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De eerste vijf jaar van het bestaan van InnovatieNetwerk kenmerken zich door veel dynamiek. In 2000 werd een nieuw type organisatie
in het leven geroepen, die zogenaamde
‘systeeminnovaties’ in de groene ruimte,
landbouw en voeding mogelijk moest maken.
Bevlogen theorieën over systeeminnovaties
en hoe die mogelijk te maken lagen aan het
ontstaan van InnovatieNetwerk ten grondslag.
De noodzaak tot ingrijpende vernieuwingen
werd eind jaren negentig overal wel gevoeld.
Vraag was hoe die tot realiteit konden worden
gebracht, en wat daarvoor nodig was.
De oprichting van InnovatieNetwerk moet in
dit kader worden bezien.

In dit boek zijn 32 concepten beschreven
waaraan in de afgelopen 5 jaar door InnovatieNetwerk is gewerkt. De publicatie biedt
hierbij een dubbel perspectief: zowel de
interne stafmedewerkers als een partij die
bij de uitvoering betrokken is komen aan het
woord. Daarbij hebben we niet geprobeerd
voorkomende spanningen en knelpunten te
verdoezelen. De weg tot realisatie van grensverleggende vernieuwingen is immers niet
recht en ook bepaald niet makkelijk te vinden.
Toch hopen we dat we een aantal belangrijke
stappen hebben gezet om tot een duurzamere
groene ruimte, landbouw en voeding te komen.
Aan u het oordeel of dit ons gelukt is.

In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde InnovatieNetwerk zich tot een organisatie die systeeminnovaties (inmiddels ‘grensverleggende
vernieuwingen’ genoemd) tot stand wil brengen op een heel eigen, pionierende manier.
Het bedenken van grensverleggende concepten gericht op duurzame ontwikkeling en het
tot realisatie brengen ervan werd de hoofdactiviteit. Met deze concepten worden inhoudelijke of procesmatige ‘kapstokken’ bedoeld
die grensverleggende vernieuwing moeten
genereren, waarbij diverse omwentelingen
in denken en doen worden verondersteld.
InnovatieNetwerk werkt aan deze concepten
met een diversiteit aan partijen. Ondernemers
zijn hierbij in de afgelopen jaren een steeds
belangrijkere rol gaan spelen. Zij blijken
cruciaal als het gaat om het in de praktijk
realiseren van vernieuwingen.

Ger Vos,
Directeur
InnovatieNetwerk

Sjeng Kremers,
Voorzitter bestuur
InnovatieNetwerk
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HET CONCEPT
Het verwerken van gras kost geld. Dat gaat
veranderen, want natuurgras blijkt om te zetten
in olie. ‘Dit kan de start zijn van grootschalige
verwerking van biologische reststromen tot
vloeibare brandstof.’

Waar rook is, is olie
Laten we beginnen met een voorbeeld.
Staatsbosbeheer heeft de laatste tijd nogal
wat landbouwgronden aangekocht, onder meer
in de Drentse Aa. Zij maaien die gronden en
soms wordt het gras omgezet in compost of
in ecologisch krachtvoer. Dat is duur.
Daarom wordt het vaak gestort als afval.

Typisch geval van pech.
Nu misschien nog wel. Maar die kosten kunnen
baten worden. Die resten kun je namelijk
hergebruiken.

Als voedsel voor koeien?
Nee. Technisch blijkt het mogelijk om gras via
pyrolyse om te zetten in olie. Dat is een moeilijk
woord voor een eenvoudig voor te stellen
procédé. Bij pyrolyse verbrand je de reststromen niet maar ‘verrook’ je ze. Denk aan de
barbecue, daarbij komt veel rook vrij, maar het
is niet de bedoeling dat het vlees vlamvat.
Als je die rook laat afkoelen, laat condenseren
ontstaat er olie. En bij de verbranding van
die olie kun je elektriciteit opwekken.

Het ei van Columbus?
Ja, gemaaid gras moet je niet langer beschouwen als waardeloze, of laagwaardige,
grondstof maar als bron voor duurzame
energie. Met ‘Grasol’ wordt beoogd om
zonder subsidies natuurgras om te zetten
in olie, die weer gebruikt kan worden als
brandstof voor voertuigen in het natuurbeheer. Zo sluit je kringlopen.

Gisteren al mee begonnen, waarschijnlijk?
Die pyrolyse-techniek is in de praktijk nu
alleen bruikbaar bij kleine hoeveelheden.
Wat op kleine schaal kan moet echter ook op
grote schaal kunnen. Met die schaalvergroting
zijn we dan ook aan het werk. Het aardige
van dit project is dat onder onze begeleiding
groepen hebben samengewerkt die dat nog
niet eerder deden: Staatsbosbeheer (SBB),
de Nationale Investeringsbank (NIB),
Stichting Duurzame Chemie Ontwikkeling
DCO) en Biomass Technology Group (BTG)
- zij bezitten de kennis om energie uit biomassa te halen. Deze samenwerking is nieuw.

ZWIER VAN OLST

HOOFD STAATSBOSBEHEER
DIENSTVERLENING EN DIRECTEUR VAN
STAATSBOSBEHEER PROJECTEN BV

Alleen samen zal het lukken om genoeg
kennis, geld en grondstoffen te verzamelen
die nodig zijn om olie uit gras te halen.

stromen tot vloeibare brandstof. Wellicht komt
er dan vrij snel eveneens een oplossing in zicht
voor bermgras. Want ook dat wordt voorlopig
nog gestort.

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Eerst moesten we nagaan of pyrolyse de
handigste techniek is om gras te hergebruiken. Toen hebben we onderzocht hoe we die
pyrolyse-techniek kunnen ‘opschalen’ want
de bestaande apparaten moeten uiteindelijk
machines worden die een honderdvoud aan
gras kunnen verwerken in vergelijking met
de huidige praktijk. Daarna moesten we uitrekenen of gras omzetten in olie rendabel is.

En?
Volgens de Nationale Investeringsbank blijkt
de omzetting op den duur ﬁnancieel-economisch mogelijk te zijn, maar zorgt de opschaling voor risico’s. Toch is Staatsbosbeheer,
de grootste natuurorganisatie in Nederland,
enthousiast geworden over de mogelijkheden
van ‘Grasol’. Zij zijn van plan een proeﬁnstallatie te bouwen en te exploiteren. Op de achtergrond zullen wij helpen zoeken naar ﬁnanciën,
en fungeren als sparringpartner, wegbereider.

Zien anderen er ook al heil in?
Ook andere aanbieders van maaisel hebben
aangegeven liever vandaag dan morgen met
duurzame verwerking van natuurgras aan de
gang te gaan. Dit kan de start zijn van grootschalige verwerking van biologische rest-

Dat is vast meer dan de resten van de
Drentse Aa.
Ja, we hebben uitgerekend dat we 700.000
ton reststromen kunnen omzetten in olie.
Als we daar energie van maken dan kan de
grootste elektriciteitscentrale van Amsterdam
een jaar draaien.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Staatsbosbeheer, Agrotechnology & Food Innovations BV, Biomass Technology Group,
NIB Consult, ministerie van EZ, Stichting Duurzame Chemie
Ontwikkeling.

DE PRAKTIJK
Als gras wordt omgezet in brandstof zou dit
een revolutie betekenen. En een uitkomst voor
Staatsbosbeheer. ‘Alleen al in het Drentse Aagebied hebben wij 25.000 ton gras voorradig.’

Staatsbosbeheer wil beginnen
met verwerking gras
‘In de Drentse Aa hebben wij een groot
overschot aan gras. Dat wordt gedeeltelijk
omgezet in compost. Een ander deel wordt
kunstmatig gedroogd om als basisgrondstof
voor ecologisch krachtvoer te dienen.
Maar dat is erg kostbaar. Daarom zijn we op
zoek naar een apparaat dat gras als biomassa
zou kunnen verwerken. De meest geëigende
techniek daarvoor leek ons het pyrolyseproces,
een soort grote rokende barbecue waarvan
je de damp afkoelt tot pyrolyse-olie.
Inmiddels is er door de Biomass Technology
Group (BTG) uit Twente een pyrolyse-apparaat
(een reactor) ontwikkeld en geleverd aan
Maleisië. Daar wordt een biomassa verwerkt
die nog complexer is dan gras. Dus als het
daar werkt, heeft de techniek zich bewezen.
Bedoeling is dan dat wij het apparaat ook
aanschaffen. Omdat er zoveel gras in verwerkt moet worden, stellen mensen zich een
reusachtig apparaat voor. Dat valt mee.
De reactor zou opgebouwd kunnen worden
in vier zeecontainers.
Als we het apparaat eenmaal hebben, zijn we

van plan in Noord-Nederland te beginnen met
de verwerking van gras. Om een indruk te
geven: wij hebben in het Drentse Aa-gebied
25.000 ton gras voorradig dat op deze manier
verwerkt zou kunnen worden. Hoewel dat een
onvoorstelbare hoeveelheid gras is, kan dit
apparaat nog meer verwerken. Het is dus
mogelijk dat ook derden, natuurbeheerders,
wegbeheerders, hun gras bij ons voor verwerking aanbieden.
Het is nog niet helemaal duidelijk wat we
met de pyrolyse-olie gaan doen. Het uitgangsscenario is dat we die olie gaan opstoken in
een elektriciteitscentrale. Maar er zijn ook
nog andere, meer aantrekkelijke opties.
Wellicht zou het ook gebruikt kunnen worden
voor een ketel die op een warmtenet is aangesloten. Dat zou aanmerkelijk lucratiever zijn.
We zitten nog in de opbouwfase. Daarom ben
ik ook heel benieuwd hoe het apparaat in
Maleisië functioneert, want tot nu is er alleen
op laboratoriumschaal gras volgens dit pyrolyseproces verwerkt. Als het werkt zoals we
hopen zou deze techniek een revolutie kunnen

betekenen voor de verwerking van biomassa.
Staatsbosbeheer streeft ernaar om in de
Drentse Aa botanisch beheer uit te voeren.
Daarvoor moet je de grond verschralen,
anders verdwijnen veel plantensoorten. En om
de grond te kunnen verschralen moet je het
gemaaide gras verwijderen. Het land dat we
maaien is nat en erg kwetsbaar. Er zijn
gedeeltes waar alleen tractoren met rupsbanden kunnen rijden. Die kunnen niet al te
veel vervoeren, en zijn dus duur in gebruik.
Daarom zou het uiteindelijk zeer welkom zijn
nu de slag te maken om het gras om te zetten
in een duurzame brandstof die wij zelf voor die
tractoren kunnen gebruiken. Maar Staatsbosbeheer is geen technologisch ingestelde
organisatie. De techniek moet zich bewezen
hebben voor we hier instappen.
Ons streven is tweeledig. Wij willen continuïteit krijgen bij het graslandbeheer door een
kostprijsverlaging, en wij willen bijdragen
aan een productiedoelstelling. Dat doen we
al met ons hout. We oogsten bij voorkeur zo
hoogwaardig mogelijk hout. De biomassa die

daarin zit, leveren we aan centrales. Als alles
goed gaat zouden we in 2006, 2007 al gras
voor de verwerking tot pyrolyse-olie kunnen
produceren. Het is geen probleem de daarvoor
benodigde reactor in die korte termijn te
bouwen, en de techniek is eenvoudig op verschillende plekken in Nederland in te zetten.
Ja, grasolie zou een behoorlijke bijdrage
kunnen leveren aan duurzame energie.’

Tekst: Peter Henk Steenhuis
en Tigrelle Uijttewaal,
www.tekstinstijl.nl
Eindredactie: Claudi Hulshof
Ontwerp: Dietwee communicatie
en vormgeving
Concept en art-direction: Ruben Pater
en Sybren Kuiper
Vormgeving: Ruben Pater
Druk: drukkerij MART.SPRUIJT bv
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HET CONCEPT
Overheden, bedrijven, particulieren, allemaal
claimen ze ruimte. En lopen ze elkaar in de weg.
Tijd voor vernieuwend ruimtegebruik.
‘Burgers, boeren, bestuurders en wetenschappers
moeten gezamenlijk tot een visie komen.’

Leren van elkaar, dat doen we te weinig
‘Vernieuwend Ruimtegebruik’. Is er iets
mis met het oude ruimtegebruik?
Ja. Het huidige ruimtebeleid in Nederland
wordt ‘toelatingsplanologie’ genoemd omdat
de overheid sterk stuurt en daarbij vooral
werkt met geboden en verboden. Dat belemmert het zoeken naar inventieve oplossingen
om met het groeiend aantal claims op de
ruimte, en de zeer verschillende belangen die
daarachter schuilen, om te gaan. Als we het
niet anders aan gaan pakken, krijgen we eerdaags niets meer voor elkaar in Nederland.

Dus bedacht men een nieuw adagium.
Inderdaad. Tegenwoordig spreekt men graag
van ‘ontwikkelingsplanologie’. Dat is een
beleidsvorm waarbij de overheid maatschappelijke ontwikkelingen niet in een keurslijf wil
dwingen, maar juist probeert mee te bewegen
met partijen die ideeën willen uitvoeren.

Klinkt vaag.
Dat ís ook nog vaag. Vandaar dat het programma ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’,

een initiatief van Habiforum, InnovatieNetwerk
en zes universiteiten, beoogt na te gaan hoe
je aan die ontwikkelingsplanologie handen en
voeten kunt geven. We richten ons daarbij op
drie domeinen die kennis ontwikkelen over
ruimtegebruik en gebiedsontwikkeling:
de praktijk, die vooral bestaat uit gemeentes
of bedrijven, de wetenschap en het beleid –
met name rijksbeleid. Omdat die drie domeinen
beter moeten gaan samenwerken, werken we
aan de verlammende versnippering binnen
die domeinen: aan de verregaande opdeling
in disciplines binnen de wetenschap, aan de
verkokering binnen het beleid en aan de verkaveling binnen de praktijk.

Hoe ga je die versnippering tegen?
Neem de verkaveling binnen het domein van de
praktijk. Leren van elkaar – dat doen gemeentes nauwelijks, terwijl ze bijvoorbeeld wel allemaal voor groen moeten zorgen. Ter illustratie:
de Amstelscheg voorziet Amsterdam van groen.
Dat groen wordt beheerd door boeren, als
een bijproduct van de landbouw. Maar die

AB VAN LUIN
HABIFORUM

landbouw staat zwaar onder druk. Hoe kan
Amsterdam ervoor zorgen dat dit groen toch
behouden en beheerd blijft? Als de gemeente
Amsterdam op deze vraag een goed antwoord
heeft, zou ze dat kunnen delen met de
gemeente Gouda.

Goed, die versnippering is straks een
halt toegebracht. Dan is het programma
ten einde?
Nee. Het grensverleggende van ‘Vernieuwend
Ruimtegebruik’ is vooral dat wij de drie kennisdomeinen met elkaar proberen te verbinden.
Nu maakt het beleid regels waar de praktijk
niet mee uit de voeten kan. En zowel het
beleid als de praktijk stellen onvoldoende
duidelijke vragen aan de wetenschap en
maken onvoldoende gebruik van de daar al
ontwikkelde inzichten.

met bestuurders en wetenschappers, kun je
komen tot een visie die door uiteenlopende
partijen gedragen wordt. Bij het ontwikkelen
van die visie betrekken we ook uitvoerders,
zodat geen zaken bedacht worden die niet
gerealiseerd kunnen worden.
Het doel is om bij een aantal belangrijke
projecten, zoals de Zuid-as of de Nieuwe
Hollandse Waterlinie echt een doorbraak
te bewerkstelligen, in de zin dat door onze
betrokkenheid projecten beduidend sneller
en/of beter tot stand komen. Zoals bij de
‘Overdiepse Polder’. Het zou helemaal mooi
zijn als zulke doorbraken op de lange duur
standaard, en wij dus overbodig worden.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Habiforum, Erasmus Universiteit
Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht,
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam,

Die domeinen ontsnipperen en laten samenwerken is hetzelfde als ontwikkelingsplanologie handen en voeten geven?
Als je gezamenlijk werkt aan nieuwe aanpakken voor ruimtelijke vragen wel. Hoe combineer
je bijvoorbeeld wonen en landbouw bedrijven
met waterberging als de overheid een plek
aanwijst als overloopgebied?

Kan niet goed gaan.
Niet als rijk, provincie en gemeente louter van
bovenaf plannen dicteren. Maar als je de praktijk – burgers en boeren – laat samenwerken

Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

DE PRAKTIJK
‘Goed idee,’ zegt een ambtenaar wanneer
burgers met een plan op de proppen komen.
Vervolgens verdwijnt het in een bureaula.
Habiforum ondersteunt maatschappelijke
initiatieven. ‘Als onafhankelijke organisatie
geven wij alle betrokkenen de gelegenheid
met een oplossing te komen.’

Wij brengen de wil van velen bij elkaar
‘In de Overdiepse polder bij de Bergse Maas
staan zo’n vijftien boerenbedrijven en er
wonen een kleine honderd mensen. Een paar
jaar geleden kregen die boeren te horen dat
de polder was aangewezen als overloopgebied en zou gaan functioneren als waterberging. De boeren zijn toen zelf gaan
nadenken over de inrichting van hun polder,
wat geleid heeft tot een initiatief dat wij
vanuit Habiforum ondersteunen.
Er is een project gestart waarbij de boeren
de hoofdrol hebben gekregen bij het opnieuw
inrichten van de polder. De boeren zijn samen
met bestuurders en ambtenaren van provincie
Noord-Brabant, ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Rijkswaterstaat en gemeente
Waalwijk tot een oplossing gekomen:
bestaande boerenbedrijven worden afgebroken en terpen worden aangelegd voor
nieuwe boerderijen. Uit berekeningen van
onder meer wetenschappers van Rijkswaterstaat bleek dat die oplossing voor het minste
geld het meeste effect heeft. Straks komen
er minder bedrijven zodat het voor de over-

gebleven boeren aantrekkelijk wordt hun
bedrijf voort te zetten. In dit gebied combineren we dan economische activiteiten met
waterberging. Door deze meervoudige vorm
van ruimtegebruik voorkomen we dat het
gebied economisch onaantrekkelijk wordt
omdat het eens in de zoveel jaar overstroomt.
Zonder Habiforum zou dit project niet tot
ontwikkeling zijn gekomen. Kun je zeggen:
die boeren hebben toch zelf initiatief ondernomen? Ja, maar doorgaans smoort de bureaucratie dit soort initiatieven. ‘Goed plan’, zegt
een ambtenaar en legt het in een bureaula.
Habiforum heeft, als onafhankelijke co-regisseur, de direct betrokken partijen, overheden
en boeren, de gelegenheid gegeven om in een
vernieuwend proces samen de meest effectieve oplossing te creëren. Je zou kunnen
zeggen dat we de wil van velen bij elkaar
hebben gebracht.
Er was sprake van urgentie en tevens van
persoonlijke betrokkenheid van een aantal
mensen. Bij de ‘Overdiepse polder’ was er
een gedeputeerde, Jan Boelhouwer, die het

plan van de boeren zag zitten. En zijn opvolger
Lambert Verheijen heeft er even hard aangetrokken. Bovendien was er een bezinningsgroep ‘Water’ opgericht, onder leiding van
Nelie Kroes, waarin publieke en private partijen zitting hadden. Kroes heeft een goed
netwerk, en veel gezag. Zij heeft de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat enthousiast gemaakt voor het boereninitiatief.
Als onafhankelijke organisatie hebben we
sterk kunnen inzetten op het doen functioneren van een informeel proces – met
huiskamergesprekken en polderbijeenkomsten – dat het formele besluitvormingsproces krachtig heeft ondersteund. Gewoonlijk
maakt de overheid een plan, waarvoor ze de
bewoners om toestemming vraagt. Wordt het
weggestemd, dan komt ze met een alternatief.
Er is nu een gezamenlijk plan gemaakt waar
de overheden mee instemden en dat volgens
de wetenschap voldoet aan de eisen die je er
vanwege het water aan moet stellen.
De terpen komen er. In de Overdiepse polder
is nu een formele planstudie gestart,

de volgende stap om de terpen te realiseren.
De terpen zijn er echter nog niet. Daarom
zullen wij ook bij de uitvoering intensief
betrokken blijven.’

Tekst: Peter Henk Steenhuis
en Tigrelle Uijttewaal,
www.tekstinstijl.nl
Eindredactie: Claudi Hulshof
Ontwerp: Dietwee communicatie
en vormgeving
Concept en art-direction: Ruben Pater
en Sybren Kuiper
Vormgeving: Ruben Pater
Druk: drukkerij MART.SPRUIJT bv
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HET CONCEPT
De landbouw heeft het moeilijk. En dus ook het
platteland: werkloosheid neemt toe, jongeren
trekken weg, ouderen verpieteren.
‘Nieuwe Dorpen’ is een metafoor die helpt
onbevangen aan te kijken tegen de problemen
van het platteland.’

Nieuwe dorpen maken platteland aantrekkelijk
Aan ‘Nieuwe Dorpen’ ligt het grensverleggende idee ten grondslag dat bouwen in
landelijk gebied meer positieve dan negatieve effecten kan hebben.

‘Nieuwe dorpen’ – een nostalgische schaamlap die verdoezelt dat jullie het platteland
willen volbouwen.
Eerst de feiten dan de verwijten.

Daar heb je gelijk in. Ga je gang.
Het eerste feit: Nederland gaat ﬂink op de
schop. In de komende tien jaar moeten er een
miljoen woningen bijkomen, terwijl we nu al
blij zijn als er 60 tot 70 duizend woningen per
jaar gebouwd worden. En uit een rapport van
het Ruimtelijk Planbureau blijkt dat er grote
behoefte bestaat aan woningen in het landelijk
gebied. Om aan de vraag te voldoen zouden er
tussen de 70 000 en 130 000 extra woningen
gebouwd moeten worden.

Je hoeft toch niet op alle vragen in te gaan.
Ik ben nog niet klaar. Het tweede feit:

in Nederland is de druk op de ruimte groot.
Grond is schaars, grond is duur. En de landbouw, die enkele procenten van de Nederlandse werkgelegenheid voor zijn rekening
neemt, eist vijfenzestig procent van die
schaarse grond op.

Levert dat geen spanning op?
Ja. Een sector die ten opzichte van de hoeveelheid ruimte die wordt gebruikt weinig
oplevert, kan in de knel komen. Nu al zie je
dat de landbouw het moeilijk heeft. Elke dag
hangen in Nederland tien boeren de zeis aan
de wilgen, en stoppen hun bedrijf. De jongeren
trekken naar de steden. Dat levert een aantal
problemen op, economische, sociale en fysieke.

En nu vertel jij dat ‘Nieuwe Dorpen’ voor
die problemen een oplossing biedt?
Ja. Maar alleen als je de problemen met elkaar
weet te combineren. Neem de economische
ontwikkeling van het noorden. Om werkgelegenheid te creëren, hebben we er vroeger
de PTT naartoe gebracht. Dat werkte niet,

die zijn weer teruggekeerd naar de Randstad.
Economische ontwikkeling kun je beter bevorderen door huizen te bouwen. Want zo’n drie
nieuwe gezinnen levert een baan op.

Moeten die mensen er wel willen wonen.
Klopt. We kunnen ze niet dwingen, we weten
inmiddels dat de samenleving niet maakbaar
is. Maar je kunt proberen een nieuw dorp
aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door
branding, specialisatie. Je zou een paardendorp kunnen bouwen. Moet je weides bij
huizen aanleggen, en winkels met paardenspullen. Er moet een dierenarts komen,
er moeten wegen voor paarden worden
aangelegd, huifkartochten georganiseerd.
Zo´n dorp met een uniek ‘selling point’ zal
ongetwijfeld mensen uit allerlei regio´s aantrekken. Zo kun je ook een dorp bouwen voor
kunstenaars, of, zoals in Leidsche Rijn al
gebeurd is, huizen bouwen die geschikt zijn
voor thuiswerken. Of voor senioren.

Wat moet je met die senioren als ze hulpbehoevend zijn, terug naar de stad sturen?
Nee, want je kunt bejaardenzorg ook anders
organiseren. Dat is in Trynwâlden gebeurd.
Daar werd op een dag een nieuwe directeur
aangesteld, die zich ten doel stelde bejaarden
in hun eigen huis te laten wonen. ‘Wat heb ik
daarvoor nodig,’ vroeg hij zich af. Een dagopvang voor de mensen die niet de hele dag
thuis kunnen blijven. Vervoer voor de patiënten,
en een ﬂinke hoeveelheid domotica, alarmsystemen die in werking treden als iemand
gevallen is.

Lijkt me een dure grap.
Zijn opvangmethode was duurder dan gecentraliseerde zorg, dat hoeft geen betoog.
Toen kwam hij op het idee verschillende activiteiten te combineren. Waarom kan een busje
dat bejaarden vervoert niet ook kinderen
naar een crèche brengen? Doordat hij allerlei
dwarsverbanden heeft weten te leggen, is de
gedecentraliseerde opvang van zijn 8000
bejaarden, die over 9 kernen verspreid wonen,
rendabel geworden. En de bejaarden kunnen
in hun eigen huis blijven wonen.

Dus jullie willen helemaal niet per sé
stenen stapelen?
Nee. ‘Nieuwe Dorpen’ is een metafoor die ons
helpt fris en onbevangen aan te kijken tegen
de problemen van het platteland. Als zo’n
oplossing leidt tot de herinrichting van een
bestaand dorp vinden we het ook best.
Het kan zelfs uitlopen op een Vinex-plus wijk,
als de bestaande problemen maar integraal
worden aangepakt.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Gemeente Dantumadeel,
Actors Procesmanagement, Bert Kisjes en Carin Giessen
(Cultural Villages), Bureau PAU, DLA+ Landscape Architects,
H+N+S Landschapsarchitecten, Motivaction, STORRM CS,
Strootman en Pennings.

WIM DERKSEN

DIRECTEUR RUIMTELIJK
PLANBUREAU

DE PRAKTIJK
Natuurlijk moeten er nieuwe dorpen komen,
meent Wim Derksen, directeur van het Ruimtelijk
Planbureau. ‘Dit plan geeft aan dat je de woonwensen van de Nederlander serieus neemt.
In de twintigste eeuw heeft het beleid daarvoor
te weinig oog gehad.’

Met oog voor mens en geschiedenis
‘Nieuwe dorpen’ roept bij mij het idee op dat
je echt wilt nadenken over hoe dorpen
gebouwd zouden moeten worden. Dat is winst,
want dat hebben we in Nederland lang niet
gedaan terwijl oude dorpen en steden in
Nederland zo herkenbaar zijn. Neem de
Hoekse Waard, het is prachtig om de dorpen
te zien balanceren op de dijk. Of de Drentse
dorpen, die allemaal een karakteristieke
structuur rond de brink hebben. En Zeeland
kent zijn karakteristieke doorkijkjes, soms
vanuit het centrum tot aan de weilanden –
als je er tenminste niet te veel huizen achter
bouwt. En helaas, dat doen we wel.
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn we onze
dorpen aan het kapot maken. We plakken er
stroken sociale woningbouw tegenaan,
zodat je de structuur van het dorp niet meer
kunt zien. Of we laten aan de randen witte
schimmel uit de grond schieten, luxe bungalowachtige nieuwbouw, die overal in Nederland
gelijk is.
Dat de dorpen zo verpieteren, komt doordat
we in Nederland vaak een halfslachtig beleid

voeren. Zo zeggen we wel dat er in het Groene
Hart niet mag worden gebouwd. Maar verder
doen we niks. Ja, we komen na vier jaar kijken,
om verrast vast te stellen: ‘Hé, er is toch
gebouwd.’
Natuurlijk moeten we nieuwe dorpen bouwen.
Gericht, interessant en met oog voor de
geschiedenis. Dat beoogt het project ‘Nieuwe
dorpen’. Alleen wekt het wat oubollige woord
‘dorp’ ten onrechte de suggestie van nostalgie.
Dat je níeuwe dorpen wilt bouwen, geeft ook
aan dat je de woonwensen van de Nederlander
serieus neemt. In de twintigste eeuw heeft
het beleid daarvoor te weinig oog gehad.
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat grote
groepen mensen in dorpen willen wonen,
in de buurt van stedelijke voorzieningen.
Er zijn uiteraard ook mensen die echt stedelijk willen wonen en een derde groep die echt
helemaal in het landelijk gebied wil wonen.
Maar de tussencategorie is het grootst.
Tegelijkertijd ben ik niet zo enthousiast over
een nieuw dorp in een gemeente als Dantumadeel. Ik noem die Friese gemeente omdat

InnovatieNetwerk onderzocht heeft of juist
daar behoefte is aan een nieuw dorp. Dat
lijkt mij niet. Daar zijn al dorpen, en als de
dorpen nu leeglopen omdat de bevolking
werk krijgt in de Randstad, is er geen
behoefte aan een nieuw dorp.
Dat hebben mensen die buiten willen wonen,
in de buurt van stedelijke voorzieningen, wel.
Het is dus veel realistischer om in de Randstad nieuwe dorpen, en zelfs nieuwe steden
te ontwikkelen. Het nieuwe dorp moet dan
ook organisch gebouwd worden. We moeten
gaan onderzoeken wat de essentie van een
dorp is. Voelen mensen zich er veilig?
Geborgen? Is het er gezellig? Als we antwoorden hebben op die vragen kunnen we
aan de slag. Een nieuw dorp in het Groene
Hart, dat vind ik interessant.’
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HET CONCEPT
Rivier = hoog water = vijand. Het concept ‘Nieuwe
rivieren’ buigt deze associaties om tot: rivier = mooi
wonen, recreëren en genieten van natuur = vriend.

Het is prachtig wonen aan een nieuwe rivier
Wat is nu precies het probleem?

Jullie denken verder dan 2015.

De Nederlandse rivieren krijgen steeds
meer smelt- en regenwater te verwerken.
In 2015 moet het Rijnsysteem bij hoogwater
16.000 kubieke meter water per seconde
kunnen afvoeren. Op dit moment kunnen we
ofﬁcieel 15.000 kuub per seconde aan.
Het kabinet trekt daarom 2,2 miljard euro
uit voor maatregelen.

De klimaatverandering stopt waarschijnlijk
niet per 2015. Buiten dat, zo bestrijd je
alleen de gevaren van water wanneer je dijken
verlegt en uitwaarden verlaagt, terwijl water
juist ook zoveel kansen biedt.

Dus de overheid lost de problemen al op?
De overheid stelt geld beschikbaar. Maar de
huidige toekomstplannen voor het rivierengebied zijn er vooral op gericht om veel en
snel water te kunnen afvoeren door de
bestaande rivieren. Voer je die gedachte te
ver door, dan beschadig je het landschap.
Bovendien durven ambtenaren en bestuurders nog niet hardop te zeggen dat op de
langere termijn het Rijnsysteem wel 17
of 18.000 kuub water per seconde moet
kunnen afvoeren. We weten dus dat de
maatregelen die nu worden voorbereid
straks onvoldoende zijn.

Kansen?
InnovatieNetwerk heeft Bureau Stroming,
een adviesbureau voor natuur en landschap,
gevraagd de idee van een nieuwe rivier eens
uit te werken. Als voorbeeld kozen zij voor de
Betuwe. Een 34 kilometer lange rivier zou bij
Doornenburg van het Pannerdens kanaal aftakken en langs Elst en Zetten via de Ochtense
Buitenpolder weer in de Waal uitkomen.
Het zou prachtig wonen zijn aan zo’n rivier.
En hij is ook voor watersporters aantrekkelijk,
want het zou geen snelweg voor de beroepsvaart worden. Een nieuwe rivier kan ook
helpen voorkomen dat Arnhem en Nijmegen
aan elkaar vast groeien. Naast het waterbeheer, staan de ruimtelijke waarde en
natuurwaarde bij ‘Nieuwe rivieren’ centraal.

Dus ruimte voor erosie, sedimentatie, paaiende vissen en broedende vogels.

Is dat technisch haalbaar?
Ja. En de eerste berekeningen voor het voorbeeld in de Betuwe zijn zo aanlokkelijk dat het
idee nog betaalbaar lijkt ook. Daarom willen
we nu samen met geïnteresseerde partijen
– gemeenten, provincies, belangengroepen
van bewoners en gebruikers – kijken of het
idee op verschillende plaatsen in Nederland
uit te voeren is. En vervolgens te realiseren.

En als ze nu in Duitsland al talloze nieuwe
rivieren gaan graven?
Prima dan hebben ze ook daar meer plezier
van hun rivieren. En Nederland blijft toch de
delta waar het water uiteindelijk naar toestroomt. Dat is het aardige van water: je kunt
er niet alleen op heel veel manieren, maar
ook op heel veel plaatsen plezier aan beleven.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Bureau Stroming, Royal Haskoning, Staatsbosbeheer, Stichting Milieu en Techniek,
WL/Delft Hydraulics.

Maar bij laag water zit je tegen een lege,
vieze rivierbedding aan te kijken. En die
vissen moeten de waterstand in hun
kraamkamer goed in de gaten houden.
Nee, het is de bedoeling dat er permanent
water stroomt. Die Betuwe-rivier is bij
hoogwater een brede stroom waar dan
ongeveer 1000 kuub per seconde doorheen
gaat. Als de waterstanden dalen, trekt de
rivier zich terug in zijn zomerbed. Dat is veel
smaller, zoiets als de Overijsselse Vecht en
stroomt al bij een afvoer van zo’n 20 kuub.

Hoe kom je aan dat permanente water?
De nieuwe rivieren betrekken hun water van
de hoofdrivier, in dit voorbeeld de Waal.

’s Zomers allemaal boten die vastlopen in
de Waal?
Het inlaatpunt van een nieuwe rivier moet
natuurlijk zo worden ontworpen dat de
beroepsscheepvaart op de bestaande rivieren
niet vastloopt. Dat kan met een ﬂinke drempel
aan het begin van de nieuwe rivier.

Zo’n rivier doorkruist bestaand landschap.
De eigenaren van die grond, willen die
meewerken?
Natuurorganisaties, boeren, overheid, particulieren – ze willen hun grond misschien wel
‘om niet’ inbrengen, omdat zij gaan proﬁteren
van de nieuwe rivier. Meer natuurwaarde,
meer toeristen, meer botenverhuur. Maar je
kunt ook luxe bouwkavels aan het water uitgeven om de aankoop van grond te ﬁnancieren.

TOINE SMITS

ADVISEUR INTEGRAAL WATERBELEID
BIJ RIJKSWATERSTAAT OOST-NEDERLAND EN DIRECTEUR CENTRUM WATER
EN SAMENLEVING AAN DE RADBOUD
UNIVERSITEIT NIJMEGEN

DE PRAKTIJK
‘Nieuwe rivieren’ wil het water ruimte geven en
tegelijkertijd het landschap verbeteren.
Een veelbelovend plan. Maar wat wil de bevolking?
‘Als genoeg mensen voor een nieuwe rivier kiezen,
dan komt die er.’

Het bruist van de ideeën over water
‘Omdat wij aan veiligheidsnormen moeten
voldoen, zoeken wij manieren om de waterafvoercapaciteit van de Rijn en Rijntakken
– Waal, Nederrijn, Lek en IJssel – te vergroten.
Dat kan door nieuwe rivieren aan te leggen
of dijken van de grote rivieren landinwaarts
te verleggen. ’Nieuwe rivieren’ zoekt naar
ruimte voor de rivier waarbij tegelijkertijd
gedacht wordt aan nieuwe marktmechanismen,
landschappelijke kwaliteit en draagvlak onder
de lokale bevolking. In de praktijk blijkt vooral
draagvlak een heikel punt.Dat geldt voor alle
oplossingen om ruimte voor de rivier vrij te
maken. Vragen over ﬁnanciële gevolgen liggen
vaker voor op de tong dan vragen over veiligheid of landschappelijke kwaliteit.
Er wordt gedacht over een nieuwe rivier in
het natuurlijke overloopgebied van de Rijn,
de Rijnstrangen, waar zo’n vijftig eengezinswoningen staan. Omdat het een overloopgebied betreft, is het planologisch wellicht
eenvoudiger om daar een nieuwe rivier te
plannen dan bijvoorbeeld bij Kampen, hoewel
er daar wat meer draagvlak is voor een

nieuwe rivier. Technisch en ﬁnancieel lijkt
Rijnstrangen haalbaar, daar heeft InnovatieNetwerk redelijk goede analyses voor aangeleverd. Maar je hebt eveneens te maken
met Staatsbosbeheer, en de bevolking.
Die bevolking is planmoe. Daarom moet je
eigenlijk niet met een kleine denktank een
prachtig plan uitdenken dat vervolgens aan
de bevolking wordt gepresenteerd.
Wellicht dat een andere manier om de bevolking bij het plannen maken te betrekken meer
succes heeft. Een veelbelovende aanpak is de
zogenoemde Joint Planning Approach die in
het Europese project ‘Freude am Fluss’
wordt ontwikkeld en toegepast. Volgens die
benadering start je een gemeenschappelijk
ontwerpproces waarbij je niet met de wijsheid
in pacht de samenleving tegemoet treedt.
In plaats daarvan begin je met educatie:
mensen hebben vaak geen idee hoe een
rivier in elkaar zit en hoe ruimtegebruik,
zoals woningen en bos, water kan opstuwen.
Vervolgens doe je het probleem uit de doeken.
Daarna laat je zien wat er mogelijk is in het

rivierengebied zonder aan te geven waarnaar je eigen voorkeur uitgaat. Dan kom je
tot een gemeenschappelijk ontwerp uitgaande
van wat mogelijk en gewenst is gezien de
verhalen die je tot dan toe gehoord hebt.
Grote kans dat er uiteindelijk een nieuwe
rivier uitkomt zoals die er nu op papier ligt,
maar dan is het iets van henzelf.
Niet dat de nu uitgedachte plannen de
vuilnisbak in kunnen – het idee is echt goed
– maar het kost veel moeite om iedereen te
overtuigen. Bovendien moeten wij ons inmiddels ook buigen over andere initiatieven: het
bruist van de ruimtelijke ideeën die te maken
hebben met water. Met dijkverleggingen en
by-passes komen we misschien voor ons
waterbeleid tot dezelfde voordelen als met
dit grote idee voor een nieuwe rivier. Nieuwe
rivieren bieden extra pluspunten maar je
moet wel de lokale bevolking meekrijgen.
De plaatselijke bestuurders, wethouders,
volgen dan vanzelf. Zo’n ander vernieuwingsproces lijkt mij echt iets voor InnovatieNetwerk. Zij lijken er vooral op gericht zelf met

een goed idee te komen maar ze kunnen ook
zelf een goed proces starten, al weet je dan
niet wat er precies uitkomt. Als genoeg
mensen voor een nieuwe rivier kiezen, dan
komt die er.’
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HET CONCEPT
Er is een enorme vraag naar zand voor beton
en metselspecie. Enorme vraag betekent nu
enorme winning. En enorm lelijke gebieden.
Het kan ook anders. ‘Dankzij slimme zandwinning
kun je een stad afbakenen met een aantrekkelijk
natuurgebied.’

