsvoering verbreden.
Daartoe wordt met de Ekofish Groep uit Urk een “modulair opgebouwd multipurpose zeegaand platform” ontwikkeld: de “EKO-vation”.
Visserij wordt beperkt tot de optimale zes maanden (mei-oktober) en
daarnaast worden andere taken op zee verricht. Daarbij kan het gaan
om visserij-, hydrografisch en seismisch onderzoek, dienstverlening bij
het onderhoud van windmolenparken en duikwerkzaamheden, kweek
activiteiten tussen de windmolens, boeien leggen, et cetera. De betreffende markten zijn in beeld gebracht. De markt voor multipurpose
maritiem ondernemen is een geheel nieuw terrein en er moet worden
ingebroken in bestaande, nogal gesloten structuren (bedrijfsleven en
overheid).
Voor de verdere ontwikkeling is een platform opgericht met negentien
bedrijven, allemaal potentiële partners in het project als toeleverancier,
klant, enzovoorts. Daaraan is een Innovatie Prestatiecontract toegekend met een overheidsbijdrage van ruim 500.000 euro. Het te
ontwikkelen schip is te beschouwen als een revolutie op het vlak van
vissersschepen.

3.1.4
Alliantie Kiemkracht
Greenfertilizer: kunstmest uit zon en lucht!
Kunstmest en dieselbrandstof zijn belangrijke kostenposten voor de
landbouw, maar zijn ook een belangrijke bron voor CO2-emissies.
Kiemkracht ontwikkelt met een aantal partners, waaronder de TU
Delft, technologie voor kleinschalige decentrale productie van kunstmest en transportbrandstof. Ammoniak wordt benut als grondstof. Er
wordt een technologie ontwikkeld om met brandstofcellen ammoniak

Bron: Kiemkracht. Foto: Rozemarijn
Lucassen.

te maken. Eerste resultaten laten zien dat het greenfertilizer-proces
zowel energetisch, katalytisch als technisch mogelijk is. De terugverdientijd voor een 100 ha akkerbedrijf is circa 28 jaar, maar kan bij een
verwachte prijsreductie van zonnecellen aanmerkelijk worden terug
gebracht.

SmartBot-Agrobot: robotisering in de akkerbouw
Van steeds zwaardere en grotere machines (met bijbehorend bodem
bederf) naar zwermen van robots die het werk uitvoeren. Op initiatief
van Kiemkracht is een Europees Interreg-project opgezet in het
Nederlands-Duits grensgebied. In dit project werken samen: Grimme,
Amazone, Strautman, Tyker Techology, Axum engineering, WUR,
DFKI, Hochschule Osnabrück, DLV Plan en Productschap
Suikerbietenrooimachine.
Bron: Kiemkracht.

Akkerbouw. Een project dat bij uitstek een cross-sectoraal karakter
heeft, waarin meerdere technologieën samenkomen. Het richt zich
onder meer op een vogelschrikrobot, aardappelopslagrobot, veevoederrobot, onkruidrobot en oogstrobot. Door open source software als
standaard te nemen, worden innovaties versneld. Verdere innovatieversnelling wordt in het SmartCenter gerealiseerd via open-innovatie
cocreatie met bedrijven en kennisinstellingen.
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3.2
Voeding
Cleantech Playground; de stad als natuurlijk ecosysteem

Kringlopen vergaand sluiten door de stad te zien als een natuurlijk
ecosysteem: dat is de ambitie van Cleantech Playground. Mineralen
uit zwart water worden teruggewonnen en gebruikt voor eigen (hightech) voedselproductie, en er wordt in warmte en elektriciteit voorzien
zonder fossiele energie te gebruiken.
Het technisch ontwerp is gemaakt en uit diverse scenario’s is een haalbaar concept ontwikkeld. Het concept is in het najaar van 2013 toegepast in tijdelijk kantorenpark De Ceuvel in Amsterdam-Noord. Daar
naast hebben bewoners een vergunning gekregen van de gemeente
Amsterdam om een drijvende woonwijk (SchoonSchip) te ontwikkelen die van hetzelfde concept gebruik maakt.

Kids doen Mijn EetExperiment (MEE)
Een programma om kinderen zelf te laten ervaren wat gezonder eten
(meer groenten en fruit, minder suiker) met hen doet, zodat gedragsverandering eerder gerealiseerd wordt. In 2013 is het programma in
twaalf klassen uitgetest met begeleiding op afstand. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast over het programma en ook ouders hebben
meegedaan. Het programma is rijp om te worden uitgerold. Dit kan
goedkoop, omdat het hele programma digitaal beschikbaar is en voor

Fantasy Scenario van de Cleantech
Playground.
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iedereen is te gebruiken. De ambitie is om in 2014 honderd scholen te
hebben bereikt. Er wordt samengewerkt met het steunpunt
Smaaklessen.

