You’ve got mail!

Anders communiceren in het cluster Verduurzaming Productie & Transitie
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You’ve got mail!
Geert van der Peet, programmamanager Verduurzaming Productie & Transitie
Van Winston Churchill wordt beweerd dat hij van zijn staf zulke bondige informatie wenste, dat die op
de binnenkant van een sigarenbandje zou passen. ‘We know the enemy, we share our strategy. Just
give me Who, What and Where.’ Die ultieme beknoptheid is ons (nog) niet gelukt, maar het ‘wie, wat,
waar’ brengen we wel in praktijk. In deze brochure maakt u kennis met onze mensen, wat ze deden (in
2006) en met wie, en waar precies menskracht en middelen zijn ingezet. Feitelijk is de boodschap van
‘You’ve got mail’: geen dikke rapporten, geen taaie statistieken, maar een dynamisch en persoonlijk
betrokken verslag van hoe Wageningen UR - gedelegeerd opdrachtgever namens LNV - een gewenste
beweging in de agrosector realiseert.
Van vitaal belang bij veranderingstrajecten zoals die
binnen het cluster Verduurzaming Productie & Transitie (VPT) is communicatie. En het vinden van nieuwe
vormen om verbinding tot stand te brengen. Het gaat
om kennismaking in tweeërlei zin: wie zijn er eigenlijk
allemaal betrokken (‘stakeholders’)? En wat bedenken
we om een innovatief systeem van landbouw te
ontwikkelen dat duurzaam is en toekomst biedt?

Bij die toenadering en alliantievorming passen ook
andere, experimentele en eigentijdse vormen van
communicatie. Vormen die bijdragen aan kennismaking, kennisdeling, kennisdoorstroom en –versnelling.
Informeren wordt formeren, dicteren verandert in dialogiseren, rapporteren wordt communiceren. Partijen
schuiven om de tafel en komen tot een gezamenlijke
uitdaging.

Beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en
marktpartijen zijn in zo’n proces niet tot elkaar veroordeeld, maar bij elkaar gebaat. Geen beter onderzoek
dan één dat bijdraagt aan praktische relevantie; geen
krachtiger beleid dan wanneer het gevoed is door gegevens en gedragen wordt door degenen die het gaan
doen. We moeten dus met onze neus uit de boeken
en met onze voeten in de aarde!

Aan het motto van het recente Regeerakkoord ‘Samen
werken, samen leven’ koppel ik graag een adagium
dat van Wageningen UR mag worden verwacht:
samen leren ... Dat vraagt om korte communicatielijnen, snelheid van handelen, betrokkenheid en
gevoel. Kortom: You’ve got mail. The medium is the
message!
Lelystad, maart 2007
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“Duurzaam bijblijven?
Bezoek
dan onze websites:
www.verantwoordeveeho
uderij.nl.”
www.syscope.nl en natu
urlijk
wwww.kennisonline.nl”
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jop.kipp@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:

bezoek Spyker-autofabriek!

vandaag

Jop Kipp
bezoek Spyker-autofabriek
9-2-2007
tiny aerts; piet broekharst; nico van ruijten
geert.vanderpeet@wur.nl

Beste mensen,
Mijn opa had als een van de eersten in Nederland een SPYKER. Dit automerk begon als
ambacht en doet inmiddels, uitgerust met een Ferrari-motor, mee in de Formule 1.
Het lijkt me een mooie metafoor voor onze sector - de glastuinbouw: economisch
gezien een factor van formaat, maar gehandicapt door teveel individuele en daardoor
kleinschalige innovaties. Dat willen we breder trekken. Door ervaringskennis en theoretische kennis samen te laten optrekken, kunnen we een tempoversnelling voor de
gehele sector realiseren.
Ik organiseer ter inspiratie een rondleiding door de SPYKER-fabriek. Mail even een datum waarop jullie kunnen ... Nog suggesties wie dit ook niet zou mogen missen?
Met hartelijke groet,
Jop Kipp
Themaleider Systeeminnovaties geïntegreerde bedekte teelten
_____________________________________________________________
I am out of ofﬁce till Monday February 26th, 2007.
For urgent messages please contact Marga de Vries; Marga.deVries@wur.nl
tel +31 174 636 864
_____________________________________________________________
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‘Inventies zijn niet meteen innovaties, dat vraagt tijd.’
Jop Kipp over Systeeminnovaties geïntegreerde beschermde teelten
‘Ik zou graag zien dat kennis een geïntegreerd onderdeel wordt van de glastuinbouw’, zegt Jop Kipp,
verantwoordelijk voor het thema Systeeminnovaties geïntegreerde beschermde teelten binnen het cluster Verduurzaming Productie & Transitie (VPT). Maar dat gaat maar heel geleidelijk. Vanouds kent de
sector namelijk zijn eigen “gesloten systeem” van ondernemers die zich prima en bij voorkeur redden
zonder inmenging van derden, laat staan de overheid. De attitude toch vaak een spagaat: mooi dat er
een tas met geld voor innovaties is, maar niet te snel graag, want dan worden ze wet!
‘Lange tijd is de glastuinbouw een beetje het stiefkind
van het landbouwbeleid geweest’, zegt Kipp, maar
onder het vorige kabinet zijn er goeie stappen gezet.
Het ministerie loopt nu harder voor transitie dan
de sector zelf als het gaat om een samenhangende
aanpak.’ Speerpunten in het thema zijn onder meer
komen tot een duurzame glastuinbouw in relatie tot
energie en milieu, de versterking van de verbinding
tussen tuinders, markt en consument, en het leren
innoveren. Dat wil zeggen: het breed trekken van kennisontwikkeling en de doorstroom daarvan zodat de
sector in zijn geheel duurzamer gaat produceren.
Regionale stadskas of mondiale duurkas?
‘In 2006 hebben we op die punten zeker winst
geboekt’, aldus Kipp. ‘Er is een nieuw semi-gesloten
kasconcept in de markt gezet, in samenwerking
met automatiseerder. Bij een biologische teler loopt
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inmiddels een testfase voor deze kas, een systeem
dat bruikbaar is in bestaande kassen. Uit het vorige
innovatieprogramma bleven twee concepten over
om door te ontwikkelen: de Stadskas – bedoeld als
verbinding van sector en samenleving met faciliteiten
als zelfpluk, zorgkas en kaswinkel; en de Duurkas,
die moet tegemoetkomen aan wensen als schaalvergroting, internationalisering, automatisering en de
toepassing van high tech.’ Op weg naar duurzaamheid wordt trouwens de gesloten kas door bestuurlijk
Nederland omarmd als dé grote innovatie van de
glastuinbouw. ‘Inderdaad’, zegt Kipp. ‘De inventie is
gedaan, maar een inventie is nog geen innovatie. Dat
wordt het pas als het daadwerkelijk in praktijk wordt
gebracht en er voor de gebruikers aan alle voorwaarden op het gebied van ruimtelijke en logistieke
kwaliteit is voldaan.’
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“In een transitieproce
s moeten
alle betrokkenen hun
eigen competenties oprekken en
die van
anderen (h)erkennen.”
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‘Ik krijg nu pas door dat je de helft van je budget zou moeten reserveren voor communicatie!’

Netwerken als communicatiekanalen
‘Dragend in onze communicatie en het dynamisch
doorontwikkelen van kennis, zijn onze netwerken’,
stelt Kipp. Een netwerk gewasbescherming kan als
spin off breder draagvlak voor automatisering realiseren; datzelfde geldt voor een netwerk dat bezig is met
energiebesparing in de Gerberateelt, wat uiteindelijk
een parapluplan Botrytes oplevert– de gezamenlijke
aanpak van een plantenziekte.’ Een ander voorbeeld
is het “Californië”-project: Limburgse tuinders die in
2003 een nieuw tuinbouwgebied wilden starten en
dat nu kunnen vlottrekken, dankzij het samenbrengen
van partijen als waterschappen, provincies, toeleveranciers en de technische industrie. Men ervaart zo
de winst van samenwerking en dialoog. De resultaten
van dergelijke trajecten komen op de Syscope-site
en in studieclubavonden, waardoor vernieuwingen
langzaam maar zeker winnen aan terrein. Kipp: ‘Er
gebeuren zoveel leuke dingen in ons programma. Ik
krijg nu pas door dat je de helft van je budget zou
moeten reserveren voor communicatie!’