Wie zand heeft, heeft goud in handen
Grootschalige afgraving hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. In plaats van met graafmachines die niet eens over autowegen mogen
rijden, valt zand ook met kleinere apparatuur
gefaseerd te winnen. Dan kan zandwinning als
economische motor fungeren om tot bijzondere
natuur en landschappen te komen of om verrommelde stadsranden tegen te gaan.

Waarom zijn die stadsranden niet mooi?
Omdat ze liggen te wachten op een volgende
stadsuitbreiding. Zo’n gebied verkeert vaak
in een impasse. Belangengroepen verzetten
zich tegen het volbouwen ervan. Stadsrandbewoners willen hun uitzicht behouden, milieuen natuurgroeperingen ijveren voor zeldzame
planten en ruimte voor ontspanning. Soms lukt
het ze projectontwikkelaars te dwarsbomen,
maar dit is meestal slechts van korte duur.
Bovendien stijgt de verwachtingswaarde
van de grond waardoor er ﬂink mee gespeculeerd wordt.

En er komt niemand met een plan natuur
te maken van zo’n gebied?
Te duur. De verwachting dat er binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden, drijft de
grondprijs op.

De bewoners kunnen dus ﬂuiten naar hun
groene stadsrand.
Niet als er genoeg geschikt industriezand in
de grond zit.

Zand?
Ja. Als in het krachtenspel tussen projectontwikkelaars, gemeentes, en milieugroepen
zandwinning een rol krijgt toebedeeld, is het
mogelijk de groene ruimte duurzaam veilig te
stellen voor de bewoners van de stad. Met
slimme zandwinning kun je maatschappelijke
doelen bereiken en voorzien in de behoefte
aan zand.

Maar zandwinning levert juist lelijke
gebieden op.
Nu nog wel. Elk jaar moet er twintig miljoen

EDMAR STENEKER

VOORZITTER VAN DE
VERENIGING BOS EN KUIL

ton industriezand worden gewonnen terwijl
geen enkele regio zandwinning in zijn achtertuin wil. Vandaar dat de overheid plekken aanwijst die het minste schade opleveren, en waar
het minste weerstand is te verwachten.

locaties, kan zandwinning daaraan economisch
bijdragen. Dankzij slimme winning kun je een
stad bijvoorbeeld afbakenen met een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. Of een
overgang tot stand brengen tussen de laatste
stadsuitbreiding en de groene omgeving.

Wat lelijk is, wordt lelijker.
Met als gevolg dat de weerzin tegen zandwinning weer toeneemt.

Onterecht?
Ja. Als overheid en zandwinners anders met
zand omgaan, kan zandwinning een oplossing
zijn voor een aantal actuele problemen die nu
spelen in onze directe leefomgeving, zoals de
verrommeling van de stadsrand. Bovendien
kan zandwinning ertoe bijdragen het nationale
netwerk van natuurgebieden, de zogenoemde
ecologische hoofdstructuur, echt tot stand te
brengen. Dan is zandwinning niet meer een
doel op zich maar ook een middel om maatschappelijke doelen te bereiken.

Zandwinning als motor voor positieve
ontwikkelingen.
Inderdaad, maar dan moeten zandwinners,
gemeenten, milieugroepen en projectontwikkelaars wel een andere kijk ontwikkelen op
hun activiteiten. Alleen uit het oogpunt van
zandwinning ga je niet aan de slag in die
dure grond. Als je uitgaat van de maatschappelijke behoefte aan waterberging, natuur,
recreatiemogelijkheden, aantrekkelijke woon-

Is zo’n omslag in het denken van zandwinners mogelijk?
Iets vergelijkbaars hebben we gezien bij kleiwinning, die in de jaren tachtig op forse maatschappelijke weerstand stuitte. Door een
andere werkwijze draagt de fabricage van
baksteen in het rivierengebied nu ﬂink bij aan
de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden,
rivierveiligheid en ruimte voor recreatie.
Zo’n nieuwe rol ligt sinds kort ook voor zandwinning in het verschiet.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Stichting Ark, Bureau Stroming.

DE PRAKTIJK
Mordicus tegen elk plan dat een gebied overhoop
zou halen. Dat was vaak de houding van maatschappelijke organisaties. Verleden tijd. ‘We weten nu
dat ons landschap alleen behouden kan blijven als
we met een economisch haalbaar plan komen.
Zandwinning past daar in.’

Een deel afgraven en ﬂinke waterpartijen
aanleggen
‘Al jaren zetten wij ons in om het gebied tussen
de gemeenten Malden en Molenhoek open te
houden. Dat is moeilijk, omdat vanuit de stadsranden de druk op deze landelijke omgeving
wordt opgevoerd. Er is nu een soort moratorium over een deel van het gebied afgeroepen,
geen politicus wil er iets over zeggen. Struisvogelpolitiek, als er niets gedaan wordt staan
hier over tien jaar huizen.
Daarom stellen we ons als vereniging nu
anders op en hebben het initiatief genomen
om zelf een visie op het gebied te ontwikkelen.
Waren we vroeger tegen elk plan dat het
gebied een ander uiterlijk zou geven, nu
weten we dat we de landschappelijkheid en
de ecologische rijkdom ervan alleen kunnen
behouden als we met een economisch haalbaar plan komen.
Toen we als vereniging die omslag gemaakt
hadden, en op zoek gingen naar organisaties
die ons zouden kunnen helpen, stuitten we
op Bureau Stroming en InnovatieNetwerk.
Ook zij waren op zoek, zij hoopten een maatschappelijke organisatie te vinden die te

porren was voor hun project ‘Zandgenoten!’.
Uit de schetsen die zij gemaakt hebben, blijkt
heel duidelijk dat je een fysieke ingreep moet
plegen die verdere bebouwing in de toekomst
onmogelijk maakt. Dat kan door zandwinning,
waardoor je een deel afgraaft en ﬂinke waterpartijen aanlegt. Zandwinning is namelijk een
economische drager die duurzame natuurontwikkeling mogelijk maakt.
Wij hebben hier hoger gelegen zandgronden
van een oude stuwwal, en het lager gelegen
rivierenlandschap van de Maasvallei. Het idee
is nu om een beek te laten ontspringen in het
hoge gedeelte van het gebied die richting het
lager gelegen deel meandert. De beek mondt
uit in een grote recreatieve plas in de buurt
van de Maasuiterwaarden.
Een belangrijk neveneffect zou zijn dat zo de
stadsranden minder scherp worden. Nu gaat
bijvoorbeeld de bebouwing abrupt over in landbouwareaal of natuurgebied. Het plan dat we
aan het ontwikkelen zijn maakt deze overgang
spannender.

Niet alle aspecten van het plan zijn in de
vereniging enthousiast ontvangen. Een deel
afgraven stuit niet op grote bezwaren.
Problematisch is de woningbouw die op zeer
beperkte schaal zal moeten worden toegestaan. Wij hebben ons tot nu altijd pertinent
verzet tegen elke vorm van bebouwing, vanuit de gedachte dat wie een vinger geeft de
hele hand kwijt is. InnovatieNetwerk heeft ons
er inmiddels wel van kunnen overtuigen dat
zandwinning alleen niet voldoende oplevert.
Projectontwikkelaars, die een belangrijk deel
van de grond in handen hebben, zien natuurlijk graag plannen waarin woningbouw een rol
speelt. Wij, omwonenden, hopen op een andere
manier van ﬁnanciering. Maar als het niet
anders kan, dan is op beperkte schaal woningbouw een optie, zij het dat het wel in het landschap wordt ingepast. Als noodzakelijk kwaad.
Straks zullen we een inrichtingsplan moeten
presenteren. Dat kunnen we als vereniging
niet alleen. Wij bestaan uit vrijwilligers, om
wat meer slagkracht te krijgen zijn we wel
op zoek gegaan naar sponsors.

Die hebben we gevonden in de Koninklijke
Nederlandse Heide Maatschappij. En natuurlijk in InnovatieNetwerk middels het project
‘Zandgenoten!’. Wij zullen de komende tijd met
allerlei partijen gaan praten. Met projectontwikkelaars, bestuurders, omwonenden,
bijvoorbeeld met de houders van een manege.
‘Zandgenoten!’ zal het plan verder moeten
ontwikkelen, daar missen wij de speciﬁeke
kennis en ervaring voor.’
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HET CONCEPT
Grote gebieden in Nederland liggen braak.
Wachten op een deﬁnitieve bestemming. Waarom
daar geen natuur van maken? ‘Tijdelijke natuur
is spectaculair en aantrekkelijk. Ondernemers zijn
alleen bang er nooit meer vanaf te komen.’

Planten en dieren pakken zo hun biezen weer
‘Tijdelijke natuur’ beoogt natuurontwikkeling te
stimuleren op tijdelijk braakliggende gronden
of op gronden die regelmatig overhoop gehaald
moeten worden.

viltkruid, bijenorchis. Zij komen snel, gebruiken
het terrein korte tijd en verdwijnen weer als
de successie doorgaat – vaak dus al voordat
de bulldozer verschijnt.

Jullie zetten je in voor natuur die later op
een puinhoop belandt.

Het is jullie vooral om natuurwinst op de
langere termijn te doen.

Niet helemaal: natuur is bewegelijk. De natuurwinst die tijdelijke natuur oplevert, is juist
permanent, voor mens én milieu. Want als
populaties zich tijdelijk kunnen versterken,
nemen de overlevings- en ontwikkelingskansen
voor die soorten in zijn geheel toe. Bijvoorbeeld door verspreiding naar andere gebieden.

Niet alleen. Het gaat in heel Nederland naar
schatting om zo’n 50.000 hectare grond die
overheden of projectontwikkelaars hebben
aangekocht voor woningbouw, infrastructuur,
bedrijventerreinen, of ontgrondingen.
De toekomstige bestemming is al vastgelegd
in streek- en bestemmingsplannen maar het
duurt vaak jaren voordat de grond zijn deﬁnitieve bestemming krijgt. Soms omdat zandlichamen zich nog moeten zetten, soms omdat
de ﬁnanciering nog niet rond is.
Voordat er deﬁnitief gebouwd of ontgrond
wordt, kan zich tijdelijk een spectaculaire en
aantrekkelijke natuur ontwikkelen. Allerlei
bijzondere planten- en diersoorten zouden
zich daar willen vestigen. Denk maar aan de
visdievenkolonies rond IJburg, rugstreep-

Hoe weten jullie dat?
Dat blijkt uit een ecologische studie die we
lieten doen. Bijna alle soorten hebben er
baat bij, voor geen enkele soort nemen de
ontwikkelings- en overlevingskansen af.
Pioniers en ‘vroege soorten’ proﬁteren
het meest van tijdelijke natuurgebieden:
strandplevier, bontbekplevier en de visdief,
rugstreeppad, moerasdroogbloem, Duits

padden langs de Betuwelijn en orchideeën
op de Maasvlakte. Het is weliswaar niet leuk
wanneer die prille natuur vervolgens weer
onder de bulldozers verdwijnt, maar een
aantal jaren plezier is nog altijd veel beter
dan helemaal geen plezier.

Toch levert die tijdelijke natuur onvoldoende
winst op om voor zichzelf op te komen.
Die winst is groot, maar er is één praktisch
bezwaar. Totdat de grond zijn vastgelegde
bestemming krijgt, proberen de eigenaren
angstvallig de natuur buiten de deur te houden. Door terreinen regelmatig om te ploegen
of te verpachten als landbouwgrond. Want
zodra beschermde soorten zich op het terrein
vestigen, kunnen – met de wet in de hand –
verdere (bouw)ontwikkelingen tegengehouden
of vertraagd worden. Of eigenaren moeten het
verlies aan die soorten ergens compenseren.
Grote gebieden in Nederland liggen er daarom
jaren desolaat bij, in afwachting van hun
deﬁnitieve bestemming.

En dat is erg?
Juist in een dynamische delta als de Nederlandse, leven van nature duizenden plantenen diersoorten, die zich snel kunnen vestigen,
om na een paar jaar weer hun biezen te pakken. Voor hen is tijdelijke natuur de essentie
van hun bestaan. Trouwens, erg aantrekkelijk
zien die desolate gronden er niet uit.

Willen ondernemers eigenlijk tijdelijke
natuur ontwikkelen?
Hoewel de samenleving zeer gebaat is bij tijdelijke natuurgebieden zullen de meeste ondernemers er in de huidige situatie niet aan
beginnen omdat de baten, zoals natuurwinst
en een groen imago, voor hen niet opwegen
tegen de risico’s die ze lopen. In het project
‘Tijdelijke natuur’ zoeken we daarom naar een
manier om het voor grondeigenaren wél aantrekkelijk te maken om tijdelijke natuurontwikkeling op hun terrein toe te laten.

Jullie zien die wet- en regelgeving voor
beschermde soorten anders geïnterpreteerd worden?
Daar ligt een grote uitdaging waarmee we
aan de slag gaan. Het tijdelijk aan de natuur
overlaten van een terrein is juist aantoonbaar
in het belang van de bescherming van ﬂora en
fauna, ook als de natuur ter plekke uiteindelijk weer zal verdwijnen. Om de natuur op deze
manier te kunnen beschermen, moeten grondeigenaren die mee willen werken, vooraf de
garantie krijgen dat zij de ontwikkelde natuur
na verloop van tijd weer mogen verwijderen.
Via een onthefﬁng bijvoorbeeld.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Bureau Stroming, Havenbedrijf
Rotterdam, ministerie van LNV, Stichting Ark.

HENK DE BRUIJN

HOOFD CORPORATE DEVELOPMENT
HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

DE PRAKTIJK
Natuur kun je sturen. Dat weten ze ook bij het
Rotterdams Havenbedrijf. ‘Wij zetten ons graag in
voor de natuur. Maar we willen een terrein kunnen
gebruiken wanneer we dat voor onze havenactiviteiten nodig hebben.’

Tussen opslagtanks schieten planten op
‘Wij zijn ervan overtuigd dat in de haven
natuur een kans moet blijven krijgen.
Het Rotterdamse havengebied is ruim tienduizend hectare groot. Waar je ook komt,
overal in de haven gaat het om de relatie
tussen water en land. Voor de natuur is die
relatie ontzettend belangrijk. Bovendien ligt
de haven aan de kust. Allemaal mogelijkheden
om de natuur een kans te geven.
De natuur grijpt die kans ook. Tussen opslagtanks schieten planten op. Komt ook omdat het
er vrij rustig is, er zijn terreinen waar de
mens zelden komt. Je ziet hier de vreemdste
soorten ontstaan, ontkiemd uit exotische
zaadjes, die ooit door schepen zijn meegenomen en in de haven goed gedijen.
Deze bloemen, planten, beesten noemen wij
onze ‘tweede natuur’. Onze eerste natuur is
het optimaal laten functioneren van het haven
en industriegebied. Wij willen graag samen
met natuurorganisaties aan de slag. Om tijdelijke natuur te creëren. Maar dat betekent
wel dat wanneer wij een terrein nodig hebben
voor onze havenactiviteiten die tijdelijke

natuur opgeheven moet worden. Die hoeft
niet per sé te verdwijnen, verplaatsten mag
ook. Wij spreken over de nomadentrek van
de natuur.
Het probleem is nu dat er in het gebied bijzondere natuur ontstaat, bloemetjes, beestjes
die soms zelfs op de rode lijst staan. Wanneer
dat bekend is, bestaat de kans dat er een hek
om heen geplaatst wordt en wij het gebied
niet meer kunnen gebruiken. Dan zijn we de
klos, en bijt onze zorg voor de natuur in zijn
natuurlijke staart. Daar sluit ‘Tijdelijke natuur’
op aan.
Ze vragen me wel eens: hoe kan in het havenen industriegebied nou natuur ontstaan?
Natuur ontstaat wanneer de natuur in beweging is, maakt niet uit of dat door menselijk
ingrijpen is of meer indirect door industriële
activiteiten.
Het havenbedrijf heeft vorig jaar ook een
‘Haven Natuur Plan’ gepresenteerd, waarin
wij duidelijk maken dat we sommige zones in
het havengebied maximaal willen bestemmen
voor havenactiviteiten, maar andere zones

willen bestemmen voor natuur. Maar uit die
studie kwam ook naar voren dat wij ons zorgen
moeten maken over de juridische gevolgen
van een waardevolle biologische ontdekking.
Wij zijn bang dat onze tweede natuur onze
eerste natuur in de problemen brengt. Dat
hebben we al vaker gezien, onder andere
met de rugstreeppad.
Wij zijn ook bereid mee te werken aan natuurlijke oplossingen. De grote meeuwenkolonie
op de Maasvlakte bezorgt veel overlast, ze
produceren een enorme hoeveelheid ontlasting. We hebben op het gebied paarden laten
rondlopen, zodat het voor de meeuwen minder
aantrekkelijk is te nestelen. En dat werkt,
want natuur kun je sturen.
Wij zorgen niet alleen voor de tijdelijke natuur
op het droge maar ook in het water. Wij zien
de visstand in het havengebied toenemen.
Doordat de Slufter is aangelegd en doordat
de industrie bronmaatregelen heeft getroffen,
is de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk
verbeterd. Wij zetten ons in voor de natuur
in de haven.

Wij verzetten ons er alleen tegen dat onze
welwillendheid van vandaag zich morgen
tegen ons gaat keren. Daarom zou wat ons
betreft het idee ‘Tijdelijke natuur’ verder
moeten worden uitgewerkt. Zodat wij er
ruimhartig aan kunnen meewerken.’

Tekst: Peter Henk Steenhuis
en Tigrelle Uijttewaal,
www.tekstinstijl.nl
Eindredactie: Claudi Hulshof
Ontwerp: Dietwee communicatie
en vormgeving
Concept en art-direction: Ruben Pater
en Sybren Kuiper
Vormgeving: Ruben Pater
Druk: drukkerij MART.SPRUIJT bv

INNOVATIENETWERK

HANS HILLEBRAND
STAFMEDEWERKER
INNOVATIENETWERK

HET CONCEPT
Steeds meer boeren hangen de zeis aan de wilgen.
Maar wie moet het landschap dan beheren? En hoe?
‘We moeten van het landschap een hoofdproduct
maken. En het met al zijn kwaliteiten afstemmen
op de wensen van de gebruikers.’

Stedelingen vinden in het landschap rust,
ruimte en stilte
Landbouw is niet de enige bron voor een aantrekkelijk cultuurlandschap. Als je de kwaliteit
van het landschap centraal stelt en tegelijk
vindt dat dat niet betekent dat er niets mag
veranderen, dan komen er andere vormen van
landschapsbeheer in beeld. Het is tijd om die
vormen in kaart te brengen en uit te proberen.

Jullie zijn tegen landbouw.
Dat is niet waar het om gaat. We beogen
andere mogelijkheden uit te denken, maar
mocht er geen alternatief beheer mogelijk zijn,
dan versterkt dat de positie van de huidige
landbouw juist. Geen alternatief beheer
betekent dan des te meer reden voor een
optimale overheidsregeling om de landbouw
te betalen voor het beheer.

Zonder concreet zicht op een alternatief
stop je er toch geen tijd en geld in?
Er is natuurlijk wel een duidelijke aanleiding.
Het cultuurlandschap in de veenweidegebieden
bijvoorbeeld is een bijproduct van agrarische
activiteiten uit het verleden. Vandaar dat de

gedachte vaak is: de productielandbouw moet
in stand gehouden worden om het mooie landschap te behouden. Maar de eisen die deze
vorm van landbouw vandaag stelt, vallen
nauwelijks te verenigen met de behoeften van
het cultuurlandschap: de productielandbouw
vraagt om een zo laag grondwaterpeil dat het
veen blijvend uitdroogt, inklinkt en verzakt.
Waardoor het waterpeil voor de agrarische
productie weer verder moet dalen, enzovoorts.
De vraag die wij ons stellen is of het landschap
(betaalbaar) beheerd kan worden zonder
productielandbouw, en hoe.

Hoe verzinnen jullie die nieuwe vormen?
Wij verzinnen die niet, wij combineren alleen
drie vernieuwende visies. Ten eerste gaan we
uit van bestaande of te ontwikkelen kwaliteit,
niet van het landschap zoals dat er nu exact
uitziet. Daarmee creëren we ruimte voor verandering. Ten tweede laten we kwaliteit niet
puur afhangen van de waarde die de bestaande
grondeigenaren, zoals boeren, aan het landschap toekennen. Voor hen is het landschap

GEERT TIMMERMANS

ALS PROJECTLEIDER VAN
‘TOEKOMST AMSTELLAND’ WERKZAAM
BIJ DIENST RUIMTELIJKE ORDENING
VAN AMSTERDAM

vooral waardevol omdat je er landbouw op
kunt bedrijven. Daarentegen biedt het landschap voor stedelingen waarden als rust,
ruimte, stilte en recreatie.
Die twee waarderingen vallen ook als ‘en,
en’ te beschouwen in plaats van als ‘of, of’.
Ten derde gaan we ervan uit dat individueel
rendement dat bijvoorbeeld huiseigenaren
en grote hoofdkantoren halen uit het nabije
mooie landschap, kan samengaan met proﬁjt
voor anderen, bijvoorbeeld recreanten.

Hoe organiseer je het
landschapsbeheer dan?
Daarvoor is een denkomslag nodig. Nu wordt
het landschap weliswaar kosteloos maar niet
vraaggericht voortgebracht, als bijproduct van
de landbouw: de stedelingen moeten tevreden
zijn met wat ze krijgen. Je zou toe moeten naar
een situatie waarin het landschap met al zijn
kwaliteiten een hoofdproduct is dat afgestemd
wordt op de wensen van de gebruikers en
genieters. Uiteraard hoort daarbij dat voor
dat landschap betaald wordt. We zijn dit aan
het uitwerken voor een gebied onder Amsterdam: Amstelland.

Hoe wordt die betaling dan geregeld?
We gaan na of er voor Amstelland een landschapsbank kan worden opgericht die vrijvallende landbouwgrond kan opkopen om het
landschap te beheren en te ontwikkelen.
Die bank zou geﬁnancierd en beheerd moeten

worden door onder meer belanghebbende
stedelijke partijen waaronder de Zuidas, door
boerenorganisaties, door belanghebbende
(organisaties van) eigenaren van huizen in of
aan de rand van het gebied, door locale, regionale en centrale overheden vanuit hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening
en, niet onbelangrijk, door een ‘Stichting
Vrienden van het Amstelland’. Bij die laatste
partij gaat het niet zozeer om een grote
ﬁnanciële inbreng maar om een stevig draagvlak voor behoud en ontwikkeling van kwaliteit
van het landschap.

Gaat dit lukken?
Wij denken dat die mogelijkheid heel reëel is.
De ofﬁciële Gebiedcommissie Amstelland is
in ieder geval erg voor een dergelijke instelling, juist omdat men inziet dat een toekomst
voor Amstelland puur door landbouw niet
langer mogelijk is.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Gemeente Amsterdam,
Arcadis, Gebiedscommissie Amstelland, Stichting DoTank,
WING (Wageningen UR).

DE PRAKTIJK
Amsterdam bekommert zich om de groene gebieden rondom de stad. Niet om er huizen te bouwen,
maar om de bevolking te laten recreëren.
‘Het cultuurhistorische landschap van Amstelland
is het uitgangspunt van al onze projecten.’

Sinds wanneer bemoeit
Amsterdam zich met boeren?
‘Toen ik voor het eerst met de boeren van het
Amstelland om de tafel ging zitten, keken ze
me vreemd aan: ‘Wat komt die snuiter doen?
Sinds wanneer bemoeit Amsterdam zich met
boeren?’ Dat doen we sinds we het project
‘Toekomst Amstelland’ zijn gestart.
Mede dankzij de Giosgelden van het rijk – de
term staat voor: groen in en om de stad – kan
Amsterdam zich bezighouden met groene
gebieden in de buurt van Amsterdam.
Amstelland is voor Amsterdam belangrijk
als groen recreatief uitloopgebied maar het
grootste deel van Amstelland ligt in andere
gemeenten. Ondanks dat heeft het gemeentebestuur toch besloten om buiten de gemeentegrens van Amsterdam te willen investeren.
Toen stelden we ons de vraag: hoe kunnen
we duurzaam en kwalitatief hoogwaardig
investeren?
Om die vraag te beantwoorden, maakte ik een
rondje langs ambtenaren van aangrenzende
gemeentes als Amstelveen, Abcoude en OuderAmstel. Vrij snel werd duidelijk dat we alleen
iets konden bereiken als ook de boeren mee

wilden werken. Daar zat ik dus met die
boeren. Waren ze aanvankelijk sceptisch,
aan het einde van de avond was de meerderheid enthousiast voor het project ‘Toekomst
Amstelland’. Toen de boeren over stag gingen,
volgden de gemeentes vanzelf.
Om het project goed op gang te brengen,
hebben we een toneelgroep vier scenario’s
laten spelen over de toekomst van het gebied.
De scenario’s zijn als volgt samen te vatten.
Bij het eerste lieten we het gebied zich ontwikkelen zoals het altijd is gegaan, de stad
bemoeit zich nergens mee. Bij het tweede
vroegen we ons af wat er zou gebeuren als
de boeren zouden bepalen hoe het verder
gaat. De derde visie ging ervan uit dat de
boer geen economisch bestaan meer heeft,
maar dat men het veenweidegebied wel wil
handhaven. Het laatste scenario hoopte met
geringe rode investeringen het Amstelland
overeind te kunnen houden.
Deze scenario’s werden besproken en becommentarieerd. Maar niet een van de vier
scenario’s werd gekozen, nee, de aanwezigen

besloten dat het cultuurhistorische landschap
uitgangspunt moet zijn voor de toekomst van
Amstelland, dat men de agrarische functie
van het gebied graag wil behouden, en dat
de band met de stad en stedelingen versterkt
moet worden.
Om deze visie handen en voeten te geven,
konden de deelnemers projecten bedenken.
Uiteindelijk zijn er 133 projecten ingediend.
Daarvan worden er nu 16 uitgevoerd.
De eerste twee projecten zijn net opgeleverd:
publieksboek Amstelland en een recreatieve
belevingskaart. Uit onderzoek bleek dat Amsterdammers wel weten wat het Amsterdamse
Bos is, maar niet goed bekend zijn met
Amstelland. Om daar verandering in aan te
brengen, is dit publieksboek over de
geschiedenis van het gebied geschreven en
is deze kaart gemaakt. Het boek en de kaart
liggen nu in de winkel. In de toekomst zal er
ook een boot gaan varen, de Amstelboot, die
vertrekt vanuit het centrum, en allerlei haltes
langs de Amstel aandoet. Ook worden er
twee veerverbindingen aangelegd, vogelkijk-

platformen gebouwd, kanoroutes en schaatsroutes verbeterd en laarzenpaden ontwikkeld.
Daarnaast is er een aantal agrarische projecten gestart om het inkomen van de boer te
verbeteren en Amstelland toegankelijker te
maken voor de recreant.
Al deze projecten worden betaald door de
gemeente Amsterdam, het Rijk, waaronder
InnovatieNetwerk, en vanuit Europa door het
SAUL-project. Maar we hopen natuurlijk dat
deze initiatieven enthousiasme kweken, waardoor nog veel meer van die 133 projecten
kunnen worden uitgevoerd.’
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HET CONCEPT
Wie een toerist rondleidt, ziet hoe mooi zijn eigen
stad is. Wie een probleem voorlegt aan een buitenstaander, krijgt een verrassende oplossing te horen.
‘Daarom nodigt ‘Countryside Exchange’ deskundigen uit zich te verdiepen in een gebied dat ze
niet kennen.’

Kijken met de ogen van een buitenstaander
‘I jumped out of the box.’ Kernachtiger dan
met deze uitspraak van een Engels teamlid
valt niet te verwoorden wat zogenoemde
countryside exchange is: een uitwisseling
van ervaringen, waardoor vastgeroeste,
culturele denkbeelden op losse schroeven
komen te staan.

Het is altijd zinnig je eigen denkbeelden
ter discussie te stellen, maar heb je daar
anderen voor nodig?
Ja. Wij zijn als mensen geneigd oogkleppen op
te zetten. Iedereen kent de ervaring dat je
niet ziet hoe mooi je eigen stad, of je eigen
gebied is. Leid je een toerist rond, dan valt
je pas weer op hoe mooi je eigen land is. Zo
is het ook met minder mooie zaken: problemen
zijn problemen, blijven problemen, en we
proberen ze altijd op dezelfde manier aan te
pakken. Daarom biedt een buitenstaander
vaak verrassende inzichten.

Maar het is voor een buitenstaander makkelijker te zien wat mooi is, toeristisch

aantrekkelijk, dan wat de structurele
moeilijkheden van een gebied zijn.
Klopt. We vragen dus geen toeristen maar
experts. Kern van het project countryside
exchange is dat deskundigen zich een week
lang intensief verdiepen in de bijzonderheden
en mogelijkheden die het gebied heeft.
En op basis daarvan adviezen formuleren die
bediscussieerd worden.

Dat vereist zelfkennis, want als je je
problemen niet kent, weet je ook niet
welke deskundigen je moet raadplegen.
Wat moet je dus doen? Zelfkennis verwerven.
Ieder countryside exchange verloopt volgens
een vast patroon. De bewoners formuleren
een ‘gebiedsvraag’, die aanknopingspunten
biedt om een team van experts uit binnen- en
buitenland samen te stellen.

Dat zal peperduur zijn.
Nee. Voor het gastgebied kost het tussen de
vijf- en elfduizend euro in het jaar dat voorafgaat aan zo’n uitwisseling. Zo’n dertig- tot

vijftigduizend voor het programma tijdens de
week dat de experts als gast in het gebied zijn.
En dan heb je ook een groep vrijwilligers
nodig, die zich als Lokaal Organisatie Comité
zo’n 130 arbeidsdagen actief bezighouden met
het voorbereiden en organiseren van de
countryside exchange.

op poten heeft gezet, is wel geneigd serieus
met de aangedragen oplossingen aan de slag
te gaan. Anders is al je moeite voor niets
geweest.

Is dit sommetje inclusief de gage voor de
deskundigen?

Cynici doen niet mee, zij zien er van begin af
aan al niets in. Dat is prettig, zo ontstaat er
bij de deelnemers grote saamhorigheid, en
heel belangrijk, er staan nieuwe leiders op.
Die slagen erin sectoren, die gewoonlijk
niets met elkaar te maken hebben, tijdens
een countryside exchange intensief te laten
samenwerken. Dit maakt dat zo’n uitwisseling
geregeld tot belangrijke doorbraken leidt.

Die is nul. Het gaat op vrijwillige basis.

Dan krijg je alleen maar tweederangs
experts.
Nee hoor, deze methode biedt voor deskundigen de gelegenheid om hun kennis en ervaring
op het gebied van bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling, waterbeheer, natuurbeheer te
delen met anderen. De kennis en ervaring die
de deskundigen ermee opdoen, kan hen in hun
eigen werk ook weer goed van pas komen.
Deskundigen uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten willen daarom graag meedoen.

De deelnemers moeten wel in één keer de
goede vraag verzinnen.
Inderdaad, die vraag is de kapstok waaraan
het programma van de week wordt opgehangen. Van de bewoners hoor je dan ook dat er
eindeloos over wordt gebrainstormd. Tijdens
die sessies ontdekken ze dat niet alleen de
formulering van de vraag belangrijk is maar
ook de afbakening van het gebied. Als dat te
groot is, vervaagt elke vraag.

De deelnemers zijn bedrijven die baat
hebben bij een bepaald type oplossing.
Hoe kom je daarbij? Het gaat vooral om de
bevolking, particulieren, zij nemen zelf de
initiatieven en de verantwoordelijkheid.
Pas als zij ideeën van experts willen uitvoeren,
komen bedrijven en bestuurders in beeld.

Wat een werk.
Er moeten wel voldoende mensen te vinden
zijn die mee willen werken aan de voorbereiding en uitwerking van het programma voor
het team van experts. Niet te onderschatten
bijkomstigheid: wie eenmaal zo’n uitwisseling

Wat doe je met cynici die elke oplossing
onmiddellijk naar het rijk der fabelen
dirigeren?

InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: ministerie van LNV, ECT
Leusden, Nationaal Netwerk voor Plattelandsontwikkeling,
Noord-Beveland.

ALY WISSE

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMER EN
ADVISEUR PLATTELANDSVERNIEUWING

DE PRAKTIJK
‘Ze kwamen, de deskundige buitenstaanders,
en we hebben hen een week lang op excursies
getrakteerd.’ Noord-Beveland organiseerde een
‘Countryside Exchange’. En ze hebben geen spijt.

‘Wat doen jullie met je Nationale Park?’
‘Onze identiteit in Noord-Beveland berust
op rust, ruimte en openheid. Die willen we
bewaren. Maar economisch willen we niet
blijven stilstaan. Dat gebeurde wel. Daarom
was ‘Countryside Exchange’ een uitgelezen
kans voor ons.
Op een dag stelde InnovatieNetwerk ons de
vraag of wij interesse hadden specialisten te
laten kijken naar problemen die speciﬁek voor
onze regio zijn. We zijn gaan brainstormen,
hebben vragen geformuleerd en zijn door het
ministerie uitgekozen als proefproject.
Toen begon het pas echt. Het brainstormen
werd uitgebreid, soms zaten we met meer
dan twintig man aan tafel. De één wist alles
over water, de ander over leefbaarheid, weer
een ander had economische kennis. Uiteindelijk stelden we zes gerichte vragen op.
Over seizoensverlenging. Over de agrarische
sector. Over de problemen van zout en zoetwater. Het bureau ETC heeft vervolgens over
de hele wereld specialisten gezocht, die op
onze vragen antwoord zouden kunnen geven.
Ze kwamen, en we hebben hen een week lang

op excursies getrakteerd. Een enorme organisatie, ze moeten eten, logeren. Er moet
vertaald worden, er moet rondgeleid worden.
En alles draaide op vrijwilligers. Dat viel niet
mee, maar aan de andere kant: juist doordat
je zelf zo betrokken bent, is de motivatie met
de suggesties aan de slag te gaan groot.
En die suggesties kwamen. Geen panklare
oplossingen, die moet je niet verwachten als
je met ‘Countryside Exchange’ meedoet.
Wel handvatten, die je kunt grijpen. Zo was
er een Ier, die telkens terugkwam op de
omgeving. Noord-Beveland is een gemeente
die rondom in het water ligt: het Veerse
meer, de Oosterschelde, de Noordzee.
Het gebied behoort tot een Nationaal Park.
‘Wat doen jullie daarmee?’ vroeg hij. ‘Met
dat Nationaal Park?’ vroegen we. ‘Niets.
We mogen op de Oosterschelde nauwelijks
varen, of vissen, of zwemmen.’ ‘Bij ons,’ zei
die Ier, ‘vechten we erom in een Nationaal
Park te wonen. Melk uit een Nationaal Park
is ook meer waard.’ Wij zagen het Nationaal
Park alleen als belemmering. Niet als kans.