Voeding voor Diabetes: gezond eten levert geld en gezondheid op
Opzet is om Diabetes-II-patiënten zodanig anders te leren eten
(smaakvoller en met verse ingrediënten) dat de verandering in leefstijl
ook vol te houden is, met gezondheidswinst als resultaat. De totale
medische kosten van diabetes zijn hoog, circa € 4 tot 5 miljard per
jaar. Dit is nog exclusief kosten door productiviteitsverlies (€ 6 miljard).
Via een ander voedingspatroon kan een groot deel van die kosten
vermoedelijk voorkomen worden. Het programma is in 2013 ontwikkeld in samenspraak met vooruitstrevende diëtisten en artsen. Ook
zorgverzekeraars hebben belangstelling getoond om mee te investeren
en het programma bij gebleken succes op te nemen in het zorgpakket.
In 2014 start een pilot met een patiëntengroep.

Streekstation wordt gebouwd
Een Streekstation is een fysieke plek naast een snelweg waar het
omliggende platteland kan worden ervaren, zowel in termen van
producten als beleving. Een plek waar snel en traag elkaar ontmoeten.
De definitieve vergunning is gegeven door de gemeente Nieuwegein
en de werkzaamheden voor de bouw zijn begonnen. In de loop van
2014 zal het eerste streekstation (Streektransferium Linieland) zijn
gerealiseerd. HaJé Restaurants investeert in het transferium (restaurant/retail). De gemeenten Nieuwegein en Houten en de provincie

Utrecht financieren (met subsidie van het Rijk) de infrastructuur en
de aansluiting op de A27.
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Foto: Hiske Ridder.

3.3
Natuur, landschap en ruimte
Deense belangstelling voor Knooperven
In de komende decennia verliezen veel boerderijen hun agrarische
functie. Nieuwe concepten en nieuwe manieren van denken en werken
in de omgang met dit vastgoed zijn hard nodig. Dit levert veel kansen
om maatschappelijke meerwaarde te creëren, bijvoorbeeld doordat
nieuwe bewoners als tegenprestatie voor planologische ruimte, de
verantwoordelijkheid nemen voor omliggende natuur en landschap.
Het concept ‘Knooperven’ is een voorbeeld waarbij dat tot op pilot
niveau is uitgewerkt. Er is belangstelling uit Denemarken:
InnovatieNetwerk is én keynote speaker op het jaarlijkse Countryside
Planning Congres én is uitgenodigd om verdere samenwerking te
ontwikkelen gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten.
Verder wordt hard gewerkt aan de realisatie van het eerste Knooperf in
Nederland.
Deense deelnemers aan excursie
naar Knooperf De Veldboer.
Bron: Afdeling Communicatie
gemeente Tubbergen.
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De Nieuwe Marke ‘Peinder Mieden’ van start
Via de weg van ‘wonen in je eigen natuurgebied’ het voor mensen
mogelijk maken om meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving te dragen. Tegelijkertijd levert het vrij toegankelijke natuur
op zonder publieke kosten.

Bron: CPO Vereniging De Peinder
Mieden.

In 2013 is gestart met het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgever
schap) Vereniging De Peinder Mieden.
Zij nemen nu het voortouw voor de ontwikkeling van een gebied aan
de rand van het dorp Opeinde, vlakbij Drachten. Er ligt daar een fraai
coulissenlandschap van 90 hectare groot: een groen en halfopen landschap met weilanden, afgewisseld met boomsingels en water.
Maximaal vijfenveertig gegadigden krijgen hier de unieke mogelijkheid om te wonen in de natuur. Zij worden, naast eigenaar van hun
eigen kavel, ook − als groep − eigenaar en beheerder van het omliggende landschap. Dat landschap wordt openbaar toegankelijk en als recreatiegebied ingericht. Bewoners bepalen zélf hoe de bebouwing van het
gebied eruit komt te zien. Men geeft in collectief particulier opdrachtgeverschap vorm aan de individuele en gezamenlijke woonwensen, en
kiest zélf architecten, aannemers en andere leveranciers uit.

