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InnovatieNetwerk

InnovatieNetwerk genereert grensverleggende vernieuwingen in landbouw,
agribusiness, voeding en groene
ruimte en zorgt ervoor dat die door
belanghebbenden in de praktijk
worden gebracht. Het ministerie van
LNV nam het initiatief tot en
financiert InnovatieNetwerk.
Meer informatie over
InnovatieNetwerk:
www.innovatienetwerk.org

Een conceptwijzer informeert u
over beslissende momenten in de
ontwikkeling van een grensverleggend concept. Bijvoorbeeld als
het concept rijp is om in discussie
te brengen. Of als realisatie in de
praktijk in zicht is. Maar ook als
een concept wordt afgesloten.

© Thomas Baker, 1996.

 ilt u meer weten over dit onderwerp,
W
dan kunt u contact opnemen met
Jan de Wilt (tel. 06-48131103;
e-mail j.g.de.wilt@innonet.agro.nl) of
met Hans Rutten (tel. 06-48131217;
e-mail j.m.rutten@innonet.agro.nl).

Pig Your Own
De kloof tussen het gezinsdier en het
productiedier wordt steeds groter; waar
het gezinsdier een steeds prominentere
plek krijgt in de samenleving (als maatje
of partner), wordt het productiedier naar
de achtergrond verbannen. Het dier raakt
letterlijk en figuurlijk uit het zicht, zeker
in de varkenshouderij. Consumenten zien
het dier slechts als anonieme brokjes vlees
in kleurloze verpakkingen in de schappen
van de supermarkt. Ze worden zelden
nog geconfronteerd met de dood van het
dier, en misschien willen ze dat ook niet.
Deze afstand maakt het de consument
makkelijk om bij zijn aankoopbeslissing
onverschillig te staan tegenover het dier,
terwijl hij wel bij voortduring aangeeft
begaan te zijn met het lot van dieren in
de veehouderij.
Pig your Own wil het varken zichtbaarder maken en daarmee de onverschilligheid van consumenten over hun stukje
varkensvlees doorbreken. De titel is een
knipoog naar een reeds bestaande trend

van pick your own boerderijen in o.a. de
VS, Canada en Australië waar burgers
hun eigen fruit kunnen plukken. Het
achterliggende doel is het bewustzijn bij
de consument te vergroten, de dialoog
met de veehouder op gang te brengen, het
product vlees een meer exclusief karakter
te geven, mogelijk gekoppeld aan hogere
prijsstelling, die meer ruimte beidt voor
een dierwaardig bestaan.
In het project hebben we, onder leiding
van Danielle Arets, bijna twintig vertegenwoordigers uit de varkens, food/
retail- en designsector in drie ontwerpsessies uitgenodigd om innovatieve plannen
te ontwikkelen die het varken weer een
gezicht moeten geven! De consument als
handelaar in varkensaandelen, varkens
zichtbaar in de geluidswal langs de snelweg of de smaak van de streek terugbrengen in het varken? In deze conceptwijzer
leest u meer over het traject en de afzonderlijke projectplannen.
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Varkensaandelen 2.0
Volgens dit concept moeten consumenten
meer regie krijgen over de productie van
varkensvlees: de consument wordt virtueel co-producent. De consument krijgt
via het actief beleggen in aandelen recht-

streeks invloed op de productie. Concreet
betekent dit dat de consument online een
big koopt – of een gedeelte van een big
– en zijn geld terug krijgt als het varkens
volgroeid en geslacht is, inclusief (hopelijk!) een winst. De winst is afhankelijk

van de actuele varkensprijs. Bij en na de
koop kan de consument – afhankelijk van
de grootte van zijn aandeel – meebepalen
onder welke condities het varken gehouden wordt. De varkenshouder kan de in
aandelen geïnvesteerde middelen aanwenden worden voor betere leefcondities van
de dieren. Via zo’n aandeel raakt de consument actief betrokken bij de productie.
Spin-off kan zijn de ontwikkeling van
allerlei bijzondere varkensvleesproducten.
Een belangrijk medium bij dit concept is
internet. Hiervan zal gebruik worden gemaakt bij het verbinden van producenten en
consumenten, het ontwikkelen van houderijconcepten via open innovatie, de handel
in de aandelen en het transparant maken van
de afzet.
Het project heeft volgens de ontwerpgroep
kans van slagen, omdat ethisch beleggen
‘booming’ is, de verkoop van biologisch vlees
stijgt en vergelijkbare projecten in andere
sectoren blijken te werken. Het concept
biedt aanknopingspunten voor een andere
aanpak: gooi het traditionele aanbodmodel
overboord, en begin bij de basis: de samenleving. Consumenten zouden eerst moeten
formuleren hoe zij de varkenshouderij voor
zich zien. Ethisch beleggen is prima, maar
vraag de belegger wel wat hij wil dat er met
zijn geld gebeurt. Ga dan om de tafel zitten
met de producenten. Vanuit dat ‘community-denken’ kun je komen tot vernieuwing in
de varkenshouderij.