Wil niet zeggen dat onze melk nu ineens meer
waard is. Maar we hebben wel een werkgroep
opgericht, waar ook de burgermeester zitting
in heeft, die de beperkingen onderzoekt. En er
blijkt inderdaad meer mogelijk dan wij dachten.
Dat geldt ook op andere terreinen.
Boerenmarkten. Werkt hier niet, dachten we.
Joe, een man die in New York 28 boerenmarkten heeft opgezet, heeft ons overtuigd
dat zoiets in Noord-Beveland ook mogelijk is.
Op kleinere schaal, maar toch, komende zomer
gaan er tien boerenmarkten van start.
We beginnen op de Agrifair Zeeland, en tijdens
het hoogseizoen hopen we de streekproducten
te kunnen combineren met vismarkten.
Volgende doelstelling is het seizoen langer te
laten worden. Noord-Beveland heeft zevenduizend inwoners, tijdens het hoogseizoen
verblijven hier zo’n 45.000 mensen. Afgezien
van de acht weken in de zomer en het pinksterweekeinde staan de accommodaties voor al die
mensen leeg. Door de countryside exchange
hebben we nu samenwerking gezocht met
kunstenaars, om midweken en weekeindes aan

te bieden. In vier dagen leren schilderen –
zoiets. En wat te denken van gezondheidsweken?
Over een paar jaar zeggen we dat we ontzettend veel aan ‘Countryside Exchange’
gehad hebben. Het eerste half jaar was zwaar.
We hadden niet de juiste werkgroepen, de
juiste mensen. Ben je als organisator wel
eens geneigd het bijltje erbij neer te gooien.
Nu we anderhalf jaar verder zijn, heb ik het
gevoel dat we gaan oogsten.’
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HET CONCEPT
De kwaliteit van het landschap verbeteren en
tegelijk de economie stimuleren. ‘Om dat te
bereiken moet je bijzondere plannen bedenken.
Met bijzondere mensen: jongeren.’

Niet gehinderd door bestaande
bestemmingsplannen
Het concept ‘Dynamische Duurzame Delta
Zeeland’ beoogt de economie zo te ontwikkelen
dat de kwaliteit van het landschap voor de
betrokkenen wordt vergroot.

worden bij discussies rond de vormgeving
van een groot gebied en zij wel de gebruikers
van morgen zijn, is hun visie op de toekomst
van zo’n gebied extra interessant.

Wie wil dat niet?

Denken jongeren anders dan volwassenen?

Iedereen. Maar niet iedereen slaagt erin.

Ja. Jongeren worden in hun besluitvorming
nog zelden gehinderd door bestaande bestemmingsplannen, eerdere pogingen tot verandering of historisch gegroeide verhoudingen
tussen verschillende partijen. Het gekke is,
dat ze ook vaak minder lineair werken, dus
niet in opeenvolgende stappen maar in netwerken, in naast elkaar bestaande acties die
elkaar soms wel en soms niet beïnvloeden.
Dit uitgangspunt heeft geleid tot 3DZ.
Samen met de Hogeschool Zeeland en de
Stichting Maatschappij en Onderneming
(SMO) hebben we de jongeren bij het debat
betrokken over de inrichting van hun provincie.
Tijdens een jongerenatelier van drie dagen
verwoordden jongeren hun wensen voor de
toekomst van Zeeland.

Jullie wel?
We proberen het.

Hoe?
Door de wensen van de mensen centraal te
stellen. Dat lukt natuurlijk alleen met concrete,
goede projecten. Die moet je dus op het spoor
komen. Inhoudelijk gaat het erom economisch
kansrijke ontwikkelingen te ontdekken, die tegelijkertijd – direct, maar vaker indirect – aan
landschappelijke kwaliteit kunnen bijdragen.
Daarvoor moet je vaak met verschillende partijen werken, liefst ook een paar bijzondere.

Noem eens zo’n groep.
Jongeren. Omdat jongeren niet vaak betrokken

Wensen werden onmiddellijk daden?

En?

Nee. Dat kan niet. Met de resultaten van die
brainstormsessie gingen de jongeren aan het
werk. Hen is gevraagd de wensbeelden te
herformuleren in projectvoorstellen. De wensbeelden en projectvoorstellen zijn gepresenteerd op de ‘Markt van de verbeelding.’

De volgende stap was een werkconferentie,
waarop de jongeren in vijf groepen met Statenleden de projecten nader hebben uitgewerkt
en met mogelijke ‘aannemers’ intensief over
de projecten hebben gebrainstormd. Voor vrijwel alle projecten is toen een datum gepland
voor de eerste ‘bouwvergadering’.
De rol van InnovatieNetwerk is faciliterend.
Wij moeten ervoor zorgen dat we geen initiatiefnemer worden van dit soort projecten.
Maar omdat we wel benieuwd zijn of een
project gewerkt heeft, gaan we de komende
tijd samen met de Hogeschool Zeeland na
wat de directe en indirecte resultaten van
3DZ zijn geweest.

Mooie naam.
Ja. De bedoeling van die markt was vertegenwoordigers van de Zeeuwse samenleving te
interesseren voor de ideeën van deze jongeren. We hoopten natuurlijk dat ze de ideeën
zouden kopen, waardoor de projecten echt
uitgevoerd zouden worden.

Kun je nu een voorbeeld geven?
Een van de projecten heet ‘Zorgoord Zeeland’.
De groep die dit project heeft opgesteld, wil
een Zeeuwse zorgeconomie ontwikkelen op
basis van de landschappelijke kwaliteit van
rust en ruimte. Kleinschalige woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen, gecombineerd
met logeer- en vakantiemogelijkheden ook
voor familie, bij de kust of het water, of in
nieuw aan te leggen landgoederen, geven een
nieuwe economische basis aan het platteland.
Zo’n economie is gebaat bij een mooie, groene
omgeving. Ook de markt van zorg en verzorging, onthaasting en ontslakking biedt kansen.
De jongeren willen voorzieningen met menselijke maat die passen in de Zeeuwse omgeving.
Niet meer gebruikte agrarische gebouwen
kunnen zo een nieuwe functie krijgen.

InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Hogeschool Zeeland,
Stichting Maatschappij en Onderneming, STOAS, bedrijven,
statenleden en maatschappelijke organisaties uit Zeeland.

ANJA DE GROENE

LECTOR HOGESCHOOL ZEELAND

PIETER VOLLAARD

MEDEWERKER LECTORAAT
DUURZAAMHEID EN WATER

DE PRAKTIJK
Zeeland heeft jongeren uitgenodigd mee te denken
over de inrichting van de provincie. Dat werkt.
‘We hebben gebrainstormd, en de wensbeelden en
plannen zijn op een slotavond gepresenteerd op
‘De markt van de verbeelding’.’

Jongeren openen bestuurders de ogen
‘Een paar jaar geleden zeiden we dat we pas
echt tevreden zouden zijn als de ontwerpen
van Dynamische Duurzame Delta Zeeland
(3DZ) in de praktijk worden uitgevoerd.
Zover is het nog niet. Maar we zien de doorwerking van het project op allerlei gebieden.
Even kort: 3DZ heeft jongeren ertoe aangezet
zelf initiatief te nemen om de provincie te
helpen inrichten. We hebben gebrainstormd,
en de wensbeelden en plannen zijn op een
slotavond gepresenteerd op ‘De markt van
de verbeelding’. Een van die projecten was
‘Duurzaam Dineren’. Bedoeling was dat er in
Zeeland een Hogere Hotelschool zou komen
om de eetcultuur in onze provincie op een
hoger niveau te brengen en duurzaamheid te
propageren: afval scheiden en zoveel mogelijk
biologisch inkopen. Tegelijkertijd zou het
gebruik van streekproducten sterk worden
gestimuleerd. Dit om het gebied een eigen
gezicht te geven.
Die Hogere Hotelschool is er nog niet, en zal
er voorlopig ook niet komen. Maar verdwijnt
daarmee het idee naar de prullenbak? Nee.

Het project heeft de discussie in Zeeland over
aquacultuur doen losbranden. Zeeland wil nu
een speerpunt maken van de kweek van vissen
en schelpdieren. Ook moet zilte teelt – zeekraal, lamsoor – in de polders mogelijk worden.
Vraag daarbij is: hoe kun je aan die aquacultuur een economische meerwaarde geven,
zodat het voor toeristen interessant wordt?
Een nieuwsbrief van InnovatieNetwerk
berichtte over de smaaklessen van Pierre
Wind, die nu in Rotterdam al gegeven worden. Waarom zouden we niet hier op de Pabo
aan de haal kunnen gaan met die smaaklessen? Het kan niet moeilijk zijn daar ook de
streekcultuur bij te betrekken.
Een ander plan was ‘De Kameleon,’ dat hoogwaardige opleidingen, watergerelateerde
bedrijven en zorg/woonvoorzieningen voor
gehandicapten wil combineren op een campus.
De campus zou gevestigd worden op het
terrein van de huidige Hogeschool Zeeland.
De Kameleon en de onderwijsinstellingen
zouden voordeel hebben van elkaars nabijheid, zij zouden namelijk de enige onderwijs-

instelling zijn die zich expliciet richt op de
gehandicapte student en onderzoeker.
Hoe goed het idee ook was, de Kameleon is
nog niet van de grond gekomen. Nu is er
onlangs een groep jongeren bij ons geweest,
die op het plan is teruggekomen. ‘Het is te
goed om het geruisloos te laten verdwijnen.’
Zij gaan nu onderzoeken of het tóch mogelijk
is. Misschien niet op het terrein van de huidige
Hogeschool, maar in Vlissingen, bij de haven,
waar de traditionele scheepsvaart verdwenen
is, maar de loodsen en werven nog niet
gesloopt zijn.
Jongerenparticipatie is in het bestuur van
Zeeland een onderwerp geworpen. 3DZ heeft
bij bestuurders de ogen geopend. Dat zie je
ook provinciaal niveau, waar allerlei jongerenpanels zijn ingesteld. Veel meer dan vroeger
wordt er nu serieus gekeken naar wat
jongeren van de provincie verlangen, voor de
provincie willen doen en als provincie willen
uitstralen.
In overleg met InnovatieNetwerk is besloten
na te gaan of het concept ook op andere hoge-

scholen kan worden ingevoerd. Het project
past namelijk goed in het ‘Nieuwe Leren’,
waarbij gepromoot wordt om in de praktijk
kennis op te doen. En dat leren in de praktijk
blijkt heel effectief. Een van de deelnemers
aan 3DZ zei: ‘Ik heb hier in een paar dagen
meer geleerd dan in een jaar school.’’
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HET CONCEPT
Het water stijgt, de bodem daalt, het grondwater wordt brak. Technische oplossingen zijn
onvoldoende om weerwoord te bieden aan het
wassende water. ’’Leven met water’ vergaart
kennis over hoe we in Nederland anders met
water kunnen omgaan.’

Elke burger beleeft het water anders
Leven met water - dat doen we al eeuwen.

Die kennis heeft betrekking op de kust.

Ja. Maar in de toekomst zullen we dat anders
moeten doen. We hebben altijd het water willen tegenhouden. Dat uitgangspunt bereikt de
grens. Alleen dijken verhogen heeft geen zin,
daarvoor blijft de zeespiegel te hard stijgen.
Maar het is ook ﬁnancieel onhaalbaar. Het is
trouwens ondoenlijk zoet water te blijven aanvoeren, want de bodem daalt en de verzilting
zal niet stoppen. Maatschappelijk, ruimtelijk
en ﬁnancieel lopen we tegen de grenzen aan
van het oude beleid.

Niet alleen. We willen kennis op een breed vlak
stimuleren. Voor het stedelijk gebied, het landelijk gebied, voor de kust en de rivieren.
Zowel voor het hoge deel van Nederland, als
voor het lage. Dat is nodig want elke Nederlander heeft met dat water te maken. De een
vindt het heerlijk om er met een bootje op te
varen, de ander vindt het verschrikkelijk
omdat zijn land ’s winters onder water loopt.
Elke burger beleeft het water anders.

Wat heeft die burger met kennis te maken?
‘Leven met water’ stapt manmoedig over
die grens en steekt de dijken door?
Nee. Het is een programma dat moet leiden tot
een vernieuwing van de kennisinfrastructuur
over water.

Dat is een mond vol.
Kort gezegd: we vergaren kennis over hoe we
in Nederland anders kunnen omgaan met
water. We voorkomen daarmee grote investeringen die op den duur niet houdbaar zijn.

Lange tijd dachten we: heel weinig. In de
waterwereld telde vooral technische kennis.
De kennisinstituten en de universiteiten bepaalden welke kant we met het water opgingen.
Dat kan niet meer. Daarvoor is de samenleving
te mondig geworden. Hoe hoog moeten de
dijken worden? Waar worden ze verbreed?
Waar wordt het waterpeil verlaagd? Waar zetten we gebieden onder water? Waar vergroten
we de risico’s? Het zijn vragen waar de burger
een steeds duidelijker mening over heeft.

En die mening telt bij ‘Leven met water’?

Is er al eentje getekend?

Absoluut. We hebben in totaal 45 miljoen euro
te besteden aan projecten, 22 miljoen komt
van de overheid, 23 miljoen het bedrijfsleven,
kennisinstellingen en opdrachtgevende overheden. In elk project dat ‘Leven met water’
steunt, gaat het om de relatie tussen wetenschap en praktijk, en de communicatie met
de burger. Daarom richten we ons ook zeer
nadrukkelijk op gammakennis, oftewel psychologische, bestuurlijke en sociologische kennis.

Vanaf november 2005 zullen zo’n 50 projecten
een bijdrage van ‘Leven met water’ ontvangen,
voorjaar 2006 volgt een nieuwe ronde.

Ook die kennis kan in de ivoren toren
blijven hangen.
Klopt. Je moet ervoor zorgen dat kennis landt.
Dat kan alleen als de vragen die aan de projecten ten grondslag liggen, uit de samenleving
komen. Daarom hebben wij twee commissies
ingesteld die de projecten beoordelen. De ene
kijkt of een plan wetenschap en praktijk weet
te verbinden, de andere kijkt of het plan een
koppeling maakt tussen gamma- en betakennis.
Beide commissies geven een advies aan het
bestuur, waarvan InnovatieNetwerk deel
uitmaakt, en dat bestuur neemt vervolgens
een besluit.

Geld of geen geld, dat is de vraag.
Nee, zo scherp wordt er niet geoordeeld.
Het kan zijn dat een plan interessant oogt,
maar nog te weinig gericht is op de communicatie met de burger. Slagen de projectleiders
erin het plan te verbeteren, dan kan er alsnog geld worden verkregen.

Het bedrijfsleven staat te trappelen geld
te investeren?
Wij honoreren alleen projecten waarin de
partijen, waaronder het bedrijfsleven, een
intentieverklaring hebben getekend met
steun aan het project.

Honoreren is iets anders dan gireren.
In de volgende fase moet er hard geld gevonden worden. Dat is inderdaad een lastige fase,
maar ook een boeiende, waarvan het project
scherper en aantrekkelijker kan worden.
Daarna kunnen we het contract tekenen.

InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Programmabureau Leven met
Water (met daarin vertegenwoordigers uit de Unie van Waterschappen), het RIZA en een groot aantal kennisinstellingen
en bedrijven, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

PETER GLAS
WATERGRAAF

DE PRAKTIJK
Eeuwenlang drong Nederland het water terug.
Tot het water in de jaren negentig terugsloeg en
Nederland volliep. ‘Nu weten we dat het geen zin
heeft het water weg te duwen, dat alleen technische oplossingen niet voldoende zullen zijn.
We zullen met het water moeten meedenken.’

Meedenken met het water
‘Onze grootouders die in de lage delen van
Nederland woonden, herinneren zich nog de
natte winters. Niet dat het veel meer regende
dan nu, maar het land stond wel blank.
Weilanden, uiterwaarden, overloopgebieden
– rivieren en beken traden elk jaar buiten hun
oevers. Vervolgens hebben wij het water
teruggedrongen, weggeduwd.
De huidige generatie waterbeheerders heeft
dan ook nauwelijks herinneringen aan de
tijden dat er overal water te zien was. En toen
kwamen de jaren negentig. Ineens liep Nederland weer vol: het water bleek machtiger dan
wij dachten. Nu weten we dat het geen zin
heeft het water weg te duwen, dat alleen
technische oplossingen niet voldoende zullen
zijn. We zullen met het water moeten meedenken. Op allerlei gebieden: we moeten
kijken hoe we het water economisch kunnen
gebruiken, hoe we erover moeten communiceren met de burgers, hoe we het water
ruimtelijk zijn gang kunnen laten gaan en
tegelijkertijd woningen kunnen bouwen.
Met dit soort thema’s, die dus zeker niet in

eerste instantie gericht zijn op technische
oplossingen, houdt ‘Leven met water’ zich
bezig.
Ik ben zelf al jaren aan het nadenken over
waterbeheer. Eerst werkte ik in Delft bij het
Waterloopkundig Laboratorium, en sinds
twee jaar ben ik bestuursvoorzitter van het
waterschap De Dommel. Bij de meeste waterschappen heet mijn functie dijkgraaf, wij
spreken hier over watergraaf. Aan mijn
functieaanduiding zie je al dat ik meega met
het water.
Meegaan met het water betekent een enorme
verandering. En dat geldt niet alleen voor de
grote rivieren en de kust, dat geldt ook voor
regionale watersystemen, die door de waterschappen en de gemeentes beheerd worden.
De waterschappen moeten de komende jaren
400.000 hectare land zien te vinden dat
geschikt is voor waterberging, dat is ongeveer
de hele provincie Zuid-Holland. Als je dat land
zou willen opkopen, kost je dat een slordige
16 miljard euro. Onmogelijk. We moeten dus
gebieden vinden die door het jaar heen

gewoon gebruikt worden maar waarop we af
en toe water kunnen parkeren.
Misschien kan dat bij de boeren. Niet voor
niets natuurlijk. Je zult zien, als het water het
land overstroomt, stond net het maïs hoog.
We kunnen de boer een schadevergoeding
geven. Of we gaan met hem een contract
aan: de blauwe dienst. Voor welk bedrag?
Natuurbeheerders, willen die het overtollige
water? Nee, het is veel te vies. Hoe komen
we tot een ecologische waardering?
Voor dit soort vragen is het ook zinnig met
een schuin oog naar het buitenland te kijken.
Wij denken wel dat we het waterland bij
uitstek zijn, maar in andere deltagebieden
hebben ze vaak al bijzonder vernieuwende
oplossingen gevonden. Japan en de Verenigde
Staten zijn hier goede voorbeelden van.
‘Leven met water’ ondersteunt projecten die
op een duurzame wijze antwoord geven op
de bovenstaande vragen. Om een voorbeeld
te noemen. Wij hebben in Nederland een
baggerprobleem. Waar laten we vervuild slib
uit de havens en de rivieren? Een idee is nu

dat slib goed in te pakken en in depots aan
de binnenbocht van de rivier te stallen.
Zo kun je het gebruiken als grond voor terpen,
waarop woningen kunnen worden gezet.
In eerste instantie denk je: gevaarlijk.
Maar daarna zie je zo’n huis voor je: goedkope grond, groot perceel en een uitzicht om
bij weg te dromen. Ik zou het wel weten.’
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HET CONCEPT
De melkveehouderij zit klem: de opbrengsten
dalen, de kosten stijgen. Buiten Nederland
voltrekt zich in melkveehouderijregio’s een
snelle schaalvergroting. ‘Wil Nederland kunnen
blijven concurreren dan is schaalvergroting
onontkoombaar.’

Schaalvergroting gaat niet vanzelf
Schaalvergroting vindt al decennia plaats,
waarom is er nu opeens vernieuwing nodig?
Wat betreft de ontwikkeling van bedrijfsstructuur en kostprijs verliest de sector nu
haar internationale voorhoedepositie.

Nou én, drinken we die melk toch zelf op.
Dat gaat niet. We moeten het merendeel van
onze melk op de internationale markt afzetten.
Wil Nederland kunnen blijven concurreren dan
is schaalvergroting onontkoombaar. Maar de
schaalvergroters moeten in ons land veel
barrières overwinnen. Tot enkele honderden
koeien is het een kwestie van doorgroeien in
het vertrouwde systeem. Daarboven begint
het systeem te kraken. Kapitaalbehoefte,
arbeidsorganisatie, stand van de techniek,
de lay-out van het bedrijf en de ruimtelijke
ordening stuiten op grenzen. Op al deze fronten zijn ingrijpende systeemvernieuwingen
nodig om verdere groei mogelijk te maken.

Dat gaat op protesten stuiten.
Daarom zal maatschappelijke acceptatie een
van de leidende criteria moeten zijn bij die
groei. En inderdaad, het is de vraag of in het
buitenland ontwikkelde systemen in ons land
passen en geaccepteerd worden. We moeten
voorkomen dat schaalvergroting de sector
over de grens van het maatschappelijk aanvaardbare duwt.

De boeren doen het toch zelf?
Klopt. Schaalvergroting gaat niet vanzelf.
Maar nogmaals, om te overleven is het vaak
wel noodzakelijk. En als een boer zijn bedrijf
wil vergroten of een groot bedrijf wil overnemen, stuit hij vaak op moeilijkheden bij de
ﬁnanciering. Een groter bedrijf brengt ook
juridische en arbeidstechnische veranderingen
met zich mee. Het moet zich bijvoorbeeld
specialiseren in bepaalde producten. En dat
grote bedrijf dient ook nog eens te passen in
het landschap, moet voldoen aan allerlei milieueisen, en opboksen tegen maatschappelijke
vooroordelen.

Allemaal moeilijkheden. Hoe verzin je
daar grensverleggende oplossingen voor?

Goed, iets verder gekeken. Hoe ziet het er
over 20 jaar uit?

Tot nu toe werden die problemen afzonderlijk
bezien. Dit project probeert ze in samenhang
met elkaar op te lossen, ook al lijken die oplossingen niet verenigbaar. Om dat te bereiken
werken we met een paar ondernemers aan
een concreet ontwerp, waarin de ondernemers
ook daadwerkelijk willen investeren. Zo worden de knelpunten en innovatievraagstukken
vanzelf helder. Vervolgens kun je gericht op
zoek gaan naar creatieve oplossingen.

Tegen die tijd zal het nostalgische beeld van
melkveehouderij niet langer de externe beeldvorming domineren. Naast multifunctionele,
relatief kleinschalige ‘omgevingsmelkerijen’
zullen moderne grootschalige bedrijven een
algemeen geaccepteerd en zelfs gewaardeerd
fenomeen zijn.

Noem eens een voorbeeld.
We onderzoeken of het mogelijk is grootschalige landbouw te bedrijven in een kleinschalig landschap. 1000 koeien weiden,
hoe doe je dat? Verdeel je de beesten? Maak
je de melkapparatuur verplaatsbaar? Op veel
van deze vragen hebben we nu nog geen
antwoord. Maar daarom zijn we dit project
ook gestart.

Gewaardeerd?
Ja. Omdat de productiewijze van deze bedrijven volstrekt transparant zal zijn en ze aan
de hoogste eisen zullen voldoen. En dan doel
ik niet alleen op productkwaliteit, maar ook
hoe ze in het landschap passen en de wijze
waarop het welzijn van de dieren gegarandeerd wordt.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Noordelijke Ontwikkelings
Maatschappij, Abab, Agriﬁrm, Alterra, Animal Sciences Group
van Wageningen UR, 3 architectenbureaus, Courage, 3 melk-

Al resultaat?
In opdracht van InnovatieNetwerk heeft het
Wageningse onderzoeksbureau Alterra in
2003 een studie verricht onder de titel ‘Melkveehouderij op schaal’. Op basis van een internationale verkenning en literatuurstudie zijn
hierin een aantal modellen van grootschalige
melkveehouderij beschreven.
In 2004 is een begin gemaakt met het verder
uitwerken van één van die modellen, de zogenoemde Cowmunity. Alterra verzorgt hierbij
het projectleiderschap.

Studies en plannen, maar hoe ziet die
Cowmunity er uit?
Dit najaar presenteren wij een rapport met
daarin een aantal ontwerpen voor cowmunities. De volgende stap is om op basis
van die ontwerpen in een haalbaarheidstudie
tot in detail nader te onderzoeken en door te
rekenen. De haalbaarheidsstudie vormt vervolgens de grondstof voor een concreet
businessplan voor een te realiseren bedrijf.

veehouders, NGO’s, Provincie Groningen, Rabobank Nederland,
Samenwerkingsverband Noord Nederland.

FRANS KEURENTJES
MELKVEEHOUDER

DE PRAKTIJK
Met schaalvergroting redt een boer het niet.
Hij moet een schaalsprong maken. ‘In Nederland
kun je alleen rendabele, grootschalige melkveebedrijven houden wanneer ze tien keer zo groot
worden als de huidige.’

Ondernemer in een dierenpark
‘Dankzij het project ‘Cowmunity’ zou ik een
nieuwe ondernemer kunnen worden. Nieuw in
de zin van nieuw in Nederland voor de melkveehouderij. Een melkveehouder die hoge
eisen stelt aan zaken als arbeidsorganisatie,
protocollair werken, ﬁnanciering en efﬁciëntie.
‘Cowmunity’ probeert schaalvergroting binnen
de melkveehouderij te realiseren. Dat is nodig
omdat de traditionele manier om een bedrijf
te vergroten, niet meer wekt. Een boer heeft
een boerderij, koopt er een gebouw bij,
een stuk grond, een schuur, en het bedrijf
wordt zo langzamerhand groter. Dat was de
oude succesformule, op een politiek beschermde markt, met de boer en zijn gezin
als voornaamste, goedkope arbeidskrachten.
Al het onderzoek aan de universiteiten, al de
ontwikkelingen op de markt waren gericht op
deze bedrijfsstructuur. Maar een bedrijf dat
zo alsmaar verder groeit, kan onvoldoende
de schaalvoordelen realiseren. Zo betekende
groeien doodgroeien. Als een boer nu opnieuw
zou beginnen, zou hij nooit kiezen voor zo’n
geleidelijk gegroeid bedrijf. Maar hoe zou hij

dan wel willen beginnen? Dat is de belangrijkste vraag die we bij ‘Cowmunity’ aan het
onderzoeken zijn.
Kijkend naar de huidige stand van techniek,
management, kennis, kapitaal, arbeid en grond
blijkt dat je in Nederland alleen rendabele,
grootschalige melkveebedrijven kunt houden
wanneer ze tien keer zo groot worden als de
huidige. Dan praat je over een bedrijf met
ruim 1000 koeien. Dat lijkt misschien veel,
maar ik ken bedrijven in Amerika met 2500
koeien, die vier keer per dag gemolken worden.
Om zo´n schaalsprong te kunnen maken,
moet je aantal problemen oplossen.
Een daarvan is maatschappelijke acceptatie.
In Nederland hebben burgers en boeren
nogal vaststaande opvattingen over de landbouw: groot staat snel gelijk aan bio-industrie
en dus dieronvriendelijk. Met die opvattingen
kun je rekening houden. Misschien is het
mogelijk zo´n nieuw bedrijf te laten lijken op
een groot dierenpark, zodat ﬁetsers, wandelaars, bewoners kunnen zien dat de koeien
het naar hun zin hebben.

Een ander punt is arbeid. In het ouderwetse
bedrijf waren de kosten van arbeid vaak een
sluitpost. Het hele gezin werkte mee, en de
gezinsleden hoefden niet per uur betaald te
worden. In een nieuw bedrijf moet arbeid
economisch betaald worden. Vraag is dan:
is het aantrekkelijk zo’n bedrijf maximaal te
automatiseren of arbeid maximaal te optimaliseren? En wat doe je met zeggenschap,
eigendom, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid? Dit zijn allemaal punten die we
moeten onderzoeken.
Buiten dat, er is in Nederland nergens een stuk
grond te vinden waar we zomaar zo’n bedrijf
kunnen beginnen. Je moet altijd concurreren
met andere bestemmingen. Maar als we de
kaarten van grondsoort, klimaat, bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en demograﬁsche
samenstelling over elkaar heen schuiven, dan
komt Noordoost-Nederland als meest geschikte
locatie uit de bus.
Als het waar en het hoe duidelijk is, willen we
eind dit jaar een ruwe schets presenteren
voor zo’n megabedrijf. Met voorwaarden

en condities om zo’n cowmunity te kunnen
realiseren. Die schets zullen we moeten aanscherpen om eind 2006 te kunnen komen tot
een businessplan. Dan zullen we begin 2007
moeten kiezen: doen of afblazen. Dat zal een
spannend moment worden.’

Tekst: Peter Henk Steenhuis
en Tigrelle Uijttewaal,
www.tekstinstijl.nl
Eindredactie: Claudi Hulshof
Ontwerp: Dietwee communicatie
en vormgeving
Concept en art-direction: Ruben Pater
en Sybren Kuiper
Vormgeving: Ruben Pater
Druk: drukkerij MART.SPRUIJT bv

INNOVATIENETWERK

CAREL DE VRIES
STAFMEDEWERKER
INNOVATIENETWERK

HET CONCEPT
Zonder vernieuwingen heeft de melkveesector
geen toekomst. Maar vernieuwingen kosten geld.
Te veel geld. ‘Courage’ helpt boeren hun grenzen
te verleggen.

‘Courage’ haalt melkveehouders uit spagaat
‘Courage’ is een netwerkorganisatie die grensverleggende vernieuwingen in de melkveehouderij stimuleert en concreet ondersteunt.
Want zonder vernieuwingen heeft de melkveesector geen toekomst.
De sector raakt immers bekneld tussen de
eisen van markt en maatschappij. ‘Courage’ is
opgericht door LTO Nederland, de Nederlandse
Zuivelorganisatie en Innovatienetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster. Via LTO is Rabobank
Nederland medeﬁnancier van ‘Courage’.

Bekneld raken tussen de eisen van de
markt en maatschappij – wat houdt dat in?
De markt liberaliseert. De Nederlandse
melkveehouderij moet concurreren met de
melkveehouderij in landen waar de kosten
voor grond, arbeid en melkquotum veel lager
zijn. Vanwege de concurrentie wordt de
Nederlandse melkveehouderij gedwongen
te produceren tegen een lage kostprijs,
intensief en efﬁciënt. De samenleving stelt
evenwel hoge eisen aan productkwaliteit en
veiligheid, natuur, landschap, milieu en

dierenwelzijn. Die eisen dwingen de melkveehouderij te produceren tegen een hogere
kostprijs, extensief. Kortom: een spagaat.

Maar die spagaat is alleen onprettig voor
melkveehouders.
Nee. Zonder koeien wordt het onderhouden
van ons cultuurlandschap onbetaalbaar.
Daarnaast bepaalt de melkveehouderij mede
de sociaal-culturele kwaliteit en identiteit
van het platteland: in een wei horen koeien.
Bovendien zorgt de sector voor werkgelegenheid en levert hij een serieuze bijdrage aan
de cash ﬂow van BV Nederland. Tien procent
van de economische waarde – ruim veertig
miljard euro – en van de banen in Nederland
valt op het conto van het agrocluster te
schrijven. De primaire veehouderij neemt
daarvan ruim 3 miljard voor haar rekening.

Hoe wil ‘Courage’ de melkveehouderij uit
de spagaat halen?
‘Courage’ gaat na welke vernieuwingen nu in
gang gezet moeten worden om tot een sterke

positie van de Nederlandse melkveehouderij
te komen in 2025. Door grenzen te verleggen,
nieuwe baanbrekende concepten te lanceren,
ingrijpende vernieuwingen uit te proberen en
nieuwe coalities te vormen. Nieuwe coalities
van vernieuwende boeren, industriëlen,
wetenschappers, bestuurders en burgers.

Waartoe dienen die coalities?
Die coalities zijn nodig om tot nieuwe business
te komen die aansluit bij de consumentenbehoeften. Dat kunnen net zo goed geen agroactiviteiten zijn: zorgboerderijen, campings,
natuureducatie, een crèche, landschapsbeheer.
Maar daar tegenover staat dat nieuwe samenwerkingsvormen tussen agrariërs eveneens
nodig zijn om te komen tot efﬁciëntieverbetering en specialisatie. Denk aan een grondarm
melkveebedrijf van duizend koeien waarin
meerdere melkveehouders samenwerken.
Zij moeten een coalitie aangaan met akkerbouwers, die voor voer zorgen en de mest
hergebruiken.

zoals de melkrobot, volstaan niet om de
melkveehouderij in ons land bestaansmogelijkheden te bieden.

Daarvoor moest een aparte stichting
opgericht worden?
Ja. ‘Courage’ beschikt over een eigen projectfonds waardoor de stichting zelf projecten
opstart zonder daarbij om geld en toestemming te hoeven vragen bij bestaande instituties en belanghebbende partijen.

Wat is daarvan precies het voordeel?
Die onafhankelijkheid maakt het gemakkelijker
inspiratie buiten de melkveesector op te doen.
Daar valt anders lastig geld voor los te peuteren. Bovendien is ‘Courage’ geen subsidieverstrekker. Zij neemt zelf steeds actief,
in een inhoudelijke rol, deel in de projecten
waarin zij investeert. Daardoor kun je de
doelstelling bewaken. Niet alles wat vandaag
de aandacht trekt, bepaalt de positie van de
sector over twintig jaar.

Welke grenzen wil ‘Courage’ verleggen?

Praktisch betekent dit?

De grenzen van wat melkvee houden inhoudt.
Kwaliteit van ondernemerschap bepaalt of
bedrijven overleven. Ambachtelijke vaardigheden – goed koeien melken en gewassen
telen – is niet langer voldoende om zelfstandig melkveehouder te zijn. Durven leren,
lef hebben, risico nemen, willen vernieuwen,
besluiten nemen, netwerken, inzien hoe de
markt werkt – zulke eigenschappen maken
het succes van de melkveeonderneming.
Daarnaast hoeft melkvee houden niet louter
te zorgen voor melkproductie. Het melkveebedrijf heeft unieke mogelijkheden voor de
productie van energie uit zon, wind en biomassa. En landschapsbeheer. Door de grenzen
te verleggen, valt de economische basis en de
maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij te vergroten.

‘Courage’ is pas eind 2004 gestart. Het programma loopt tot eind 2006. Deze drie jaar
zijn succesvol als we vier baanbrekende,
vernieuwende concepten hebben ontwikkeld
waarvan er twee in een praktijkproject
worden getoetst.

Waarom heeft de melkveesector juist
baanbrekende concepten en ingrijpende
vernieuwingen nodig?
Om uit die geschetste spagaat te komen.
Technische en economische vernieuwingen,

InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: LTO Nederland, Nederlandse
Zuivel Organisatie.

SIEM JAN SCHENK

VOORZITTER VAKGROEP MELKVEEHOUDERIJ LTO NEDERLAND EN
VOORZITTER COURAGE

DE PRAKTIJK
LTO Nederland is intensief betrokken bij de veranderingen in de melkveehouderij. ‘Het gaat erom
te achterhalen hoe we de maatschappij te vriend
houden zonder de economie geweld aan te doen.’

Melkveehouderij: meer dan witte melk
‘Als voorzitter ben ik nauw betrokken bij wat
‘Courage’ wel en niet gaat doen. Dat wel en
niet hangt af van de drie M’s: melkveehouderij,
maatschappij en markt. Voor wat er aan de
melkveehouderij zelf gaat veranderen, ligt er
een vrij concreet voorstel: het project ‘Cowmunity’ van InnovatieNetwerk en ‘Courage’.
Vanwege de veranderingen die op komst zijn
in de melkveehouderij – denk aan ﬂinke schaalvergroting en andere bedrijfstypes – moet er
nu al gewerkt worden aan de relatie met de
maatschappij. Anders bestempelt de samenleving die vergroting als pure industrialisering
en intensivering.
Zelfs met ‘Cowmunity’ beogen we niet na te
gaan of we duizend koeien op één bedrijf
kunnen houden. Dat wordt op talloze plaatsen
ter wereld gedaan. Als je graag duizend
koeien wilt melken, dan koop je een groot
betonnen hok in Oost-Duitsland en ga je
duizend koeien melken. Dat is niet zo vreselijk
ingewikkeld en ook zeker niet vernieuwend.
Het gaat erom te achterhalen hoe we de
maatschappij te vriend houden zonder de

economie geweld aan te doen. Valt de vergroting van de bedrijven te verenigen met
weidegang? We zien namelijk in Nederland
koeien graag in de wei staan. Kun je die
schaalvergroting gebruiken om duurzamer
te werken? Want duurzaamheid doet het in
de samenleving altijd goed. Kun je in één
klap problemen met de diergezondheid en
-welzijn oplossen? Maatschappelijk geaccepteerd is op termijn niet genoeg. Met maatschappelijk gewenst sta je veel sterker.
Zodra ‘Cowmunity’ overgaat van bedrijfsplan
naar bouwen, doen wij het project over aan
de deelnemers, de investeerders. Zodra zij op
knelpunten stuiten die samenhangen met de
maatschappij, willen wij bijspringen om die
knelpunten te ontwarren. Met geld, capaciteit
en energie.
Met een project over duurzaamheid omwille
van de maatschappij zijn we zelfs al in een
gevorderd stadium. Melkveehouderijen
kunnen energie produceren uit biomassa,
die vergistingtechniek is al bekend. Maar kun
je uit mest ook waterstof produceren en hoe

interessant is dat? Nieuw is ook zon.
Niet nieuw als energiebron maar wel als
benutbare energiebron voor de melkveehouderij. Staldaken beslaan een groot oppervlak dat we al langer wilden benutten, maar
reguliere zonnecollectoren vereisen een te
grote investering. Nu ontwikkelt de wetenschap een soort folie dat je over je staldaken
kunt spannen om als zonnecollector te dienen.
Een slimme, goedkope optie.
Tot slot, de derde M: de meerwaarde van melk.
Want op dit moment werkt alleen de industrie
aan vernieuwing van zuivel, aan variatie in
de producten. Verschillende soorten yoghurt
bijvoorbeeld waarbij het eigenlijk gaat om
een aardbei meer of een aardbei minder.
Maar melk met meer waarde kan ook worden
geproduceerd op de boerderij door bijvoorbeeld de samenstelling van de melk te veranderen. Die samenstelling wordt bepaald door
de manier waarop koeien verzorgd worden.
Koeien die in de wei staan, leveren melk
waarin stoffen zitten die de gezondheid
bevorderen.