Groengarantie van start
Hoe kun je stimuleren dat burgers meer financiële verantwoordelijkheid nemen voor de groene kwaliteiten van hun eigen leefomgeving?
De Groengarantie beoogt dit te bereiken door huiseigenaren te laten
betalen voor een blijvend groen uitzicht. Het concept is ontwikkeld
door InnovatieNetwerk en Nationaal Groenfonds. Nationaal
Groenfonds gaat vanaf 2014 de verdere toepassing faciliteren en
stimuleren.
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Feestelijke start Groengarantie.

Op 23 september hebben wethouders Arianne Hollander, Roel
Kremers en gedeputeerden Jacob Van Dijk en Bart Krol de verkoop
van de eerste kavel met Groengarantie gevierd. De betreffende bouwkavel ligt in het project ‘Bijzonder Wonen’ van de gemeente
Veenendaal. De kavels zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande
woningen. Hier kunnen kopers niet alleen een nieuw huis bouwen −
ze zijn er dan ook zeker van dat het mooie, groene uitzicht en de
omgeving behouden blijven met de door hen afgesloten en betaalde
Groengarantie.

Natuurlijk Samen: niet natuurorganisatie maar consument is
uitgangspunt
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In ‘Natuurlijk Samen’ bouwt InnovatieNetwerk samen met partners
een digitaal platform dat informatie over onze groene leefomgeving
location based, organisatieoverstijgend, laagdrempelig en vraaggericht
beschikbaar maakt. En dat zorgt voor verbinding tussen burgers en
alle omgevingspartijen: overheden, terreineigenaren en -beheerders, de
gastvrijheidsector, belangengroeperingen en koepelorganisaties. Na de
presentatie van dit project op de landelijke Natuurtop van Staats
secretaris Dijksma is in 2013 in samenwerking met de provincie
Utrecht en een grote groep natuureigenaren, een regionale pilot gerealiseerd. In 2014 zal deze provinciale tool worden geëvalueerd en landelijk worden opgeschaald.

Naar een Natuur Cadeaukaart
Na het overweldigende succes van het
boek ‘Waardevol Groen’, waarin diverse
natuureigenaren een kijkje in de keuken
van hun ondernemerschap hebben
getoond, heeft InnovatieNetwerk enkele
vervolgstappen gezet in het verkennende
dossier ‘ondernemerschap in de groene sector’. Zo is naar aanleiding
van een SWOT-analyse van de natuursector en een daaruit voortkomend project ‘Kijken bij andere sectoren’ (Inspiratie voor de
Natuursector, maart 2013) veel aandacht voor meer marktgericht
handelen losgemaakt bij natuureigenaren. Uit dit project is het idee
van de Natuur Cadeaukaart voortgekomen. Een succesvolle eerste
marktverkenning heeft geleid tot de ambitie deze giftcard in 2014
daadwerkelijk op de markt te brengen, waardoor een compleet nieuwe
financieringsbron voor natuur in Nederland ontstaat.

3.3.1
Alliantie STIRR
Leisure Investments; nieuw financieringsmodel voor innovatie

MKB-bedrijven hebben moeite financiering voor hun plannen te
vinden. Dat geldt zeker ook voor de recreatiesector. Leisure
Investments is een faciliteit die geld en kennis ter beschikking stelt
aan innovatieve toeristische ondernemers die een tekort hebben aan
kapitaal om hun innovatieplan te realiseren en daarvoor ook vaak
marktervaring missen. Dat geld en die kennis zijn afkomstig van
ervaren ondernemers die ruimte hebben om te investeren en die hart
hebben voor een sterke ontwikkeling van de sector. Het model is in
2013 uitontwikkeld en wordt begin 2014 geïntroduceerd.
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UiterWaardenRecreatie
Terras aan de rivier.

Doel is om tot een zodanige vorm van dagrecreatie in de uiterwaarden
te komen dat dagrecreanten beter bediend worden via een duurzaam
haalbare exploitatie, er extra ruimte komt voor waterstandverlaging en
de natuur een kwaliteitsimpuls krijgt en bovendien kostenefficiënt
beheerd wordt.
Aansluitend bij de Green Deal Recreatie in de Uiterwaarden is voor
twee gebieden van Recreatie Midden-Nederland in 2013 een inhoudelijk en financieel haalbaar ontwerp gemaakt. Dat biedt ook voor veel
andere uiterwaarden in Nederland perspectief.
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4.
Financiële
verantwoording