Geluidswal als varkensstal
Momenteel bevindt de intensieve varkenshouderij zich buiten het zicht van de burger/
consument. Dat kan de indruk wekken
dat de sector iets te verbergen heeft, terwijl
hygiëne en beperking van stankoverlast vaak
de belangrijkste redenen zijn voor de keuze
voor gesloten stallen.
Om de sector uit de anonimiteit te halen,
werkte de groep het idee uit van een varkensstal als geluidswal langs snelwegen: de varkenswal. Zij liet zich daarbij inspireren door
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twee vergelijkbare projecten langs de A2 bij
Utrecht: The Wall en het Cockpitgebouw,
waar respectievelijk een winkelcentrum en
een garage in een geluidswal is geïntegreerd.
Door een varkensstal in een wal onder te
brengen die deels opengewerkt is, kunnen
automobilisten een blik werpen op een
moderne varkenshouderij. Transparantie
is het sleutelwoord: net als bij het Centre
Pompidou in Parijs, waarbij het buizenstelsel zichtpaar is gepresenteerd, zouden
zoveel mogelijk elementen van de varkensproductie zichtbaar moeten zijn. Informatieborden langs de snelweg informeren de
automobilist over wat hij ziet.

Dit plan leidt tot het multifunctioneel benutten van de gronden langs de snelweg.
Bovendien is hiermee ook de landschappelijke inpassing van varkensstallen
gediend, waarover momenteel een heftige
discussie plaatsvindt in het kader van de
reconstructie van de varkenshouderij. Het
concept biedt bovendien allerlei mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen
met de stad (benutting van afvalstromen
uit de voedselketen als veevoer of energiebron). Via een bezoekerscentrum
kan interactie tussen consumenten en
producenten plaatsvinden. Er zijn nog
wel vragen over de inrichting (een weer-

spiegeling van de huidige praktijk of juist
meer toekomstgericht?) en de financiering
(volledig privaat of ook met publieke
gelden?). Zou een varken zich in een
dergelijke omgeving ‘fijn’ voelen? In hoeverre leidt de varkenswal de aandacht van
automobilisten niet teveel af, waardoor de
verkeersveiligheid in het gedrang komt?

Presentatie 3: Porc Terroir
‘Terroir’ is een Frans begrip en betekent
zoveel als ‘van eigen bodem’. Het komt
voort uit de vinologie (eigenschappen van
de grond komen terug in de smaak van
de wijn), en wordt vaak geassocieerd met
kwaliteit, echtheid en ‘eerlijkheid’.
Kernvraag van dit project is dan ook of
het begrip toepasbaar is op varkensvlees.
De groep heeft bekeken of er differentiatie bestaat in varkenssoorten, smaken en
slachtwijzen. In Nederland blijken weinig
varkensrassen te bestaan, en verschillen
de smaken ervan niet of nauwelijks van
elkaar. Toch is differentiatie mogelijk,
denkt de groep. Rassenkeuze, uitgebalanceerde voeding met specifieke streekgebonden grondstoffen en aandacht voor
slachtwijzen en besterving, bieden aanknopingspunten om varkensvlees als een onderscheidend ‘streekproduct’ aan de man
te brengen. Te denken valt ook aan een
certificering zoals het Franse Label Rouge.
Dat is een door de overheid verstrekt keurmerk voor pluimvee van hoge kwaliteit.
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Mogelijk zijn de feitelijke smaakverschillen tussen rassen en streken gering, maar
de beleving kan wel flink verschillen. Bij
‘terroir’ speelt namelijk ook het verhaal
mee dat erbij wordt verteld. Nederlandse
consumenten hebben vaak geen idee van
voedingswijzen, slachtmethoden, verschillende soorten: een hamlap is een hamlap,
punt uit. Ook is veel kennis en kunde
over de meer traditionele fok- en slachtwijzen uit Nederland verdwenen.

Het ‘Porc Terroir’-concept zou kunnen
werken door productiewijzen zichtbaar
te maken, door de nadruk te leggen op
verschillen (streek, smaak, verschillende
varkensproducten, etc.) en door te zorgen
voor een authentieke uitstraling. Labeling

Groepslid Lonny van Rijswijck
ontwikkelde een ‘kaartspel’ van
varkensrassen. Zij inventariseerde
wereldwijd bestaande varkenssoorten en bracht de specifieke kenmerken in kaart. Iets dergelijks deed zij
eerder met kleisoorten in Nederland. Daarvan onderzocht ze de
verschillen en bakte van alle soorten
aardewerken producten die een verbinding hadden met de streek waar
de klei werd gevonden. ‘Terroir’ in
zijn meest tastbare vorm.

zoals in Frankrijk kan een hulpmiddel
zijn om varkensvlees weer als bijzonder
product op de kaart te zetten.

Hoe verder?
De drie gepresenteerde concepten zijn
stuk voor stuk voldoende interessant om
verder uit te werken. InnovatieNetwerk
brengt de marktpartijen die hiermee
aan de slag willen met elkaar in contact.
Bovendien bieden we mogelijkheden om
de concepten verder uit te werken en op
haalbaarheid te toetsen. Interesse om mee
te doen? Meldt je bij een van de contactpersonen (zie eerste pagina).