Tomaat aan roos, kom in roos!
Trots is Kipp op SynErgie, een project waarin 15
Nederlandse top-telers zijn verenigd om zich gezamenlijk te storten op de haalbaarheid van de gesloten
kas. Ze komen eens per zes weken op wisselende
lokaties samen. Het scenario is 2020, de uitdaging
energieneutraal en de teelten uiteenlopend. ‘Dat is
een doorbraak’, stelt Kipp, ‘die dat ándere gesloten
systeem omvergooit: de tomatenteler praat nu met
de rozenkweker – samen nemen ze de sector op
sleep.’ Nuttig zijn ook de eigen bijeenkomsten met de
projectleiders binnen zijn thema. Wat dat betreft gooit
Kipp graag de knuppel in het hoenderhok: ‘In deze
transitie vervullen wij de rol van procesbegeleider.
Ook wij leren dat het delen van kennis en resultaten
– zelfs als deze nog niet volledig zijn - inzicht vermeerdert. Maar je moet als gedelegeerd opdrachtgever
uitkijken dat je niet in je eigen mes loopt. Ik heb mijn
mensen niet geselecteerd op proceskennis, maar op
technologische kwaliteiten. Maar wij kunnen pas excelleren in procesbegeleiding als we in onze mensen
investeren.’

Sierk.spoelstra@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:

formaties in de praktijk

vandaag

Sierk Spoelstra
formaties in de praktijk
22-2-2007
herman.snijders@minlnv.nl; john.grin@vakgroeppoliticologie.uva
Jan Wolleswinkel

Heren-collega’s!
De kabinetsformatie ook met interesse gevolgd? Herman Wijffels heeft vooraf de wetenschap goed
bestudeerd en is m.i. in zijn opzet geslaagd om eerst verbindingen te smeden en ze pas daarna bloot te
stellen aan onkunde, sensatie en kritiek. Dat betekent dat de onderhandelingspartners minder kwetsbaar en meer toekomstbestendig zijn.
In het kader van de vraag: Hoe verbinden wij de veehouderij met de samenleving en de toekomst? Hoe
zorgen we gezamenlijk voor een duurzame ontwikkeling van productie, marktpositie en wisselwerking,
stel ik voor Wijffels voorbeeld te volgen. Dus: binnenkort om onze eigen tafel op in de Eemlandhoeve?
Groet,
Sierk Spoelstra
Themaleider Maatschappelijk geaccepteerde veehouderij
P.S. Ik worstel nog met de vraag of we ook met de schrijvende pers aan tafel moeten. Immers, zij construeren mee maar vallen nog erg vaak terug in oude denkpatronen. Graag jullie ideeën hierover.

16.34
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‘In systeeminnovatie staat communicatie centraal.’
Sierk Spoelstra over Maatschappelijk geaccepteerde veehouderij
Wat hebben pluimveehouders, schoolkinderen, provinciebestuurders en aannemers met elkaar te
maken? ‘Alles’, zegt Sierk Spoelstra, themaleider Maatschappelijk Geaccepteerde Veehouderij, ‘als je
tenminste wilt nadenken over een nieuwe verbinding van de landbouw met het sociaal-maatschappelijk leven.’ En dus zette de projectgroep ‘Houden van Hennen’ ze stuk voor stuk aan de slag om na te
denken over behoeften: van henzelf, van hun omgeving en ... van hennen. Want deze laatsten waren de
hoofdrolspelers in een traject dat tot doel had te komen tot andere vormen van houden en behuizing.
Aan de muur hangen inmiddels twee artist impressions die verbeelden hoe je pluimvee op een nieuwe
manier zou kunnen huisvesten. In de stad, of daarbuiten. Maar het gaat niet om de plaatjes. ‘Die dienen
nergens anders toe dan om de mensen nieuwsgierig
te maken en ze ertoe uit te nodigen in die wereld
te stappen’, aldus Spoelstra. ‘Het is een creatieve
inspanning die tot doel heeft inventieve, duurzame
houderijsystemen te ontlokken. Duurzaam wil zeggen,
dat je zaken zoals economie, energie, milieu, arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn in één concept probeert te verenigen. ‘Zo geef je vorm aan een toekomst
waarin voor de veehouderij productie behouden blijft,
marktpositie wordt versterkt en wisselwerking met de
omgeving wordt gestimuleerd. Met een duur woord
noemen wij onze aanpak “reﬂexief interactief ontwerpen”, oftewel RIO.’ Dit laatste met een knipoog naar

¨

& g

o

de conferentie voor duurzame ontwikkeling in 1992
(inderdaad, in Rio).
Samen leren
Reﬂexiviteit op de behoeften van ‘deelactoren, dingen
en dieren’ is volgens Spoelstra cruciaal om tot systeeminnovaties te geraken. ‘Naast bottom up-initiatieven in de praktijk, onderzoeken naar de reductie van
CO2-emissie, en wetenschappelijke innovatietrajecten
om speerpunten voor beleid te kunnen formuleren,
gaat het om visieontwikkeling. Daarin moeten alle
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd: burgers,
consument, politiek, leveranciers en agrarisch
ondernemers. Het identiﬁceren van hun behoeften,
functies benoemen die in deze behoeften voorzien en
van daaruit komen tot een programma van eisen, dat
is de aanpak. In de spanning tussen het
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“We werken aan een
toekomst
waarin productie beho
uden blijft,
marktpositie wordt ve
rsterkt en
wisselwerking met de
omgeving
wordt gestimuleerd.”
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‘De vermaatschappelijking van problemen en de gezamenlijke oplossing ervan maakt onderzoek
betrouwbaarder dan ooit.’

generieke niveau van onderzoek (wat is gewenst en
wat is heilig?) en het speciﬁeke, contextgebonden,
niveau van praktijk (wat is haalbaar?) ontstaat een
reeks van oplossingen. Risicovol én robuust. Anders
gezegd: met meer of minder kans van slagen. Voor
het vinden van oplossingen is het van belang op welk
abstractieniveau je de behoeften formuleert.’
Buitenwereld binnen
In een lerende samenleving is heterogeniteit een plus.
Spoelstra: ‘In onderzoek maken we bewust gebruik
van variatie die er in de praktijk al is. Door verschillende reeds toegepaste werkwijzen in beeld te brengen
kunnen ook anderen er van leren en op voortbouwen.
We proﬁteren van dergelijke variatie. We doen dat bij
boeren die burgers ontvangen op hun bedrijf en door
glazen wanden, rondleidingen en webcams laten zien
hoe het eraan toegaat. In het project Bgood worden
concepten over communicatie en strategieën uit andere sectoren dan de veehouderij opgespoord en aan
de veehouderijsectoer aan geboden. De veehouderij
laat de burgerij zicht krijgen op wat ze doet.’ Media,
kerk, technologie, menswetenschappen en de land-

bouwpraktijk hebben in de optiek van Spoelstra met
elkaar gemeen dat ze alle zoeken naar mogelijkheden
om de aarde op een menswaardige manier na te
laten aan toekomstige generaties.
Eigenaarschap
In zo’n traject is communicatie – het samenbrengen
van partijen - een van je producten. Voor de projecten
Houden van hennen en de Comfort class-stal is dat
gelukt: ondernemers en ketenpartijen zijn samen verantwoordelijk, en dus tot eigenaar gemaakt. Bijzonder
was ook de workshop Pers en Publicity. Spoelstra:
‘De media stelden vraagtekens bij de invulling van
onze rol als co-designers van beleid. Ze verweten
ons een missionarisachtige betrokkenheid die haaks
zou staan op objectiviteit en betrouwbaarheid van
onderzoek. Systeeminnovatie geldt echter voor iedereen: loskomen uit traditionele beelden en attitudes.
Door de vermaatschappelijking van problemen en
de gezamenlijke oplossing ervan wordt onderzoek
betrouwbaarder dan ooit.

andries.visser@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:

Clinic schaatscoach Gerard Kemkers

vandaag

Andries Visser
Clinic schaatscoach Gerard Kemkers
14-2-2007
ineke.bakker@minvrom.nl; m.e.p.dierkx@minv&w.nl; a.v.d.zande@minlnv.nl

Beste beleidsmakers/collega’s,
We hebben directies voor natuur, platteland en landbouw bij LNV, specialisten op het gebied van milieu en biodiversiteit bij VROM en kenners over inrichting, infrastructuur en water bij V&W. We zijn
goed toegerust voor onze eigen doelen, maar leidt dat ook tot een optimaal platteland? Kunnen we
(nog) meer integreren? En wat levert dat dan op?
Ik moest daaraan denken toen ik genoot van de recente WK-resultaten van de Nederlandse TVMschaatsploeg. Een ploeg waarvan bekend is dat ze verschillende specialismen in huis hebben:
krachttrainers, mentale coaches, fysiotherapeuten en belangenbehartigers.
Schaatscoach Gerard Kemkers is bereid voor ons een clinic te verzorgen. Met name rond de vraag
hoe integratie van verschillende deskundigheden tot topprestaties kan leiden. Het lijkt mij een
unieke kans voor input uit onverwachte hoek. Tip mij svp wie jullie daarbij willen hebben, dan zet ik
eea in gang.
Groet,
Andries Visser
Themaleider Multifunctionele bedrijfssystemen.

