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1. Internship details & reflection
1.1. Zoöp
This internship has taken place over a period of 5 ½ months at Zoöp. Zoöp is a project initiated
by Klaas Kuitenbrouwer and developed at Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. The Zoöp model
is developed by a large group of ecologists, legal experts, designers, artists, philosophers,
and entrepreneurs. Zoöp is short for Zoöperation, referring to cooperation with zoë (Greek for
life). Zoöp is both a learning process and a governance model that safeguards the interests of
all life within organisations. Cooperation between human and other-than-human life is central
therein. An organisation that decides to become a Zoöp dedicates itself to becoming
ecologically regenerative and making the interests of nonhuman life part of their decision
making by installing a Speaker for the Living as advisor and board observer in their
organisation. This Speaker for the Living acts as a representative for the interests and voices
of other-than-human life. In this way, the interests of nonhuman life are included in the
operational decision making of the organisation.
The Zoöp model consists of three distinct bodies with their own responsibilities and functions:
Zoöps, the Zoönomic Foundation, and the Zoönomic Institute. Zoöps are organisations that
receive the Zoöp licence by dedicating themselves to becoming ecologically regenerative and
assigning a Board Observer Seat to the Zoönomic Foundation, which delegates a Speaker for
the Living. The sole task of the Zoönomic Foundation is to represent the voices of nonhuman
life within the operational and physical sphere of Zoöps. Finally,the Zoönomic Institute
supports the Zoönomic Foundation and all Zoöps with expertise and knowledge. It is the
foundation for the broader Zoönomic movement, a growing network of Zoöps that collaborate
and share knowledge.
For organisations, dedicating themselves to becoming ecologically regenerative means
performing a baseline assessment and committing to the Zoönomic Annual Cycle. The
baseline assessment is done over the whole of the physical and operational domain of the
Zoöp. This also includes legal conditions, as well as economic and social dimensions and
relationships. Every year, a Zoöp sets specific regenerative goals and utilises transparent
methods and instruments to measure, visualise, and communicate its ecological
developments.

1.2. Internship topic within Forest and Nature Conservation
Within my internship, I have worked on helping set up the (online) Zoöp knowledge system. I
focused on how ecological developments within Zoöps can be measured and made legible
through various (combinations of) instruments and methods. Another term that was used for
ecological developments was quality of life. How this can be understood, measured, and
communicated is a very relevant topic within Forest and Nature Conservation. This inquiry
cannot be limited to a single discipline. It includes considerations on what quality of life entails
and critical reflections on the underlying assumptions in measuring it. Zoöps are in essence
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human-inclusive ecosystems and humans can therefore not be considered as separate from
them.
This topic therefore plays an interesting role within the broader Spare vs. Share debate within
Forest and Nature Conservation. This debate is centred around the question whether
conservation should be done through sparing land (by expanding protected areas) or sharing
land (by combining various land uses with conservation practices). The sparing approach also
includes the intensification of agriculture as a means for freeing up space for protected areas
(Watson et al., 2018). It therefore aims to separate human land use and conservation practices
and optimise both as much as possible. The sharing approach on the other hand argues for
nature-inclusivity within human land uses such as agriculture or living spaces (Colloff et al.,
2017). It also calls for small-scale and local production processes. Büscher and Fletcher
(2019) describe two radical conservation movements of sparing and sharing: respectively,
neo-protectionism and new conservationists. Neo-protectionists call for the expansion of
protected areas to at least 50% of the entire planet. They therefore argue for a separation
between humans and nature on a massive global scale. New conservationists on the other
hand argue that ecosystems always change, and that we should embrace human-induced
ecosystemic changes and the possibilities they bring. They therefore move away from ideas
such as wilderness or pristine nature which should be protected and untouched by people
(Büscher and Fletcher, 2019).
Convivial conservation is a conservation approach proposed by Büscher and Fletcher (2019).
They argue that, like new conservationists and unlike neo-protectionists, convivial
conservation aims to move beyond nature/culture dichotomies. Additionally, like neoprotectionists and unlike new conservationists, convivial conservation is critical of rooting
conservation approaches within the existing capitalistic political economy which demands
continual economic growth through increased consumerism. This approach argues for the
building of long-lasting, open-ended, and engaging relationships between humans and
nonhumans as well as ecologies (Büscher and Fletcher, 2019). This also means creating a
value system that forms the foundation of living within ecologies and with nonhumans
(Turnhout et al., 2013).
The Zoöp model can best be understood as grounded within a convivial approach to
conservation. This is relevant for the work I have done within my internship, since the reflection
on different methods and instruments to measure and communicate ecological developments
varies greatly based on the perspective on the ecological system and its relationship to
humans.