De projecten die InnovatieNetwerk doet, zijn gericht op de langere
termijn, en sterk precompetitief met een hoog risico. Met name in de
beginfase van de ontwikkeling van een concept is het essentieel om
(publieke) middelen beschikbaar te hebben om die eerste stappen te
zetten. Hoe dichter innovatieprojecten bij invoering in de praktijk
komen, hoe meer andere partijen ook in cash bij gaan dragen. Vanaf
1 januari 2014 wordt gestart met het structureel in kaart brengen van
bijdragen van andere partijen bij nieuw te starten projecten.
In 2013 heeft InnovatieNetwerk het beschikbare budget niet volledig
benut. Beoogd werd eind 2013 een fors bedrag te investeren in een
project gericht op geslachtsbepaling in eieren. Op het laatste moment
is door het ministerie van EZ besloten dit project te financieren via de
reguliere onderzoeksmiddelen.
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Programmabudget 2013

Natuur, landschap en ruimte
(NLR) - Totaal
NLR - Algemeen
NLR - STIRR
Land- en tuinbouw en
agribusiness (LTA) - Totaal
LTA - Algemeen
LTA - SIGN
LTA - Courage
LTA - Kiemkracht
LTA - Visserij
Voeding
Organisatieontwikkeling
Communicatie
Overig/Domeinoverstijgend
Totalen

Beschikbaar budget 2013

Realisatie 2013

per domein

per domein

onderverdeeld

940.000,00

onderverdeeld

830.090,52
840.000,00
100.000,00

1.320.000,00

Resterende
ruimte
per domein
109.909,48

746.235,57
83.854,95

1.000.513,46
650.000,00
185.000,00
230.000,00
175.000,00
80.000,00

319.486,54
262.810,47
216.384,90
242.338,06
212.216,33
66.763,70

770.000,00

473.726,44

296.273,56

50.000,00

40.644,18

9.355,82

300.000,00

120.749,86

179.250,14

20.000,00

0,00

20.000,00

3.400.000,00

2.465.724,46

934.275,54

Bijlage 1:
Rapporten en andere
uitgaven, inclusief
media-uitingen

Rapporten en andere
uitgaven
Algemeen
• Nieuwsbrieven januari, april, juni en oktober 2013
• Werkprogramma 2013 (rapportnr. 13.3.068, juni 2013)
• Werkprogramma 2014 (rapportnr. 13.3.069, december 2013)
Land- en tuinbouw en agribusiness
• InnovatieNetwerk wint Plantagon Award 2013 (persbericht,
februari 2013)
• Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet (rapportnr.
13.2.318, maart 2013)
• InnovatieNetwerk lanceert campagne ‘Het Ei en de Kip’
(persbericht, maart 2013)
• Courage Carrousel II (persbericht Courage, maart 2013)
• Innovatieagenda 2013-2015: Melkveehouderij in verbinding – van
MVO naar MTW (rapport Courage, maart 2013)
• Meer winst met consumenten versmerken (rapport SIGN, maart 2013)
• Geluk en gezondheid in de zorg (SIGNaal, voorjaar 2013)
• WikiPlant – gestructureerde en betrouwbare informatie over
planten (SIGNaal, voorjaar 2013)
• Pop-up stores (SIGNaal, voorjaar 2013)
• TuinbouwToren (SIGNaal, voorjaar 2013)
• Tuinbouw Toren Business & Experience Center: innovatief
ontwerp voor verticaal groen (SIGN, maart 2013)
• Lupine als sojavervanger in veevoer (rapport Kiemkracht, rapportnr. 13.2.314, april 2013)
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Multipurpose zeegaand platform − Een vaartuig waarmee óók kan
worden gevist (rapportnr. 13.2.319, april 2013)
Courage gaat door (persbericht Courage, april 2013)
Applying Polydome: greenhouse polycultures in the Dutch context
(rapport, mei 2013)
Charging Challenge – klimaatvriendelijke veehouderij/
Fotonenboer: resultaten en plannen (rapport Courage, juni 2013)
Charging Challenge, expertmeeting (persbericht Courage, juni
2013)
Kas ‘op Niveau’ (SIGNaal, zomer 2013)
Tuinbouw als één bedrijf (SIGNaal, zomer 2013)
Glastuinbouw als één bedrijf – Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw (rapport SIGN,
juli 2013)
Healing Environment 2015 I: Ubiquitous healing and every day
concepts for plants and health (rapport SIGN, juli 2013)
Healing Environment 2015 II: Gill Pot – ecological air improvement (rapport SIGN, juli 2013)
Grensverleggende innovaties voor de akkerbouw (rapport
Kiemkracht, augustus 2013)
Eerste ECOFERM Kringloopboerderij opent deuren (persbericht,
september 2013)
ECOFERM – De Kringloopboerderij (brochure, oktober 2013)
ECOFERM – De Kringloopboerderij (film, oktober 2013)
Palingmysterie onthuld (film, oktober 2013)
Nieuwsbrieven Courage van april, juni, augustus en oktober 2013