12.39

‘Wie zijn ideeën durft te delen, verdubbelt zijn
mogelijkheden.’ Andries Visser over Multifunctionele Bedrijfssystemen
Andries Visser, themaleider Multifunctionele Bedrijfssystemen, is een overtuigd voorstander van kennisdeling. Daarom participeren in zijn thema verschillende LNV directies, maar ook marktpartijen,
maatschappelijke organisaties en agrarische ondernemers. Drive is het leggen van verbindingen om
gezamenlijk een beweging te creëren die economisch nut, maatschappelijke baat en persoonlijke groei
voor de landbouw in balans brengt. Ook op de lange termijn. In 2006 resulteerde dat onder meer in
een uitgebreidere beleidsruimte voor multifunctionele landbouw, mogelijk uitmondend in een Task
Force.
Het vinden van nieuwe functionaliteiten voor het traditionele boerenbedrijf is een vorm van verduurzaming’,
stelt Visser. ‘Door nieuwe product-marktcombinaties
aan te boren, leg je de toekomst open en verbreed
je de mogelijkheden voor voortbestaan. De transitie
zit ‘m daarnaast onder meer ook in het feit dat je
honoreert dat boeren ondernemers zijn. Ze betrekken
bij de beleidsontwikkeling en medeverantwoordelijk
maken, levert de beste partners op in de strijd voor
people, proﬁt and planet. ‘Iemand heeft ooit gezegd:
dat “waar de stad verschijnt, de landbouw verdwijnt”
– dat is precies de vraag waar we binnen ons thema
mee bezig zijn: is dat zo, en is dat nodig of zelfs
wenselijk?’
Protectionisme niet nodig
Anders kijken is een eerste vereiste. Zie je boeren
uitsluitend als producenten van voedsel, of ook als
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leveranciers van diensten? Hoe kunnen ze bijdragen
aan een leefbare stad? Wat kan hun rol zijn bij het in
standhouden van natuur en cultuur? ‘Daarover zijn
we in gesprek met elkaar, daarin experimenteren we
met concrete projecten, daarover gaan workshops en
studie-tweedaagsen. Met als inzet de voortdurende en
noodzakelijke wisselwerking tussen beleid en praktijk,
tussen vraag en aanbod, tussen ruimte en tijd’, benadrukt Visser. ‘Kennisontwikkeling loopt zo via bottom
up gedragen initiatieven van pioniers, innovaties
door spontane inspanningen van mensen die durven
veranderen. Van de pioniers in onze projecten heb ik
geleerd dat protectionisme niet hoeft. De angst dat
een investering alleen een smaldeel ten goede zou
komen is niet nodig. Het betreft hier ondernemers die
willen dat de hele sector proﬁteert van inzichten tot
verandering. Ze willen risico’s lopen omdat ze ergens
in geloven en delen gedreven hun ervaringen.
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“Wie innovaties wil door
voeren,
moet ook zelf durven
innoveren.”
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‘Draagvlak en participatie krijg je pas als je dingen eerst tot een gezamenlijk probleem maakt.’

Mede daardoor kan de landbouw nieuwe, duurzame
verbindingen aan. Met zorg, met recreatie, met
educatie en met natuurbeheer.

Wie het denken over dingen wil veranderen, moet ook
anders durven zijn. Anders gezegd: wie innovaties wil
doorvoeren, moet zelf willen innoveren.’

Geef je doel een smoel!
Als het gaat om de communicatie wordt er binnen
het thema Multifunctionele Bedrijfssystemen vaak en
vooral gekozen voor verrassende concepten. Zo werd
de verantwoording over de vorige onderzoeksperiode,
naast de gebruikelijke rapportage gedaan met een
spel, vooral gericht op debat en discussie over dit
onderwerp. ‘Je wilt namelijk niet dat iets in de la
verdwijnt, maar ter tafel komt en bijdraagt aan een
gezamenlijk en duurzaam debat’, zegt Visser. ‘Ook
in onze berichtgeving, verslaglegging of informatieoverdracht proberen we daarom multifunctioneel te
zijn. Eind vorig jaar wilden we de vernieuwing in ons
thema onder de aandacht brengen bij de verschillende gebruikers. Dit hebben we gedaan door de diverse
projecten persoonlijk te maken en ze het gezicht te
geven van de ondernemers. Door onze pioniers te
promoten in een bureaukalender, staan “we” letterlijk
het hele jaar op de agenda van de beleidsmakers. En
gaan de boeren desgewenst als “added bonus” per
ansichtkaart het hele land door.

Daadkracht en creativiteit
Twee projecten binnen zijn thema illustreren volgens
Visser dat creativiteit en daadkracht helpen om
beweging te genereren. Waardewerken, een netwerk
van 20 ondernemers die hun droom van duurzaamheid in praktijk hebben gebracht. Samen met anderen
hebben ze zich gecommitteerd aan het opstellen van
een beleidsagenda om de multifunctionele landbouw
als een volwaardige variant verder te ontwikkelen. En
het project Koe & Cultuur – een creatief containerbegrip voor onderzoeken naar bodemdaling en
natuurgras, of eendenkroos als koeienvoer. Visser:
‘Je kunt natuurlijk in technologische termen dit soort
onderzoeken entameren, maar ze ook proﬁleren
vanuit een gezamenlijke behoefte om de koe als
cultuurdrager te behouden in een gebied dat onder
druk staat. Draagvlak en participatie krijg je pas als
je dingen eerst tot een gezamenlijk probleem maakt.
Dát moet helder zijn, dichtbij gebracht worden – ook
in taal – en vervolgens zonder al te veel regelgeving
vooraf daadkrachtig bij de kop worden gepakt.’

bert.lotz@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:

NIPO onderzoek acceptatie gentech in Nederland

vandaag

01.59

Bert Lotz
NIPO onderzoek acceptatie gentech in Nederland
27-2-2007
j.h.satter@minlnv.nl; hanneke.bresser@minvrom.nl; p.hijma@hpa.agro.nl

Beste Jaap, Hanneke en Pieter,
Het zal jullie vast niet zijn ontgaan: volgens het vandaag gepubliceerde TNS NIPO-onderzoek heeft bijna
driekwart van de Nederlanders geen bezwaren tegen genetisch gemodiﬁceerd voedsel als het daardoor
gezonder wordt. En 62% van de bevolking vindt het onder bepaalde omstandigheden acceptabel om genetische gewassen te modiﬁceren zodat minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden. Ik denk dat
deze cijfers een duidelijke steun zijn voor het Nederlandse biotechnologiebeleid ‘Kansen verantwoord en
zorgvuldig benutten’. En het past natuurlijk ook goed bij het lopende coëxistentie-onderzoek waarin we onder praktijkomstandigheden toetsen of genetische gemodiﬁceerde maïs probleemloos geteeld kan worden in
de buurt van niet gemodiﬁceerde maïs. Dit onderzoek maakt het mogelijk dat burgers keuze-vrijheid houden
om wel of geen levensmiddelen te kopen waarin gentech-producten zijn verwerkt. Je begint je dan wel af
te vragen hoe breed de maatschappelijke steun is voor de actievoerders die vorig jaar onze praktijktoetsen
probeerden te vernielen....
Ik werd onlangs geïnterviewd over dit onderzoek. De interviewster wees mij erop dat de wijze waarop jullie als vertegenwoordigers van LNV, VROM en de sectoren en wij vanuit het Wageningen UR nauw contact
hebben en vrijwel dagelijks afstemmen, ook een mooie vorm van ‘coëxistentie’ is. Ik ben het daar helemaal
mee eens en ik denk de effectiviteit van dit beleids-ondersteunend onderzoek daardoor hoog is. Het geeft
ons vanuit het onderzoek erg veel plezier zo te kunnen werken!
Vriendelijke groet,
Bert Lotz
Themaleider Coëxistentie van gangbare biologische en ggo-teelten
Disclaimer
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik door derden
of openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van Wageningen UR is niet toegestaan.