En ook het voedsel en de stamboom van de
dieren beïnvloeden de samenstelling van de
melk. Hoe? – dat weten we nog niet precies,
vandaar dat ‘Courage’ zich hierop richt.
Want als je zeker weet dat een vernieuwing
slaagt, dan zijn de ondernemers er al aan
begonnen.’

Tekst: Peter Henk Steenhuis
en Tigrelle Uijttewaal,
www.tekstinstijl.nl
Eindredactie: Claudi Hulshof
Ontwerp: Dietwee communicatie
en vormgeving
Concept en art-direction: Ruben Pater
en Sybren Kuiper
Vormgeving: Ruben Pater
Druk: drukkerij MART.SPRUIJT bv
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STAFMEDEWERKER
INNOVATIENETWERK

HET CONCEPT
Een ‘buurderij’ moet te maken hebben met een
boerderij. Maar hoe? Het is een nieuw type platte-landsbedrijf. ‘Een onderneming waar de overheid het beheer van de omgeving in vertrouwen
aan kan overlaten.’

De ‘buurderij’ betrekt de burgers
bij de boerderij
Buurderij, mooi woord.
Ja. Het is in één oogopslag duidelijk dat het
betrekking heeft op de boerderij, maar er
toch ook van afwijkt. Het is een nieuw type
plattelandsbedrijf.

Daar hadden we behoefte aan?
Ja. De landbouw in Nederland gaat ﬂink
veranderen. Veel landbouwbedrijven zullen
zich richten op verdere schaalvergroting en
kostprijsverlaging zodat zij op wereldschaal
kunnen concurreren. Maar andere bedrijven
zullen zich richten op de vermaatschappelijking van de landbouw.

Elke boerderij maakt toch deel uit van de
maatschappij?
Klopt. Met vermaatschappelijking bedoelen
wij dat bij die bedrijven de landbouw meer
is dan een louter economische, op voedselproductie gerichte activiteit.

Landbouw is op dit moment toch niet
louter economisch?
Nee, als de landbouw uit een regio zou
verdwijnen, verliezen we veel meer dan een
aantal arbeidsplaatsen en een bijdrage aan de
betalingsbalans. Maar die voedselproductie
staat voorop terwijl het beheren van de groene
ruimte bijvoorbeeld een bijproduct is. Boerderijen die zorg verlenen, streekproducten
maken, een camping beheren, stuiten daarnaast op belemmerende regelgeving. En op
inkomstenverlies. Verder hebben boerderijen
andere, belangrijke functies verloren door
de nadruk op het economische.

Wat missen we nu dan?
Van oudsher zorgen landbouwbedrijven
voor sociale samenhang op het platteland,
en zodoende voor een bijdrage aan de leefbaarheid. Ook werd kennis doorgegeven,
meestal van vader op zoon. Zulke functies zie
je terug in een buurderij. Lessen biologie en
maatschappijleer worden bijvoorbeeld interactiever als je die op een ‘buurderij’ geeft.

Op buurderijen komt ruimte voor expressie,
ateliers. Een buurderij houdt zich ook bezig
met een goed beheer van de omgeving:
landschap en natuur. Bovendien levert ze
diensten aan de gemeente, zoals onderhoud
van plantsoenen. Eigenlijk is een buurderij
een plattelandsonderneming waar de overheid
het beheer van de omgeving in vertrouwen
aan kan overlaten.

Is dat te betalen?
Jazeker. Maar daar zijn nieuwe ﬁnancieringsvormen voor nodig. Op dit moment zijn de
lusten en lasten op het platteland ongelijk
verdeeld: woningen bouwen levert bijvoorbeeld
veel meer geld op dan groen aanleggen en
beheren. Dat moet anders. Er wordt gedacht
over een systeem waarin ontwikkelingsrechten
voor woningbouw worden gekoppeld aan de
plicht om in natuur en andere maatschappelijke
functies te investeren. Ook wordt een systeem
voorbereid voor wat wij ‘omgekeerde planschade’ noemen. Wie een vrij uitzicht heeft aan
de rand van een dorp, betaalt ieder jaar een
bijdrage aan het beheer van het buitengebied.

Het woord ‘buurderij’ wekt de indruk dat
de buurt bij de boerderij betrokken wordt.
Inderdaad. Een buurderij probeert de burgers
bij de landbouw te betrekken. Die kunnen uit
de buurt komen maar ook uit een verderop
liggende stad. Degenen die verantwoordelijk
zijn voor onze leefomgeving moeten weer een
gezicht krijgen. Wie moet je nu aanspreken
op een lelijk landschap? Natuurorganisaties,
provincie, gemeente, de Tweede Kamer?

Is dat grensverleggend vernieuwen?
Zeker. Je zou kunnen zeggen dat het een typisch voorbeeld is van bestuurlijke vernieuwing.
Heel wat spannender dan een al of niet
gekozen burgemeester. De verantwoordelijkheden worden compleet anders verdeeld,
de verhouding tussen publiek en privaat verschoven, de ﬁnanciering veranderd. Burgers
worden weer zelf verantwoordelijk voor hun
eigen woon- en leefomgeving en kunnen elkaar
erop aanspreken als die verantwoordelijkheid
onvoldoende gedragen wordt.

Is er al een buurderij gebouwd?
Nee, we zitten nog in de ontwerpfase.
In het najaar komen er twee ontwerpen
beschikbaar waarna regionale proefprojecten opgezet worden.

Wat is de zwakke kant van het project?
Verandering van verantwoordelijkheden in
een dichtgeregeld land is niet zo makkelijk,
niet zo snel te regelen. En dat bevoegdheden
verschuiven - daar zal lang niet iedereen blij
mee zijn.

Wat denk je dat er over twintig jaar
gebeurd zal zijn?
Dat er sprake is van een nieuw systeem van
sturing. Dat burgers weer verantwoordelijkheid gaan dragen voor het beheer van de
woon- en leefomgeving in plaats van marktwerking en overheidsregels. Dat zijn beide
sturingsvormen die geen uitzicht bieden voor
de problemen op het platteland.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Agrarische ondernemers,
Bureau Buiten, burgers, Centrum voor Landbouw en Milieu,
Het Vierde Gewas (Haarlemmermeer), gemeenten, Letsbureau,
maatschappelijke organisaties, provincies, Rudolph Stichting,
Sociocratie, Stichting Kerk en Grond, Stichting Autarkie,
Stichting Lunters Landgoed, Syntens, Vrije Universiteit.

DRIEK VAN DE VONDERVOORT
BURGEMEESTER GEMEENTE BOEKEL
IN BRABANT & VOORZITTER VAN DE
LANDELIJKE VERENIGING KLEINE
KERNEN

DE PRAKTIJK
Niet overheden maar burgers moeten kunnen
be-palen wat goed voor ze is. Voor de burgermeester van Boekel is dat het uitgangspunt bij
het opzetten van een zogenoemde ‘buurderij’.
‘Kleine bedrijfjes, gerund door jonge mensen,
krijgen zelf de verant-woordelijkheid.’

‘Wat onze inwoners willen, dat doen wij’
Het concept ‘Buurderij’ is een goed idee
want we moeten nieuwe economische en
sociale dragers in het landelijk gebied zien
te verankeren. Economisch, omdat voor niets
de zon opgaat en subsidiestromen altijd weer
opdrogen. Sociaal, omdat je de sociale
structuur op het platteland ziet verdwijnen.
Een buurderij zou een nieuw type plattelandsonderneming kunnen worden, waar men zelfgemaakte producten en regionale spullen
verkoopt. Boeren die iets produceren, zullen
daar samenwerken met mensen die niet direct
iets produceren, bijvoorbeeld omdat ze onderwijs geven aan scholieren die zo op de hoogte
raken van het wel en wee op een boerderij.
Behalve productief zal zo’n buurderij ook
toeristisch en recreatief interessant zijn.
Terug naar de sociale structuur, want die
heb ik de afgelopen jaren zien verdwijnen.
Door het individualisme, maar ook door het
politieke klimaat van de voorbije kabinetsperiodes. Nu beginnen we langzamerhand
weer in te zien dat we mensen zelf weer
verantwoordelijkheid moeten geven voor de

leefbaarheid van hun omgeving. Vooral ook
omdat door schaalvergroting de vroegere
pijler van het platteland, het boerengezin,
aan het verdwijnen is. Dat heeft gevolgen voor
het verenigingsleven, want daar drukten de
leden van zo’n gezin, de vrouw, de kinderen,
een behoorlijk stempel op.
Wij hebben gemerkt dat het verenigingsleven
niet ten dode hoeft te zijn opgeschreven.
In mijn eigen gemeente ligt het dorp Venhorst,
met zo’n 1700 inwoners. Twee jaar geleden
hebben zij van de gemeente een opdracht
gekregen: maak je eigen toekomstvisie,
realiseer die visie met mensen uit je eigen
dorp. Wij zorgen voor de faciliteiten.
De procesbegeleider, die ze met z’n allen gezocht hadden in het provinciaal opbouwwerk,
zat soms met wel 200 mensen aan tafel.
Nu komt er van alles tot stand, bijvoorbeeld
een multifunctioneel centrum, en woningbouw
voor jongeren. Zij hebben het ontwikkeld,
zij dragen de verantwoordelijkheid. En wat
zie je? Jongelui houden zich weer bezig met
de leefbaarheid van zo’n kleine kern.

Ze zijn geïnteresseerd in het bestuur, willen
functies bekleden. En dat is goed, want
besturen was iets geworden voor oude
grijze mannen en vrouwen. Als de overheid
bepaalt wat goed voor je is, ja, dan verlies je
je interesse en kun je weinig anders dan
tegen het beleid aantrappen. Nu de bewoners zelf initiatief kunnen nemen, herstelt de
oude sociale structuur zich.
Die ervaring kun je gebruiken bij het opzetten van een buurderij. Kleine bedrijfjes,
gerund door jonge mensen, krijgen zelf de
verantwoordelijkheid voor de buurderij.
Zij beslissen welke producten ze willen aanbieden, wie er educatie gaat geven, of er
ook kan worden gerecreëerd. Als InnovatieNetwerk een proefproject wil starten,
kunnen ze bij mij terecht. Voor zo’n idee zijn
zeker mensen te vinden.
Alleen, wie in een dichtgeregeld land als
Nederland wat nieuws probeert, stuit op
regels. Die moet de overheid aanpassen,
want het zou toch te gek zijn als we de
sociale structuur zouden kunnen maar niet

mogen herstellen omdat Den Haag dwarsligt.
Zover zal het hier niet komen. Wij hebben
een beetje eigen regels. Adagium hier is:
wat onze inwoners willen, dat doen wij.
Komen we regels tegen die dat zouden beletten, gooien we de regels weg en maken we
andere. Wij gaan uit van kansen en successen,
de problemen worden in Den Haag verzonnen.’
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HET CONCEPT
‘Agroparken’ zijn nieuwe vormen van gemengde
bedrijven. Intensieve landbouw, akkerbouw,
glastuinbouw en visserij – alles onder een dak.
Voordeel? ‘Het vermindert het transport en vervuiling, vergemakkelijkt het vervoer, en vergroot
het dierenwelzijn.’

Het ‘agropark’: nieuw bedrijf
met een oud principe
Jullie zijn dus varkensﬂats aan het maken?
Nee, we maken combinaties: een nieuwe vorm
van gemengde bedrijven. Die waren vroeger
gewoon: boeren hadden akkers en varkens.
Ze gebruikten de varkensmest voor op de
akker en de akkerbouwgewassen om de varkens te voeren. Een simpele kringloop. Die is
verstoord geraakt door de specialisatie in de
landbouw. Wij beogen kringlopen te herstellen
door die verschillende sectoren – intensieve
landbouw, akkerbouw, glastuinbouw, visserij
– bij elkaar te brengen. Mest wordt tegenwoordig van varkenshouderijgebieden naar
akkerbouwgebieden gebracht, iets wat niet
meer hoeft als bedrijven zich dicht bij elkaar
bevinden. Dat houdt in: ruimtelijke concentratie van bedrijven, eventueel meerdere
verdiepingen in één gebouw. De pers bombardeerde dat tot varkensﬂats.

Extra bio-industrie?
De bedoeling is niet om tot de overtreffende
trap van de bio-industrie te komen maar om
iets te bouwen wat in het voordeel is van de

dieren. Meer ruimte om te wroeten en te
bewegen, meer licht en frisse lucht, langer in
vaste sociale groepen, eventueel serres waar
ze daglicht krijgen. Bij de meest intensieve
vorm moeten ze wel achter glas blijven.
Dat maakt die varkens niets uit en het gaat
ons om gesloten systemen. Stank, ammoniak,
komen niet naar buiten, ziektekiemen komen
niet naar binnen. Ook achter glas, in de stallen, kun je veel verbeteren.

De Dierenbescherming staat
inmiddels te juichen?
De Dierenbescherming zegt: ‘Eerst zien,
dan geloven’.

Waarom staat die intensieve vorm centraal?
Het concept Agroparken gaan over de huidige
intensieve landbouw. Niet over koeien, die
moeten vooral lekker in de weilanden blijven
lopen. Maar de kippen, varkens en vissen
worden al intensief gehouden, dat heeft niets
meer te maken met platteland. Glastuinbouw
net zo min.

Agroparken kunnen bijvoorbeeld op bedrijventerreinen komen, in havens, aan grote rivieren,
dichtbij snelwegen, spoorlijnen. Geen grote
vrachtwagens meer over kleine landweggetjes,
geen stinkende productie meer in de buitenlucht, geen lelijke loodsen meer middenin
het groen.
Op die bedrijventerreinen staan eventueel
ook afvalverwerkingsbedrijven, kunstmestfabrieken, elektriciteitscentrales en olierafﬁnaderijen. Afvalwarmte uit elektriciteitscentrales en CO2 van de olierafﬁnaderijen
kun je gebruiken om de kassen te verwarmen
en planten beter te laten groeien. De mest
van varkens valt bijvoorbeeld direct naar de
kunstmestfabrieken af te voeren terwijl de
huidige bedrijven te klein zijn om echt iets
aan mestverwerking te doen. Daar waar veel
‘stromen’ samenkomen, past die landbouwproductie goed.

Hoe intensiever, hoe liever dus?
Nee, in Horst wordt geëxperimenteerd met
vier bedrijven die onderling reststromen
uitwisselen. Een varkenshouder, een tomatenkweker, een champignonteler, een kippenhouder. Een vijfde bedrijf zorgt voor de
techniek achter de uitwisseling van reststromen, voor onder meer de compostering
en vergisting. Bij champignonteelt komt volop
CO2 vrij, een broeikasgas dat normaal
gesproken de lucht in stroomt.
Daarnaast verstoken tuinders tegenwoordig
gas voor CO2 om de planten in hun kassen
beter te laten groeien. In Horst voert de
champignonteler die CO2 nu af naar de kassen. Naar zijn buurman. Deze bedrijven zitten
vlakbij elkaar waardoor het volstaat wat
buizen aan te leggen.

Wat is hier nu precies zo grensverleggend
vernieuwend aan?
Het idee kringlopen weer te sluiten.
Dat centrale idee heeft gevolgen op tal van
terreinen. Het vermindert het transport
en vervuiling, vergemakkelijkt het vervoer,
vergroot dierenwelzijn en diergezondheid,
schoont het platteland op, verbetert het
milieu en waarschijnlijk ook de arbeids-

omstandigheden voor de boeren. Voor hun
bedrijven op het platteland bestaan veel
regels en hun belangen komen steeds meer
in conﬂict met die van burgers.

Wanneer wordt het eerste agropark
gebouwd?
Op verschillende plaatsen zijn initiatieven
ontstaan. In Horst werken bedrijven aan de
uitwisseling van reststromen. Ballast Nedam,
een projectontwikkelaar, zoekt naar een terrein om een agropark met enkele honderdduizenden varkens te vestigen. Cargill, een
levensmiddelenverwerker, wil meedoen, net
als een kunstmestfabriek, en een aantal
varkenshouders. Misschien komt er glastuinbouw en een viskweker bij. Het is een kwestie
van lange adem. Ongetwijfeld zullen enkele
van deze projecten de komende vijf jaar
worden gerealiseerd.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Wageningen UR, ABCTA,
Arcadis, Buck Consultants, CoopCodis Supermarkten, Farm
Dairy/Frites, Happy Shrimp Farm, Gemeentelijk Havenbedrijf
Amsterdam, Global Image, de Groenbank van de Rabobank,
Koepon Holding, Kuijpers Kip, LTO Noord, ministerie van LNV
(Platform Agrologistiek), Motivaction, NIB Consult, NOP, Oost
NV, Port of Rotterdam, Provincies Gelderland en Overijssel,
Rathenau Instituut, RUU, Rijnconsult, TNO, Van de Bunt,
Van Rijsingen Beheer, V&D La Place Restaurants, Walas The
Maverick, 10 Wizzards.

TRUDY VAN MEGEN

KNOWHOUSE, PROJECTLEIDER NIEUW
GEMENGD BEDRIJF IN HORST

DE PRAKTIJK
De landbouw vernieuwen is lastig en kostbaar.
Dit vergt begeleiding. Knowhouse geeft die.
‘Over ‘agroparken’ was veel te doen. Maar nergens
kwam iets van de grond. Wij dachten: als het
ergens kan is het hier, in Zuidoost-Nederland.’

De cirkel tussen glastuinbouw en veehouderij
‘Bij Knowhouse stimuleren we innovatieve
ontwikkelingen in de agrobusiness in de regio
Zuidoost-Nederland. We proberen ideeën van
bedrijven en overheidsinstellingen zo goed
mogelijk te regisseren, zodat er kennis ontwikkeld kan worden waaraan echt behoefte is.
Soms, als we op een idee stuiten waarvan wij
denken dat er muziek in zit, gaan actief op
zoek naar ondernemers die daarvoor openstaan. Die de ideeën willen uitwerken.
Dat was zo bij de zogenoemde agroparken.
Er was veel te doen over zulke parken, veel
partijen waren ervan overtuigd dat het goed
was bedrijven bij elkaar te stoppen, kringlopen
te sluiten. Maar nergens kwam een concreet
plan van de grond. Als het ergens kan, dan is
het in Noord-Limburg. Hier zie je tuinbouw,
akkerbouw, intensieve veeteelt, hier moeten
ondernemers te vinden zijn, die de durf hebben
een groot, modern gemengd bedrijf op te
zetten. We zijn op zoek gegaan naar vijf ondernemers die vol overtuiging zeiden: ‘Dit wil ik.’
Zo kwam het plan Horst tot stand. Omdat het
zo’n innovatief project is, krijgen we zelfs

subsidie van TransForum Agro & Groen, een
stichting die kennisontwikkeling ﬁnanciert
om tot duurzame landbouw te komen.
Onze belangrijkste taak is ook juist die kennisontwikkeling. De ondernemers lopen met allerlei vragen. Voor glastuinbouw heb je heel
veel licht (en dus elektriciteit) en CO2 nodig,
daar groeien planten van. Van mest kun je
energie maken en daarbij komt CO2 vrij.
Kun je die energie en CO2 direct inzetten in
de kassen, of moet je daar nog een extra
behandeling voor doen? Wij formuleren
onderzoeksvragen, maken van die vragen
projectvoorstellen, en gaan vervolgens op
zoek naar de beste kennisleveranciers.
Knowhouse is een intermediair tussen ondernemers en kennisinstellingen. Wij zien erop
toe dat de wetenschappers precies de gevraagde kennis leveren. Tegelijkertijd slepen
we de ondernemers er constant met de haren
bij, zodat ze bij hun plan betrokken blijven,
en er alleen onderzocht wordt waar zij
behoefte aan hebben.
Wij zijn nu een jaar met plan Horst bezig.

Terugkijkend zie je dat sommige ondernemers,
die enthousiast begonnen waren, er toch zijn
uitgestapt. Zij hadden het gevoel hun onafhankelijkheid te moeten inleveren. Maar daar
zijn weer anderen, die bij het begin huiverig
waren, voor teruggekomen. Ook de doelen
veranderen. Aanvankelijk was mestvergisting
een klein onderdeel van de nieuwe onderneming, nu wordt het een van de pijlers.
Het is ongelooﬂijk belangrijk het groepsproces
in de hand te houden. Mensen willen alleen
intensief samenwerken als de sfeer goed is.
Ons plan is dat drie ondernemers gezamenlijk een nieuw bedrijf zullen beginnen. Als de
vergunningen tenminste rond komen. Ook daar
helpen wij bij.
Zo gauw je het pad van de vergunningen betreedt, moet je in overleg met de bewoners
treden. Intensieve veehouderij is altijd lastig.
Wij zullen goed uitleggen dat een agropark
een andersoortig bedrijf is. Met minder transport. Betere milieuvoorwaarden.
Betere condities voor de dieren. Nationaal zou
zo’n park een enorme winst betekenen,

maar regionaal houdt het een extra bedrijf in.
Het project Horst zou een voorbeeld kunnen
zijn voor toekomstige parken. Wij hebben
ervan geleerd dat de provinciale politiek niet
afkerig is van je plan, dat je goed moet kijken
hoe je het beste gebruik maakt van de omgeving. Maar bovenal: je moet goede ondernemers om de tafel hebben zitten.’
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HET CONCEPT
De tuinbouw stuit op weerstand. De burger wil
geen bestrijdingsmiddelen meer. Geen illegale
arbeid. Geen gigantische kassen in een natuurgebied. ‘De tuinbouw moet zich veel meer oriënteren op de kwaliteit van het leven van de
Nederlandse bevolking.’

De tuinbouw kan meer dan tomaten kweken
De tuinbouwsector besteedt miljoenen aan
algemene reclame voor bloemen, groenten
en fruit. Niemand weet of dat effect heeft.
In elk geval lost die reclame de weerstand
bij burgers tegen de tuinbouw niet op. Weerstand tegen eerst bestrijdingsmiddelen, toen
tegen illegale arbeiders, vervolgens tegen
kassen die afbreuk doen aan de ruimtelijke
kwaliteit, daarna tegen de vrachtwagens in
de ﬁle: een op de vier vrachtwagens in Nederland bevat bloemen, groenten of fruit. Er leek
geen einde aan te komen.

Tijd voor een omslag?
Ja. In plaats van met louter productpromotie,
moeten we ook met communicatie actief
inspelen op maatschappelijke vraagstukken.
De tuinbouw moet zich veel meer oriënteren
op de kwaliteit van het leven van de Nederlandse burgers. Niet op burgers als consumenten die toch wel hun tomaten kopen, maar op
burgers die beleven dat hun leefomgeving
door de tuinbouw wordt aangetast.

Hoe kan de tuinbouw zich op de kwaliteit
van het leven van de hele bevolking
oriënteren?
Je moet eerst intuïtief de goede mensen
vinden. Bij een trendbreuk gaat het om individuele kwaliteiten: mensen die anders denken
– dat zit aan een persoon gebakken, niet aan
een bureau. Er zijn maar weinig bureaus met
meerdere mensen die hetzelfde langdurig
anders zien. Op een bijeenkomst over bloemen
hield Hans Brand, de directeur van het bureau
Total identity, een verhaal. De samenwerking
met hem heeft een prachtig essay opgeleverd:
‘Rozen groeien aan de boom, tomaten komen
van Albert Heijn’. Over de vervreemding, want
niemand in de stad weet meer waar wat vandaan komt. Hans Brand heeft de stapel veranderingen in kaart gebracht waarmee de
tuinbouw vanaf de jaren zestig te maken heeft
gehad. Hieruit kan afgeleid worden hoe de
sector weer contact kan krijgen met de samenleving. Tuinders kunnen inspelen op maatschappelijke wensen en behoeftes met bijvoorbeeld
architectonische vernieuwingen, landelijke

MICHIEL GERRITSEN

SECRETARIS VAN HET
PRODUCTSCHAP TUINBOUW

inrichting, vermindering van het energieverbruik en een andere insteek bij overleg
over streekplannen. En door communicatievernieuwing.

Posters met ‘Tuinders houden van mensen’
in plaats van ‘Bloemen houden van mensen’?
Nee. Dan beperk je je tot reclame als
communicatiemiddel.

Hoe kan zo’n essay een sector beïnvloeden?
Eerst deden individuele bedrijven er hun voordeel mee, door zelf het gedachtegoed in hun
eigen communicatie te gebruiken. Later heeft
het Productschap Tuinbouw ﬂink wat budget
beschikbaar gesteld om de afdeling Public
Relations de communicatie sectorbreed te
laten vernieuwen, om issues die spelen bij
burgers goed te managen.

Wat is ’issues managen’?
Bijvoorbeeld: de ruimtebeleving van burgers.
Alle issues over ruimte gekoppeld aan tuinbouw die leven bij de bevolking zijn onder
de aandacht gebracht. Dat heeft eraan bijgedragen dat VROM op een gegeven moment
die spraakmakende nota Ruimte heeft uitgebracht waarin zogeheten green ports als
ruimtelijke begrippen in zijn opgenomen.
De gebieden met grote concentraties tuinbouw, zoals Westland en Aalsmeer, maar ook
de bollenstreek, Boskoop en Venlo, zijn aangewezen als green ports. Dat betekent dat

de overheid die gebieden bij voorrang voor
tuinbouw wil ontwikkelen.

‘Green ports’ als ruimtelijke begrippen,
dat maakt dat burgers positiever tegenover de tuinbouw staan?
Dat de tuinbouwconcentraties nationaal zijn
aangeduid als green ports, dus als bron voor
economische ontwikkeling en werkgelegenheid, is wel heel tekenend. Tuinbouwconcentraties zijn nu vergelijkbaar met de main ports
Rotterdam en Schiphol. Burgers beoordelen
zulke bronnen van economische ontwikkeling
en werkgelegenheid niet puur vanuit hun
gevoel voor kwaliteit van de leefomgeving.
Maar in dat gevoel voor kwaliteit van de
leefomgeving moet de glastuinbouw nog veel
investeren.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: SIGN, Bloemenbureau Holland,
Flora Holland, LTO Nederland, Productschap Tuinbouw, Total
Identity, Vereniging Bloemenveilingen Nederland.

DE PRAKTIJK
Burgers waarderen de tuinbouw om zijn economische betekenis en gezonde producten. Alleen
wenst niemand glas naast zijn deur. De sector
werkt aan zijn eigen imago: ‘Neem het uiterlijk
van de kassen. We hebben ondernemers aangemoedigd vernieuwend te bouwen.’

Doen alsof de glastuinbouw
één grote onderneming is
‘Natuurlijk proberen we het aanzien van de
tuinbouwsector te verbeteren. Op een structurele manier, anders werkt het niet.
Wij constateerden dat allerlei ondernemers
en organisaties in de tuinbouw initiatieven
ontplooiden om ons imago te verbeteren.
Los van elkaar. Die constatering heeft ons
ertoe gebracht de partijen rond de tafel te
zetten. Om bijvoorbeeld de kwaliteit van
leven voor bewoners van het kassengebied
te verbeteren, en toekomstige problemen te
voorkomen, is het nodig gezamenlijk actie te
ondernemen.
De structuur die wij hebben aangebracht,
noemen we ‘issue management’. Wij doen
daarbij alsof we één grote onderneming zijn
– in werkelijkheid bestaat de glastuinbouw
uit duizenden bedrijven. We hebben een
kernteam en een projectleider in het leven
geroepen, en bestuurders die bepalen wat
de onderwerpen zijn waar we aan moeten
werken.
Ruimte voor glastuinbouw is daar een van.
Een heikel punt. Burgers waarderen de sector

vanwege zijn economische betekenis en
gezonde producten, maar niemand wenst glas
naast zijn deur. Aan de ene kant proberen
we begrip te kweken voor het beslag dat de
sector legt op de ruimte. Aan de andere kant
sporen we ondernemers aan rekening te
houden met de wensen van de omwonenden.
Neem het uiterlijk van de kassen. We hebben
ondernemers aangemoedigd vernieuwend te
bouwen. Schaars – ik moet het niet mooier
maken dan het is – zijn we met vernieuwende
ontwerpen bezig. Individuele ondernemingen
hebben het aanzicht van hun bedrijven
verfraaid.
De laatste tijd zijn er redelijk geslaagde
pogingen ondernomen een gebied aantrekkelijker te maken. Door rekening te houden met
recreatie, zodat burgers ook de voordelen van
de kassen kunnen ervaren. Wonen valt zo van
werken te scheiden dat je ruimte creëert voor
recreatieve voorzieningen als ﬁetsroutes. We
hebben ook geprobeerd de ruimte gestapeld
te benutten, zodat je meer ruimte overhoudt
voor groen en water in een tuinbouwgebied.

Er was een innovatief plan voor een ’glaskasteel’, waar onder één dak op de grond
werkruimte zou komen – kantoren, distributiecentra – en daarbovenop de productiekant,
de kassen. Maar helaas, het plan is afgeketst,
het bleek niet mogelijk tijdig voldoende gegadigden voor de ruimte onder de kassen te vinden.
Een ander probleem is het licht. Om het hele
jaar topkwaliteit te kunnen produceren, verlichten steeds meer ondernemers hun kassen
’s nachts. De uitstraling van die kassen charmeert niet iedereen. In gebieden waar plotseling veel meer belicht wordt, komen burgers
in het geweer. Dus hebben wij ons over dat
probleem gebogen. Met medewerking van de
Stichting Natuur en Milieu is er een convenant
met de sector tot stand gekomen. Dat dragen
we uit.
Tegelijkertijd proberen we begrip te kweken
bij ondernemers en burgers: oplossingen
voor deze problemen zijn er nog niet morgen,
wel binnen vijf tot acht jaar. De oplossing is
technisch lastig, en duur. Het is niet zo moeilijk om de kassen tijdens de nacht af te

schermen zodat er geen licht meer uitstraalt.
Maar de lampen geven warmte. En een afgeschermde kas kan zijn warmte niet kwijt, wat
schadelijk is voor het gewas.
Onze sector geeft evenwel honderdduizenden
euro’s uit om dit soort problemen op te lossen,
ons imago te verbeteren én de kwaliteit van
leven van de burgers te verbeteren. In de
lijn van het InnovatieNetwerk-essay ‘Rozen
groeien aan de boom, tomaten komen van
Albert Heijn’.’
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HET CONCEPT
De wegen slibben dicht. De luchtkwaliteit holt
achteruit. Toch wil de bloemensector bloemen de
hele wereld over blijven brengen. Op een duurzame manier. ‘Als een rentmeester die de aarde
op een nette wijze aan zijn kinderen achterlaat.
Dat kan met ‘Internationale marktgestuurde
servicenetwerken’.’

Kwekers willen bloemen verkopen zonder
omgeving te beschadigen
Nederlanders denken over distributie in termen van asfalt. Wij, de telers, verpakkingsbedrijven en distributeurs van groenten,
bloemen en fruit denken in termen van veilingen in Aalsmeer en Naaldwijk. Alles moet hier
naartoe. Wij bewerken, verwerken, verpakken
alles hier en wij versturen alles. Nederland
als logistieke draaischijf. Vernieuwingen
waren gericht op versterking van die draaischijf. Maar zo’n schijf loopt op den duur vast.
De wegen slibben dicht, uitlaatgassen zijn er
al teveel, de veilingen dijen uit. Versterking
van die draaischijf op dezelfde manier als
vroeger is niet duurzaam.

Wat wel?
Duurzaam houdt in dat je optreedt als rentmeester en de aarde achterlaat aan je kinderen op een nette wijze, dus geld verdient
zonder de omgeving te beschadigen.

Wat voor draaischijf krijg je dan?
Niet één, maar een netwerk van draaischijven.
Een Nederlandse tuinder heeft zich gevestigd

op meerdere plekken in Europa. Dan zit hij
dichter bij zijn klanten en heeft geen last van
de ﬁles. Een bedrijf als een netwerk.
Zo ontstond het idee van een netwerk van
Nederlandse draaischijven, bij grote Europese
consumentenmarkten, zoals de Randstad,
Berlijn en Parijs.

Dat stelt mensen tevreden?
Nee, niet zomaar. Ook de aard van die draaischijven verandert. Die schijven behelzen niet
langer sec bewerken, verladen, distribueren,
maar diensten verlenen. De winkels de zorgen
uit handen nemen. Bijvoorbeeld door speciale
verpakkingen te maken die de markt wenst.
Of door een speciaal type sla te ontwikkelen
zodat je winkels helpt inspelen op de toenemende vraag naar gesneden groenten.

Vinden Nederlandse tuinders, verpakkers
en distributeurs dat leuk?
Aan het idee, aan de ontwikkeling van internationale marktgestuurde servicenetwerken
valt niet te ontkomen.

En Nederlandse ondernemers willen hun toppositie natuurlijk behouden wat betreft de
productie, aanvoer, bewerking, verpakking,
distributie en transport van groenten, fruit
en bloemen. De concrete uitwerkingen van
InnovatieNetwerk en de Stichting Innovatie
Glastuinbouw Nederland (SIGN) werden
echter niet enthousiast ontvangen. Met een
kleine club kun je zo’n dienstencentrum bij
bijvoorbeeld Berlijn vestigen. Maar dat bleek
te competitief, je komt in het domein van ondernemers. ‘Terug naar je hok van de denkers’,
zo luidde ongeveer de reactie, ‘wij zoeken
onze eigen partners.’ Sommige ondernemers
houden zich vast aan de oude situatie, anderen
willen graag voorop lopen. Dat hoort bij de
dynamiek van zo’n brede, platte sector. Een
paar ondernemers hebben het idee onmiddellijk opgepikt, het essay ‘Van logistieke draaischijf naar duurzaam servicenetwerk’ heeft
drie drukken beleefd. Een bestseller.

Die nieuwe marktgestuurde draaischijven
buiten Nederland komen er dus aan?
Het duurt altijd even voordat zo’n idee
echt landt. Uitwerken in de praktijk kost
tijd en geld.

Hoe ziet zo’n uitwerking eruit?
Er zijn allerlei ideeën ontsproten uit dit anders
denken over bloemen-, groenten- en fruittransport. Neem het koeltransport. Dat vindt
al jarenlang vrijwel uitsluitend plaats over de
weg. Omdat het wegverkeer vastloopt, moeten
water, weg en spoor echter gecombineerd
worden tot zogeheten multimodaal transport.
Daar sluit het idee ‘Coolboxx’ op aan, een
zelfkoelende container die zowel op schepen,
als treinen en vrachtwagens past. Een halfjaar na de lancering van het idee bleef het
stil totdat Coolboxx B.V. opgericht bleek te
zijn, door drie grote vervoersondernemingen.
Inmiddels hebben zij er een paar honderd in
China laten maken.

Wat heeft zo’n zelfkoelende container
te maken met marktgestuurde servicenetwerken?
De belangrijkste reden is dat je met een coolboxx veel ﬂexibeler markten kunt bedienen.
Je zou van productiegebieden in Zuid-Amerika
direct naar de markten in Europa kunnen
transporteren. En wellicht Rotterdam mijden.
Dat zou voor de haven net zo ongunstig zijn,
als voor de meeliftende producenten in Nederland. Dus het biedt mogelijkheden maar we
zien ook allerlei strategische haken en ogen.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: SIGN, Bloemenveiling Aalsmeer, Coolboxx B.V., Dutch Flower Group, Flora Holland, Frugi
Venta, Lemkes B.V., LTO Nederland, Provincie Zuid-Holland,
Rabobank, Rotterdams Havenbedrijf, Van de Geijn & Partners,
Vereniging Bloemenveilingen Nederland, Vereniging Groothandelaren Bloemkwekerijproducten, Visbeen transport.