Voeding
• De schoolkantine centraal – Winst voor alle partijen (concept
wijzer, januari 2013)
• Celebrate Food (film, februari 2013)
• Cleantech Playground – a cleantech utility in Amsterdam North
(rapportnr. 13.2.312, februari 2013)
• Oergezond met Oerdis (rapportnr. 13.2.311, februari 2013)
• Oergezond met Oerdis (persbericht, maart 2013)
• Oerdis (film, maart 2013)
• Streekstations eindfilm (animatie, maart 2013)
• Geluk kun je aanbesteden; uniek contract tussen Evean en
Distrivers (persbericht, november 2013)
• Fruit4Sport kan straks oogsten – Goal! (conceptwijzer, december
2013)
• Van Waardenpas naar QuestionMark (conceptwijzer, december
2013)
Natuur, Landschap en Ruimte
• Regionale beeldverhalen – verwoorden en verbeelden (factsheet
STIRR, januari 2013)
• Nieuwe Marke Opeinde (film, februari 2013)
• Natuurlijk Samen (animatie, maart 2013)
• Inspiratie voor de Natuursector (rapportnr. 13.2.313, maart 2013)
• SWOT-analyse van de natuursector (rapportnr. 12.2.303, maart
2013)
• Aanbieding ‘Testament van Terra’ en reacties (5 filmpjes, maart
2013)
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Aanbieding ‘Op zoek naar onze natuur’ en reacties (4 filmpjes,
maart 2013)
Mens en natuur: inspiratie in twee essays (persbericht, maart 2013)
Testament van Terra - Van natuurvergetenheid naar burgerlijke
betrokkenheid: de noodzaak van natuurverhalen (rapportnr.
12.2.308, maart 2013)
Op zoek naar onze natuur: perspectieven voor wildernis
(rapportnr. 12.2.310, maart 2013)
Optimalisering kosten en opbrengsten van wilgenplantages: een
verkenning (rapportnr. 13.2.317, maart 2013)
Groene apps voor meer verbinding met de natuur (rapport, maart
2013)
Groen Beter Best (flyer, maart 2013)
Green Deals Natuur en Recreatie – een kennismaking (factsheet
STIRR, maart 2013)
Bedrijfsmatig werken in bos- en natuurbeheer - Ambities in relatie
tot resultaten (rapportnr. 13.2.316, april 2013)
Functiecombinaties in het buitengebied - Juridische knelpunten en
oplossingsrichtingen (rapport, april 2013)
Groen wonen binnen handbereik: duurzame Nieuwe Marke open
voor inschrijving (persbericht, mei 2013)
Innovatie in natuur door open data (persbericht, juni 2013)
Haalbaarheidsonderzoek vervolg Knooperven - Van pilot naar
maatschappelijke onderneming (rapportnr. 13.2.320, juni 2013)
All you need is lef – De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor
gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement (rapport STIRR/
Adviescommissie Regionale Beeldverhalen, juni 2013)
Verdienmogelijkheden groen in economisch perspectief (rapport,
juli 2013)
Grondbeleid en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling (rapportnr.
13.2.321, augustus 2013)
Principles natuur/gastvrijheidseconomie (rapport STIRR,
september 2013)
De Groene Behandelkamer genomineerd voor de Natuurprijs 2013
(persbericht, oktober 2013)
Ondernemerschap in de sector bos, natuur en landschap
(rapportnr. 13.2.323, oktober 2013)
Naar een impuls voor meer waarde uit crowdfunding in de natuur, bos- en landschapssector (rapportnr. 13.2.322, oktober 2013)
Green Deal Tijdelijke Natuur wint Runner Up Award (persbericht,
november 2013)
De Groene Behandelkamer (film, december 2013)
Zoet tegen zout (film, december 2013)
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Media-uitingen
In 2013 zijn zo’n 900 artikelen verschenen die direct of indirect
betrekking hadden op de concepten/projecten van InnovatieNetwerk.
Projecten die daarbij hoog scoren, zijn ‘Tijdelijke Natuur’, ‘Nieuwe
Marken’ en ‘ECOFERM’. Ook de Courage-projecten ‘Koeientuin’,
‘Fotonenboer’ en ‘Amazing Grazing’ en ‘Wij Lunchen Op School’ en
‘Kraamschap/Nieuwvers’ kwamen veel in het nieuws.
Op de website van InnovatieNetwerk (www.innovatienetwerk.org)
zijn in 2013 in totaal 122 nieuwsberichten geplaatst en 15 weblogs. Er
kwamen ruim 40.000 bezoekers met ca. 140.000 pageviews. De meest
bekeken concepten waren ‘Naar een Nieuw Natuurverhaal’, ‘Tijdelijke
Natuur’ en ‘ECOFERM’. De website van SIGN trok 3.564 bezoekers
met 14.331 pageviews, en voor Courage bedroegen deze cijfers respectievelijk 5.387 en 26.296. `
Het Twitter-account van InnovatieNetwerk (http://twitter.com/
InnNetw) heeft ruim 950 volgers.
In 2013 zijn op het YouTube-kanaal van InnovatieNetwerk (http://
www.youtube.com/user/Innovatienetwerk) 14 filmpjes over projecten
van InnovatieNetwerk geplaatst. De film over ECOFERM werd daar
ruim 1.600 keer bekeken en de animatie over Streekstations ruim
1.000 keer. De andere filmpjes tussen de 10-130 keer.