‘Onderzoek is juist bedoeld om angst te voorkomen.’
Bert Lotz over Coëxistentie van gangbare biologische en ggo-teelten
Het afgelopen jaar (2006) was het eerste waarin praktijktoetsen werden uitgevoerd met zogeheten
‘gg-mais’, oftewel: maïs die genetisch gemodiﬁceerd is. In de volksmond gemakkelijk verbasterd tot
‘genetisch gemanipuleerd.’ Jammer’, zegt Bert Lotz, themaleider van het project Coëxistentie van
gangbare biologische en ggo-teelten, ‘want manipulatie heeft bijvoorbaat een negatieve bijklank en er
zijn nogal wat emoties rond dit onderwerp. Dat vereist een evenwichtige, objectieve communicatie’.
Echt gelukkig is hij dan ook niet met de suggestie een ‘smeuïg stukje’ aan zijn thema te wijden.
Het onderzoek is immers een serieuze, wetenschappelijke praktijkproef in het kader van de vraag of en zo
ja, hoe biotechnologie kan bijdragen aan verduurzaming van de landbouw in Nederland en of de burger
daarbij keuzevrijheid blijft behouden. ‘Wereldwijd is al
sprake van zo’n 100 miljoen hectare productiegrond
voor dit type teelten’, aldus Lotz, ‘maar Europa is
nog zoekende. Afzonderlijke landen mogen systemen
opzetten waarin naast genetische gemodiﬁceerde (gg)
gewassen een niet-gg variant wordt verbouwd, zodat
de consument kan kiezen. Eerder hebben we voor
LNV een literatuurstudie uitgevoerd over de effecten
van uitkruising bij verschillende gewassen. Op basis
hiervan hebben de sectoren benodigde isolatie-afstanden afgesproken die het mogelijk maken dat niet-gg
en gg gewassen naast elkaar verbouwd kunnen worden zonder ongewenste vermenging. Deze afspraken
worden nu voor het gewas maïs verder onderbouwd
met praktijktoetsen op zes lokaties.’
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Coëxistentie in de breedte
De coëxistentieproef geldt feitelijk niet alleen voor
de gewassen, maar ook voor de partijen die erbij
betrokken zijn. Hoe managen ze een vreedzaam
samen optrekken in dit onderzoek en een zorgvuldige
bewaking van de resultaten? ‘Er is een Stuurgroep
ingericht, waarin verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. LTO Nederland, het Platform aarde, boer en
consument, Plantum NL en Biologica en als waarnemer de ministeries LNV en VROM’, aldus Lotz. ‘Het is
misschien wel typisch Nederlands dat deze sectoren
gezamenlijk tot afspraken komen. Maar er zijn ook
zorgen. We ervaren weerstand van bijvoorbeeld sommige biologische boeren en een bepaalde groep van
actievoerders, die bang zijn dat er schade optreedt.
Maar het onderzoek is er juist op gericht om schade
te voorkomen. En eventuele angsten met objectieve
resultaten weg te nemen.’ Dat laatste weegt zwaar
voor de ras-onderzoeker Lotz. ‘Mijn ideaal is dat we
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“Over isolatie-afstand
en kun je
overleggen, maar de
onafhankelijkheid van ons onde
rzoek is
non negotiable.”
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‘We kunnen à la minute toetsen of dat wat we doen bijdraagt aan bruikbaarheid.’

op grond van onze resultaten alle actoren een goed
onderbouwde volgende stap kunnen laten zetten in de
afspraken rond coëxistentie. En dat we zo vertrouwen
winnen voor het Nederlandse biotechnologiebeleid.’
Communiceren onder regie
‘Juist vanwege de weerstand, zijn we terughoudend
in onze communicatie en brengen alleen iets naar
buiten in overleg met de stuurgroep’, stelt Lotz. ‘Als
het gaat om de communicatie van de resultaten
berust de regie dus bij de voorzitter die afkomstig is
van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA). Onder
aanvoering van het HPA sturen de sectoren het onderzoek aan. Zij gaan straks de resultaten gebruiken. De
directies Communicatie van de betrokken ministeries
zijn uiteraard ook betrokken bij de communicatie
naar buiten. Het is onze taak goed onderzoek te
doen en daarbij een optimale match te maken met
de onderzoeksvraag. En vooral: voortdurend zorgen
voor afstemming met de opdrachtgever en de
voorzitter van de stuurgroep. Er is dagelijks contact
en die interactie zorgt voor een geweldige vorm van
beleidsondersteuning. We kunnen à la minute toetsen
of dat wat we doen bijdraagt aan bruikbaarheid. Of
bepaalde maatregelen treffen die nou eenmaal horen
bij veldwerk en wisselende (weers)omstandigheden.

We schromen niet om over en weer aan te geven als
het anders moet.’ Intensieve interne interactie en
communicatie onder regie naar buiten, is dus het
devies bij de voortgang van de proeven, die in 2008
moeten zijn afgerond.
... soms groot in het nieuws
‘Het afgelopen jaar is bij de eerste zaai van onze
proefgewassen actie gevoerd door milieuactivisten’,
zegt Lotz. ‘En werd de suggestie gewekt dat wij ons
voor het karretje van anderen lieten spannen. Toen
hebben we in overleg met de stuurgroep breed de
publiciteit gezocht; met paginagrote artikelen in NRCnext en het Agrarisch Dagblad over de achtergronden
en rollen van betrokkenen. Tevens verschenen er vele
kleinere stukjes in de andere dagbladen. Wij mogen in
een proces van kennisontwikkeling niet de dupe worden van een gebrek aan kennis bij anderen. Ik word
giftig als men suggereert dat je niet onafhankelijk
bent. Ik ervaar een enorme betrokkenheid bij het project, maar ik ben eerst en vooral een wetenschapper.
Je kunt mij ‘s nachts om twee uur bellen, en ik sta
klaar voor de stuurgroep en de betrokken ministeries.
Maar we wijken geen millimeter van de onafhankelijke
kaders.’

ben.meijer@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Vredepeel-voorjaarsexcursie

vandaag

Ben Meijer
Vredepeel-voorjaarsexcursie
12-2-2007
j.haanstra@lto.nl; woutvandebor@aocterra.nl; jpjansen@aoclimburg.nl
janvandewijnboom@minlinv.nl

Beste Jan, Jaap, Wout en Jan Pieter,
Niet alleen marktpartijen zijn van belang bij verduurzamingsinitiatieven, maar, zo stellen we voortdurend, ook de ondernemers van morgen. Daarom die nadrukkelijke verbinding met het onderwijs, in
theorie en praktijk. Kennis die onbelemmerd doorstroomt in nieuwe generaties.
Ik forward jullie de gedachte van de projectleider van het innovatieproject Nutriënten-waterproof. M.i.
een aansprekend voorbeeld van hoe we grip krijgen op de emissie-problematiek en dankzij doorgaande
vernieuwing en interventies uiteindelijk schoon en stromend water overhouden. We denken aan een
voorjaarsexcursie naar het project. Het zou misschien leuk zijn als ook het onderwijs (lees: de studenten) een rol kregen tijdens deze dag. Wat vinden jullie? Bel binnenkort voor een brainstorm.
Vriendelijke groet,
Ben Meijer
Themaleider Systeeminnovaties geïntegreerde open teelten

14.10

‘Ondernemers boven hun eigen maaiveld uittillen, dat
is wat we doen.’ Ben Meijer over Systeeminnovatie Geïntegreerde open teelten
Als themaleider Geïntegreerde open teelten is Ben Meijer er behoorlijk in geslaagd de ver-wegproblematiek van verduurzaming dichtbij huis te brengen. Bijvoorbeeld in Lelystad, waar om de hoek van
zijn werkplek De Smaak van Morgen verrees: een mix van aantrekkelijke, geïntegreerd en biologisch
geteelde consumptie- en bloeigewassen die de burger tot aankoop moet verleiden. Studenten worden
bovendien ingezet bij het ontwikkelen van nieuwe concepten zoals vermarkting, zodat duurzaam
verbouwen en verhandelen voor de toekomstige sectorgeneratie de gewoonste zaak ter wereld wordt ...
‘Binnen ons thema spelen drie belangrijke duurzaamheidsknelpunten een rol’, aldus Meijer. We hebben
het over gewasbescherming, bodembeheer en
nutriëntenproblematiek. Het onderzoeksprogramma
balanceert voortdurend tussen langetermijn-denken
en kortetermijn-doen. Op praktijkbedrijven bedienen
we dat laatste, zoals in Telen met toekomst. Met de
innovatieprojecten De smaak van morgen, Nutriënten
waterproof en Topsoil+ zitten we meer op de lange
termijn vraagstukken. Daar omheen hebben we
netwerken en klankbordgroepen geïnstalleerd om over
initiatieven en resultaten mee te denken en draagvlak
te creëren. Van het grootste belang daarbij is dat alle
participanten verder leren kijken dan hun eigen neus
lang is. Letterlijk boven hun eigen maaiveld durven
uitkijken.’
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Kennisnemen = kennis maken
In de onderzoekssfeer wordt veel gedaan aan de inzet
van maatregelen en middelen die moeten bijdragen
aan verduurzaming. ‘Maar’, stelt Meijer resoluut,
’om tot verdere verduurzaming te komen is transitie
minstens zo belangrijk. En dat is een proces waarbij
een beweging in de gehele sector moet leiden tot
gedragsverandering van alle individuele betrokkenen.
Boeren, maar ook de partijen die bij hem op het erf
komen moeten kennis nemen van de problematiek,
die met elkaar delen, daarin onderscheiden belangen
onderkennen en die tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken. In zo’n setting van commitment
worden nieuwe kennis en producten ontwikkeld en
vooruitgang geboekt. De kracht van het project Telen
met Toekomst is het toepassen van de zogenaamde
best practices van geïntegreerde gewasbescherming
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“Verduurzaming moet
niet topdown worden opgelegd
maar wortel schieten in de sect
or zelf.”
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‘We moeten met menskracht en middelen investeren in de dialoog.’