HERMAN DE BOON

VOORZITTER VERENIGING
GROOTHANDEL IN BLOEMKWEKERIJPRODUCTEN

DE PRAKTIJK
Een nieuw soort koelcontainer zal een logistieke
revolutie veroorzaken. Distributeurs verleggen
hun grenzen. ‘Want met de nieuwe techniek kunnen
we het juiste oogststadium kiezen en de veroudering van het product vervolgens stilzetten.’

Kakelverse tulpen van een maand oud
‘De toepassing van klimaatgestuurde zogeheten reefercontainers kan een logistieke
revolutie veroorzaken. Reefercontainers zijn
bestemd voor temperatuurgevoelige lading,
zoals ijs, groenten, fruit en bloemen. Tot nu
toe koelden vrachtwagens of vrachtschepen
hun lading. Probleem was de overslag.
We kunnen bloemen prachtig vers houden
zolang ze onderweg zijn. Als we ze vervolgens
een paar uur op de kade in de zon laten staan,
zijn ze wel naar de knoppen.
Deze containers hebben de koelapparatuur
in de containers. Dus we kunnen een klimaat
creëren dat vanaf de teler tot aan het distributiebedrijf hetzelfde blijft. Dit betekent een
kwaliteitsvoordeel. We kunnen producten beter
vers houden, en we kunnen ze later oogsten.
Nu worden sinaasappelen vaak groen geoogst,
rijpen ze tijdens het vervoer, en liggen ze
oranje in de winkel. Niks mis mee, zou je
kunnen zeggen. Maar het is onnatuurlijk.
Met de nieuwe techniek kunnen we het juiste
oogststadium kiezen en de veroudering van
het product vervolgens stilzetten. Dat moet

nauwkeurig gebeuren, de ene bloem moet
met drie graden vervoerd worden, de ander
blijft goed bij vijf. Maar we hebben al proeven
gedaan met tulpen, die waren een maand
onderweg en kwamen kakelvers aan.
Zulke klimaatgestuurde containers bieden
ons de mogelijkheid onze logistiek aan te
passen. Met zo’n gekoelde container kun je
ervoor kiezen de goederen diep het distributiekanaal in te brengen. Distributeurs verleggen
grenzen, in de toekomst is het mogelijk verse
groente niet tot een distributiecentrum in
Duitsland te brengen, maar tot Rusland.
Maar niet alleen de grenzen verschuiven.
Ook de wijze van transport kan veranderen.
Nu vervoeren vrachtwagens nagenoeg alle
versproducten. Maar je kunt producten uit
Spanje net zo goed op een boot naar Rotterdam zetten, waar ze vervolgens op een vrachtauto worden geladen. Zo’n zelfgekoelde
container kan natuurlijk evenzeer prima op de
trein. Stuit je wel weer op andere problemen:
het Europese spoorvervoer is nog nauwelijks
geïntegreerd. Als het vervoer te lang duurt,

zullen transportbedrijven toch weer voor de
vrachtauto kiezen.
Bovendien is het wegtransport veel ﬂexibeler.
We kunnen in Hoofddorp wel een container
op de trein naar Milaan zetten, maar als de
klant nog vijftig kilometer verderop zit, moet
er toch weer een truck aan te pas komen.
Daarom wordt er nu al geregeld een vrachtwagen op de trein gezet.
Een ander logistiek gevolg betreft de containers zelf. Ze zijn duur, en ze gaan over de
hele wereld. Wie houdt ze in de gaten, oftewel
wie beheert die containers. InnovatieNetwerk
heeft vorig jaar meegeholpen een pool op te
zetten. Want als er een container naar Rusland gaat, is het wel handig als die ook vol
terugkomt. De logistieke vervoerders kennen
dit spelletje, dus binnen mum van tijd loopt
deze organisatie geolied. Bij het totstandkomen van de pool was het de bedoeling zo’n
drieduizend containers te laten rouleren.
Zo ver is het nog niet, maar dat gaat wel
komen. Onlangs is Coolboxx BV opgericht door
een aantal vervoerders in de verslogistiek.

Coolboxx BV hanteert geconditioneerde
containers in eenheden die afgestemd zijn
op de Europese logistieke standaard.
Er gaan 33 pallets in een Coolboxx terwijl er
22 pallets in traditionele reefercontainers
passen. Een aanzienlijke efﬁciëntiewinst ligt
in het verschiet.’

Tekst: Peter Henk Steenhuis
en Tigrelle Uijttewaal,
www.tekstinstijl.nl
Eindredactie: Claudi Hulshof
Ontwerp: Dietwee communicatie
en vormgeving
Concept en art-direction: Ruben Pater
en Sybren Kuiper
Vormgeving: Ruben Pater
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HET CONCEPT
‘s Winters verslinden kassen energie. Maar in de
zomer staan de ramen wijd open vanwege de hitte.
Kan dat niet slimmer? ‘Gesloten kassen kunnen
‘s zomers meer warmte opslaan dan ze voor
zichzelf ’s winters nodig hebben. Zo krijg je een
energieleverende kas.’

Glazen kassen zijn warmtebron van de toekomst
Kassen zijn warm en licht – grootgebruikers
van fossiele energie dus. Maar een kas kan
in theorie veel energie leveren. Want in de
zomer heeft een kas gemiddeld 7 MW warmte
over door instraling van de zon, terwijl in de
winter 2 MW nodig is voor verwarming.
Vandaar het idee ‘De kas als energiebron’:
energieleverende in plaats van energieverslindende kassen.

Dat is nogal theoretisch.
Niet theoretisch, wel technisch. Het werkt
bijvoorbeeld niet in een open kas, of in eentje
die slecht geïsoleerd is. Door bestaande technologie te combineren, ontstond er al snel een
realistisch voorontwerp. Dankzij ¤ 500.000,van elk van de drie ministeries van LNV, VROM
en EZ, en van het Productschap Tuinbouw en
andere sponsoren zoals Rabobank, provincie
Gelderland en leden van het consortium, wordt
op dit moment echt de eerste energieproducerende kas ter wereld gebouwd. In Bergerden,
een glastuinbouwgebied in ontwikkeling tussen
Arnhem en Nijmegen. Kan het concreter?

Toch wel. Aan wie kan die kas in Bergerden
zijn energie, dat warme water, kwijt?
Vooralsnog aan niemand. Samen met de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN)
werkt InnovatieNetwerk binnen dit programma
bewust via verschillende sporen naar het doel:
een energieleverende kas. Die kas in Bergerden is vooral bedoeld om te toetsen of het doel
technisch gezien realistisch is. Tegelijk werken
we aan de realisering van energiewebben
waardoor de overblijvende warmte van kassen
naar warmtevragers wordt geleverd.

Hoe dan?
Gesloten kassen kunnen ‘s zomers meer
warmte opslaan dan ze voor zichzelf ’s winters
nodig hebben. Dit warmteoverschot – in de
vorm van water van 25 °C – kan aan andere
tuinbouwondernemingen worden geleverd,
maar ook aan kantoren, zwembaden, supermarkten of huishoudens. Omdat het om laagwaardige warmte gaat, moeten die kassen in
de buurt van die kantoren, bedrijven en
huizen komen te staan.

STEF HUISMAN
ONDERNEMER

Een kas in een nieuwbouwwijk die water
van 25 graden naar huizen pompt? Zo van:
een lekkere warme douche?
Nee, de kas dient niet als warmwatervoorziening maar als warmtebron. Tegenwoordig
kun je met muur- en vloerverwarming voor
een veel aangenamere warmte in je huis
zorgen dan met radiatoren. Door de buizen
in de muren en vloeren stroomt geen heet
water, zoals door de kachels, maar water van
ongeveer 25 °C. Een kas kan dan twee soorten producten leveren: energie in de vorm van
warm water én tuinbouwproducten zoals
groenten en bloemen.

Dat is grensverleggend vernieuwen.
‘De kas als energiebron’ is een ingrijpende
technische innovatie die gevolgen heeft voor
allerlei systemen. Bijvoorbeeld voor de locatie
van glastuinbouw in Nederland en voor de
energieleverantie. Er wordt een energieweb
opgezet voor één regio waarbij vraag en aanbod van verschillende partijen met elkaar
worden verbonden. Want de kas levert laagwaardige warmte die je ter plekke moet
gebruiken omdat het te kostbaar is die te
verslepen. Wanneer er zo’n energieweb tot
stand komt, verandert het systeem en gaan
partijen samenwerken die nu nog niets met
elkaar te maken hebben.
Met de energieleverende kas wordt een omslag gemaakt van fossiele energie naar duurzame energievormen. En dat is geweldig, zeker

omdat de tuinbouw nu tien procent van het
Nederlandse aardgasverbruik voor zijn rekening neemt. Bovendien komt 4,5 procent van
de Nederlandse CO2 uitstoot van de glastuinbouw. De energieleverende kas sluit daarom
prachtig aan op internationale afspraken om
de broeikasgasuitstoot te verminderen.
CO2-meststof wordt tegenwoordig trouwens
vaak met open ramen gegeven, maar omdat
het gas is, vliegt het dan zo de lucht in.
Dat gebeurt niet bij een gesloten kas. Als je
de kas sluit, vliegt er bovendien geen gespuis
meer naar binnen. Hoef je minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, wordt je
gewas gezonder. Andere experimenten met
gesloten kassen wijzen bovendien uit dat de
productie stijgt. Het is dan ook geen wonder
dat de belangstelling voor gesloten kassen
en energieleverende kassen momenteel sterk
toeneemt, ook internationaal.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: SIGN, Duurzame energiesystemen, Energieweb Venlo Fiwihex, Greenport, Hydro Huisman, IMAG, Kema, Lek Habo Ter Beek B.V., LTO Nederland,
ministerie van LNV, Productschap Tuinbouw, Projectbureau
Duurzame Energie, Stuurgroep Kas als Energiebron,
Tuinbouwgebied Bergerden.

DE PRAKTIJK
Het is al jaren bekend: een kas vangt in de zomer
meer zon op dat hij in de winter verbruikt. Hoe die
warmte op te vangen? In het Gelderse Bergerden
bouwen ondernemers nu een proefkas. ‘Het gaat
niet om deze kas, het gaat om het principe van
een kas als energiebron.’

Deze kas is één grote zonnecollector
‘Als ik omhoog kijk, zie ik de kap van een
nieuw soort kas. Tien weken geleden zijn we
begonnen met bouwen, eergisteren is hij
gedicht. We zijn de kas nu van binnen aan het
inrichten. Er moet nog een schermdoek in,
leidingwerk, eind oktober zal de kas helemaal
klaar zijn.
Uiteindelijk zullen dit soort kassen energiebronnen worden in plaats van energieverbruikers. Dat is een enorme v erandering. Maar het gekke is, deze kas verschilt
helemaal niet zo veel van de vroegere. Elke
kas heeft een kap die veel licht doorlaat. Het
bijzondere aan deze kap is, dat er een plaat
op ligt met een zigzagproﬁel. Bovenop liggen
en staan plastic driehoekjes die diffuus licht
in elkaar weerkaatsen. Waardoor ze meer
licht opgevangen dan een plat vlak zou kunnen.
Zelfs met dit donkere weer is het in de kas
licht, lichter nog dan buiten. En dat scheelt
energie. De kas is één grote zonnecollector.
We weten al tientallen jaren dat er in de
zomer veel meer energie de kas binnenkomt

dan er in de winter verbruikt wordt. En toch
heeft het lang geduurd voordat we op het idee
kwamen die energie op te vangen. Ik herinner
me nog, het zal een jaar of vier geleden zijn,
dat Henk van Oosten van InnovatieNetwerk mij
vroeg: ‘Stef, hoe kunnen we nou echt energie
besparen?’ Ik antwoordde: ‘Dan moeten we
de warmte van de zomer weten op te vangen.’
Daar gaan we met deze kas aan beginnen.
We maken deze proefkas niet om winst te
maken. Er zullen nog ﬂink wat kinderziektes
inzitten, en de ontwikkeling van de warmtewisselaars heeft veel gekost. Het gaat ook
niet om de kas, het gaat om het principe van
een kas als energiebron. Daaraan zal niet
meer getornd worden.
Aanvankelijk dachten we dat over een jaar
of twintig echt energieproducerende kassen
konden fabriceren. Maar de ontwikkelingen
gaan snel, misschien is het over vijf jaar al
zo ver. Betekent niet dat ik deze kas moet
afbreken, de verbetering zal vooral de
warmtewisselaars betreffen.

Maar het zou wel kunnen dat de kassen een
ander uiterlijk krijgen. Want als we in de toekomst de kassen gesloten houden, de zomerse
warmte niet meer de dakramen uitjagen maar
opvangen, zijn de speciﬁeke kasmodellen overbodig. Dan kunnen er ook architectonisch
gewaagde exemplaren gemaakt worden.
Al vind ik de kas die wij nu gebouwd hebben
niet lelijk. Wij hebben hier in Bergerden een
industriepark voor glastuinbouw aangelegd,
met een waterbedrijf dat het regenwater niet
opvangt in lelijke bassins, maar in een mooi
gegraven natuurlijke plas. Onze energiecentrale haalt hetzelfde rendement als de
centrale in Nijmegen. Maar in tegenstelling
tot die centrale, lozen wij het warme water
van de generatoren niet in de Waal. We slaan
het op in tanks, zodat we de warmte ’s nachts
weer kunnen gebruiken. En we gebruiken de
CO2 die vrijkomt in de energiecentrale in onze
kassen waardoor de planten beter groeien en
we de CO2-uitstoot verminderen. Goed tegen
het broeikaseffect.

In zo’n energiebewust tuinbouwcomplex is
deze nieuwe kas mooi op z’n plaats. Want in
de tuinbouw zullen energiezuinige kassen de
toekomst hebben. In Nederland, maar ook
ver daarbuiten.’
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HET CONCEPT
De tuinbouw wil vernieuwen. Dat kost geld, te veel
geld. En het is riskant, te riskant. ‘Daarom is er nu
een nieuw ﬁnancieel instrument dat is toegesneden
op de kapitaalbehoefte van de tuinbouwsector:
het zogenoemde ‘Tuinbouwclusterinnovatiefonds’.’

Ook zonder subsidies gaat de tuinbouw risico’s
niet uit de weg
InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) hebben ooit een
wetenschappelijk onderzoek geﬁnancierd naar
farmaceutische eiwitten uit planten. Hoe kun
je grondstoffen voor geneesmiddelen kweken
in planten? Dat gebeurt nu allemaal in dierenof mensencellen. Inhoudelijk luidde de conclusie: ﬁnancieel risicovol maar technisch
goed mogelijk. Zakelijk betekende dit dat er
niet voor de gehele tuinbouw aan te verdienen
valt. Dat het voor een groep ondernemers
geld oplevert, rechtvaardigt geen collectieve
investering. Een collectieve investering is bij
zulke risicovolle vernieuwingen echter vaak
wel nodig, zeker als er geen subsidies zijn.
Hoe kun je dan investeringsgeld verzamelen
zodat je een idee van de grond krijgt?

Volgens sommige tuinders investeert
de tuinbouw téveel in risicovolle
vernieuwingen, collectief.
Ja. De tuinbouw loopt vaak enorme risico’s.
Toch zou je de ondernemers soms net over
de streep kunnen trekken als ze niet alles

zelf moeten bijdragen. Vandaar het Tuinbouwclusterinnovatiefonds, een fonds voor risicokapitaal. Een nieuw ﬁnancieel instrument dat
is toegesneden op de kapitaalbehoefte van de
tuinbouwsector om te kunnen vernieuwen.
De kapitaalbehoefte is zo groot dat deze
bestaande instrumenten van de tuinbouwsector zelf, maar ook die van overheid en
bancaire wereld, te boven gaat.

Wat houdt dat Tuinbouwclusterinnovatiefonds in?
Het innovatiefonds versterkt eigen vermogen.
Het totale eigen vermogen wordt zo vergroot
en daarmee vergroot je je leencapaciteit bij
banken. Met dat eigen vermogen en geleende
geld ﬁnanciert de ondernemer complexe vernieuwingsprojecten, die risicovol zijn, meerdere jaren beslaan, waaraan uiteenlopende
partijen meedoen en waarvan niemand van
tevoren weet wat ze precies opleveren.

WIM VAN RIJN
ONDERNEMER

Hoe vinden de tuinders dat?
Geweldig. In het bedrijfsleven vinden we
enorm veel steun voor dit idee. Dankzij het
fonds kunnen ten eerste projecten geﬁnancierd worden die tot grootse vernieuwingen
leiden. Ten tweede kunnen de ﬁnanciers
gezamenlijk de kennis octrooieren en uitbaten
die bij zulke projecten opgedaan wordt.
Het Tuinbouwclusterinnovatiefonds kan contracten met kennisinstellingen zo sluiten dat
zij de eventuele kosten en revenu’s delen als
er octrooi wordt aangevraagd. Bij eventuele
winst vloeit er dan geld terug naar het fonds.

En de banken?
Vrijwel alle banken hebben koudwatervrees.
Eén bank zei: ‘Als ik meedoe, schrijf ik het
geld onmiddellijk af.’ Ze durven niet mee te
doen omdat ze verwachten dat het te weinig
oplevert. Hoewel de tuinbouw het geld terugbetaalt, achten banken het rendement te
gering gezien het risico. De tuinbouw gaat
geen twintig procent rente te betalen, iets wat
banken vaak wel rekenen voor risicodragend
kapitaal. Maar dat risicodragende kapitaal is
dan ook bestemd voor individuele bedrijven.
Slechts één op de twintig bedrijven maakt met
dat kapitaal een klapper, de rest redt het niet,
bijvoorbeeld. Bij ons fonds ligt dat anders:
het fonds investeert het risicodragende
kapitaal in projecten die voor de hele sector
proﬁjtelijk zijn. Die nieuwe vorm juicht vrijwel
iedereen toe, zonder dat het geld oplevert.

Althans, tot nog toe is voor het Innovatiefonds
slechts vijf miljoen euro toegezegd. Daar kun
je tien projecten van doen. Dan houdt het op.
Dat is eigenlijk te weinig om te beginnen.

Einde Tuinbouwclusterinnovatiefonds nog
voordat het echt is opgericht?
Nee. Er zijn nog initiatieven om het door
banken zelf vlot te laten trekken. Daarover is
nog niets bekend. Wat wel interessant is dat
het ministerie van Economische Zaken deze
gedachtelijn volgt voor zijn nieuwe innovatiebeleid. Ook in kringen van het Innovatieplatform is voor ons idee veel belangstelling.
Het kan dus zo maar gebeuren dat anderen
het idee overnemen.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: SIGN, Frugi Venta, LTO
Nederland, Nederlandse Fruitteelt organisatie, NIB Consult,
Productschap Tuinbouw, Rabobank Westland, Vereniging
Groothandelaren Bloemkwekerijproducten.

DE PRAKTIJK
Het Tuinbouwclusterinnovatiefonds wil in de
tuinbouwsector ﬂink wat grote ondernemingen
van de grond tillen. ‘Als ondernemer weet ik dat
innovaties je draagkracht te boven kunnen gaan.
Als bestuurder wil ik ondernemers hierin steunen.’

Samen winnen, samen verliezen
‘Als voormalig bestuurder bij de Stichting
Innovatie Glastuinbouw (SIGN) werkte ik
met de ideeën die bij ons uit de bedrijven
komen. Ik weet bovendien hoe er in de sector
gewerkt wordt: wij proberen zelf af en toe aan
de weg der vernieuwing te timmeren in onze
potplantenkwekerij met zestien hectare potplanten. En ik weet ook op wat voor problemen
je stuit bij dat timmeren. Daarnaast heb ik
een functie bij de Rabobank. Vanwege die
drie functies, raakte ik betrokken bij het
Tuinbouwclusterinnovatiefonds.
Dat fonds zou voor mij een uitkomst geweest
zijn om vernieuwingen te kunnen verwezenlijken. Innovaties die eigenlijk je eigen draagkracht te boven gaan en die een lange
ontwikkelingsfase kennen. Het gaat om grootscheepse ontwikkelingen die lastig in beeld
en in kaart te brengen vallen. Je weet wel
wat je wilt bereiken, kent je einddoel, zonder
dat je kunt aangeven hoe dat er precies uit
gaat zien, wat er allemaal moet gebeuren en
hoe lang het gaat duren om het doel te

bereiken. Voor die tussenfase is veel expertise en geld nodig.
Het mooie van het Tuinbouwclusterinnovatiefonds is dat het verder gaat dan participeren
of geld lenen. Bij participeren en geld lenen
speelt de vraag: komt het geld ooit terug?
Als deelnemers of ﬁnanciers dat verwachten,
doen ze mee. Levert de vernieuwing wat op,
dan krijgen ze het terug. Het Tuinbouwclusterinnovatiefonds zet alvast de volgende stap:
wat doen we met geld dat terugkomt?
Want geld dat terugkomt, kun je goed vermarkten. Als je dat vermarkten slim, zakelijk
en commercieel aanpakt, kun je daarmee
uiteindelijk ﬂink wat grote ontwikkelingen van
de grond tillen in de tuinbouwsector, of ook
in andere sectoren.
Niet dat die ontwikkelingen nu uitblijven.
De tuinbouwsector vernieuwt voortdurend
maar er verongelukt hier en daar wel wat.
En er zit vaak veel tijd tussen idee en actie.
Geld, expertise en professionele begeleiding
vanuit het Tuinbouwclusterinnovatiefonds

kunnen eraan bijdragen dat het einddoel
sneller in zicht komt. Zonder dat innoveren
ambtelijk wordt, want om goed te innoveren
moet je praktisch blijven.
Ik ben niet de enige ondernemer die er zo over
denkt. Op onze bijeenkomsten wordt wel eens
geroepen: het is puur voor de ondernemers,
zij hebben voordeel, dan duurt het maar wat
langer. Maar wil je een sterkte sector blijven,
moet je juist efﬁciënt vernieuwen. Het Tuinbouwclusterinnovatiefonds gaat bovendien
niet zomaar initiatieven steunen, het moeten
vernieuwingen zijn die de hele sector zou
kunnen gebruiken. Met de nadruk op ‘zou’
want bij die grote ontwikkelingen weet je
toch niet wat er precies mee kan gebeuren.
Het is net zoiets als naar de maan gaan.
Dat leverde een heleboel ontwikkelingen op
waar anderen ook iets aan hebben. Wie dat
precies zijn en wat ze eraan hebben – dat
kun je in de ontwikkelingsfase nog niet aangeven. Vandaar dat zulke grootscheepse vernieuwingen gericht op de hele sector meer

afval opleveren, dan product- of procesinnovaties. Het slagingspercentage wordt
kleiner naarmate je omvattender vernieuwt.
Dat maakt ﬁnanciers huiverig. Maar ik geloof
dat we die pot met tien miljoen of meer gevuld
krijgen. Voor onze eigen projecten is het dan
te laat: wij hebben onze nek nu op een
misschien wat minder professionele manier
uitgestoken. Wij zitten nu alleen op de blaren.
Dat zou ik graag gedeeld hebben.’
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HET CONCEPT
Om sneller te kunnen vernieuwen dan de
concurrent heb je kennis nodig. Maar geen
tuinbouwer heeft tijd om in de schoolbanken te
kruipen. ‘Op de tuinbouwclusteracademie leren
ondernemers tijdens informele bijeenkomsten
van elkaar en van buitenstaanders.’

Tuinbouwers zien meer dan de tomaat van de
buurman
In de tuinbouw bestaat een vrij scherpe
scheiding tussen wat een bedrijf zelf doet
en wat je met anderen samen opzet.
Samenwerken gebeurt daar waar het echt
niet alleen kan. Dat laatste speelt bij nadenken over de toekomst: wat komt er op ons af,
hoe moeten we daar gezamenlijk werk van
maken of kunnen we dat beter ieder voor zich
doen? Omdat je de toekomst beter gezamenlijk
kunt doordenken en omdat ondernemers willen
leren van buiten het eigen circuit tijdens informele bijeenkomsten, hebben we voorgesteld
de Tuinbouwclusteracademie op te richten.

Helpt het om gezamenlijk doemscenario’s
uit te denken?
Daar gaat het niet om. Neem die kanteling in
het denken over de logistiek in de tuinbouwsector: Nederland niet langer als logistieke
draaischijf voor groenten, bloemen en fruit
maar als spil in internationale, marktgerichte
servicenetwerken. Zo’n kanteling gaat niet
alleen de distributeur en verpakkers aan,
maar ook de tuinders. Stel dat Nederlandse

vervoerders appels direct van Argentinië
naar zo’n servicecentrum bij Berlijn gaan
vervoeren, waarom zouden ze dat via de
haven van Rotterdam doen? De Nederlandse
wegen slibben dicht. Als overslag via Nederland niet meer noodzakelijk is omdat je je geld
in die servicecentra bij Berlijn en Parijs verdient, kom je waarschijnlijk op andere routes.
Laat je die appels in Marseille van de boot
op trein of truck zetten. Maar hoe krijgen de
tuinders in het Westland hun producten dan
in Berlijn en Parijs? Zij proﬁteren nu nog van
de aanvoer via Rotterdam. Die tuinders
moeten hierover meedenken.

Vervolgens kom je samen automatisch tot
een goede aanpak.
Daar bestaat geen recept voor. Maar wil je
je eigen denk- en leefwereld ontstijgen dan
moet je nieuwe relaties aangaan met ketenen marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere sectoren. Dan leer je te zien
wat daar leeft, waarom het koopgedrag van
consumenten plotseling anders wordt en ga

je na wat je daar als ondernemers aan kan
doen. Daarnaast kom je op innovatieve ideeën
door verder te kijken dan bijvoorbeeld de
tomaat en de buurman. Topondernemers uit
andere branches kunnen tuinders leren hoe
hun innovatief gedrag valt te versterken
zodat tuinders tot meer, bredere, diepere
vernieuwingen komen.

Hoe kun je je eigen wereld ontstijgen en
verder kijken?
Daarvoor is de Tuinbouwclusteracademie
opgericht, geﬁnancierd door bedrijfsleven,
met een directeur en een bestuur.
Naast InnovatieNetwerk en SIGN zijn allerlei
geledingen van het tuinbouwcluster daarin
vertegenwoordigd: LTO Nederland, Productschap Tuinbouw, FrugiVenta, VGB, Rabobank.

Een schoolgebouw?
Nee, het is virtueel.

nieuwe en het andere weten te ﬁlteren.
Een topbloemenkweker kijkt bijvoorbeeld hoe
mensen winkelen, in Parijs, Milaan, overal.
Daarbij gaat hij na wat dat winkelgedrag
betekent voor zijn bedrijf.

Wat levert dat om je heen kijken op?
Wij verwachten dat de Tuinbouwclusteracademie bijdraagt aan de competenties van
ondernemers om ingrijpende veranderingen
eerder te zien en daarop adequaat in te spelen. Zo kan dat ons motto ‘beter en sneller
innoveren dan de concurrent’ ondersteunen,
de service-infrastructuur versterken, de
concurrentiekracht vergroten en de maatschappelijke meerwaarde van de glastuinbouw doen toenemen.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: SIGN, Frugi Venta, ministerie
van LNV, Productschap Tuinbouw, Rabobank, Van de Geijn &
Partners, Vereniging Bloemenveilingen Nederland, Vereniging

Virtueel met een echte directeur?
Ja, en een echte assistent. Zij organiseren
bijeenkomsten over uitdagende onderwerpen
waarbij allerlei partijen aanwezig zijn die
normaliter niet met elkaar omgaan. Grote
logistieke dienstverleners ‘van buiten’ zoals
Frans Maas en TPG, transporteurs als Jan
de Rijk en containerbedrijven als ECT zijn
confronterende gesprekspartners, maar ook
de retail en de ‘out of home’ bedrijven. Zo zijn
groenteproducenten eens op werkbezoek bij
Sodexho geweest, een cateraar van kantines
bij bedrijven en organisaties. De top twintig
van groenteproducenten was nog nooit in
zo’n kantine geweest, had zelfs nog nooit
van Sodexho gehoord, terwijl die cateraar
per dag vijfhonderdduizend mensen voedt en
voortdurend werkt aan productinnovatie.
Aan nieuwe menu’s, nieuwe gerechten,
nieuwe groentes.

De Tuinbouwclusteracademie is dus
eigenlijk een virtueel cursuscentrum.
Juist niet, geen cursuscentrum. Ondernemers
gaan niet naar cursussen. Zij doen kennis op
in een café of tijdens een reis. Informeel en
individueel, waarbij ze zelf voortdurend het

Groothandelaren Bloemkwekerijproducten.

MEINY PRINS

ALGEMEEN DIRECTEUR PRIVA,
LID PROGRAMMARAAD VAN DE
TUINBOUWCLUSTER ACADEMIE

DE PRAKTIJK
‘Natuurlijk vroeg ik me af: wat is de doelstelling
van de Tuinbouwcluster Academie? Hoe stimuleer
je met zo’n academie innovaties?’ Als lid van de
Programmaraad probeert Meiny Prins nu op die
vragen antwoord te geven.

Leren voor drukke ondernemers
‘De directeur van de Tuinbouwcluster Academie, Cees den Hollander, heeft mij uitgenodigd
mee te werken aan de academie door lid te
worden van de Programmaraad. Hij was op
zoek naar nieuw innovatief bloed. Innovaties
hebben altijd mijn interesse gehad. Niet verwonderlijk waarschijnlijk voor iemand die een
bedrijf als Priva leidt. Priva stelt ondernemers
in de agro-industrie en gebouwbeheerders
met producten, systemen, technologie en
kennis in staat tal van processen te beheersen. Van klimaat tot de bedrijfsvoering, van
energie tot arbeid. Wij zijn onder meer wereldmarktleider in procesautomatisering voor de
bedekte tuinbouw.
Natuurlijk vroeg ik me af: wat is de doelstelling
van zo’n academie? Hoe stimuleer je met zo’n
academie innovaties? Hoe geef je concrete
invulling aan de Tuinbouwcluster Academie?
Op die vragen probeer ik nu zelf mede
antwoord te geven.
Om te achterhalen waar de knelpunten in de
tuinbouw zitten, hebben we een aantal brainstormsessies gehouden. Een van de knelpunten

is arbeid van buiten. Het lukt ons moeilijk
capabele mensen van buiten de sector aan
te trekken. Waardoor komt dat? Wat kan de
Tuinbouwcluster Academie daar aan doen?
Hebben die capabele mensen misschien een
verkeerd beeld van de tuinbouw?
Ik denk dat het laatste waar is. De tuinbouw
is een schoolvoorbeeld van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en vernieuwing.
Al onze innovaties zijn gericht op duurzaamheid. Toch weet de gemiddelde Nederlander
dit niet. Daarover moeten we nadenken want
als we die duurzaamheid en vernieuwingsgezindheid gaan uitdragen, worden we als
sector waarschijnlijk interessanter. Om na
te gaan hoe zo’n verkeerd beeld valt bij te
stellen, kunnen we wellicht leren van andere
sectoren die inmiddels wel capabele mensen
aan zich weten te binden. Die andere sectoren
kunnen in de Tuinbouwcluster Academie aan
het woord komen.
Het beeld van onze sector boeit me. Ook het
beeld dat ondernemers zelf van de tuinbouw
hebben. Wat bindt ons als sector? Wat is ons

bestaansrecht, wat willen we worden, hoe
gaan we om met onze mensen, wat is onze
identiteit? Het is goed overdag te straatvechten, elkaar ﬂink te beconcurreren. Maar
het is ook goed na werktijd na te gaan wat
ons bindt, waarmee we ons kunnen proﬁleren.
Met deze onderwerpen wil ik komend jaar aan
de slag gaan. Met een groepje, dat ik nog bij
elkaar moet zoeken, wil ik nagaan hoe we aan
bruikbare, aansprekende antwoorden op deze
vragen komen. Om het groepje aanzien te
geven, ga ik op zoek naar gezaghebbende
personen binnen de verschillende onderdelen
van de tuinbouwcluster, zoals bijvoorbeeld
de sector ‘installateurs’ of ‘machinebouwers’
of ‘kennisinstelling’.
Je moet bij het woord ‘academie’ niet denken
aan de universiteit waar ondernemers in de
klas moeten zitten om meer aan de weet te
komen. Daarvoor hebben wij ondernemers
het te druk. Wij willen in een neutraal, onafhankelijk platform leren innoveren. Ik beoog
daarom initiatieven uit de samenleving te
verbinden met vernieuwingen in de sector.

De samenstelling van de Programmaraad van
de Tuinbouwcluster Academie zal ook wisselen.
Als een onderwerp naar tevredenheid is
afgehandeld, kan er een nieuw onderwerp
op de agenda komen. En met dat onderwerp
een nieuw lid van de Programmaraad.’
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HET CONCEPT
We vinden kassen lelijk. Omdat ze het landschap
aantasten. Wat gebeurt er als je één ruimtelijk
plan maakt voor wonen, recreatie, natuur en
tuinbouw? ‘Zo’n uitgangspunt is normaal in de
stedenbouw maar ongekend in de tuinbouw.’

Denk eens aan kassen die kunnen drijven
Veel mensen vinden kassen lelijk, vaak lelijker
dan bedrijfsgebouwen en schreeuwende
teksten langs de snelwegen. Kassen beperken
het gevoel van openheid in een mooi landschap.
InnovatieNetwerk en de Stichting Innovatie
Glastuinbouw Nederland (SIGN) legden dit
als probleem voor aan een architectenbureau
en een planologisch bureau. Van buiten de tuinbouwwereld. Vervolgens kregen beide bureaus
een stuk Nederland toebedeeld waarvoor plannen bestonden om glastuinbouw te vestigen:
de Zuidplaspolder, boven Rotterdam, onder
Gouda, tussen de snelwegen A12 en de A20.
Aan de bureaus werd gevraagd ideeën aan
te leveren om glastuinbouw te verenigen
met ruimtelijke kwaliteit. Te komen met voorstellen voor glastuinbouw die de maatschappij
acceptabel vindt.

Klinkt gewaagd.
Dat was het ook, zo’n invuloefening levert een
hoop commotie in de streek op. Het aardige
van deze opdracht was dat de bureaus uiteindelijk niet uitgingen van glastuinbouw met

ruimtelijke kwaliteit, waarbij je gebruikelijk
denkt aan de breedte van groenstroken rond
de kas, het aangezicht van de wanden, een
ander soort glas. In plaats daarvan gingen
ze uit van een kwalitatief goede regionale
ontwikkeling mét glastuinbouw. Glastuinbouw
moest ingepast worden binnen de ruimtelijke
kwaliteit van een regio. Één ruimtelijk plan
voor wonen, recreatie, natuur en tuinbouw.
Die omkering is op zich al een kanteling in
het denken: van glastuinbouwplanologie naar
regionale planologie met glastuinbouw. Zo’n
regionale aanpak is een normaal uitgangspunt in de stedenbouw, maar ongekend in
de tuinbouw.

Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Van alles is denkbaar. Het meest eenvoudig
en haalbaar is om in een gebied allerlei
functies zorgvuldig te rangschikken en te
scheiden of te combineren. Je kunt bijvoorbeeld op een waterplas recreatie toestaan
terwijl die plas tegelijkertijd een natuurfunctie heeft. Daarnaast kun je denken aan

gestapelde gebouwen: kassen op bedrijfshallen. In een gebied met weinig ruimte is
dat natuurlijk erg interessant. Dat heeft tot
veel discussie geleid. Een ander voorbeeld is
waterberging en glastuinbouw. Grote kelders
voor wateropslag onder kassen kunnen helpen
voorkomen dat bij overstromingen huizen,
kassen en andere bedrijven onder water
komen te staan. Maar denk ook eens aan
kassen die kunnen drijven. Zulke kassen zijn
een uitkomst in gebieden die worden aangewezen als wateropslaggebied. Zodoende valt
waterberging te combineren met economische
activiteiten: groenten en bloemen produceren.
Door de ruimte meervoudig te gebruiken –
waterberging en productie – wordt voorkomen
dat het gebied onbruikbaar wordt omdat het
eens in de zoveel jaar onder water staat.

Met als gevolg?
Plaatjes voor ingevulde gebieden waarin
wonen, landschap en natuur elegant verweven
zijn met tuinbouw op een soort bedrijventerrein. Echt aantrekkelijk, niet zomaar een
langgerekte glaswand. De resultaten staan
in ‘Ruimtelijke kwaliteit en glastuinbouw’,
een beeldessay. Dat sloeg in als een bom.
Veel discussie en debat. Het heeft het beleidsproces beïnvloed, de planvorming. Voortdurend hebben InnovatieNetwerk/SIGN
verhalen gehouden voor burgemeesters, wethouders en gemeenteraden. Bij de ruimtelijke
inrichting van de Zuidplaspolder in 2005
wordt teruggegrepen op dat beeldessay.