InnovatieNetwerk op TV en radio
• Lupine als vervanger van soja (radio-uitzending, Kiemkracht,
februari 2013)
• ECOFERM Kringloopboerderij (tv-uitzending Omroep
Gelderland, september 2013))
• Mineralenkringloop sluiten (film ‘De Kalverhouder Online’,
oktober 2013)
• ECOFERM (VPRO/NTR Labyrint, 24 november 2013)
• Mobiele behandelkamer in het groen (Radio 5, 26 november 2013)

34

Bijlage 2:
Lezingen

In 2013 zijn door de staf ongeveer 80 lezingen verzorgd. Onderstaand
het overzicht.

Algemeen
• “Innoveren in het groen”, CNV leden Groen Onderwijs, Ger Vos
(Dronten, 15-3-2013)
• “Zonder innovatie geen toekomst!”, gastcollege Van Hall Instituut,
Jan de Wilt (Wirdum, 22-4-2013)
• “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, seminar
Installatiebranche, Ger Vos (Doorn, 20-6-2013)
• “Topsectorenaanpak vanuit het perspectief van innovatie”, bijeenkomst besturen TKI’s Tuinbouw&Uitgangsmaterialen, Ger Vos
(Baarn, 23-10-2013)
Land- en tuinbouw en agribusiness
• “Innovatie en SIGN”, LLTB ledenvergadering, Rabobank Venlo,
Peter Oei (Venlo, 17-1-2013)
• “De melkveehouderij van overmorgen, Agrarische Jongerencontact,
Carel de Vries (Purmerend, 17-1-2013)
• “Workshop Food systems zorgsector”, bijeenkomst voor intermediairs, Peter Oei (Goirle, 24-1-2013)
• “The greenhouse factor - Innovative concepts to feed the city”, Urban
Agriculture Summit 2013, Jan de Wilt (Linkoping, 31-1-2013)
• “Groen, Geld en Geluk, Presentatie SIGN”, ZLTO, Peter Oei
(Den Bosch, 29-1-2013)
• “TuinbouwToren”, Stichting Greenport Experience Center,
Peter Oei (Honselersdijk, 8-2-2013)
• “TuinbouwToren”, Lentiz onderwijsgroep, Peter Oei (Vlaardingen,
11-2-2013)
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“De melkveehouderij van overmorgen”, regionale
LTO-vergadering, Carel de Vries (Ommen, 12-2-2013)
“Van MVO naar MTW”, Co-sessie Imagro, Carel de Vries
(Ottersum, 27-2-2013)
“De melkveehouderij van overmorgen”, CRV Fokkerijraad, Carel
de Vries (Beers, 6-3-2013)
“North Sea Manure Initiative”, Round Table European Sustainable
Phosphorus Conference, Jan de Wilt (Brussel, 6-3-2013)
“Krachtiger de toekomst in!”, slotlezing Glastuinbouwdag 2013,
Peter Oei (De Meern, 8-3-2013)
“TuinbouwToren”, bestuurscollege gemeente Westland, Peter Oei
(’s-Gravenzande, 11-3-2013)
“Local for local: Meat Your Own”, Green Week, Jan de Wilt
(Venlo, 13-3-2013)
“De melkveehouderij van overmorgen”, Jongerenraad Rouveen
Kaasmakers, Carel de Vries (Rouveen, 15-3-2013)
“Ingrediënten voor AgroCleanTech”, Agrocleantech Event − Samen
voor schone technologie in land- en tuinbouw!, Jan de wilt
(Poperinge, 19-3-2013)
“GlasWerkt”, Aequor Colland, Dewi Hartkamp (Woerden,
21-03-2013)
“Bouwen met Groen en Glas”, seminar Groene Stad voor architecten georganiseerd door Nederlandse ambassade, Konstrukta 2013,
Peter Oei, (Boedapest, 10-4-2013)
“Meer winst met consumenten versmerken”, 24Kitchen, Dewi
Hartkamp (Houten, 23-4-2013)
“Innovaties in de tuinbouw”, delegatie ministerie Landbouw
Shanghai, o.l.v. Aalt Dijkhuizen, op verzoek van ministerie EZ,
Peter Oei (Keukenhof Lisse, 24-4-2013)
“Innovaties en mogelijke samenwerking met RIVM”, RIVM, Peter
Oei (Bilthoven 17-5-2013)
“Nieuwe innovatieagenda Courage”, Commissie Duurzame
Zuivelketen, Carel de Vries (Voorthuizen, 6-6-2013)
“Markt voor Mest”, partnerbijeenkomst Groen Gas, Jan de Wilt
(Utrecht, 12-6-2013)
“Fotonenboer”, dagvoorzitter Charging Challenge, Carel de Vries
(Zutphen, 13-6-2013)