en bemesting in de praktijk. Dat doen we samen met
de partners van het convenant Gewasbescherming en
andere instanties. De vergemeenschappelijking van
een probleem wijst steeds nieuwe partijen aan die er
‘iets’ mee moeten. Praat je over gewasbescherming,
dan gaat het opeens niet meer alleen om productie,
maar ook om de factor arbeid of mechanisatie en
dan blijkt dat kennis over de inzet van middelen bij
spuitwerk en onkruidbestrijding ook moet doorstromen richting loonwerkers.’
Leren met toekomst
‘Mijn droom is om de landbouw voor de lange termijn
een toekomst te garanderen. Maar dan wel één die
niet top down wordt opgelegd, maar die wortelt in de
sector zelf. Dus moet je zaaien en daar kun je niet
vroeg genoeg mee beginnen. Daarom hebben we in
2006 ook ﬂinke stappen gezet richting een koppeling
met het onderwijs. De pilot Leren met toekomst – als
pendant van Telen met toekomst - springt in het gat
van het weggevallen OVO-drieluik. Samen met twee
AOC’s geven we nu een impuls aan het plant- en
dieronderwijs die de link legt tussen ondernemen,
onderzoeken en onderwijzen en die verder gaat dan
stageplaatsbemiddeling en certiﬁcering van stagebedrijven. Praktijkbedrijven worden ondersteund in een

ontwikkeling naar preferente leerbedrijven waar leerlingen en studenten de competenties kunnen ontwikkelen op weg naar de ondernemers van de toekomst.
Tegelijkertijd wordt ook aan de onderwijskant gewerkt
aan deze nieuwe vorm van competentie-ontwikkeling,
waar het boerenbedrijf een schakelplaats wordt in
de kennisketen en de agrarisch ondernemer zich als
coach of mentor proﬁleert.’
Innovatie-organisatie akkerbouw i.o.
Verduurzaming en transitie vormen een dynamisch
duo waarbij communicatie de trait d’ union moet
zijn. Volgens Meijer betekent dat ‘niet gelijk vanuit de
inhoud in discussie gaan of je eigen onderzoek proberen door te drukken, maar luisteren en elkaar serieus
nemen, en mensen zoeken die in staat zijn partijen
bij elkaar te brengen.’ Een succesje in dat verband
noemt hij de verkenningen die in 2006 zijn gedaan
om te komen tot de oprichting van een Innovatieorganisatie voor de akkerbouw. ‘Van daaruit moet
een samenhangende visie op zaken als bio-energie,
geo-landbouw en grondstoffen voor nieuwe producten
worden ontwikkeld. Projecten worden daarbij niet alleen ingestoken vanuit de techniek, maar meer vanuit
de dialoog. Daarin moet met menskracht en middelen
worden geïnvesteerd.’

hans.hopster@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:

Aandeelhoudersvergadering!?
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Hans Hopster
Aandeelhoudersvergadering!?
28-2-2007
gerda.verburg@minlnv.nl; opinieendebat@nrc.nl; j.staman@rathenau.nl
luc.vanhoof@wur.nl

L.S.
Als enige lector Welzijn van Dieren in dit land feliciteer ik ons allen graag met een unicum: voor het
eerst in de geschiedenis is het welzijn van dieren een prominent thema bij de verkiezingen. Het thema
Dierenwelzijn is zelfs terug te vinden op de pagina’s 21 en 22 van het Regeerakkoord Balkenende IV.
Wat mij betreft een blijk van bewustwording dat het dier in onze samenleving een intrinsieke waarde
heeft en niet uitsluitend een instrumentele. Nu nog de consument bewegen daar een ﬁnanciële waardering tegenover te stellen.
Ik nodig u daarom uit tot het organiseren van een maatschappelijke aandeelhoudersvergadering. Ik
denk aan Felix Merites of Paradiso in Amsterdam? Onder leiding van Jan Staman, Rathenau Intituut?
Graag jullie ideeën per mail!
Hans Hopster
Themaleider en lector Dierenwelzijn

Dr. ing. Hans Hopster
Themaleider: Dierenwelzijn
Animal Sciences Group Wageningen UR, Division Animal Sciences, Wageningen
University and Research Centre, Edelhertweg 15, P.O. Box 65, 8200 AB, Lelystad
T: 0320 238206 M: 06 517 577 81
E-mail: hans.hopster@wur.nl
internet: www.asg.wur.nl
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‘Niks is voor de eeuwigheid; we moeten stappen blijven
zetten.’
Hans Hopster over Dierenwelzijn
Het Beter-leven-label, een “sterrenstelsel” dat door de Dierenbescherming is geïntroduceerd om vlees
als meer of minder diervriendelijk aan te merken, is voor Hans Hopster duidelijk een stap in de goede
richting. Maar als themaleider (én lector) Dierenwelzijn, een unieke combinatie, ziet hij liever nog veel
meer publiek-private initiatieven om bij dierlijke productie aan maatschappelijke waarden een kaartje
te hangen. Ook een prijskaartje. ‘Want vlees is nog steeds een product dat supermarktketens in de
reclame doen om hun gewenste omzet te halen.’
De insteek van zijn thema, dat startte in 2004 en in
2007 wordt afgerond, is dan ook van meet af aan
‘samen werken, samen onderzoek doen’. Zoals naar
de keizersnedeproblematiek bij dikbilrunderen (met
de Federatie Vleesveestamboeken, VRB en BB) of
castratie bij vleesvarkens. Met de pluimveesector
wordt gewerkt aan een Actieplan rond de “makke”
van snavelkappen en verenpikken. ‘Allemaal projecten
waarin we vanuit de gangbare praktijk op zoek zijn
naar ruimte om het welzijn van dieren te verbeteren’,
aldus Hopster. ‘Kwalitatief goed onderzoek met
toepasbare resultaten, die vallen onder de noemer
dierenwelzijn. Maar waarvan de resultaten nog te
weinig worden opgemerkt buiten de kring van directbelanghebbenden of voorlopers in fokkerijkringen.
Het maatschappelijk debat, ook over de vraag hoe
noodzakelijke investeringen voor een beter dierenwelzijn kunnen worden terugverdiend, moet veel breder

˚

π

€

¢

worden gevoerd. Met name met partijen die tot op
heden geen gesprekspartner waren, zoals inwoners
uit de randstad, ouders met opgroeiende kinderen en
jongvolwassenen’
Wij/zij-denken doorbreken
Het tij lijkt te keren nu er meer dan ooit maatschappelijke aandacht is voor dierenwelzijn, zelfs resulterend
in een politieke partij. Hopster nuanceert:’ Dat biedt
zeker perspectieven, maar ik wil de discussie vooral
laten gaan over de vraag naar de verhouding stad en
platteland. Die is uit balans: 85% van het oppervlak
van Nederland bestaat uit platteland, 1% is er voor
zijn broodwinning op aangewezen. De overige 99%
heeft er niet of nauwelijks afﬁniteit mee maar wel een
mening over, al dan niet door de media aangereikt.
Dat leidt tot wij/zij-denken en misvattingen.’ Een kijkje
over de schutting zou de kloof en de cultuurverschil-
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“Het debat over welzi
jn van
dieren is erbij gebaat
, als je
spreekt met degene
met wie je
nooit praat!”
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‘Beter weten is beter eten: we moeten investeren in goede communicatie, eerlijke prijzen en eigen
verantwoordelijkheid.’