Dat meervoudig ruimtegebruik komt er dus.
Vanaf 2007 wil men in de Zuidplaspolder met
de bouw beginnen. Hoe dat er dan precies uit
komt te zien, hangt af van de onderhandelingen
tussen allerlei belanghebbenden. Onze ideeën
hebben recent het uitgangspunt gevormd voor
een ontwerpwedstrijd tussen architectenbureaus om na te gaan of zulke verweven
glastuinbouw echt wat kan worden in die
polder. Ja, dat kan, maar hoe de bouw uitpakt,
bepaalt niet alleen de tuinbouw. De uitwerking
is het resultaat van onderhandelingen met
alle partijen, ook met woningstichtingen.

Tuinders willen best boven op een
loods telen.
Nou, er is aarzeling. Maar er zijn initiatiefnemers die daarvoor een schitterend plan
gemaakt hebben dat bekend is onder de naam
GlasKasTeel. Het probleem tot nu is dat er
nog te weinig belangstelling is om onder de
kas activiteiten te ontplooien.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: SIGN, Alterra, Combinatie
Glaskasteel (Bunnik Plants en Bleiswijkse Zoom) Mecanoo
architecten, Mentink advies, Provincie Zuid-Holland, RBOI
Rotterdam.

RICHARD MENTINK
PROCESMANAGER

DE PRAKTIJK
In de Zuidplaspolder geven tuinbouw en stedenbouw elkaar de hand. Er komt een nieuwe stad.
En kassen zullen de energie leveren. ‘Na verloop
van tijd kwamen we tot de ontdekking dat zo’n te
bouwen stad ongekende perspectieven opent.’

Wij gaan glastuinbouw integreren
met de nieuwe stad
‘In de Zuidplaspolder wil de stuurgroep Glastuinbouw driehonderd hectare kassen bouwen.
Daarvan is tweehonderd hectare nieuw, honderd hectare glas moet worden verplaatst.
Ik ben als procesmanager gevraagd secretaris
te worden van de stuurgroep om deze plannen
te helpen verwezenlijken. Dat is niet makkelijk.
In het gebied liggen nu vijf dorpen, maar de
komende decennia moeten er dertig duizend
huizen bij gebouwd worden, er moet infrastructuur aangelegd worden, er moet een
identiteit voor het gebied gevonden worden.
Kort en goed: aan tafel zitten 22 partijen die
samen een ingewikkelde puzzel moeten zien op
te lossen. Dat vergt synergie tussen partijen.
Daar is nu in toenemende mate sprake van,
maar we zijn wat dat betreft wel uit een diep
dal gekomen.
Aanvankelijk drukten de anderen ons in de
verdediging: glas is lelijk, er is altijd geknoei
met bestrijdingsmiddelen, niemand wil zo’n
grote kas als buurman. Toch kropen we na een
tijdje uit onze schulp, de glastuinbouw is een
belangrijke economische motor die ook in

slechte tijden zelden hapert. Na verloop van
tijd kwamen we tot de ontdekking dat zo’n
te bouwen stad ongekende perspectieven
opent. We veranderden nog een keer van
standpunt en spraken openlijk uit dat we
een symbiose wilden aangaan met die toekomstige stad.
Toen hadden we een probleem. Hoe krijg je
op deze schaal zo’n symbiose voor elkaar?
Om de benodigde kennis te vergaren, hebben
we vorig jaar een competitie uitgeschreven,
we nodigden de top van de Nederlandse
stedenbouwkundige en architectenbureaus
uit een ontwerp te maken. Uiteindelijk hebben we drie bureaus een ontwerpopdracht
gegeven voor de nieuwe symbiose. We hebben
nu een enorme hoeveelheid kennis tot onze
beschikking, technische kennis over – bijvoorbeeld – de vraag hoe je met het water uit de
polder omgaat, maar ook economische kennis
en architectonische kennis.
Om onze ideeën te verwerkelijken, hebben we
bij InnovatieNetwerk aangeklopt. Hun steun
is essentieel geweest. Zij waren het eerste

schaap dat over de dam kwam, daarna durfden andere ﬁnanciers de stap te zetten.
Zoals het er nu naar uitziet, wordt de nieuwe
stad revolutionair. Althans op de wat langere
termijn. In een kas komt ’s zomers veel meer
warmte binnen dan er ’s winters verstookt
wordt. Maar die warmte konden we nooit
opvangen. Nu wel, de kas als energiebron is
binnen handbereik, het laboratoriumstadium
is voorbij, de eerste grote praktijkproef wordt
in Bergerden gehouden. In de toekomst verwarm je met één hectare glas ’s winters
behalve de eigen kas nog honderd huizen.
Met driehonderd hectare glas voorzien wij
dus de hele stad van warmte!
Kleine bijkomstigheid: de warmte die z’n kas
opvangt, is lang geen tachtig graden. Te weinig
dus voor gewone radiatoren, wel genoeg voor
muurverwarming. Maar als je huizen wilt bouwen met muurverwarming moet je daar tijdens
de bouw, en in het voortraject, al rekening
mee houden.
Ook architectonisch gezien zal de stad revolutionair ogen. De kassen zullen niet bij elkaar

gegroepeerd komen te staan, weggestopt
aan de rand van de stad. Het idee is om het
glas te integreren met huizen. Zo krijg je
geen grootschalig kassengebied, en je kunt
aan de randen van de kassen bedrijven vestigen. Ik voorspel je: over dertig jaar staan
er bussen Japanners aan de poorten van
deze nieuwe stad.’
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HET CONCEPT
Een andere plant, een betere ketel.
Zulke vernieuwingen regelen telers zelf.
Een cluster als geheel veranderen is wat anders.
‘De Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland
(SIGN) richt zich op innovaties die nu in gang
moeten worden gezet om in 2020 een duurzame
tuinbouw te hebben.’

Nu vernieuwen, straks duurzaam bloeien
Wat KLM en Air France kunnen, kan InnovatieNetwerk ook. In 2001 ging InnovatieNetwerk
een strategische alliantie aan met de Stichting
Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN).
De Nederlandse Tuinbouw Studieclubs hebben
SIGN in 1997 opgericht als stichting voor
ondernemers. Om vernieuwingen op te sporen,
te bedenken en aan te moedigen die het hele
tuinbouwcluster aangaan. De vernieuwingsgezindheid van de ondernemers bleek goed
te combineren te zijn met de denkkracht van
InnovatieNetwerk. Deze strategische alliantie
kan een instrumentele vernieuwing genoemd
worden, een omslag naar een andere aanpak:
onderzoek op verzoek van de praktijk.

Wat gebeurde er dan?
In 2001 hielden InnovatieNetwerk en SIGN
een werkconferentie over de speerpunten
binnen de glastuinbouw. De toekomstige
problemen van de glastuinbouw werden in
kaart gebracht. Er ontstond een actieagenda
vanuit bedrijfsleven, gericht op de verre
toekomst. Welke vernieuwingen moeten we

nu in gang zetten voor een vitale, duurzame
en gerespecteerde tuinbouw in 2020?

Wat kwam er op de agenda te staan?
Vijf thema’s. Er zijn vijf thema’s waarvan
ondernemers aangaven dat er onderzoek naar
gedaan moet worden. Uit de thema’s blijkt
waarvan de vitaliteit en duurzaamheid van de
glastuinbouw in Nederland afhangt. En wat
maakt dat Nederlanders deze sector wel of
niet waarderen, als een sector die een bijdrage levert aan het welbevinden, de inkomensvorming en de werkgelegenheid in Nederland.
Het eerste thema luidt ‘Logistiek, infrastructuur en herallocatie’ omdat ondernemers
inzagen dat er grote logistieke problemen
op hen afkomen door de enorme verkeerscongestie. Het tweede is ‘Identiteit en beeldvorming’ genoemd omdat de weerstand van
Nederlanders tegen de glastuinbouw toeneemt. Weerstand tegen bestrijdingsmiddelen,
tegen illegale arbeiders, tegen lelijke kassen,
tegen al die vrachtwagens met bloemen die
de ﬁles zo lang maken. Ten derde is ‘Duurzaam

FRANS HOOGERVORST

VOORMALIG VOORZITTER
STICHTING INNOVATIE GLASTUINBOUW
NEDERLAND

energiegebruik’, geagendeerd omdat de tuinbouw nu tien procent van het Nederlandse
aardgasverbruik voor zijn rekening neemt.
Bovendien komt 4,5 procent van de Nederlandse CO2 uitstoot van de glastuinbouw.
Dat is niet best voor de duurzaamheid.
Echt respectabel is het evenmin. Het vierde
thema luidt ‘Leren innoveren’ omdat onze
slogan is: beter en sneller innoveren dan de
concurrentie. Dan moet je ook nagaan hoe je
de competenties van ondernemers kunt versterken. ‘Duurzame glastuinbouwcomplexen’
heet het vijfde thema omdat hardnekkige duurzaamheidproblemen eerder en eenvoudiger
aangepakt kunnen worden door tuinbouwcomplexen te koppelen. Een recent voorbeeld
is de ontwikkeling van een energieweb.

Waartoe dienen de vijf thema’s?
Als opstapje om verschillende vernieuwingsprogramma’s op te zetten, om tot concepten
te komen. Ideeën waarbij een trendbreuk,
een omslag of een volkomen ander perspectief
centraal staan.

Om wat voor ideeën gaat het dan?
De tuinbouw is sterk in stapsgewijze vernieuwing op alle onderdelen van het bedrijf:
een betere of andere plant, een betere ketel,
een efﬁciëntere teeltmethode, een aardigere
verpakking. Bij de vernieuwingsprogramma’s
gaat het echter om systeemveranderingen,
om onderwerpen die het cluster als geheel

betreffen. Bedrijfsoverstijgend. Het concept
‘De kas als energiebron’ is bijvoorbeeld ontstaan doordat wij stelden dat het duurzaamheidprobleem alleen opgelost kon worden
met een radicaal andere zienswijze.

Verloopt de samenwerking naar
tevredenheid?
Ja. Al hebben de recente ontwikkelingen in
de belangenbehartiging, met name rond de
glastuinbouw de situatie wel gecompliceerd
gemaakt. We willen zeker door met de alliantie
met de sector, mits hier vooral de vernieuwende ondernemers aan verbonden zijn.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: LTO Nederland.

DE PRAKTIJK
Innovatie begint op de werkvloer. Elke dag stuiten
ondernemers op problemen waar nieuwe kennis
voor moet worden ontwikkeld. ‘Daarom gaan wetenschappers en kennisinstituten met de vragen aan
het werk die wij bij SIGN geformuleerd hebben.’

Eens in de drie jaar een
aansprekende vernieuwing
‘Vernieuwen is volkomen eigen aan de hele
tuinbouwsector. Vroeger hadden wij de
Nederlandse Tuinbouwstudieclubs, waar we
veel aan innovatie deden. Toen die ophielden
te bestaan, hebben we besloten de stichting
Innovatie op te richten, om zodoende nieuwe
ontwikkelingen te kunnen blijven opsporen.
Wij zijn op zoek gegaan naar samenwerking
en naar een directeur die onze stichting zou
leiden. Toen kwamen we in contact met InnovatieNetwerk, dat zeer geïnteresseerd was
in een stichting die innovatie uit het bedrijfsleven wilde koppelen aan innovatie die door
de wetenschap en de overheid wordt aangedragen. SIGN ontstond en Henk van Oosten
hebben we aangesteld als directeur.
Hij werkt voor de helft bij ons, voor de helft
bij InnovatieNetwerk.
SIGN is een groot succes. Een van de meest
aansprekende resultaten die we afgelopen
jaren geboekt hebben, is ‘De kas als energiebron’. Verslonden kassen vroeger energie, in
de toekomst is het mogelijk dat kassen energie gaan produceren. Een enorme systeem-

innovatie, waarmee we ook het ‘Ei van Columbus’ hebben gewonnen, de innovatieprijs voor
duurzaamheid van de gezamenlijke ministeries.
Verder hebben gestimuleerd dat de Tuinbouwclusteracademie zou worden opgericht en
het Tuinbouwclusterinnovatiefonds, waarmee
we risicovolle innovaties kunnen bekostigen
die voor de hele sector zinnig zijn maar die
de draagkracht van individuele ondernemers
overstijgen.
Lange tijd dachten wetenschappers dat de
echte innovatie bij hen begon. Zij hadden het
idee nieuwe technieken te kunnen ontwerpen,
nieuwe kennis te mogen aandragen. Soms was
hun werk bruikbaar, meestal verdween het
in een lade. Innovatie begint echter op de
werkvloer. Elke dag doen ondernemers ontdekkingen, of stuiten ze op problemen waar
nieuwe kennis voor moet worden ontwikkeld.
Tegenwoordig is kennis veel meer vraaggestuurd. Wetenschappers en kennisinstituten
gaan met de vragen aan het werk die wij
geformuleerd hebben.
De samenwerking tussen InnovatieNetwerk

en SIGN werpt prachtige vruchten af. Toen we
de alliantie voor een nieuwe periode van drie
jaar verlengden, zei minister Veerman van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: ‘Gij
zult minstens één keer per periode met een
aansprekende, wetenschappelijke innovatie
moeten komen die bruikbaar is voor het
bedrijfsleven.’
Door de resultaten van onze samenwerking zie
je in andere sectoren eveneens de behoefte
ontstaan allianties aan te gaan tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid. In de veehouderij proberen ze het nu ook. Dat gaat
met vallen en opstaan, de veehouderij is van
nature minder gericht op innovatie. Wij hebben altijd zonder subsidie moeten concurreren
met de lagelonenlanden. Dat kan alleen door
sneller te innoveren dan de rest. Daar ligt
onze drijfveer.
Over tien jaar werken er alleen nog robots
in de kassen, we gaan naar een volkomen
computergestuurde teelt van planten. Dat is
goedkoop en makkelijk. Daarvoor moeten we
meer te weten komen over de wortels van

planten, de ideale temperatuur, voeding en
water. Om genoeg kennis te achterhalen, zetten we een project op dat ‘Intelligente kas in
een intelligente keten’ heet. Ik verwacht dan
ook dat we moeiteloos aan het gebod van
minister Veerman zullen kunnen voldoen.’
Noot: Frans Hoogervorst is op het moment van schrijven
geen voorzitter meer van SIGN. Inmiddels is hij voorzitter
van Glaskracht.
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HET CONCEPT
Ze doen het allemaal, wetenschappers, bestuurders
en ondernemers: vernieuwen. Maar tussen hen
gaapt een kloof. ‘‘TransForum Agro & Groen’
beoogt daarom wetenschappers te betrekken
bij vernieuwingen in de praktijk.’

Kennis moet niet in boekenkasten liggen
‘TransForum Agro & Groen’ is een organisatie
die bedoeld is om onderwijs- en onderzoeksinstellingen anders te laten werken, namelijk
ondersteunend aan systeemvernieuwingen in
de praktijk. De aansluiting tussen onderzoek
en vernieuwende ondernemers laat momenteel
te wensen over. Onderzoekers hebben vaak
een eigen agenda; ze worden immers afgerekend op wetenschappelijke prestaties, niet
op innovaties in de praktijk. Bovendien is het
technisch-economisch denken in de agrarische
kennisinfrastructuur momenteel dominant.
Terwijl veranderingsprocessen juist vragen om
maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische kennis. Die kennis is elders soms beter
ontwikkeld. ‘TransForum Agro & Groen’ legt
nieuwe verbindingen tussen praktijk en wetenschap, maar ook tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en instellingen.

Wat kan ‘TransForum’ dan doen?
‘TransForum Agro & Groen’ beoogt wetenschappers te betrekken bij vernieuwingen
in de praktijk en het zogeheten gamma-

onderzoek te versterken: sociologie, psychologie, bestuurswetenschappen.

Waarom is dat nodig?
Er bestaat een kloof tussen de wetenschap en
de praktijk van bestuurders en ondernemers
die bezig zijn met vernieuwingen in het veld.
Veel wetenschappelijke kennis blijft daardoor
onbenut. Nieuwe kennisgebieden die van belang
zijn om veranderingsprocessen te stimuleren,
komen daardoor te langzaam tot ontwikkeling.

En praktisch betekent dit?
Alles is nog pril. Het programma van ‘TransForum’ loopt van begin 2005 tot eind 2010.
Die zes jaar zijn succesvol als vernieuwingsgezinde bestuurders en ondernemers aangeven dat ze meer hebben aan wetenschappelijke kennis. Op dat succes wordt aangekoerst
door wetenschappers te laten meewerken in
praktijkprojecten die dienen als leeromgeving.
Opdat kennis gaat stromen, niet blijft liggen
in boekenkasten en blijft hangen in hoofden
van wetenschappers.

RUUD SMITS

HOOGLERAAR TECHNOLOGIE EN
INNOVATIE IN UTRECHT

Die wetenschappers worden uitgewrongen?
Min of meer. Ze draaien bijvoorbeeld mee in
het project in Horst waar verschillende ondernemers tot een Agropark willen komen.
Die ondernemers vragen zich onder meer af
hoe ze de CO2 die vrijkomt bij de champignonteler, naar de kas krijgen. Bevat dat CO2
geen ziektekiemen die misschien slecht zijn
voor de gewassen in die kas? Hoe te komen tot
businessmodellen voor samenwerking tussen
de betrokken ondernemers? Geen vier jaar
over deze vragen nadenken maar de week
erop met een antwoord komen.

Vinden wetenschappers het prettig om
hun ivoren toren te verlaten?
Een aantal zeker. Die willen die brug slaan.
Dat aantal moet zichtbaar toenemen want
daarop wordt het ‘TransForum’ in 2010 afgerekend. Een aantal zal vast ook in die toren
blijven. Dat is op zich niet erg: zij ontwikkelen
kennis die mogelijk op den duur ontsloten kan
worden voor de praktijk.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Wageningen UR, LTO
Nederland, ministerie van LNV, Productschap Tuinbouw,
Productschap Vlees en Eieren, TNO, TU Eindhoven,
Universiteit van Tilburg.

DE PRAKTIJK
In de landbouw betekende innovatie: hetzelfde
doen maar dan beter en sneller. ‘Nu moet een
ondernemer eerst uitvinden waar de markt
behoefte aan heeft. Dat vereist andere kennis.’

Wees creatief met kennis
‘Na de oorlog is Nederland het derde exportland voor landbouwproducten ter wereld
geworden. Dat kon dankzij de enorme hoeveelheid kennis die de landbouw werd ingepompt.
Wetenschappers deden een ‘ontdekking’,
gingen testen en stapten met hun ontdekking
naar de boeren. Die kennisketen – van boven
naar beneden – was buitengewoon effectief,
voor massaproductie. De Nederlandse boeren
maakten in die tijd grote winsten.
Dat ontging anderen niet. Landen als Spanje
en Brazilië imiteerden de Nederlandse werkwijze, begonnen te concurreren, en geleidelijk
aan te overvleugelen. Want in Nederland zijn
de producten onder meer duurder vanwege
de loonkosten. Kwam bij dat massaproductie
na verloop van tijd meestal bijwerkingen
vertoont, zoals de problemen met mest en
een grotere omvang van epidemieën.
De Nederlandse landbouw moet van massaproductie omschakelen naar zogeheten specialities, naar producten met een bijzondere
toegevoegde waarde en minder ernstige bijeffecten. Die omschakeling heeft dramatische

gevolgen voor de kennisinfrastructuur.
De markt is versplinterd, valt niet te sturen
en heeft een veelsoortige behoefte aan kennis.
Het zijn niet langer de kennisinstituten die van
bovenaf bepalen aan welke kennis behoefte is,
maar de ondernemers, de samenleving.
Er is nu bovendien een veel grotere behoefte
aan creativiteit. Vroeger betekende innovatie
rationalisering. Je bleef hetzelfde doen, maar
dan beter, sneller. Nu moet een ondernemer
eerst uitvinden waar de markt behoefte aan
heeft. Nog voor de productie begint, heeft
de ondernemer al behoefte aan kennis.
En die kennis is lang niet altijd technische,
beta-kennis. Vaak heeft hij ook behoefte aan
gamma-kennis: economische kennis, organisatorische kennis, promotionele kennis.
Kennisinstellingen en ondernemers moeten
daarom samen een onderzoeksprogramma’s
opstellen. ‘TransForum’ wil projecten stimuleren die een zware nadruk leggen op de
relatie onderzoek en gebruikers. Als lid van
de wetenschappelijke adviesraad beoordeel
ik voorstellen voor praktijkprojecten en voor

wetenschappelijk onderzoek dat kan helpen
deze praktijkprojecten meer kans van slagen
te geven. De aansluiting tussen de problemen
waar de praktijk op stuit en het wetenschappelijk onderzoek laat in de huidige kennisinfrastructuur vaak nog veel te wensen over.
Dat valt me niet mee maar ik begrijp wel hoe
het komt. Universiteiten en kennisinstituten
hebben niet ineens nieuwe wetenschappers.
De huidige wetenschappers weten hoe de
ivoren toren eruitziet, kijken vreemd op als
ze ineens te horen krijgen dat hun agenda in
het vervolg bepaald wordt door vraagstukken
rondom innovatieve praktijkprojecten. Daarnaast moeten ze van het beeld af dat meer
kennis altijd leidt tot meer welvaart en welzijn.
Een belangrijk bijkomend probleem is dat
wetenschappers worden afgerekend op hun
publicaties. En die worden beoordeeld door
andere wetenschappers, en niet, zeker niet
in de eerste plaats, op hun praktisch nut.
Om promotie te maken, moeten jonge onderzoekers zich wel in dit gebruik schikken.
Gevolg: minder praktijkgericht onderzoek.

Willen we de aansluiting van de kennisinfrastructuur op gebruikers blijvend
versterken, dan moet ook het beloningssysteem aan de universiteiten veranderen.
Duidelijk is dat je een kennisinfrastructuur
niet in een paar jaar verandert. Maar het
roer moet om, er is geen keus. Dat maakt een
programma als ‘TransForum’ zeer belangrijk.’
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HET CONCEPT
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, het
grondwater verzilt. Tot verdriet van de boeren.
Overstappen op zoute landbouw is economisch
niet aantrekkelijk. Of wel? ‘Er is nu één ondernemer die zagers teelt. Wormen. Miljarden.’

Na een lange zoektocht komt
er toch zilte vernieuwing
Jaren geleden had het ministerie van LNV
onenigheid met Wouter van Dieren, een
gerespecteerd milieuexpert, over de mogelijkheden van zoutwaterlandbouw. De Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, de
voorganger van InnovatieNetwerk, kreeg de
opdracht zich hierin te verdiepen en advies
uit te brengen. De conclusie luidde dat en
masse inzetten op zoutwaterlandbouw in
Nederland – en dus zeekraal telen – geen
optie is, maar dat verzilting voor de voedselproductie wel een wereldprobleem is.
Het ministerie vroeg InnovatieNetwerk vervolgens te verkennen of er in Nederland een
aanpak voor verziltende gebieden moet komen.

Jullie zijn op pad gegaan?
Het verzoek hebben we laten uitmonden in
de verkenning ‘Zilte perspectieven’ waarbij
het draait om de mogelijkheden voor omschakeling van bedreiging naar benutting. Verzilting
van de kuststreek geldt als bedreiging voor
de land- en tuinbouwproductie. Maar in die
verziltende gebieden kun je tot nieuwe vormen

van aquacultuur, recreatie en natuur komen.
Als je je althans niet beperkt tot de land- en
tuinbouwsector.

De boeren in de kuststreek stellen zich
daarvoor open.
Nee. Boeren vinden dat je verzilting moet
tegengaan. Maar goed, het klimaat verandert,
de zeespiegel stijgt, de hoeveelheid zoet water
neemt af. Het is onmogelijk de kuststrook tot
in lengte van dagen van zoet water te voorzien
want daar is dan een tekort aan. Je moet je
daarop voorbereiden.

Door over te stappen op zeekraal.
Nee, zover krijg je ondernemers niet.
Het economisch perspectief ontbreekt bij
zoute landbouw. Enkele gewassen vallen te
telen, zeekraal en lamsoor zijn het bekendst.
Maar als daar vijf hectare van staat, is de
markt verzadigd. Meer breng je niet aan
de man.

Dat komt toch omdat zowel zeekraal als
lamsoor duur is, en slecht verkrijgbaar?
Er is zat. Misschien durven winkels het
niet aan. Zodra er iets meer geteeld wordt,
keldert de prijs. Een paar bedrijven zijn al
failliet gegaan.

Hoe kunnen die ondernemers zich dan voorbereiden op de verzilting van de kuststrook?
Er zijn drie strategieën uitgewerkt in voorstellen. De eerste strategie luidt dat boeren
in verzilte gebieden spaarzaam moeten zijn
met zoet water en ervoor moeten zorgen dat
ze het niet kwijtraken. Die strategie werkt, zo
heeft de ouderwetse landbouw zich in Zeeland
ontwikkeld. Bij de tweede strategie staat de
vraag centraal wat te doen op land in een
verzilt gebied. De derde strategie is helemaal
overgaan op zilte aqua- en maricultuur.

En?
Strategieën bedenken, tot ideeën komen,
onderzoeken uitzetten, taboes doorbreken, een
rapport presenteren – dat is één. Zorgen dat
er vervolgens in de praktijk echt iets mee
gebeurt – dat is twee. Dit kost veel tijd.

Zagers?
Een zager is een worm die in het zoute
slik leeft.

Die zijn smakelijk?
Ja. Voor vissen. Zagers worden gekweekt
als levend aas voor vissers.

Kweekt hij die echt?
Die ondernemer kweekt er miljarden, ook
voor export. Hij gaat nu eveneens visvoer op
basis van zagers maken als alternatief voor
vismeel. Dat kan de duurzaamheid van de veehouderij, visserij en de aquacultuur drastisch
vergroten aangezien er wereldwijd veel vis
gevangen wordt om te vermalen voor bijvoorbeeld varkens en vissen. Die zagerkweek
vindt bovendien plaats op agrarisch terrein.
Kan dus een nieuwe poot worden onder de
landgebonden activiteiten van boeren in Zeeland. Na een lange zoektocht toch een begin
van zilte vernieuwing.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: DHV (Advies- en Ingenieursbureau), Centrum voor Landbouw en Milieu, Provincie Zeeland,
Topsy Baits B.V.

Als een rapport goede ideeën bevat, pikt
de praktijk die toch vanzelf op.
Nou, de eerste resultaten zijn indirect: een
Innovatieplatform aquacultuur, geld van ministeries voor programma’s over zoutwaterlandbouw, een speerpuntje van Wageningen
UR. De provincie Zeeland heeft in provinciale
beleidsnota’s dankbaar gebruik gemaakt van
de verkenningen, zowel van ‘Zilte perspectieven’, als van ‘Ocean Farming’. Zeeland wil
actief zilte aquacultuur verankeren maar als
overheden ideeën moeten uitwerken, ben je
zomaar tien jaar verder. En ondernemers
pikken deze ideeën niet vanzelf op want er
moet iets aan te verdienen zijn.

Pas als ondernemers met je idee aan de
haal gaan, gebeurt er echt iets.
Ja. Eén ondernemer werkt nu aan een plan om
massaal zagers te kweken in zilte gebieden.

ROB HOEKSTRA

ONDERZOEKER AGRARISCH WATERBEHEER BIJ HET CENTRUM VOOR
LANDBOUW EN MILIEU

DE PRAKTIJK
Landbouwers vinden zout water een ramp. Maar
verzilting biedt ook mogelijkheden. ‘Laat schapen,
runderen en paarden grote, zilte natuurgebieden
beweiden. Twee voordelen: veetelers krijgen goed
vlees en de natuurbeheerders krijgen begrazing
van hun gebieden.’

Tussen de uien een bak met wormen
‘Door zeespiegelstijging, klimaatverandering
en bodemdaling krijgen we in Nederland
steeds meer te maken met zout water. Dat is
niet per se een ramp, zoals landbouwers
geneigd zijn te denken, maar we moeten er
wel mee leren omgaan. Bij het Centrum voor
Landbouw en Milieu (CLM) proberen wij duurzame perspectieven te ontwikkelen voor de
landbouw. Wij leggen ons toe op agrarisch
waterbeheer en zoeken kansen waar landbouw en water goed kunnen samengaan.
We verwachten dat de verzilting van water
en bodem de komende jaren zullen toenemen.
Terwijl onze strategie in de Nederlandse delta
er altijd op gericht is geweest het zoete water
zo goed mogelijk te benutten. We kweekten
gewassen die het goed doen op zoet water,
zoals aardappelen, en we veredelden gewassen voor zoet water.
De aardappel is een gewas dat absoluut niet
tegen zout water kan. En aangezien de plant
wortelt tot een meter diep, is een lichte verzilting van het grondwater funest. Maar er zijn
ook planten die beter tegen zilte omstandig-

heden kunnen. En als ze dat nog niet kunnen,
zou je ze zo kunnen veredelen dat ze er in de
toekomst beter tegen kunnen. Denk aan de
suikerbiet. Daar bestaat een maritieme
variant van, de zeebiet.
Voor de Nederlandse markt is deze biet geen
perspectief. Niet lekker genoeg. En wij hebben
nog zoveel zoet water dat we niet genoodzaakt zijn onze smaak aan te passen. Maar er
zijn tal van landen met minder zoet water.
De veredelingskennis die wij op dit gebied
kunnen opdoen, valt goed te exporteren.
Nederland, kennisland.
Voor vee zijn de perspectieven voor de
Nederlandse markt beter. Zo kun je schapen,
runderen en paarden inzetten om grote, zilte
natuurgebieden te laten beweiden. Het voordeel is tweeledig: de veetelers krijgen hoogkwalitatief vlees en de natuurbeheerders
krijgen begrazing van hun gebieden. Om marktwaarde te verkrijgen uit deze grote zilte
gebieden, is het nodig dat natuurorganisaties
en landbouwers meer met elkaar gaan samenwerken. Dat gaat nu nog moeizaam, omdat

landbouw en natuur strikt gescheiden worden.
De toenemende verzilting leidt echter niet
alleen tot problemen, het zoute water biedt
ook nieuwe mogelijkheden. De zagers zijn daar
een mooi, concreet voorbeeld van. Zagers –
wormen – worden als levend aas gebruikt in
de sportvisserij maar blijken ook prima voer
te zijn voor kweekvis. Een zagerkweker uit
Zeeland heeft dat weten uit te vinden. De
perspectieven zijn zo gunstig dat nu onderzocht wordt of het economisch rendabel is
er veel meer te gaan kweken.
Een van de mogelijkheden is om zagerbassins, kweekbassins, neer te leggen bij
akkerbouwers in de regio. In plaats van een
hectare uien krijg je dan een bak wormen van
een hectare. De gemeente Zeeland, InnovatieNetwerk en de ondernemers ﬁnancieren een
proefproject, waarbij de opschaling van de
zagerkweek getest wordt. Ik zie veel mogelijkheden in dit plan, de afzet is in elk geval het
probleem niet.’
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HET CONCEPT
De visstand loopt terug. De consumptie van vis
stijgt. Wat nu? Vis, schepdieren, algen en wieren
kweken. ‘’Seawing’ is een multifunctioneel, mobiel,
drijvend bassin op de volle zee waarin zowel voedsel
als energie geproduceerd wordt.’

De aaibaarheid van mosselen is gering
De visserij moet nu de omslag maken die
de landbouw al tienduizenden jaren geleden
gemaakt heeft, van jagen naar zelf houden.
Dat gebeurt. Alleen die kweek leidt tot vervuiling en tot overvette zalmen omdat ze
nauwelijks kunnen zwemmen. Dat kweken kan
eventueel best op land maar in Nederland is
de ruimte zo beperkt dat het logisch is om op
zee te telen. Bovendien valt die kweek dan te
combineren met bijvoorbeeld energieproductie
en kan de kust beschermd worden.

wordt, eerder schoepraderen die plat op het
bassin liggen om de krachten daarop zo gering
mogelijk te houden.

Waar is die energie voor nodig?
Voor het platform zelf. Op basis van die energie
wordt visvoer geteeld, zeg: algen. Eventueel
kan ook energie worden geleverd aan andere
functies buiten het platform, bijvoorbeeld aan
het vasteland.

Nieuwe bio-industrie?
Wat is ‘Seawing’ nu precies?
Een multifunctioneel, mobiel, drijvend bassin
op de volle zee waarin voedsel en energie
geproduceerd worden. Een hol platform dat
voor de helft met water is gevuld waarin
schelpdieren, zoals mosselen, en later vissen
geteeld worden. De energie komt vooral tot
stand door wind, maar op termijn ook door
golfslag. Met energiebedrijven wordt nagegaan hoe windturbines te ontwikkelen vallen
voor op een drijvend platform. Geen windmolens waardoor het platform omgetrokken

De aaibaarheid van mosselen is gering. Dierenwelzijn speelt niet. Voor vissen geldt dat niet,
zij hebben ruimte en schoon water nodig.
De plannen richten zich in eerste instantie
op schelpdieren.

Wat is er grensverleggend aan ‘Seawing’?
Het telen van zeeproducten op zee op een
energetisch neutrale manier. Voorzover er
energie verbruikt wordt, is het duurzame
energie. ‘Seawing’ heeft de publieksprijs
gewonnen op de Noordzeedagen in 2003.

ERIC VAN DER HAMMEN

DIRECTEUR MARINE & OFFSHORE
BIJ CROON ELEKTROTECHNIEK BV

Neutraal? Wat doe je dan met het afval,
de poep?
Dat gaat naar zee. Maar er is geen sprake
van zogenoemde puntbelasting, zoals in de
vervuilde Noorse fjorden en rondom Ierland.
Vervuilen doen die bassins niet, het afval
wordt verdund en het natuurlijk systeem kan
dat makkelijk aan, dankzij behoorlijke stroming
en het verplaatsen van de bassins. Wellicht
kunnen afvalstromen ook weer op het platform
worden benut.

Wanneer wordt het eerste bassin
gelanceerd?
Bedrijven moeten op dit moment nog geïnteresseerd raken zodat ze hun kennis plus
geld in dit plan willen stoppen. Als dat lukt,
drijft er na zo’n drie jaar misschien een
proefplatform. Maar binnen twee jaar komt
er waarschijnlijk in het Duurzaamheidscentrum Lauwersoog een miniplatform te
liggen. Meer voor educatieve- en onderzoeksdoeleinden, geen commerciële exploitatie.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Fish-IC, energie- en
offshorebedrijven, Nederlands Instituut voor Visserij
Onderzoek (RIVO), TNO, TransAtlantis, Wageningen UR.

DE PRAKTIJK
‘We zaten met verschillend pluimage aan tafel:
een mosselvisser, een constructeur, mensen uit
de non-proﬁt hoek, een scheepsbouwer en ik,
vanuit mijn industriële elektrotechnische rol.’
Eric van der Hammen over het onorthodoxe
idee ‘Seawing’.

‘Je moet er met ﬂink wat mensen op kunnen
staan’
‘Op een gegeven moment heb ik een lezing
bijgewoond waarin een uiterst onorthodox
idee zo professioneel werd gepresenteerd
dat het mij onmiddellijk aansprak. Het idee om
op ogenschijnlijk eenvoudige wijze een aantal
beschikbare technieken met productieprocessen te combineren die normaal gesproken
nooit zo dicht bij elkaar komen – dat getuigt
van out-of-the-box-denken.
‘Seawing’ gaat uit van verschillende soorten
energieopwekking, -opslag en -toepassing
op één (verplaatsbare) locatie.
Croon Marine & Offshore blijft natuurlijk doen
wat we al 130 jaar doen: elektrotechnische
installaties voor schepen en offshore platforms ontwerpen, installeren, repareren en
modiﬁceren. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor een gezonde toekomst van deze club.
Daarom doen wij actief mee aan het helpen
ontwikkelen van nieuwe maritieme producten
en diensten, waaronder de opwekking en
distributie van offshore windenergie. Croon
ontwerpt netwerken voor energie- en datatransport, legt die aan en zorgt voor een

blijvend optimale beschikbaarheid hiervan.
Deze kwaliteit kan uitstekend ingebracht worden om het ‘Seawing’ concept te realiseren.
Nu is ‘Seawing’ op bepaalde onderdelen al
goed uitgedacht en op hoofdlijnen technisch
realiseerbaar. Op veel andere onderdelen
(technisch, functioneel en ﬁnancieel) moet
nog aardig wat denkwerk gedaan worden.
Tijd dus om van laboratorium tot werkplaats
te komen.
Hierover hebben we recentelijk gebrainstormd. Constructief en creatief. Je zit met
verschillend pluimage aan tafel: ik, vanuit
mijn industriële elektrotechnische rol, naast
een mosselvisser, een offshore constructeur,
mensen uit de non-proﬁt hoek en een scheepsbouwer. De Seawingplatforms komen ver uit
de kust te liggen. Misschien valt mosselkweek
en energieopwekking te combineren met
recreatie? In alle rust op zee een weekje
bijkomen, windsurfen, duiken, vissen. Of juist
iets met jetski’s erbij: niemand heeft er last
van. De energie wordt ter plaatse opgewekt en
opgeslagen – daar kun je van alles mee doen.