“Zorglandschap 2025”, strategische sessie georganiseerd door
InnovatieNetwerk, Peter Oei (Baarn, 14-6-2013)
“De melkveehouderij van overmorgen”, opening microvergister
bedrijf Den Eelder, Carel de Vries, (Well, 28-6-2013)
“Low Cost Mineralenmodel”, Antropia-overleg, Jan de Wilt
(Driebergen, 3-7-2013)
“Bouwen met Groen en Glas”, delegatie Japanse architecten,
Peter Oei (Culemborg (EVA Lanxmeer), 10-7-2013)
“GlasWerkt”, TNO Arbeid en Innovatie, Dewi Hartkamp
(Zeist, 18-07-2013)
“Polydome”, Chinese delegatie Yunnan, Peter Oei (Aalsmeer,
23-8-2013)
“GreenNest Hotels”, Werkgroep Experience Center, Peter Oei
(Aalsmeer, 28-8-2013)
“GlasWerkt”, Klankbordgroep ondernemers, Dewi Hartkamp
(Bleiswijk, 19-09-2013)
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“De melkveehouderij van overmorgen”, Boerendag, Carel de Vries
(Rouveen, 21-9-2013)
“Das Gewächshaus in 2030”, op uitnodiging LIOF, Symposium
High Tech Greenhouse, Peter Oei (Horst, 24-9-2013)
“Op weg naar marktgericht innoveren”, Tuinbouw Business Club,
Dewi Hartkamp (Emmen, 25-9-2013)
“ECOFERM!”, Expertmeeting ECOFERM, Jan de Wilt (Uddel,
3-10-2013)
“Bauen mit Grün und Licht” Hortivienna, op uitnodiging
Landbouwraad, Peter Oei (Wenen, 9-10-2013)
“Meat Your Own”, bijeenkomst Meat Your Own-boeren, Jan de
Wilt (Erp, 17-10-2013)
“Natural solutions door de tuinbouw”, Floriade 2022 bijeenkomst,
Nationale Tuinbouw Raad, Peter Oei (Almere, 18-10-2013)
“GlasWerkt”, Van der Hoorn, Dewi Hartkamp (Ter Aar, 29-10-2013)
“GlasWerkt”, Sjaloom, Dewi Hartkamp (Waddinxveen, 05-11-2013)
“De melkveehouderij van overmorgen”, regiobijeenkomst studiegroepen, Carel de Vries (Raalte, 5-11-2013)
“Natural solutions by horticulture”, pleniare sessie Europese conferentie European Interior Landscapers Organisation, Peter Oei
(Hoofddorp, 8-11-2013)
“Groene zorgconcepten”, Hogeschool van Amsterdam, Peter Oei
(Amsterdam, 19-11-2013)
“Van MVO naar MTW”, Studieclub Goeree Overflakkee, Carel
de Vries (Bruinisse, 19-11-2013)
“GlasWerkt”, Instituut Gak, Dewi Hartkamp (Hilversum, 19-11-2013)
“Uitdagingen voor de biologische melkveehouderij”, Bioboeren
FrieslandCampina, Carel de Vries (Nijkerk, 22-11-2013)
“De innovatieve koplopers in de visserij: alleen verder?”. Klank
bordgroep Noordzeevisserij, Ger Vos (Hoofddorp, 23-11-2013)
“Grensverleggend innoveren van stal tot akker”, themadag Euregio
Scheldemond, Jan de Wilt (Sint Andries, 29-11-2013)
“De melkveehouderij van overmorgen”, ledenbijeenkomst BNP
ParisBas, Carel de Vries (Rijkevorsel (B), 3-12-2013)
“ECOFERM, The Circular Farm”, ManuResource conferentie,
Jan de Wilt (Brugge, 6-12-2013)
“North Sea Manure Initiative”, ManuResource conferentie,
Jan de Wilt (Brugge, 6-12-2013)
“Meat Your Own – Plan van aanpak”, bijeenkomst Meat Your
Own-boeren, Jan de Wilt (Nuenen, 11-12-2013)
“GlasWerkt”, Baas, Dewi Hartkamp (Ens, 11-12-2013)
“Transitieprogramma marktgericht innoveren”, Bestuur SIGN,
Dewi Hartkamp (Den Bosch, 12-12-2013)
“GlasWerkt”, Klankbordgroep ondernemers, Dewi Hartkamp
(Bleiswijk, 17-12-2013)
“Markt voor mest: van afval naar grondstof”, symposium innovatieve technieken voor biogas, Jan de Wilt (Maarssen, 18-12-2013)
“Marktgericht Innoveren en nieuwe verdienmodellen tuinbouw”,
Strategiegroep Greenport gemeente Westland, Dewi Hartkamp
(Westland, 19-12-2013)
“Vier workshops Verdienmodellen Groen op scholen”, Europese
conferentie European Interior Landscapers Organisation, Dewi
Hartkamp (Hoofddorp, 8-11-2013)