len tussen stad en platteland volgens Hopster kunnen
dichten: ‘Dan zou kunnen blijken dat de omgang met
dieren wellicht helemaal niet zo verschillend is, maar
vooral de beleving ervan. Kennis daarover kan een
andere wending geven aan beleidsdiscussies over
schaalvergroting of diversiﬁcatie als opties voor de
rentabiliteit van het platteland.’
I have a dream ...
Welzijn is een kwaliteitsaspect van voedsel, dat ook
gewoon zo benoemd moet worden. ‘Mijn droom
is dat sector en overheid actiever worden op die
bewustwording’, stelt Hopster. ‘Dan kan de discussie
van dit moment breder worden gevoerd dan alleen
over voedselveiligheid en overgewicht. Slechts 10
tot 12 % van ons inkomen wordt besteed aan eten.
De consument moet wakker worden als het gaat om
voedsel en de kwaliteit ervan. En daarvoor ook in de
zak willen tasten. Mijn handen jeuken om lesprogramma’s te ontwikkelen. Om de jeugd te gaan betrekken
bij de oorsprong van producten en de omstandigheden waaronder ze worden gemaakt. Onder het motto:
Beter weten, beter eten! Willen we die omslag effectief
maken, dan moeten we investeren in goede communicatie, eerlijke prijzen en eigen verantwoordelijkheid.’

Stap voor stap
Grote winst is geboekt met het project Welzijnsmonitor voor vleeskalveren. ‘Dit is nadrukkelijk een initiatief
van de sector zelf, het is hún project’, aldus Hopster.
Door de samenwerking met de vleeskalverintegraties,
de veevoedingsindustrie, de Dierenbescherming ,
de KNMvD, LTO en de wetenschap ligt er straks een
goed onderbouwde claim voor dierenwelzijn. Fors inzetten op co-ﬁnanciering van projecten vanuit LNV en
de productschappen is daarom zijn devies. ‘Het helpt
om je samen “eigenaar” te weten en om vrijblijvende
betrokkenheid te reduceren.’ Wageningen UR weet
wat haar te doen staat: als uitvoerder van wettelijke
taken, zoals infectiediagnostiek, als beleidsondersteuner, bijvoorbeeld in het project “Couperen van
schapestaarten” en als ontwikkelaar van strategische
kennis in de Kennisbasis, zodat de waan van de dag
niet het onderzoek domineert. En last but not least
als onderzoeker. ‘Want’ zegt Hopster, ‘hoe precies is
vast te stellen hoe dieren hun leven ervaren, blijft een
uitermate boeiende uitdaging’. De systematiek voor
het evalueren van dierenwelzijn zal met de ontwikkeling van nieuwe kennis opnieuw aanpassingen vergen.
Er is niks voor de eeuwigheid geregeld, we zullen
altijd weer een volgende stap moeten zetten.’

luc.van.hoof@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:

haast geboden: maatschappelijk debat 2
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Luc van Hoof
haast geboden: maatschappelijk debat 2
2-3-2007
gerda verburg@minlnv.nl; bdaalder@worldonline.nl; visbond@euronet.nl
hans.hopster@wur.nl

Geachte minister, beste voormannen visserij!
Ik wil graag aansluiten bij het initiatief van mijn collega Hopster, voor een publiek debat. Ik weet trouwens niet of het raadzaam is dat gezamenlijk te doen; Hans richt zich toch op een bredere doelgroep
dan visserij. In ons debat moet het gaan om de verschillende rollen van partijen: terugtredende overheid, delegeren naar de sector, en de vraag naar de invloed van belanghebbenden en belangstellenden.
Haast is geboden. Als de overheid en de sector ervoor kiezen om gevangen te blijven zitten in een traditioneel netwerk van overheid, beroepsgroep en milieubeweging, dan worden we binnenkort ongewild
ingehaald door maatschappelijke kleurenblindheid: een Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen of de
ANWB, die roepen dat blauw groen moet. Of andersom.
Z.s.m. dus zoveel mogelijk kleuren bij elkaar. Ik maak mij zorgen!
Hoogachtend,
Luc van Hoof
Themaleider Maatschappelijk beheerste visserij

15.15

‘Het visserijdebat moet niet op zee blijven maar voet aan
grond krijgen!’ Luc van Hoof over Maatschappelijk beheerste visserij
Luc van Hoof is binnen het cluster VPT themaleider Maatschappelijk beheerste visserij. Hij noemt het
zelf een ‘merkwaardig dossier binnen de agro-sector’, als erfenis van een voormalig ministerie Landbouw en Visserij. En in omvang net zo bescheiden als de dropindustrie of champignonnenkweek. Toch
kan hij er zich behoorlijk over opwinden. ‘Of je het nou met een duur woord transitie noemt, of spaghetti, waar het om gaat is dat het debat over de visserij gevangen zit in traditie. We moeten vanuit een
langetermijn-visie aan de slag met toekomst, dus duurzaamheid. En zo’n debat vraagt dan mogelijk om
meer dan alleen input van direct-belanghebbenden.
Maatschappelijk verantwoord betekent dat de aanvliegroute voor verduurzaming over drie banen moet
gaan: economisch, ecologisch en sociaal. Van Hoof:
‘Vanuit economisch oogpunt is transitie dringend
nodig. Enerzijds omdat het een energie-afhankelijke
bedrijfstak is, anderzijds omdat het product vis
opereert in de wereldmarkt en in Europa met quota
en visserijbeleid redelijk is klem gezet. Ecologisch
rijst het vraagstuk van de teruglopende visstanden,
terwijl er nog steeds een hoop vis is en we niet helder
hebben welke mechanismen allemaal een rol spelen
in het marine-ecosysteem. De visserij is niet per
deﬁnitie de “kill-factor” en het moet dus al helemaal
niet als een geïsoleerd probleem worden beschouwd.
Maatschappelijk gezien is er al evenzeer sprake van
een spanningsveld: de beroepsgroep is qua omvang
een ‘nichemarkt’ – er werken zo’n 10.000 mensen
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in – maar elke beperkingsmaatregel raakt in het hart
van hun bestaan. Daarentegen stijgt het product in
populariteit dankzij de Omega-3-hype, dus de vraag
van de consument neemt toe. Er kan dus gewoon
niet langer sprake zijn van een overheid die de koers
zet met sturende wet- of regelgeving. Er moet een
visie groeien waarbij de sector en zijn stakeholders
betrokken zijn.’
Van gekibbeling naar visie
Terughoudendheid aan overheidskant als het gaat
om ingrijpen, conform het huidige adagium, is dus
belangrijk. Evenals een sterk geproﬁleerde rol als
faciliteerder. ‘We hebben het dan over het inrichten
van andere managementmodellen binnen de visserij
én over een onderzoeksagenda waarin technologische
vernieuwingen het beleid een nieuwe richting op
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“Het mag niet zo zijn
dat een single issue-beweging als
de IUCN
een te grote vinger in
de pap
heeft.”

!

k

d

÷

‘Laten we afspreken dat we blijer zijn met een langetermijnbeleid dan met compensatiesubsidies.’

kunnen sturen’, zegt Van Hoof. ‘Beleid dat de visserij
tot onderdeel maakt van een totaalvisie op de vragen
rond een levend maritiem ecosysteem, natuurlijke
hulpbronnen, internationale vaarwaters, gezondheid,
milieu, natuurbeleving, duurzaam oogsten en de
maatschappelijke positie van de beroepsgroep. De
discussie pendelt nu op een te smal spoor tussen
de regelgevers in Brussel en de milieubeweging in
Nederland, met de sector “stuck in between”. In
plaats van een verantwoorde brede discussie, beperkt
die zich nu nog tot gekibbeling over visstandbeheer
en visserijbeheer. Hoe dan ook is het merkwaardig
dat een single issue-beweging als het WereldNatuurFonds of de IUCN meer recht van spreken heeft dan
de consument of andere ketenpartijen.’
Gezamenlijk probleem
Vanuit het ondersteuningsprogramma wordt eraan
gewerkt om de sector een bewuste emancipatie te
laten doormaken. Daarnaast wordt een adequaat
monitoringbeleid opgezet door middel van onderzoek
en door de toepassing van innovatieve technieken.
Van Hoof: ‘Bedenk wel dat voor het investeren in de
pulskor, een alternatief tuig voor de hevig bekritiseerde boomkorvisserij, er per scheepje zo’n 400.000
euro is gemoeid! De grote trawlervloten en de kleinere
kotterschepen moeten samen en met anderen om de