Het concrete vervolg op het brainstormen is
dat we een prototype Seawingplatform moeten
gaan bouwen, op voldoende schaalgrootte.
Ter illustratie: je moet er met ﬂink wat mensen
op kunnen staan om het gewenste presentatie
en toetsingseffect te krijgen. Anders zou ik
mijn tijd er verder niet insteken. Met zo’n
prototype kunnen we de technische en functionele aannames toetsen. Bovendien maak
je het idee zichtbaar, iets wat zorgt voor draagvlak, misschien ook voor meer daadkracht voor
de daaropvolgende fase, de productiefase.
Eerst moet je weten waarom je een prototype wilt, welke gegevens wil je achterhalen
tegen welke prijs. De uiteenlopende partijen
moeten vervolgens besluiten dat zij een prototype willen bouwen dat voldoet aan de eisen
en randvoorwaarden A, B, C, D, enzovoorts.
Over die eisen, en over de uitgangsprincipes
moeten partijen het eens worden. Als je die
eisen vaststelt, weet je ook vrij snel wat het
gaat kosten. Ongetwijfeld te veel voor sommige
partijen. Als het prototype vanwege de jetski’s
te duur wordt, laat je die bijvoorbeeld zitten.
De kwaliteit van dit besluitvormingsproces
maakt dit traject voor mij interessant.
Er wordt gesproken over innovatie in zijn
volle omvang, technisch, organisatorisch en
procesmatig. Gericht op een concreet doel.
In mijn beleving blijft het gros van de innovatiediscussies binnen (industrieel) Nederland steken op techniekniveau. Onze manier
van samenwerken slimmer organiseren –
daar blinkt (industrieel) Nederland niet in uit.
Op onze wandtegels tegels zetten we ‘de kost
gaat voor de baet uit’ maar in het echt blijkt
daar weinig van.
Terwijl juist de vernieuwing van onze manier
van organiseren en –procesinrichting noodzakelijk is. Alles wat wij in Nederland vandaag
slim verzinnen op bouten- en moerenniveau,
heeft een nog slimmere Chinees een kwartier
later nagemaakt en verbeterd. Dat geldt
veel minder voor bijvoorbeeld een concept
als ‘Seawing’, dat slechts commercieel kan
slagen als een aantal, uiteenlopende partijen

zich weten te verbinden in een gemeenschappelijke herkenbare doelstelling. Zich vervolgens
zodanig weten te organiseren dat er een
proces ingericht en aangestuurd kan worden
waarmee op doelmatige en doeltreffende
wijze stapsgewijs een innovatief maritiem
product gecreëerd wordt. Dit is een uiterst
weerbarstig traject omkleed met veel onzekerheden en valkuilen, maar indien succesvol
ook bijzonder lastig kopieerbaar.’
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HET CONCEPT
Ooit was het gewoon: de stad consumeerde wat
het platteland produceerde. En de uitwerpselen
van de stedelijke bevolking werden gebruikt als
meststof en als energiebron. ‘Agropolis’ blaast
dit idee nieuw leven in.

In de agropolis produceert iedereen
Wat is er grensverleggend aan het idee
‘Agropolis’?
Door de strikte scheiding tussen stad en platteland, zoals we die in Nederland hanteren, zijn
er allerlei oude kringlopen verloren gegaan.
‘Agropolis’ wil stad en land weer verbinden,
waarbij er kringlopen gesloten kunnen worden. Lokale voedselproductie, lokale zuivering,
lokale energieopwekking.
En die vernieuwingen stuwen bijvoorbeeld
weer vernieuwing in de bouwsector op.

plafondverwarming. De bewoners produceren
poep en plas. Als we die gescheiden opvangen
via speciale toiletten en daar geen water aan
toevoegen, kun je hiervan efﬁciënt biogas
maken. Ook groente-, tuin- en fruitafval kan
zo vergist worden. De mineralen die je dan
nog overhoudt, dienen als meststof, voor
tuinen of voor de tuinbouw. Alles blijft in die
stedelijke omgeving. Niet langer centrale
rioolzuivering, maar lokaal hergebruik waarbij geen schoon spoelwater wordt gebruikt
dat vervolgens weer gezuiverd moet worden.

De stad produceert toch louter afval?
Dat is maar hoe je het bekijkt. De stad produceert stoffen die je prima kunt gebruiken in
de landbouw. De landbouwproducten zet je
vervolgens weer af in de stad. Een van de
ontwerpen binnen het concept ‘Agropolis’ is
de ‘Stadskas’, ook wel ‘Zonneterp’ genoemd:
een kas die laagwaardige warmte overhoudt,
zoals uitgewerkt in het concept ‘Kas als
energiebron’. Met de overtollige warmte,
opgeslagen in onderaardse waterlagen, kun
je huizen verwarmen via vloer-, wand en

Wat moet je dan met dat biogas?
Het afval is dan omgezet in energie. Bovendien komt bij vergisting CO2 vrij, iets wat
weer in de tuinbouw gebruikt kan worden.
Nu verstoken tuinders aardgas om aan CO2
te komen Stedelingen kunnen de producten,
bijvoorbeeld tomaten, daar oogsten of kopen.
De productie komt weer dichterbij de mensen,
de lokale gemeenschap, wat de sociale
samenhang versterkt.

EDGAR WORTMANN

ORGANISATIEADVISEUR EN
MEDE-OPRICHTER VAN ECODORP

Een futuristisch idee?
Ja, je moet er een beetje voor in zijn.
Het vereist speciale woningen, speciale kassen
en speciale mensen. Type: ecologische wijk.
Maar het zou een vlucht kunnen nemen.
Want de zuiverings- en verwarmingslasten
vervallen. De woningen worden waarschijnlijk
ook goedkoper, omdat ze lichter gebouwd
kunnen worden. Er is minder massa nodig om
warmte vast te houden, dat gebeurt immers
in onderaardse waterlagen. Financieel voordeel dus. Dat doet het in Nederland altijd goed.

Alleen maar futuristisch?
Nee, al concreet. Meerdere gemeentes hebben
belangstelling. Maar we hebben uiteindelijk
drie of vier gemeentes nodig die willen meedoen aan een haalbaarheidsstudie.
En die gemeentes moeten aan een aantal
voorwaardes voldoen: ze moeten onder meer
binnen drie jaar een aantal nieuwe woningen
bouwen en ze moeten bereid zijn om de grondwaardestijging te investeren in de stadskas.
Over zo’n drie jaar zou er al best een
Zonneterp/Stadskas in Nederland kunnen
zijn, over twintig jaar zeker. Niet alleen in
Nederland trouwens.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Elannet B.V., Architecten en
Ingenieursbureau Kristinson, Fiwihex, International Institute
for Urban Environment, Lettinga Associates Foundation (LeAF),
Rabobank Nederland, Wageningen UR.

DE PRAKTIJK
Een wijk die zichzelf van energie en water voorziet. Dankzij de energieproducerende kas is dat
technisch geen enkel probleem. ‘Door verdamping
en condensatie kunnen we 95 procent van al het
water hergebruiken.’

In Agropolis ontmoeten stad en land elkaar
’Agropolis’ komt neer op kringlopen sluiten en
agrarische met stedelijke functies vervlechten. Het land heeft namelijk nieuw economisch
draagvlak nodig terwijl de stad meer frisse
lucht zoekt, duurzaamheid nastreeft en de
herkomst van voedsel wil kunnen achterhalen.
Dat valt zo te vervlechten dat er een win-winsituatie ontstaat. Dat zie je in het ontwerp
dat wij hebben gemaakt voor tweehonderd
woningen en twee hectare kas.
Het gaat daarbij om een gesloten, warmteproducerende kas. Normaal gesproken staan
de ramen van de kas open omdat die anders
veel te warm wordt. Aangezien onze kas
gesloten blijft, moet die gekoeld worden, met
water. Koeling = warmtewinning, mits je de
warmte kunt opslaan. Dat gebeurt dan ook,
in een buffer onder grond. Bovendien heeft
de tuinder twee keer meer CO2 nodig dan er
in de atmosfeer hangt, iets waartoe nu vaak
aardgas wordt verbrand. Maar ook verbranding van biogas levert CO2 op waarbij en passant stroom valt te produceren.
Biogas ontstaat uit biomassa van de bewoners

van die tweehonderd huizen. Zo droog mogelijk, dus op vacuüm toiletten. En geen chloor
gebruiken natuurlijk. GFT-afval wordt eveneens vergist. De bewoners zijn dan niet alleen
afnemer van energie – de warmte uit de kas
en stroom – maar ook leverancier. De aanvoer van biomassa uit de woningen volstaat
echter niet om onze hele wijk van stroom te
voorzien, vandaar dat we de mogelijkheid
onderzoeken om ook biomassa van buiten te
gaan verwerken. GFT van elders uit de stad.
Daar krijg je geld voor maar je komt die markt
niet makkelijk op vanwege de meerjarige
contracten en het is een stinkende, niet de
meest hygiënische bezigheid. Bermgras bijvoorbeeld is een schoner materiaal om biogas te produceren. Zodoende ontstaat een
zelfvoorzienende wijk, wat energie betreft.
Althans, als er geen tweehonderd bubbelbaden of andere stroomvreters in die
huizen aanstaan.
Behalve gas levert die biogasmachine water
en vaste stoffen. Die vaste stoffen kunnen
na enige bewerking toegepast worden als

teeltaarde in de kas. Dat water wordt gezuiverd in een de-centrale waterzuivering die ook
het zogeheten ‘grijze water’ uit de woningen,
uit de keuken, badkamer en bijkeuken, zuivert.
Dat levert een gietwaterstroom op voor in de
kas die allerlei bruikbare voedingsstoffen
bevat voor de planten.
Omdat de kas gesloten is, kan dat vocht
niet ontsnappen. Tegen de kaswanden en
de warmtewisselaars die de koeling regelen,
condenseert het verdampte water. Gedestilleerd water dus. Zuiverder dan drinkwater,
dat natuurlijk opgevangen, bewerkt – wat kalk
toevoegen – en genuttigd wordt. Zodoende
lukt het om 95 procent van al het water te
hergebruiken, voortdurend te zuiveren op de
schoonste wijze: door verdamping en condensatie. Iets wat vooral voor droge gebieden,
zoals in Israël, een uitkomst is.
Zo’n zelfvoorzienende wijk die niet kwetsbaar
is voor schommelingen in de stroomvoorziening stuit echter op twee problemen.
De wereld van gedrag: houden de bewoners
zich aan de geboden? En de wereld van de

regels: wetgever, ﬁscus en energiebedrijven
nodigen ons hier niet bepaald toe uit.
Maar de consument kan veel geld besparen.
De kosten voor elektriciteitsverbruik brengen
we terug tot nul en het kringloopsysteem is zo
terugverdiend. En technisch is het uitstekend
te doen.’
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HET CONCEPT
Wat gebeurt er met de weerstand van varkens als
je ze afschermt van de buitenwereld? En als je
koeien steeds meer antibiotica geeft? ‘Robuuste
veehouderij’ pleit voor een weerbare veestapel.’

De vogelpest deerde de ganzen niet
maar onze kippen wel
Dieren worden steeds meer van de buitenwereld afgeschermd. Vanuit het idee dat ze
daardoor ziektekiemen ontlopen. Maar de
natuurlijke weerstand van een dier neemt
zodoende af want dieren hebben geen kans
om weerstand op te bouwen. Als er dan een
keer een ziekte uitbreekt, verspreidt die zich
snel door de veestapel. Bovendien neemt de
maatschappelijke weerstand tegen het
onnatuurlijke leven van de dieren toe.

Wat houdt het idee voor zulke robuustere
veehouderij in?
Samen met wetenschappers, boeren en gezondheidsexperts zijn ontwerpeisen geformuleerd.
Hoe kun je de weerstand vergroten via fokprogramma’s, via voer en via huisvesting?
Nu nog nagaan hoe je die ideeën in de praktijk
kunt inpassen. Wat niet in te passen valt, moet
in samenhang uitgeprobeerd worden in een
proefproject. Het concept ‘Robuuste veehouderij’ moet nog vertaald worden naar praktijk.

Wat hebben jullie dan met dat idee
gedaan?
De discussie aangezwengeld. Eind 2004 heeft
minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit het rapport van InnovatieNetwerk hierover in ontvangst genomen.
Hij ondersteunt dit idee omdat hij het huidige
dierziektebeleid te eenzijdig vindt. Vervolgens
heeft hij ons gevraagd concrete maatregelen
voor te stellen om die natuurlijke weerstand
te vergroten. Daar wordt aan gewerkt.

Onmiddellijk ﬂink wat ziektes de stallen
injagen?
Dat hoeft niet, je kunt ook via fokprogramma’s,
aangepaste voeding en huisvesting de weerstand vergroten. Daarbij kan vaccinatie als
vangnet dienen. Vaccinatie is immers ook een
manier om de eigen afweer van het dier te
stimuleren. Als gevaccineerde dieren buiten
staan, hoef je niet bang te zijn voor de virussen die bijvoorbeeld overvliegende ganzen bij
zich dragen. Zo is wel de vogelpest ontstaan.

JAN STAMAN

DIRECTEUR VAN HET
RATHENAU INSTITUUT

Maar vaccineren mag toch niet?
Klopt, de Europese Unie heeft het verboden.
Landen als Japan willen geen gevaccineerde
dieren omdat onzichtbaar is of een dier ingeent of geïnfecteerd – ziek – is. De redenering
van de Europese Unie was vervolgens simpel:
als we niet meer naar bepaalde landen kunnen
exporteren, moeten we stoppen met vaccineren. Die stop leidt ertoe dat dieren in steeds
grote isolatie van de omgeving opgroeien.
Gelukkig zit er beweging in het Europese
beleid: bij een ziekte-uitbraken mag nu wel
worden geënt om verspreiding tegen te gaan.

Dieren laten uitzieken, helpt dat ook?
Waarschijnlijk wel. Nu krijgen dieren snel antibiotica terwijl je ze ook kunt laten uitzieken
waardoor het natuurlijke afweersysteem die
ziektekiemen aanpakt. Wanneer zo’n ziekte
opnieuw opdoemt, heeft het dier daar nauwelijks last van. De aanpak met antibiotica vraagt
daarentegen om voortdurende herhaling van
die medicijnen. Dat leidt tot resistentie van
de ziektekiemen tegen het antibioticum.

De dieren waarvan wij melk en vlees
nuttigen, krijgen voortdurend antibiotica
toegediend?
Meestal wel. Tegenwoordig eten dieren
voedsel dat soms al standaard antibiotica
bevat. Ook via voeding valt de weerstand te
vergroten omdat aangepast voer ervoor kan
zorgen dat bacteriën geen kans krijgen in het
maag-darmsysteem. Dat is hetzelfde principe
als bij Yakult- drankjes.

Krijgen alle dieren zodoende meer weerstand tegen ziektes?
Sommige dieren hebben van nature al weerstand tegen speciﬁeke ziekten. De vogelpest
hinderde die overvliegende ganzen bijvoorbeeld niet, onze kippen wel. Door genetische
selectie kun je weerstand bij onze kippen
laten toenemen. Bepaalde kippenrassen zijn
al resistent voor bepaalde ziektes.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Centrum voor Landbouw en
Milieu, Wageningen UR.

DE PRAKTIJK
Dierwelzijnsproblemen. Milieuproblemen. Nitriet,
nitraat. ‘Pas als je al deze problemen aanpakt,
wordt de sector robuust. Dan zal het dier sterker
worden, is de burger van een morele zorg verlost
en de consument tevredener.’

Robuust geldt niet alleen de dieren
‘Het woord robuustheid verwijst naar een
stevigheid die van binnen zit. Dat heeft wel
iets te maken met de natuurlijke weerstand
van de dieren. Kun je zeggen: jaag ﬂink wat
bacteriën de stallen in, wacht een paar maanden, en de beesten die dan overblijven zijn
een stuk robuuster. Zit een kern van waarheid in. Maar iets vergelijkbaars geldt ook
voor de mens, en toch zul je niet veel artsen
vinden die zeggen: stel die kinderen bloot
aan het pokkenvirus. Vraag is dus: waar moet
een beest weerstand tegen kunnen bieden?
Van kinderen willen we dat ze niet ziek worden
van wormen in een speeltuin. Bij dieren is dat
lastig te zeggen. Ik verwacht niet dat er binnen
tien jaar een strategie is die bepaalt waartegen landbouwhuisdieren bestand moeten
kunnen zijn. Dat weerstandsverhaal is de
moeite waard, maar het is lastig uitvoerbaar.
Het dierziektepreventiesysteem dat we nu
kennen, is daarnaast niet gericht op robuustheid maar op de handel. Dat betekent: tegemoetkomen aan de zorgen van andere landen.
We zijn niet bezorgd om onze dieren maar

om onze afnemers. Als je de blikrichting zou
omdraaien, en we ons in eerste instantie
gingen bekommeren om de dieren, zouden
we de klassieke entingen moeten terughalen.
Geen gezeur over markers, die laten zien wat
een inenting is en wat de resten van een
ziekte, welnee, gewoon de ouderwetse,
bestaande vaccins. En dan op het standpunt
blijven staan dat de staat geen recht heeft
zich te verzetten tegen vaccinatie. Afwachten
wat de afnemers dan doen.
Politieke spelletjes belemmeren echter zo’n
standpunt. Wordt er in een land een ziekte
geconstateerd, dan begint men te ruimen, men
zorgt er koste wat het kost voor weer schoon
te worden, en vervolgens verbiedt men import
uit niet-schone landen. De politiek verzet
zich tegen een ‘Robuuste veehouderij’ maar
varkenspest en mond- en klauwzeer zijn echt
ziektes die de boeren zelf kunnen voorkomen.
Los hiervan, verwijst het woord robuust naar
meer dan de natuurlijke weerstand van dieren.
Het concept ‘Robuuste veehouderij’ suggereert
een veehouderij die zelfredzaam is.

Dat is die van ons alles behalve.
Denk maar aan dierenwelzijn of de milieuproblemen waarvoor de branche een oplossing
moet vinden. Nitraat, nitriet – het lukt niet
goed de uitstoot te verminderen. Of aan het
geringe ﬁnanciële draagvlak. Dat hebben we
aan onszelf te danken, we produceren teveel.
Als de belastingbetaler bij een volgende uitbraak van varkenspest weigert te betalen,
is de varkenshouderij in een keer naar de
ﬁlistijnen.
Pas als je al deze problemen aanpakt, kan
de sector robuust worden. Dan zal het dier
sterker worden, is de burger van een morele
zorg verlost en de consument tevredener.
Zelfs voor de economische positie van de
boeren is een robuuste veehouderij goed.
‘Robuuste veehouderij’, het woord is mooi,
de weg er naartoe logisch, maar lang.’
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Regels. Eindeloos veel regels. Gek worden ze
ervan, de ondernemers en de burgers. Is het
werkelijk nodig dat de overheid overal voor
verantwoordelijk is? ‘Nee. Consumenten zijn
mans genoeg om in te grijpen.’

Bij bedrijf Y zijn zomerkoninkjes gifkoninkjes
Burgers en ondernemers voelen een zware
administratieve lastendruk. Het kabinet wil
die druk omlaag te brengen. Bijvoorbeeld door
regels die niet vaak meer worden toegepast,
af te schaffen. Om de administratieve lasten
echter blijvend te verlichten, moet je je
afvragen hoe andere partijen een sterkere
sturende werking kunnen krijgen. Want voor
veel problemen zou niet de overheid verantwoordelijkheid moeten zijn, maar de samenleving. Te beginnen met voedselveiligheid.

Een fruitteler is toch al zelf verantwoordelijk voor zijn aardbeien.
Zo lijkt het. In regelgevende zin is de overheid
verantwoordelijk voor de veiligheid van
voedingsproducten. Die verantwoordelijkheid
kan zij slechts invullen met een stelsel aan
regelgeving en controles.

Zullen bedrijven blij mee zijn als de overheid haar controlerende taak opgeeft.
Je moet voedselveiligheid natuurlijk niet
alleen laten bepalen door het bedrijfsleven.

Ook andere belangen, zoals die van de
consument moeten een luide stem krijgen
in het kapittel.

Heeft die consument daar zin in?
Het gaat niet om de individuele consument.
Er zijn voldoende organisaties die dat willen
en straks ook zouden moeten kunnen.
Op andere terreinen gebeurt het ook. Als de
Baby Benz van Mercedes niet door de Elandproef komt, grijpt niet de overheid in maar zie
je op televisie wagentjes omvallen. Consumenten zijn mans genoeg in te grijpen.

Er is geen verschil tussen aardbeien en
een Baby Benz?
Nee. De markt zou Mercedes afstraffen als
ze een ondeugdelijke wagen op de markt
brengt. Zo kan het ook bij aardbeien. Stel:
consumentenorganisaties, milieubeweging
en bedrijfsleven slagen erin een norm te
stellen voor bijvoorbeeld de hoeveelheid
toegestane bestrijdingsmiddelen.
Overtreedt bedrijf Y die norm, dan trekken

de consumentenorganisaties aan de bel:
‘Bij bedrijf Y zijn zomerkoninkjes gifkoninkjes.’
De consument zal dan zelf zijn keuze bepalen.

Dat is effectief. Maar lukt het ook die verantwoordelijkheden anders te organiseren?
Komend halfjaar onderzoeken we of we er in
de praktijk mee aan het werk kunnen. Wie zijn
de partijen? Wie stelt de norm? Hoe komen de
partijen aan de benodigde kennis? Die ligt nu
bij de overheid. Kunnen consumentenorganisaties daar gebruik van maken?

De overheid moet macht uit handen geven.
Dat stuit op verzet. Aan de ene kant zijn we
gewend en verslaafd aan de huidige situatie.
Burgers willen wel andere verantwoordelijkheden, maar bij de rampen zoals in Enschede,
Volendam en de Bijlmer, schuiven we alles
weer af op de overheid. Je moet een systeem
aanbieden dat crisisbestendig is. Aan de
andere kant worstelt de overheid met haar
toekomstige rol. Wat is onze betekenis nog als
wij onze verantwoordelijkheden uit handen
geven? Vooral bij sommige ambtenaren zal
dit idee weerzin oproepen. Wanneer je een
alternatief sturingsmodel aanbiedt, moet je
een succes kunnen aantonen van honderd
procent. Anders wil men er niet aan. Terwijl
het succes van het huidige model lang geen
honderd procent is. Een geaccepteerd falen
zou je dat kunnen noemen.

Kunnen jullie honderd procent succes
aantonen?
Nee, geen enkel systeem van sturing is waterdicht. Het is de vraag welke aanpak het meest
effectief is. Een nieuwe systematiek met
afstrafﬁng in de markt zou wel eens effectiever kunnen zijn dan de gangbare aanpak.

Hebben jullie macht genoeg om aan die
machtstructuren te kunnen sleutelen?
Minister Veerman heeft als uitgangspunt
geformuleerd: ‘Niet meer zorgen voor…,
maar zorgen dat…’ Die gedachte sluit naadloos aan bij ons idee. Je zorgt dat partijen de
verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid
van de aardbei te waarborgen. Verder zegt

Veerman: ‘Ik verbouw geen aardappelen’.
Oftewel: ik ben niet verantwoordelijk.
Nee, in het nieuwe besturingssysteem zijn
dat de bedrijven, de burgers. Een kanteling
van verantwoordelijkheden betekent de
emancipatie van de burger.

Wanneer krijgen de burgers of consumenten
de touwtjes in handen?
Grensverleggende vernieuwingen kosten veel
tijd. Voor je iets gerealiseerd krijgt, moet je
eerst het debat op gang brengen. Dat is niet
genoeg. We gaan komend halfjaar ook verder
nog aan de slag. We beginnen klein, waarschijnlijk met een project over voedselveiligheid.
Een van de belangrijkste vragen: op wie moet
de lobby om het besturingssysteem te veranderen zich richten? Op Den Haag of op
Brussel? Als dit Brussel blijkt, dan zal onze
opgave er niet makkelijker op worden.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Universiteit van Tilburg,
ministerie van LNV, Productschap Tuinbouw en Sovion.

PAUL FRISSEN

HOOGLERAAR RECHT,
BESTUUR EN INFORMATISERING AAN
DE UNIVERSITEIT VAN TILBURG

DE PRAKTIJK
Teveel hormonen in het vlees? Geef de overheid
de schuld. Die had strengere regels moeten opstellen. ‘Die reactie lijkt logisch maar is gebaseerd
op het naïeve geloof dat centrale regelgeving alle
problemen kan oplossen. Onzin.’

Een sluitend systeem bestaat niet
‘Kunnen we de administratieve lastendruk
terugbrengen? Ja, dat kan, als de overheid
anders en minder gaat sturen.
Volgende vraag: Hoe kan dat? Laat ik dit wat
langere antwoord beginnen met het beeld
van de piramide. Nu staat de overheid bovenaan die piramide, en vervaardigt allerlei regels
waaraan de onderliggende partijen moeten
voldoen. De piramide moet omgedraaid
worden. De maatschappij, of een sector uit
de maatschappij, moet zijn eigen voorwaarden en normen stellen, en moet zichzelf ook
controleren.
Neem voedselveiligheid. Nu is uiteindelijk de
overheid verantwoordelijk. Dat moeten de
producenten, handelaren, verkopers en consumenten worden. De overheid moet alleen
controleren of de sector daar in slaagt.
Zo verklein je de lastendruk van de overheid
enorm. Wil niet zeggen dat de sector zelf niet
allerlei afspraken maakt, contracten tekent,
regels opstelt. In hoeverre zij hun lastendruk
vergroten, is echter niet het probleem van
de overheid.

We zijn van plan samen met InnovatieNetwerk
dit nieuwe concept te toetsen. Het zou aardig
zijn dit te doen in twee, nogal uiteenlopende
sectoren. De ene zou de tuinbouw kunnen zijn.
Die sector heeft al veel eigen regelsystemen
en controleert zichzelf behoorlijk. De ander
zou de varkenssector kunnen zijn. Het beeld
is dat dat vrije jongens met cowboygedrag
zijn, die minder aan zelfregulering doen, en
ook veel minder kwaliteitssystemen hebben.
Doorgaans kun je een maatschappelijke sector
makkelijker de touwtjes in handen geven als
ze een lange geschiedenis hebben, de belangen
goed georganiseerd zijn, en er veel winst valt
te behalen met kwaliteit. Dat is bij de tuinbouw
zo. Voor de varkenssector geldt dat waarschijnlijk minder. De Nederlandse consument heeft
een zwak ontwikkeld culinair vermogen.
Voedsel wordt geselecteerd op kosten. Bulk
levert geld op. En bulk is lastig te controleren.
Zegt iedereen: die cowboys moet je dus extra
goed controleren, anders loopt het gierend
uit de hand. Dat betwijfel ik. Misschien moet
je juist in de varkenssector zelfregulering

een kans geven, moet je de houders durven
vertrouwen en expliciet uitnodigen zichzelf
te controleren. De overheid vertrouwt het
echter niet. Zij stelt daarom centraal strenge
regels op.
Die reactie lijkt logisch maar is gebaseerd op
het naïeve geloof dat centrale regelgeving alle
problemen kan oplossen. Onzin, ook de overheid kan geen sluitend systeem garanderen.
Terwijl de goede varkenshouders wel de
kwaden aan de schandpaal kunnen nagelen.
Bekend instrument daarbij is: naming and
blaming.
Namen bekendmaken op internet – dat gebeurt
nog weinig. Als er in België gerommeld wordt
met het voer, treft dat de hele sector, en, niet
te vergeten, de verkoper van vlees. Bij het
opstellen van regels voor kwaliteitscontrole
zal de retailer, zeg even voor het gemak Albert
Heijn, een sterke rol moeten krijgen. Consumenten kennen namelijk gewoonlijk wel de
verkoper bij naam maar niet de producent.
De verkoper loopt snel schade op en is dus
gebaat bij strenge controle.

Komt nog bij dat de agrarische sector zwaar
gesubsidieerd is. Voor elke subsidie moeten
formulieren worden ingevuld. De lastendruk
daarvan zou je makkelijk kunnen verlichten:
schaf de subsidies af. Maar ja, dan beginnen
we te sputteren. Dat is het dubbelzinnige aan
veel besturingssystemen: we willen van de
lasten af, maar dat moet niet betekenen dat
we nu onze eigen broek moeten ophouden.’
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De zeeën raken leeg. Duurzaam telen is de
oplossing. Maar gekweekte vis is vet en vies.
‘Zet vissen op een hometrainer, dat maakt ze
gespierd en dus lekker.’

Buitengaats vis telen zonder
het milieu te belasten
‘InnoFisk’ moet een bijdrage leveren aan de
omslag van jagen op vis naar het duurzaam
telen van vis.

De laatste romantische maaltijd verdwijnt
uit zicht?
Ja. Maar als we niet gaan telen verdwijnt die
ook uit het zicht, want de zeeën zijn langzamerhand leeggevist.

Dus bedenken we een bio-industrie voor
vis?
Nee, het telen van vis kan op een duurzame
manier gebeuren, op een schip of in een
drijvende bak. Die moeten dan worden omgebouwd tot een combinatie van viskwekerij,
visverwerkingsfabriek en productiebedrijf
van visvoer.

Klinkt toch vrij industrieel.
Dat klopt. Viskweek in min of meer open systemen, zoals dat nu al op vrij grote schaal
gebeurt, stuit op ernstige problemen, die
gelijkenis vertonen met die in de intensieve

veehouderij. Je moet je voorstellen dat viskweek nu gebeurt in een groot net, dat in zee
hangt. Het voedsel, visolie en vismeel dat
verkregen wordt uit zeevis, zal deels door
de vissen worden gepakt en deels verloren
gaan. De mest komt in het milieu terecht.
Zo af en toe springen er vissen over het net,
waardoor de gekweekte vis zich vermengt
met de wilde populatie.

Dat wil je niet?
Nee. Maar het gebeurt ook niet zo veel, want
de meeste vissen zijn lethargisch, ze bewegen
weinig en worden vet. Dat beïnvloedt de smaak
en textuur van de vis negatief.

Hoe probeert ‘InnoFisk’ die problemen te
voorkomen?
‘InnoFisk’ kiest voor kweek in een min of meer
gesloten systeem, bijvoorbeeld een schip op
zee. Dat biedt interessante voordelen. Je kunt
zo’n schip buitengaats leggen, waar de waterkwaliteit hoog is. Dat water laat je door het
schip stromen, je zet de vissen als het ware

op een hometrainer, want ze moeten aan het
werk om niet geplet te worden tegen de wand
van het schip. Dat maakt de vis gespierd, en
dus lekker. Het binnenkomende en uitgaande
water kun je goed zuiveren, waardoor milieubelasting (vermesting) nihil is.

Einde project.

Wat eten die beesten?

Wanneer kiest er een boot het ruime sop?

We zijn op zoek naar een alternatief, met vismeel of visolie draag je niet bij aan het behoud
van de visstand in het open water. Een mogelijkheid is soja. Een andere mogelijkheid zijn
bacteriën, die je kweekt op methaan.

Dat vergt een enorme investering. Om een
goed beeld te krijgen, moet je zeker vijf jaar
varen, moet je zo’n drie generaties vissen
kweken. Dat kost zeker dertig tot vijftig
miljoen euro. Omdat EUREKA het project ‘InnoFisk’ in juli 2005 gehonoreerd heeft, komt er
subsidie vrij voor bedrijven uit vijftien lidstaten die met dit bredere viskweekproject
aan de slag willen. Verder heeft het Nederlandse Innovatieplatform Aquacultuur het
plan voor een onderzoeksschip om viskweek
te testen, opgenomen in zijn programma.

Dat is toch gas?
Ik geef toe dat dit niet aantrekkelijk klinkt.
Maar veel van het voedsel voor huisdieren
wordt ook al zo gekweekt. De vraag is welke
keuze je wilt maken: wilde vis of bacteriën
die op gas gekweekt zijn.

Dat gas moet toch ook aangevoerd worden
met een boot. Of ga een pijp leggen?
Geen van beide. Onder boorplatforms zit nog
veel methaan waar te weinig druk op staat om
het naar boven te brengen. Maar dat kun je
hier wel voor gebruiken. Bovendien kun je er
ook de machines van het schip op laten
draaien.

Wanneer springt die zalm van
de hometrainer op mijn bord?
Dat duurt nog een tijd, want uit het onderzoek dat we gedaan hebben met zalm blijkt
dat zo’n gesloten systeem economisch nog
niet haalbaar is.

Omdat zalm te goedkoop is.
Precies.

Dat kon je van te voren weten?
Nee. Want toen we begonnen, lagen er in
Noorwegen honderden enkelwandige tankers
op de kade, die ze aan de straatstenen niet
kwijt konden. Maar nu China een enorme
economische groei beleeft, is de staalprijs de
lucht ingeschoten en kost zo´n schip plotseling twintig miljoen dollar.

Dat staat nog te bezien. We moeten het concept verbreden. Daarom willen we proberen
meerdere vissen te gaan kweken.
Schaaldieren bijvoorbeeld kunnen gekweekt
worden op mest. Zo sluit je kringlopen.

InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Stichting Dreamstart, O. van
Batenburg, Easthouse BV, Nederlands Instituut voor Visserij
Onderzoek, Meneeromstander, Trencavel, Universiteit Tilburg,
V. Vijsma, Zwaar Water.

POL VAN DEN BERGEN

VOORMALIG DIRECTEUR DREAMSTART
EN OP DIT MOMENT VOORZITTER VAN DE
NATIONALE PROJECTCOÖRDINATOREN
IN EUREKA

DE PRAKTIJK
Technisch en wetenschappelijk is het mogelijk zalm
te kweken op een zeeschip. Het levert alleen nog
te weinig op. ‘We moeten onderzoeken hoeveel de
productie kost en welke prijs je maximaal voor de
vissen krijgt.’

De dans van kennis naar geld
‘Het kabinet heeft het er steeds over:
‘Van Nederlandse kennis geld maken.’ Als je
dat ergens mee kunt, is het met het ‘InnoFisk’initiatief. Nederland weet veel van vis,
van visvoer, van kweken, van activiteiten op
het water, buiten de kust. We hebben niet
alleen Wageningen maar ook de internationale
marktleider visvoerfabricage en zalmteelt
binnen onze grenzen. Ik zie grote bakken voor
me die we in zee bij de Maasvlakte hangen.
Flinke stroming daarbinnen zodat die beesten
zwemmend het spierweefsel ontwikkelen dat
wij zo lekker vinden. Maar eerst hebben we
een ‘InnoFisk’-netwerk nodig om nog aanvullend onderzoek te doen.
Veerle van Laere, destijds een senior-medewerkster van mij, heeft samen met Okker van
Batenburg, een chemicus, een haalbaarheidsstudie naar ‘InnoFisk’ verricht. Daar kwam
uit dat het technisch en wetenschappelijk
gezien goed mogelijk is om zalm te kweken aan
boord van een zeewaardig schip, maar dat
het economisch gezien binnen vijf jaar niet
zal renderen.

De vraag neemt echter toe. Zowel naar bulkeiwit – iets wat in vismeel zit – als naar delicate vissen, zoals paling, steur, kabeljauw,
schol, tong en andere platvis. Het aanbod uit
de zee, uit wilde vangst, volstaat niet om in
die toenemende vraag te voorzien. Je ontkomt
er niet aan vis te gaan kweken.
Een kans voor ‘InnoFisk’ vonden wij.
De mogelijkheden zijn er en de kennis kunnen
we vergaren. Lang niet alle vis kan echter in
de bestaande kweeksituaties met de bestaande
kennis en de bestaande middelen tot een
goede eetvis omgetoverd worden.
Omdat er meer onderzoek nodig is en een
bundeling van Europese kennis gewenst is,
zijn we met ‘InnoFisk’ naar EUREKA gegaan.
Dat is een van de grootste technologieprogramma’s van Europa.
Onderzoeksinstituten, bedrijven en overheden
uit 35 landen werken daarin op intergouvernementele basis samen om internationale
technologieprojecten te ﬁnancieren.
Samen met Veerle van Laere en Okker van
Batenburg ben ik daarom bezig om ‘InnoFisk’

om te vormen tot een programma met een
internationale aanpak.
We hebben de partners voor ‘InnoFisk’ bijeengebracht. Veel internationale partijen hebben
belangstelling. Op 29 juli 2005 hebben de
Nationale Project Coördinatoren (NPC’s) ons
voorstel tijdens de laatste vergadering in
Maastricht goedgekeurd. Met die partners
zoeken we uit hoe het ‘InnoFisk’-initiatief toch
binnen vijf jaar tot bedrijvigheid kan leiden.
Een dans van één jaar rond vele vragen.
Wat is technisch haalbaar: wat kan er,
wat weet je al, wat moet je nog uitzoeken?
Wat is markttechnisch haalbaar: hoeveel kost
de productie en welke prijs krijg je maximaal
voor je vissen? Wat is ﬁnancieel haalbaar:
wie gaat wat betalen en wie krijgt wanneer
zijn geld terug?
Het ‘InnoFisk’-initiatief moet geﬁnancierd
worden door de internationale deelnemers:
overheden, bedrijven en kennisinstellingen.
Voor 40 of 50 miljoen euro moet je iets kunnen
doen. Dat bedrag moet in termijnen opgehoest worden. Verder proberen we geld te

bemachtigen van de EU. Sinds 1986 stimuleert
de EU internationale technologieprogramma’s
door telkens voor jaren geld apart te zetten.
We wachten op een besluit van de Europese
Raad over een nieuw, groot technologieprogramma waarvoor 77 miljard gevraagd is
door de Europese Commissie voor de periode
2007 tot 2013. Een van de prioriteiten die
ze bij dat programma stellen, is ‘voeding’.
Met daarbinnen ‘aquacultuur’, waar we
‘InnoFisk’ hopelijk weten onder te brengen.’
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HET CONCEPT
In 2020 lijdt een op de vier Nederlanders aan
zwaarlijvigheid. Wat te doen? Nu kinderen een zogenoemde smaakles geven, zodat ze weten wat ze
eten. ‘We leren kinderen hoe een tomaat smaakt.’