37

38

Voeding
• “Voeding bij InnovatieNetwerk”, cluster Voedselkwaliteit van de
directie PAV, Joost Reus (Den Haag, 15-4-2013)
• “Meat Your Own”, Future of Food Festival, Joost Reus (Tilburg,
24-5-2013)
• “Oerdis”, Future of Food Festival, Joost Reus (Hilvarenbeek,
26-5-2013)
• “Ervaringen met social media”, presentatie voor de NVWA,
Joost Reus (Utrecht, 26-11-2013)
• “Van kennis naar innovatie”, presentatie voor het RIVM,
Joost Reus (Bilthoven, 10-12-2013)
Natuur, landschap en ruimte
• “Natuurbeleid 2.0”, inspiratiebijeenkomst Gedeputeerde Staten
provincie Utrecht, Nico Beun (Utrecht, 9-1-2013)
• “Grond en duurzaamheid”, inleiding voor Commissie
Huizenprijzen, Hans Hillebrand (Den Haag, 15-2-2013)
• “Tijdelijk Anders Bestemmen”, inspiratieworkshop gemeente
’s-Hertogenbosch, Nico Beun, (’s-Hertogenbosch, 26-2-2013)
• “Nabuurschap & Burgerparticipatie”, Raad van Advies Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen, Nico Beun (Rozendaal,
6-3-2013)
• “Gastvrijheid en Natuur”, GKC studiemiddag De
Maatschappelijke Kant van Natuurbeheer, Hans Hillebrand
(Velp, 5-4-2013)
• “Inleidingen op Academische Werkplaatsen Natuur &
Gastvrijheid”, Hans Hillebrand (Alkmaar, 15-3-2013)
• “Green Deal Tijdelijke Natuur: ‘lessons learned’ opmaat naar een
nieuwe overheid in een energieke samenleving?”, bijeenkomst
Groen Ondernemen, Nico Beun (Amersfoort, 4-4-2013)
“Openbare Ruimte en Tijdelijkheid - Tijdelijk Anders waarom?”,
Week van de Openbare Ruimte, Kasteel de Vanenburg, Nico Beun
(Putten, 10-4-2013)
• “Inleidingen op Academische Werkplaatsen Natuur &
Gastvrijheid”, Hans Hillebrand (Utrecht, 31-5-2013)
• “Transformation of the agricultural landscape − inspiration from
The Netherlands”, Annual Countryside Planning Congres,
Nico Beun (Viborg, Denemarken, 6-6-2013)
• “Inleidingen op Academische Werkplaatsen Natuur &
Gastvrijheid”, Hans Hillebrand (Dordrecht, 4-10-2013)
• “Inleidingen op Academische Werkplaatsen Natuur &
Gastvrijheid”, Hans Hillebrand (Harderwijk, 29-11-2013)
• “Gastvrijheidseconomie en natuur”, college derdejaarsstudenten
Van Hall Larenstein, Hans Hillebrand (Velp, 2-12-2013)