tafel. Niet om gedwongen een oplossing te zoeken,
maar om eerst eens met elkaar het probleem te deﬁniëren. En laten we in dat proces gewoon afspreken
dat we blijer zijn met een langetermijnbeleid dan met
compensatiesubsidies. In dat communicatietraject
moet het - bij wijze van spreken - mogelijk zijn dat
mensen uit Maastricht meepraten over maaswijdtes,
elektriciens over een pulskor, en de hobbyvisser over
kweek-en sportvisserij op de Noordzee!’, aldus Van
Hoof.
Parels vissen ...
Vier verschillende onderzoeksprojecten draaien in het
LNV-programma, medegeﬁnancierd door de EU. Een
pareltje daarin is DEGREE, een proef met een vangstmethode op basis van een elektrische puls, waardoor
sleepnetten met zware kettingen niet langer de bodem
beschadigen en schepen met een lager vermogen
kunnen uitvaren. Twee andere projecten trekken het
visserijbeleid in een ander perspectief: Klimaatverandering en de invloed op visserij en “Noordzee en
ruimtelijke ordening. ‘Ze dragen bij aan een meer coherente aanpak van verduurzamingsinitiatieven’, aldus
Van Hoof. ‘Dat, en natuurlijk onze recente omdoping
tot Wageningen Imares ... waardoor we programmatisch werk kunnen maken van systeeminnovatie!’

ben.vosman@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:
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Ben Vosman
advertentie studiemiddag
27-2-2007
boerderij en nieuwe oogst agrarisch dagblad LET OP e-mailadres invoegen!
j.m.brand@minlnv.nl;Gert.Eshuis@minvrom.nl

Geachte redacties,
Medio 2007 willen we een aantal studiemiddagen functionele agrobiodiversiteit (FAB) organiseren, op
verschillende locaties in het land. Agrobiodiversiteit kan een belangrijke bijdrage aan verduurzaming
van de landbouw leveren. Het is de meest natuurlijke en milieuvriendelijke manier van gewasbescherming.
Nog te weinig akkerbouwers/vollegrondsgroentetelers maken gebruik van FAB. Velen weten zelfs niet
eens van het bestaan. Ook spitst de discussie zich vaak toe op kosten. De cursusmiddagen zijn anders
van karakter: het gaat om kennis. En dan vooral om het leren herkennen van de natuurlijke hulptroepen in de strijd tegen plaaginsecten. Agrarisch ondernemer en columnist Cees Schelling, enthousiast
voorstander van de toepassing van FAB, heeft zijn medewerking hieraan toegezegd.
Met jullie overleg ik graag over een wervende advertentiecampagne voor deze cursusmiddagen en de
mogelijkheid hieraan redactioneel vervolg te geven met een serie artikelen. Ik neem hierover zsm telefonisch contact op.
Met vriendelijke groet,
Ben Vosman
Themaleider Agrobiodiversiteit
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‘Het benutten van biodiversiteit is een enorme kans.’
Ben Vosman over Functionele agrobiodiversiteit
Een strijd die mooi is. En wáár kan zijn. Zo zou je de relatie tussen plaaginsecten en hun natuurlijke
vijanden kunnen noemen, wanneer ze elkaar treffen op de akkers en tussen de gewassen. Mooi, omdat
de balans tussen de verschillende soorten onder meer betekent dat “chemische bestrijdingsmiddelen”
voor gezonde aardappels, granen of kool niet per se meer nodig zijn. Mooi ook, omdat het aanleggen
van bloemrijke akkerranden als decor voor deze strijd oogstrelend is. En wáár, omdat het werkt! Ben
Vosman, themaleider van het programma Agrobiodiversiteit, hoopt dat meer boeren zich daarvan in
de praktijk laten overtuigen.
‘Met een grootschaliger toepassing van Functionele
agrobiodiversiteit (FAB) sla je twee vliegen in één
klap - al is dat in dit verband misschien een beetje
een rare uitdrukking’, lacht Vosman: ‘Je zet in op
een meer natuurlijke ziekte en plaagwering en draagt
daardoor bij aan een zo minimaal en verantwoord
mogelijke inzet van chemische gewasbescherming en
dus aan een meer duurzame landbouw. Tegelijkertijd
help je om een afkalvende ecologische structuur
weer op te bouwen en te zorgen voor een terugkeer
van soorten in het landschap. Mijn boodschap is dus
dat er voor alle partijen een enorme kans ligt in het
benutten van biodiversiteit. Als je bedenkt dat 70%
van het Nederlandse landschap in eigendom is bij de
boeren, dan ligt daar de sleutel voor een levensvatbare aanpak op de langere termijn.’
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In de mix ...
Vosmans dag bestaat uit het coördineren van
onderzoek. Plaagregulatie in gewassen in relatie
tot de structuur van het landschap is er één van,
maar ook de invloed van teeltmaatregelen op de
bodemgezondheid. Een speelveld waarin naast
diverse praktijk- en onderzoeksinstellingen en ook
de overheid zijn rol pakt, onder verantwoordelijkheid
van de ministeries LNV en VROM. ‘Binnen de normen
die de overheid stelt aangaande milieu-, water- en
bodemkwaliteit geven partijen elk hun eigen gevolg
aan die normering. Het bedrijfsleven komt met
minder schadelijke bestrijdingsmiddelen. LTO heeft
FAB opgepikt als zíjn initiatief’, aldus Vosman. ‘Het is
een van de manieren om tot ziekte en plaagwering en
dus gezondere gewassen te komen. Wanneer je de

q

2

2

0

“Het is moeilijker om
op een
goede manier onkruid
te telen
dan het te verdelgen.”
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‘Functionele agrobiodiversiteit zou als concept in het onderwijscurriculum moeten worden opgenomen.’

zuiver-biologische landbouw even buiten beschouwing
laat, zoeken wij het in de mix. Die mix bestaat dan
bijvoorbeeld uit veredeling, waarbij je de eigenschappen van planten zo aanpast dat ze minder gevoelig
worden voor ziekten en insecten. Maar als dat nodig
is, moet ook sporadisch corrigerend spuitwerk met
milieu-vriendelijke middelen kunnen, als aanvulling op
de FAB-strategie.’
Gezamenlijke ordening
In die mix spelen ook nog andere factoren een rol. Zoals de infrastructuur en inrichting van het landschap.
Het FAB-project Hoeksche Waard brengt, sinds de
start in 2005, functionele agrobiodiversiteit in praktijk.
Vijf boeren die, samen met anderen, waaronder
provincievertegenwoordigers en waterschappen, een
gezamenlijk bewustwordingsproces doormaken en
hun normale bedrijfsvoering hebben ingericht op de
FAB-“grondbeginselen”. ‘Het is een leerproces’, aldus
Vosman, ‘Je moet leren in je rassenkeuze rekening
te houden met het feit dat je natuurlijk vijanden wilt
benutten. Als een rups gaat knagen aan een koolblad,
scheidt die kool vanzelf geurstoffen af om natuurlijke
vijanden aan te trekken. Je moet ook leren hoe je
die natuurlijke vijanden kunt faciliteren, bijvoorbeeld
door te zorgen voor goede overwinteringsplaatsen

en voldoende nectar. Dit alles betekent dat je je
bedrijfsomgeving aanpast om je hulptroepen blijvend
aan je te binden; van het aanleggen van bloemrijke
akkerranden of houtwallen tot het in stand houden
van natuurlijke bebossing.
Kosten-batenanalyse
In de communicatie is het afgelopen jaar veel
gedaan om de voordelen van FAB wijd en zijd te
verbreiden.‘We hebben open dagen georganiseerd en
workshops’, zegt Vosman. ‘En één van de deelnemers
heeft met een column in de Nieuwe Oogst verslag
gedaan van zijn bevindingen. Nu moeten er ook
andere lijntjes worden gelegd. Bijvoorbeeld naar het
onderwijs, waarin FAB als concept in het curriculum
moet worden opgenomen, zodat het straks bij de
nieuwe generatie boeren common practice wordt. En
we zullen forser moeten inzetten op de economische
haalbaarheid, door het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Aanleg van FAB-waardige
bloemenstroken op de akkers van de boeren leidt wel
tot een productieverlies van een procent of 5. Om nog
maar te zwijgen van de extra inspanning die nodig is
om dit aantrekkelijk (on)kruid op de juiste manier te
telen.’

maarten.vrolijk@wur.nl

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
CC:

ijsje eten bij Caring Dairy, of...?
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Maarten Vrolijk
IJsje eten bij Caring Dairy, of ...?
7-2-2007
mevrouw G. Verburg -nog checken!!!