‘Geen wonder dat ik zo uitdij!’
Omdat jongeren zich niet interesseren voor
gezond en veilig voedsel maken moeders zich
zorgen. Begrijpelijk. Maar dertig jaar geleden
interesseerden jongeren zich ook niet voor
voedsel, en waren moeders ook ongerust.

Is er iets nieuws onder de zon?
Ja. Dertig jaar geleden hadden we nog geen
obesitasprobleem. Nu wel. Dat komt door ons
eten en doordat we minder zijn gaan bewegen.
Snacks waren er wel, maar ze waren zo duur
dat we er niet te veel van aten. Komt bij dat
het aanbod van energierijk voedsel afgelopen
decennia enorm is toegenomen. Dat heeft
ertoe geleid dat 45 procent van de mannen en
35 procent van de vrouwen te dik is. De laatste
voorspellingen geven aan dat in 2020 één op
de vier Nederlanders aan zwaarlijvigheid lijdt.
En nu al zijn er van de kinderen tussen de vier
en de zestien jaar 400.000 kinderen te dik.

Daar hebben die kinderen nu geen last van.
Maar straks des te meer. Dan krijgen ze
gewrichtsproblemen, suikerziekte, oogziektes.

Straks. Jongeren hebben lak aan straks.
Precies. En een van de manieren om deze
desinteresse te bestrijden is het geven van
smaakles op scholen. Eten wordt in het
huidige onderwijs namelijk vanuit de bètahoek
benaderd. Leerlingen vergaren encyclopedische kennis over voedsel bij biologie, scheikunde en aardrijkskunde. Doorgaans op een
weinig aansprekende, passieve manier.
Uiteindelijk weten ze wel waar maïs groeit,
hoe het zich ontwikkelt van ‘grond tot mond’,
wat de bedreigingen en toepassingen zijn en
wat het lichaam eraan heeft, maar niet hoe
het smaakt of hoe je er popcorn, cornﬂakes en
tortillachips van kunt maken. En dat terwijl
eten een cognitieve, praktische, emotionele,
fysieke, esthetische en sociale activiteit is.
Omdat de gamma-aspecten van voedsel
(bereiden, proeven, beleven) onderbelicht
blijven, is eten alles behalve spannend en
belangrijk.

PIERRE WIND
TOPKOK

Hoe maken jullie eten spannend?
We laten eten een beleving zijn. We laten
kinderen proeven hoe eten kan smaken.
Maar daarvoor moet je wel een referentie
hebben. Wie altijd tomaten gegeten heeft die
naar water smaken, weet niet hoe lekker een
tomaat kan zijn. Een ras als ‘tasty tomato’ kan
heerlijk zijn. Tomaten die je van een halve
meter kunt ruiken, zijn zo lekker dat je ze uit
de hand kunt eten. Leer mensen hoe een
tomaat smaakt, en hoe je er een heerlijke
Salade Caprese van maakt.

Wat is dat ook al weer?
Ook geen smaakles gehad op school, zeker?
Je maakt een Salade Caprese met tomaat,
mozzarella, basilicum, verse peper en olijfolie.

De smaakles als aangenaam tijdverdrijf,
liever proeven dan spellen.
Het is meer dan zomaar tijdverdrijf. We denken
dat we met dit project door een kleinschalige
interventie het bestaande voedingsgedrag
weten om te buigen. Dat zie je ook bij kinderen.
We laten ze bijvoorbeeld zelf mayonaise
maken. Zien ze tot hun schrik dat daar zo’n
vijfenzeventig procent olie in zit. Roepen ze
uit: ‘Geen wonder dat ik zo uitdij!’
Het grensverleggende van de smaaklessen is
dat het didactische vormen vernieuwt, voedsel
een plaats geeft in het onderwijspakket.
Maar het meest opvallende is dat we bij leerlingen een dubbelslag maken: zij leren hoe

lekker en eenvoudig het is zelf mayonaise te
maken, en dat te veel mayonaise een aanslag
op je lichaam is.

Is er al resultaat?
In 2004 is er een lesprogramma van start
gegaan op een zwarte school in Rotterdam.
Een succes. In Wageningen is nu een haalbaarheidsstudie verricht bij 55 scholen.
Onder kinderen en docenten bleek de animo
groot. Ik denk dan ook dat over tien jaar
smaakles net zoiets is als handenarbeid.
Want het is zeker zo belangrijk om te weten
hoe je eten moet bereiden als hoe je een
deurpost moet maken.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Pierre Wind, Centrale
Educatieve Dienstverlening Rotterdam, EuroToques
Nederland, Hogere Agrarische Scholen en de daaraan
gelieerde Pabo’s, ministerie van LNV, ministerie van VWS,
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie, NVON, Onderwijs Instituut Technologie en
Voeding (VWO Campus) van Wageningen Universiteit,
Stichting Kennisnet, Studio A, Voedingscentrum.

DE PRAKTIJK
De droom van topkok Pierre Wind: op de basisschool verplicht smaaklessen geven.
‘Nu weten kinderen zo weinig over eten dat
sommigen denken dat de tomaat in folie op het
land staat.’

Eerst even goochelen met gardes
‘Mijn droom is dat smaaklessen verplicht
worden op de basisschool. Zoals het er nu
uitziet, wordt die droom verwezenlijkt.
Prachtig: je hebt een idee, gooit het er uit,
en vervolgens krijgt het zonder mij handen
en voeten. Ik functioneer als voedselambassadeur.
Wil niet zeggen dat het project al geslaagd
is. Gevaar is dat de smaaklessen enthousiast
ontvangen worden, maar na verloop van tijd
versplinteren tot allemaal afzonderlijke projecten. In mijn droom zie ik een smaaktrein
voor me, waar ook de grote voedselorganisaties opstappen. En dan denderen we door
naar een nieuwe voedselcultuur. Dat is nodig,
want om problemen als obesitas het hoofd te
bieden, zullen we een andere eetcultuur
moeten krijgen. En niet alleen vetzucht is
een probleem. Onwetendheid zorgt voor de
vreemdste welvaartsziektes. Wel eens van
orthorexia gehoord? Dat is een nieuwe ziekte
die ontstaat doordat mensen uit onwetendheid
alleen ongekookte groentes eten, in de hoop
zo de meeste vitamines binnen te krijgen.

Die onwetendheid lost de overheid niet op
door regeltjes op te leggen. Het heeft geen
zin te zeggen - zoals de minister deed - dat
de burger geen recht heeft op een ongezond
leven. Het werkt niet ouders die hun kind
zonder ontbijt naar school sturen te beboeten.
Kinderen en volwassenen moet je niet straffen
maar stimuleren. Dat is ook de bedoeling van
de smaaklessen. Verbied ze niet een hamburger te eten, maar stimuleer ze om een
verse te maken. Nu weet men zo weinig over
eten dat sommigen denken dat de tomaat in
folie op het land staat.
De smaaklessen kunnen aan die onwetendheid wel een einde maken. Wij beginnen al in
groep één. Ja, ook met kinderen van vier jaar
oud kun je aan het werk gaan. Neem een kleurplaat. Vraag de kinderen een paar tomaten
in te kleuren. Ze beginnen met rood. Als ze
er een paar ingekleurd hebben, vraag je ze
ook een tomaat geel te kleuren. ‘Geel?
Er bestaan geen gele tomaten, lekker puh.’
Op dat moment kun je uitleggen dat er heel
veel verschillende tomaten bestaan, rode, gele,

zelfs rijpe, groene tomaten. Laatste opdracht:
maak je eigen tomaat. Wedden dat het werkt?
We moeten kinderen kennis bijbrengen.
Dat kan op een aantrekkelijke manier. Vraag ik:
‘Wil jij dat je oma vroeg dood gaat of dat ze
nog een tijd blijft leven?’ Op zo’n vraag krijg
je echt wel antwoord, en ze willen allemaal dat
oma in leven blijft. ‘Dan moet je haar eieren
geven die salmonellavrij zijn.’ ‘Hè?’ ‘Hoezo?’
‘Wat is salmonella?’
Lesstof kun je begrijpelijk maken met proeven.
Biologie houdt op bij het benoemen van de
soorten, en de uitleg hoe ze van binnen werken. Nooit zal iemand eens een vis op het bord
leggen. Of uitleggen waarom je ze beter niet
in februari, maart op je bord moet leggen.
Omdat ze dan kuit schieten. ‘Wat, kuit?’
Vroeger werden we culinair opgevoed door
onze oma’s en moeders. Die hebben nu geen
tijd meer. Hoef je niet over te treuren,
de samenleving is nu eenmaal veranderd.
En het is ook ﬂauw te zeggen: het is niet de
taak van de school om de opvoeding van de
kinderen ter hand te nemen.

Smaaklessen zijn geen opvoeding, ze zijn
kennisoverdracht. Alleen door smaakles brengen wij onze kinderen respect voor eten bij.’
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HET CONCEPT
Supermarkten richten zich op winst. Niet op de
gezondheid van hun klanten of de versheid van de
producten. ‘Je kunt er niet ruiken waar de groente
en het fruit liggen. In een ‘gruitsjop’ wel.’

Een winkel als een markt in Zuid-Italië
Met het project ‘Gruitsjop’ wordt beoogd ons
koopgedrag van goedkoop en makkelijk te
veranderen in gezond en duurzaam. Het gaat
niet primair om de logistiek, maar heb je in een
supermarkt wel eens op de indeling gelet?

Nee.
Moet je doen. Die indeling is erop gericht de
klant aan te zetten tot impulsaankopen. En zo
te verleiden tot ongebreideld koopgedrag.
Naarmate de kassa nadert, wachtend in de
rij, lonken snoep en lekkers in plaats van
groenten en fruit.
Ook is de looproute in winkels meestal niet
ingericht op het handig beladen van winkelwagentjes. Eerst komen de verse, dus kwetsbare producten, daarna de zware pakken met
zuivelproducten, de pakken sap en later nog
eens de ﬂessen wijn of bier. Dit is allemaal
niet zo klantvriendelijk als vaak wordt voorgesteld. Niet met het oog op de portemonnee
van de klant en niet met het oog op hun
gezondheid.

Nee. Maar wel met het oog op de winst.
Laat de toekomstige gruitsjop dit winstprincipe varen?
Niet geheel. Maar winst zal niet ons enige
doel zijn. Wij willen net zo hard investeren
in gezondheid en duurzaamheid. Het grensverleggende aan de gruitsjop is dan ook dat
we de winkel of transactieplaats zo inrichten
dat we gezond en duurzaam koopgedrag
bevorderen.

Een winkel wordt nu ineens een
transactieplaats?
Omdat een gruitsjop meer is dan alleen een
winkel. We hebben een boek gemaakt dat
‘Celebrate Food’ heet. Daarin werpen we de
vraag op: Waar is de Wow-factor gebleven
van eten? Waar is de beleving? In een gewone
supermarkt kun je niet ruiken waar de verse
groente, en waar het fruit ligt.

En in een gruitsjop beleef je van alles?
In de ontwerpen die tot nu toe gemaakt zijn
wel. Eén idee is om winkels in te delen naar

KEES DORST

DESIGN ONDERZOEKER
EN ADVISEUR

regionale producten. Maak eens een Italiaanse
hoek. Maar niet met alleen maar potten pastasaus, nee, zo’n hoek moet je aankleden.
Denk aan een restaurantje waar een kok laat
zien wat je met de producten kunt maken.
Er liggen recepten, zodat de klant op ideeën
komt. De producten zijn vers, je ruikt wat je
koopt. En de producten liggen niet in van die
verschrikkelijke schappen maar uitgestald,
zodat je ze ook kunt voelen, net als op ZuidEuropese markten.

Je praat toch weer over een winkel.
Ik praat over verschillende ontwerpen.
Het project ‘Gruitsjop’ staat niet alleen voor
een aantal ontwerpen voor nieuwe transactieplaatsen, maar is ook gericht op de ontwikkeling van nieuwe vormen van gedistribueerde
productie.

Prachtig ding, maar onbetaalbaar.
Dat wordt anders als je hem deel laat zijn van
een groter netwerk. Ik ben met je eens dat het
de vraag is of mensen bereid zijn voor dit
soort concepten te betalen. Het marktaandeel
van biologisch voedsel neemt echter toe, dus
het is zeker niet zo dat iedereen alleen maar
zo goedkoop mogelijk boodschappen wil doen.

Wie krijgt er nu geen zin om zo’n winkel
binnen te lopen?
Geduld. We hebben een opdracht om zo’n
gruitsjop te ontwerpen. Maar het duurt nog
even voordat hij gebouwd is.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: E. Vaane, Bedrijvigheden,
Fiskeriforum Vest (Bergen, Noorwegen), M. Heselmans, Items,
NCC (Londen, Groot-Brittannië), Universiteit van Eindhoven,
Voorheen De Toekomst, YD+I.

Wat stel je je daar bij voor?
Je kunt supermarkten met elkaar verbinden
via logistieke netwerken. Stel dat je kleine
autootjes laat rondrijden, waarin bewerking
van de producten plaatsvindt. Eén supermarkt heeft verse andijvie over, de ander
heeft gesneden nodig. Het snijden kan
tijdens het vervoer plaatsvinden.

In zo’n goede oude SRV-wagen voor me.
Geen gek beeld.

DE PRAKTIJK
Om consumenten te stimuleren gezond voedsel te
kopen, moeten ontwerpers iets nieuws bedenken.
‘Wij ontwerpen nieuw eten, nieuwe automaten,
nieuwe gezelligheid.’

Ontwerpen is verleiden
‘Hoe je naar voedsel kijkt, wordt bepaald door
onze supermarkten. Daar komen we van jongs
af aan vrijwel dagelijks in aanraking met voedsel. En, daar staat bulk uitgestald. Niemand
weet waar het voedsel vandaan komt, niemand
weet wat er op het etiket staat, niemand weet
hoe je het lekker klaarmaakt. Wil je die onverschilligheid over voedsel veranderen, dan moet
je iets nieuws bedenken, iets ontwerpen.
Neem nu het ongezonde eetgedrag van jongeren. Buiten hetgeen hun moeder ze geeft, op
school of ’s avonds laat eten zij niets gezonds.
Dat vinden we verontrustend én logisch, want
er is ook niets gezonds te krijgen. In een automaat is een broodje gezond na een uur oud.
Kan dat niet anders? Dan moet je er een
ontwerper naar laten kijken.
Het blijkt technisch mogelijk te zijn versautomaten te maken. Tot nog toe was de industrie
alleen niet bereid er geld in te steken. Omdat
ze er de waarde niet van inzagen. Als ontwerpers er in slagen van een broodje gezond een
aantrekkelijk alternatief voor de hamburger

te maken, weten ze de industrie wel te verleiden. Als de industrie er maar van overtuigd
raakt dat de consumenten verleid worden tot
kopen.
Hoe verleid je consumenten? Vanuit die vraag
bedenken wij nu nieuw eten. Daarbij baseren
we ons niet op marktonderzoek dat uitgaat van
de aanwezige vraag in de markt, maar op
trendonderzoek dat veranderingen van de
vraag te pakken probeert te krijgen. Op die
veranderingen spelen ontwerpers in. Als je
daarbij aansluit, lukt het misschien kopers
te verleiden. En daarmee de industrie.
Om consumenten te verleiden ander voedsel
te kopen en voedselkwaliteit weer te waarderen in plaats van louter op de prijs te letten, moet je iets nieuws bedenken voor de plek
waar mensen dat voedsel verzamelen. Voor de
supermarkt dus. Vandaar dat dertien jonge
ontwerpers meewerkten aan ‘Celebrate
Food’, dat Stichting Young Designers &
Industry heeft uitgevoerd, en dat ik heb
mogen regisseren.

De waardering voor voedselkwaliteit kan
toenemen door supermarkten bijvoorbeeld
op een geheel andere manier in te delen.
Klanten kiezen hun producten in een mooie
etalageachtige opstelling. Vervolgens worden die producten in een magazijn bij elkaar
gezocht, in de juiste hoeveelheden. Terwijl je
staat te wachten, heb je de tijd om receptenboeken in te kijken, iets te vragen aan een
kok die wat klaar staat te maken.
Een van onze andere ontwerpen buit de
regionale afkomst van voedselproducten uit.
Het ontwerp stoelt op het shop-in-shop concept. Boeren krijgen een winkel in een winkel,
waar zij hun lokale producten uitstallen.
Dankzij die ontwerpen ga je ook het begrip
‘supermarkt’ bevragen. Een gekke term: het
is nu een markt die gedomineerd wordt door
één partij. Op de markten die wij ontworpen
hebben, is weer plaats voor verschillende
aanbieders. Zo kun je ook de sociale functie
van voedsel benutten. In een supermarkt graai
je zo snel mogelijk je boodschappen bij elkaar.

Het zou mooi zijn de gezelligheid van de
reguliere markten over te brengen naar de
supermarkt.
Ik verwacht onze ontwerpen op een of andere
manier terug te zien in de maatschappij.
Wie een vol land als Nederland leefbaar wil
houden, moet blijven ontwerpen.’
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HET CONCEPT
Klanten kunnen niet lezen. Willen niet lezen.
Hebben geen tijd om te lezen. Toch moeten
fabrikanten informatie overbrengen. ‘Gebruik
een tekening, een eeticon. Dat werkt prima.’

Alle informatie in één simpel teken
‘Eeticons’ is een concept voor nieuwe productlabels op levensmiddelenverpakkingen in de
vorm van emoticons.

Ik gebruik nooit emoticons, waarom zou
ik behoefte hebben aan ‘eeticons’?
Zestig procent van de consumenten heeft op
het vlak van voedingskennis een denkniveau
van een VMBO-leerling. Zij hebben moeite
met het lezen van de informatie op levensmiddelen. De houdbaarheidsdatum, dat gaat
nog wel. Maar bij de betekenis van de calorische waarde beginnen de problemen. Wie kent
van zichzelf de aanbevolen hoeveelheid calorieën per dag? Als je dat niet weet, wat moet
je dan met de tekst dat het product in jouw
handen 200 calorieën bevat. En toch is dit
belangrijke informatie.

Waarom?
Vanwege de vetten, de suikers die ons dik
maken. Volgens de laatste voorspellingen
lijdt in 2020 één op de vier Nederlanders
aan vetzucht.

Maar ik heb helemaal geen tijd om die
informatie te lezen.
Daarom proberen we relevante informatie
op een simpele manier over te brengen.
Dat gebeurt in China al lang. De voertaal is
daar Mandarijn. Maar veel mensen uit de
provincie spreken een streektaal. Om ook hen
te bereiken, gebruiken fabrikanten tekeningen.
Dat werkt prima. Met de uitbreiding van de
Europese Unie zullen ook wij steeds meer
talen op verpakkingen krijgen. Dat is verwarrend. Daarom volgen wij het Chinese
voorbeeld en gaan werken met tekens,
met ‘eeticons’.

Wat zijn dat voor dingen?
Een eeticon is een samentrekking van eten
met een emoticon - zo’n smiley waar op
internet veel mee gewerkt wordt. Je kunt
eeticons maken die aangeven of je van een
product dikker of dunner wordt.

PIET WESTENDORP

UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT
INDUSTRIEEL ONTWERPEN,
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Zullen fabrikanten blij mee zijn.
Er bestaat een kans dat bedrijven alleen
positieve informatie willen overbrengen.
Geen probleem. Op termijn zal duidelijk
worden dat aan een product zonder een
eeticon over calorieën een luchtje zit.

Ik ben niet te dik, maar wel allergisch voor
pinda’s. Komt daar ook een eeticon voor?
Nee, niet speciﬁek een teken voor elk ingrediënt. Je moet voorkomen dat je te veel informatie geeft, in een woud van eeticons kun je
de weg ook niet vinden. Iets vergelijkbaars
zie je bij al de keurmerken die aangeven of
een product biologisch is: doordat er teveel
keurmerken zijn, verliezen ze hun waarde.

zien dat het product een allergische reactie
kan veroorzaken, kunnen vervolgens via een
scan zien of zij het product wel of niet kunnen
consumeren. Het grensverleggende van het
concept ‘Eeticons’ is dat we zo tot een
compleet nieuwe, klantgerichte manier van
informatievoorziening komen.

Wanneer staan de ‘eeticons’ op de achterkant van een pot pindakaas?
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het
bedrijfsleven de noodzaak van die nieuwe
informatievoorziening inziet. We zijn nu bezig
met een aantal bedrijven ‘eeticons’ te ontwerpen en een experiment ermee op te zetten.
Of de eeticon zijn weg naar de fabrikant vindt,
is afhankelijk van zo’n experiment.

Dus de allergische klant is de pineut?
Nee. Er komt wel degelijk een eeticon om
aan te geven dat een product een allergische
reactie kan veroorzaken. Een teken met een
‘a’ bijvoorbeeld wijst de klant er dan op dat
er een potentieel risico bestaat voor mensen
met allergieën. Dan hoef je alleen nog maar
na te gaan of het project een ingrediënt
bevat waarvoor jij allergisch bent.

Fijn. Dan kan ik dus ook geen cashewnoten meer eten.
Jawel. Nu volgt stap twee. Je kunt op een
product veel meer informatie opslaan dan
we nu doen, bijvoorbeeld op een barcode of
op een mini-chip. Klanten die op de eeticon

InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: TU-Delft, Trencavel.

DE PRAKTIJK
‘Alle informatie in eenvoudige aantrekkelijke
plaatjes? Knappe ontwerper die daar in slaagt.
Maar de eeticon is wel bruikbaar in een groot,
vernieuwend informatiesysteem.’

Een luis met een streep erdoor
‘Ik sta kritisch tegenover de mogelijkheden
van alleen eeticons. Ruim een jaar geleden
heb ik een student begeleid met een afstudeerscriptie. Zij kwam met voorstellen voor een
aantal pictogrammen voor eeticons.
Haar studie zou daarmee te mager worden,
vond ik. Ook omdat wij studenten opleiden
tot ingenieur, niet tot graﬁsch ontwerper.
De vraagstelling moest inhoudelijk steviger
worden. Daarover zijn we gaan nadenken.
De belangrijkste vraag is: wat wil je bereiken?
Dat alle informatie op de etiketten verdwijnt
en terugkomt in eenvoudige, aantrekkelijke
plaatjes? Onmogelijk, de hoeveelheid informatie is niet te vangen in beelden. Het zou
tot een stortvloed aan pictogrammen leiden.
Joden die kosjer eten, willen bijvoorbeeld
weten of een product gekleurd is met luizenbloed. Wat moet je erop zetten? Een luis met
een streep erdoor? Knappe ontwerper die
hier een oplossing voor weet. Want die
plaatjes moeten eenduidig, aantrekkelijk en
informerend zijn. Dan maar minder informatie? Consumenten die allergisch zijn voor

een bepaald E-nummer lezen grondig wat
een product bevat. Ik ben zelf vegetariër, ik
zou erg boos worden als ik niet meer zou
kunnen achterhalen waar wel, en waar geen
vlees in zit.
De tweede vraag is: wie wil je bereiken?
De massa, die wordt dik, die leeft ongezond.
Het is niet reëel te denken dat je de massa
bereikt. Maar ik denk dat vrijwel iedereen in
Nederland redelijk weet wat wel en niet
gezond is. Grote delen van de bevolking zijn
alleen niet geïnteresseerd in gezondheid,
zij willen goedkope producten. Misschien dat
je een aantal belangrijke stoffen in beelden
zou kunnen vangen. Energierijke producten,
suikers. Stuit je op nog een probleem: hoe wil
je de gevolgen van die producten weergeven?
Een dik poppetje? Rotte tanden? Welke fabrikant wenst er op de achterkant van zijn product een rij rotten tanden te zien? Daar zul je
geen medewerking voor krijgen.
Goed, we gaan ervan uit dat we er toch in
slagen de leveranciers zover te krijgen.
Volgende vraag: werkt het? Waarschijnlijk niet.

Kijk naar de tabak. Toen in Nederland de pakjes werden bedrukt met: ‘Roken vermindert
de potentie’, ‘Roken vermindert de kans op
zwangerschap’, begonnen scholieren de
pakjes te sparen: ‘Heb jij voor mij een verminderde potentie?’ ‘Ja, als ik van jou een
verouderde huid krijg.’ Je kunt mensen niet
dwingen een gezond leven te leiden. Het is
zelfs ethisch dubieus dat te willen proberen.
Heeft niet iedereen het recht te kiezen voor
zijn eigen levensstijl?
De eeticon is wel beperkt bruikbaar in een
veel groter, vernieuwend informatiesysteem,
dat misschien tien procent meer consumenten
ertoe zal verleiden zich iets meer te verdiepen
in de samenstelling van het eten dat ze kopen.
Andere onderdelen van zo’n informatiesysteem
zouden intelligente schappen kunnen zijn,
bijvoorbeeld met een display, waarop je met
een eenvoudig apparaat informatie kunt lezen.
Of telefoontjes waarmee je barcodes kunt
scannen. Met informatiezuilen in de winkels
en het internet onder handbereik voor uitgebreidere informatie over het gescande

product. Now we are talking. Nu bereik je ook
een heel andere groep: de early adopters.
Dat zijn consumenten die iets te besteden
hebben, en het heerlijk vinden met de nieuwste
technologische vindingen aan de haal te gaan.
En als die groep een uitvinding accepteert,
volgt de massa vanzelf. Maar of de eeticon
op zich binnen dit informatiesysteem een
belangrijke rol vervult, betwijfel ik.’
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HET CONCEPT
Wie grootschalige doorbraken wil forceren heeft
kennis nodig. Niet alleen academische kennis, ook
praktische kennis. ‘Het ‘Kennisnetwerk Systeeminnovaties’ (KSI) brengt een wisselwerking tot
stand tussen de ontwikkelaars en de gebruikers
van kennis.’

Kennis is meer dan een technologisch foefje
In het voorjaar van 2004 heeft ICES-KIS1
het businessplan van het ‘Kennisnetwerk
Systeeminnovaties’ (KSI) gehonoreerd.
Dit plan is tot stand gekomen door binnen een
netwerk samen te werken met onderzoekers
en organisaties die zich richten op en werken
aan systeeminnovaties: integrale, sectoroverschrijdende vernieuwingen die tot grootschalige, fundamentele veranderingen kunnen
leiden. Met het plan wordt beoogd tot een
nationaal kennis- en competentiecentrum
te komen op het gebied van ‘Transities naar
een duurzame samenleving’. Ook InnovatieNetwerk leverde een bijdrage aan het plan van
het KSI, dat bestaat uit zo’n vijftig praktijkgeoriënteerde onderzoekers die werken aan
kennis over bijvoorbeeld instrumenten om
systeeminnovaties te initiëren, begeleiden,
monitoren en evalueren.

Richt InnovatieNetwerk zich op het
binnenhalen van overheidsgeld?
Nou, als een van de organisaties die in het
leven zijn geroepen om systeeminnovaties van
1

de grond te krijgen, hebben wij het initiatief
mede genomen om het plan te (laten) ontwikkelen en er vooral in de beginfase aan
bijgedragen. Omdat wij ons richten op systeemvernieuwingen die complexe problemen binnen
de groene ruimte, landbouw en voeding duurzaam moeten helpen oplossen, konden we bijvoorbeeld aangeven dat we behoefte hadden
aan betere kennis over systeeminnovaties en
het aanjagen daarvan. Daarnaast wilden wij
onze ervaringskennis met het werken aan
systeeminnovaties in dit nieuwe netwerk delen,
zodat anderen daarop kunnen reﬂecteren en
ervan kunnen leren.
Om een onderzoeksprogramma uit te voeren,
heb je wel geld nodig. Die ICES-KIS-gelden
zijn bedoeld om de zogeheten kennisinfrastructuren te verbeteren. Hoe kom je aan
kennis? Hoe valt dat goed te verspreiden?
Hoe breng je een wisselwerking tot stand
tussen degenen die kennis ontwikkelen en
degenen die kennis benutten? Die vragen
gelden ook voor kennis over systeeminnovaties,
ingrijpende omslagen naar nieuwe systemen.

ICES: Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking; KIS: Kennisinfrastructuur

Wat kan zo’n nationaal kennis- en
competentiecentrum aan systeeminnovaties bijdragen?
De wetenschap heeft de praktijk nodig om
wetenschappelijke kennisontwikkeling te
kunnen richten op de juiste vragen en om
theoretische modellen te kunnen toetsen.
De praktijk heeft wetenschappelijke kennisontwikkeling nodig om goede antwoorden
te kunnen vinden op vragen die zich bij vernieuwingen voordoen en om hanteerbare,
beproefde methoden te achterhalen waarmee
die vernieuwingen aangejaagd en begeleid
kunnen worden. Kortom, een intensievere
wisselwerking tussen theorie en praktijk is
een voorwaarde om tot systeeminnovaties
te komen.

Een open deur.
Zou je hopen. In de praktijk blijkt wetenschappelijke en ervaringskennis over systeeminnovaties en het aanjagen daarvan slecht
gedeeld en toegepast te worden. Bovendien
houdt niet slechts één discipline zich bezig
met kennis over vernieuwen, systeeminnovaties en transities. Er blijkt net zo goed een
voorziening nodig te zijn om de uiteenlopende
disciplines te laten samenwerken, als om
wetenschappelijke kennis met ervaringskennis te combineren. Je moet groepen echt
in een netwerk laten samenwerken.

Voor wat voor soort kennis stellen jullie je
als ervaringsdeskundigen dan open?
Bijvoorbeeld voor het inzicht dat wij ons niet
vooral met technologische ontwikkelingen
moeten bezighouden die veelal kennisgedreven zijn.

Klinkt als een raadsel.
Product en productieprocessen worden vaak
op een kennisgedreven manier vernieuwd.
Dan duwt de kennis: eerst een technologisch
foefje bedenken, dan het foefje uitwerken tot
een nieuw product, en vervolgens omstandigheden creëren in de praktijk waarin zo’n
product optimaal kan worden uitgebaat.
De complexe problemen binnen de groene
ruimte, landbouw, waterbeheer en gezondheidszorg zijn door kennisgedreven vernieuwing ontstaan zonder dat er oog was voor de
negatieve maatschappelijke gevolgen ervan.
Vallen dus niet op te lossen met louter kennisgedreven vernieuwing en louter technologische
ontwikkelingen. InnovatieNetwerk moet
daarom niet alleen vertrouwen op dit soort
vernieuwingstrajecten, maar ook zoeken naar
heel andere wegen die tot de noodzakelijke
vernieuwing kunnen leiden.
InnovatieNetwerk werkt met onder andere de volgende
partijen samen aan dit concept: Universiteiten van Maastricht,
Eindhoven en Amsterdam, Competentie Centrum Transities,
Energieonderzoek Centrum Nederland, Habiforum, KLICT,

Samenwerken om het samenwerken.
Nee, verschillende programma’s worden juist
opgezet om de kennisinfrastructuur voor speciﬁeke terreinen, zoals ruimtegebruik en agroproductie, te verbeteren. Heel kort gezegd,
komt het erop neer dat in die programma’s
bijvoorbeeld niet louter natuurwetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld en gebruikt, maar
ook kennis uit de alfa- en gammawetenschappen. Het ‘Kennisnetwerk Systeeminnovaties’
beoogt aan juist dat soort programma’s kennis
te leveren over het werken met kennis uit
verschillende disciplines en over hoe je ervoor
kunt zorgen dat die disciplinaire kennis
gedeeld gaat worden. Zodoende kan het KSI
ook een organisatie als InnovatieNetwerk
helpen om het werk beter te doen.

ministerie van VROM, Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling,
TNO, TransForum Agro & Groen, Transumo, Prisma & Partners,
PSIBouw.

JOHN GRIN

HOOGLERAAR SYSTEEMINNOVATIES
AAN UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN
MEDEDIRECTEUR KSI

DE PRAKTIJK
Wat zijn systeeminnovaties? Hoe komen ze tot
stand? Wie hebben ermee te maken? Welke kennis
heb je ervoor nodig? Typisch vragen voor het
‘Kennisnetwerk Systeeminnovaties’ (KSI).

Inzicht in systeemvernieuwing
‘Het ‘Kennisnetwerk Systeeminnovaties’ (KSI)
bestudeert systeeminnovaties en transities
met de bedoeling ze wetenschappelijk beter
te begrijpen en er in de praktijk beter mee
aan de slag te gaan. Het KSI heeft drie poten.
Johan Schot, hoogleraar sociale technologie
geschiedenis in Eindhoven onderzoekt historische systeeminnovaties. Wat gebeurde er
bijvoorbeeld bij de overgang van zeilschepen
naar stoomschepen? De tweede poot wordt
vormgegeven door Jan Rotmans. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam en kijkt vooral naar de samenhang
en dynamiek van de economische, ecologische
en sociale aspecten van transities en systeeminnovaties. Tenslotte geef ik leiding aan het
deelprogramma ‘Governancestudies’.
Bij ‘governance’ gaan we ervan uit dat een
reeks van actoren gezamenlijk richting geven
aan een maatschappelijke ontwikkeling: marktpartijen, maatschappelijke organisaties,
bestuurders, wetenschappers.
Een wezenlijk kenmerk van ons sterk interdisciplinaire onderzoeksprogramma is dat

het funderende kennis oplevert en tegelijkertijd inzicht biedt in de praktijk van al die
partijen. Daarom willen we ook graag samenwerken met mensen uit de praktijk. Zo hebben
we – samen met VROM, Senter-Novem en TNO
– in Utrecht een competentiecentrum voor
transities opgericht dat als taak heeft leerprocessen tussen wetenschappers en meer
praktisch ingestelde mensen te analyseren.
In dit competentiecentrum wil ik het Monitoring en Evaluatie Project (MEP) inbrengen.
Daarbij hebben we in kaart gebracht hoe
InnovatieNetwerk zijn werk doet. Dat heeft
twee doelen: bij InnovatieNetwerk een leerproces op gang te brengen, en andere wetenschappers en praktijkorganisaties gebruik
kunnen laten maken van hun ervaring.
Om die doelen te bereiken, hebben we de staf
van InnovatieNetwerk intensief betrokken bij
onze eigen reﬂecties, tijdens thematische
stafbijeenkomsten en studiedagen.
Daarnaast is er een boekje gepubliceerd over
het MEP-project, dat centraal stond op een
studiedag voor mensen van buiten Innovatie-

Netwerk, die wat wilden opsteken van deze
aanpak.
Ik heb de indruk dat alle staﬂeden wel iets
gehad hebben aan onze evaluaties en suggesties. Wat en hoeveel ze zich ervan hebben
aangetrokken verschilt per persoon, en,
dat vind ik belangrijk: in de tijd. De bereidheid
en het vermogen van de staﬂeden te praten
over de sterke en zwakke kanten van hun
werk – en dus het lerend vermogen van de
organisatie - is in de loop der tijd toegenomen.
Natuurlijk, er zijn verschillen tussen de projectleiders. De een is meer geïnteresseerd in de
proceskant van een project, en zal dan ook
van nature gericht zijn op de gang van zaken,
de ander is meer geïnteresseerd in de inhoud,
en zal zich van nature meer richten op de
uitkomst dan op het proces.
De inhoudelijke kant van InnovatieNetwerk
heb ik altijd een sterk punt gevonden.
Zij weten hoe de sector landbouw en groen
in elkaar steekt. Alleen als je deskundig bent,
je materie onder de knie hebt, kun je op
strategische wijze nieuwe oplossingen ver-

zinnen. Daarnaast weet InnovatieNetwerk
welke spelers belangrijk zijn en hoe onderlinge
verhoudingen liggen. Handig, want systeeminnovaties kun je niet in je eentje tot stand
brengen. Daarvoor heb je boeren, burgers en
buitenlui nodig, die niet zitten te wachten op
grote veranderingen.
Om ze toch bij je projecten te betrekken,
moet je buiten de gangbare denkkaders
treden. Daarvoor is het noodzakelijk grote
deskundigheid te verkrijgen over de gang
van zaken, over het veranderingsproces.
Wij denken inzicht te hebben verkregen over
zulke processen, waardoor InnovatieNetwerk
zijn werk beter kan doen.’
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