Excellentie,
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe functie. Ik wens u veel succes en vooral plezier met alle werkzaamheden. Wij willen u graag kennis laten maken met een relatief nieuw onderzoeksprogramma: Netwerken
in de Veehouderij. Een prachtig voorbeeld van nieuwe verbindingen tussen praktijk en onderzoek en van
vraagsturing door de praktijk waardoor de strategische ruimte van veehouders vergroot wordt. Eén van de
belangrijke activiteiten is het stelselmatig vergroten van de kans op onverwachte ontmoetingen.
Daarom willen u graag uitnodigen om het enthousiasme van alle netwerkdeelnemers te ervaren. Dat kan
bijvoorbeeld bij het netwerk ‘Caring Dairy’ waar veehouders duurzaam melk produceren, met o.m. het
bekende Ben & Jerry-ijs als resultaat. Of in het netwerk: Leren, een kleiniggeitje, een initiatief van geitenhouders om een duurzame samenwerking met het onderwijs te realiseren. Of bij de ondernemers die zich
gezamenlijk sterk maken voor gezonde paardenmelk. U mag het zeggen! Meer over deze en ruim 55 andere
netwerken leest u op www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken.
Hoogachtend,
Maarten Vrolijk
Themaleider Netwerken in de veehouderij
Animal Sciences Group van Wageningen UR
Divisie Veehouderij
Postbus 65
8200 AB Lelystad
T: 0320-293404
F: 0320-238050
M: 06-51710058
bezoekadres: Edelhertweg 15, 8219 PH Lelystad
e-mail: maarten.vrolijk@wur.nl
internet: www.asg.wur.nl
internet: www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken

‘Netwerken is de kans op onverwachte ontmoetingen
vergroten!’
Maarten Vrolijk over Netwerken in de veehouderij
Vertaalde John F. Kennedy zijn verbondenheid aan een stad ooit met de beroemde zin “Ich bin ein Berliner”, zo aarzelt Maarten Vrolijk, themaleider Netwerken in de veehouderij, geen moment om zich te
identiﬁceren met waar hij voor staat: ‘Wat wij doen, dat bén ik ten voeten uit. Een netwerker, iemand
die doet wat bij hem past en vanuit die rol verbindingen zoekt, waardoor we gezamenlijke doelen beter
kunnen realiseren. Niet ieder voor zich, niet vanuit het brede collectief gedacht, maar vanuit kleinere,
slagvaardige netwerken.’ Het legt de deelnemers geen windeieren, zo leren de ervaringen van de afgelopen jaren. Netwerken in de veehouderij is een prachtig voorbeeld van een onderzoeksprogramma
dat past in de lijn van LNV: van zorgen voor naar zorgen dat.
Voor Vrolijk is die omslag cruciaal voor verandering.
Niet alleen in de sector, maar voor iedereen die
daarbij betrokken is. Onderzoekers worden zo ook
procesbegeleiders, agrarisch ondernemers tot mede
architecten van de toekomst. Samen werken ze aan
transitie. ‘Het vraagt van alle partijen dat ze zich
bewust worden van elkaars nieuwe rollen. En het
geeft ruimte om daaraan persoonlijk en interactief
invulling te geven.’
Geen verzuiling, maar versnelling
Netwerken in de veehouderij zou je ook kunnen zien
als een eigentijdse variant op structuren die vroeger
in verzuilingsverbanden vorm kregen. Coöperaties,
kerkelijke of politieke groeperingen die als segment
een gezamenlijke zaak behartigden.’ Maar de vragen
van vandaag overstijgen het belang van onderschei-
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den groepen. Het gaat om de veehouderij in zijn
totaliteit. Daar zijn niet alleen melkveehouders, varkenshouders, konijnenhouders enzovoorts mee bezig,
daar bemoeien zich ook maatschappelijke partijen
mee, zoals de Dierenbescherming en niet te vergeten
consumenten’, aldus Vrolijk. ‘Wanneer we van elkaars
verwachtingen en intenties weten, dan kunnen we
een versnelling geven aan een gewenst proces in de
richting van een economische en maatschappelijk
verantwoorde veehouderij. Tegelijk zijn de meeste
kennisvragen van tegenwoordig niet van toepassing
voor alle ondernemers in een sector. Er komt steeds
meer behoefte aan contextgebonden kennis co-creatie
naast kennisontwikkeling voor een hele sector. Ook dit
vraagt om samenwerking: tussen ondernemers. Dat
betekent dat we zowel spreken over nieuwe verbindingen tussen veehouders als over nieuwe verbindingen
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‘Mensen moeten zich kwetsbaar durven opstellen en in staat zijn problemen concreet te benoemen.’

tussen veehouders en andere partijen: de kracht van
netwerkaanpak.’
Leerhistorie
Binnen Netwerken in de veehouderij is sprake van
een netwerk als ten minste drie ondernemers en
anderen zich buigen over een strategische vraag. Mobiele stalconcepten, nieuwe manieren van ﬁnancieren
van grondfondsen, snellere ziektesignalering – het zijn
onderwerpen waar agrarisch ondernemers met elkaar
én samen met anderen mee aan de slag gaan. Onder
begeleiding van onderzoekers die het proces begeleiden, de voortgang monitoren, helpen om nieuwe
verbindingen te realiseren en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Maar die ook zorgen voor
een wetenschappelijke onderbouwing van bewezen
methodes waarlangs transitie kan geschieden, zodat
ze bruikbaar worden voor anderen. ‘Voorbeelden
daarvan zijn de Netwerkanalyse, de Innovatiespiraal,
de Coherentiecirkel en de Leerhistorie, vertelt Vrolijk.
‘Deze laatste methode helpt om het leerproces in en
tussen netwerken te versnellen en om beter te kunnen verantwoorden wat de netwerk- en programmaresultaten zijn. De eerste resultaten die deze methode
binnen Netwerken in de Veehouderij oplevert zijn in
april 2007 beschikbaar.

BN’ers voor de communicatie
Er zijn wel randvoorwaarden aan de werking van een
netwerk. Vrolijk: ‘Mensen moeten zich kwetsbaar durven opstellen, een doel ook daadwerkelijk samen willen realiseren en in staat zijn problemen concreet te
benoemen. Baanbrekend voorbeeld is wat mij betreft
het particulier initiatief van vijf melkveehouders om
samen één bedrijf te starten en zeer leerzaam verkennend bezig zijn met onderwerpen als schaalgrootte,
ﬁnancieringsvormen, en de sociale en karakterologische componenten die daarmee gemoeid zijn. Of het
varkenshouderijnetwerk, dat dankzij de gezamenlijke
aanpak van een speciﬁek probleem de inmiddels
internationaal erkende ‘Doe de klauwencheck’ in het
leven riep. Van onszelf uit ben ik erg te spreken over
Netwerken on Tour, waarmee we ook de verschillende
netwerken van elkaar laten leren. Een BN’er betekent
bij ons dan ook “bekende netwerker”. De winst die ik
het afgelopen jaar waarneem, is een groeiend besef
dat we met elkaar muren kunnen slechten, (hoeft niet
persé tot aan de fundering), dat er tussen onderzoekers, bedrijfsleven en veehouders meer begrip
ontstaat over elkaars (nieuwe) rollen, dat ik veel glimmende mensen zie en o ja: dat er ook aansprekende
inhoudelijke resultaten worden geboekt!’

info@whatels.nl
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Onderwerp:
Datum:
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nog wat laatste details
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info@whatels.nl
Nog wat laatste details!
2-3-2007
geert.vanderpeet@wur.nl
mieke@rondomcom.nl; emiel@cartoonkantoor.nl

Beste Geert,
Het is gelukt!
Ik hoop dat je een enthousiaste mailuitwisseling gaat krijgen met alle ontvangers van ‘You’ve got mail!’
Het was erg leuk eraan mee te werken.
Nog een klein laatste dingetje: Wil je de deﬁnitieve versie het colofon even goedkeuren? Het gaat om de
volgende gegevens:
• Deze brochure is een uitgave van Wageningen UR, Geert van der Peet Programmamanager Verduurzming Productie & Transitie (VPT)
• Concept, tekst en realisatie: WhatElsProjecten en Rondom Communicatie
• Vormgeving: Cartoonkantoor (Emiel Geerdink)
• Druk: USP, Utrecht
• Fotograﬁe Wageningen UR
Hartelijke groet,
Els
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