1. 3. Internship activities
As explained above, I have worked on helping set up the (online) Zoöp knowledge system.
My primary focus was on developing an inventory of instruments and methods Zoöps can
employ in order to track and communicate their ecological developments. The instruments
and methods vary from each other in a lot of ways (such as scale, knowledge practice, and
function). I will elaborate on this later. The inventorisation consists mainly of already existing
instruments and methods, but there are a few that have been developed (conceptually) within
this internship.
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The inventorisation of instruments and methods was done through online research, interviews,
and brainstorm sessions. First, I did research on the most common instruments and methods
to track ecological developments and reflected on the underlying assumptions on humannature relationships. Based on this, the first structure for discussing the different instruments
and methods was developed (think of considerations such as: how does it work? Who uses
it? What policy goals is it used for? Etc.). Then, I conducted 9 informal interviews with experts
or people who otherwise had knowledge on the application of instruments and methods
(sometimes specific ones and sometimes in general).
Interviewee

Time

Affiliation

Transcribed?

Sander Turnhout

1 hour

Zoöp, SoortenNL, Healthy
Landscapes (Radboud
Universiteit)

yes

Maike van Stiphout

1 hour

Speaker for the Living (Het
Nieuwe Instituut)

yes

Eliane Bakker

1 hour

Lenteland, ToekomstBoeren

yes

Rosa Boone

1 hour

Living Lab OoijpolderGroesbeek

yes

Anne van Leeuwen
& Helen Weeres

2 hours

Bodemzicht (proto-Zoöp)

yes

Hans van der Lans

6 hours (also
excursion at
Ecoplan)

Ecoplan Natuurontwikkeling,
Waildlife, Stichting Kritisch
Bosbeheer

no

Arita Baaijens

3 hours

Taal voor de Toekomst

no

Helen Weeres,
Rosa Boone & Anne
van Leeuwen

Bodemzicht, Living Lab
Ooijpolder-Groesbeek

yes

Leonie van der Plas

Dark Mountain Project, story
teller

partly

Ecoplan Natuurontwikkeling,
Waildlife, Stichting Kritisch
Bosbeheer

no

Hans van der Lans
(second
conversation)

6 hours (also
excursion at
Ecoplan with
Zoöp team)

Transcripts of these interviews (if available) are presented in Annex 3. After conducting and
transcribing these interviews, the structure for discussion (points) of the different instruments
and methods was revised. After this, I started working on the actual inventorisation of the
different instruments and methods.
Other internship activities included:
-

Helping translate pieces of text on the website from English to Dutch
Helping set up a structure for training modules for interested parties (see Annex 1)
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-

Promoting Zoöp at SYMBIOSIS BlueCity
Brainstorming on setting up the online knowledge system
- Taking minutes on Zoöp workgroup meeting
- Supervising UCU students

1.4. Reflection & learning goals
Before the start of this internship, I formulated the following personal learning goals, which I
would like to take as starting points to reflect back on my internship.
1. Get a better insight into my career goals (develop career awareness, direction and
exploration of vocation).
As my first longer-term work experience, this internship definitely has been very helpful to me
in terms of career orientation. This internship has confirmed for me that my area of interest
lies in intimate human-’nature’ relationships, as I have focussed on within my study program.
Perhaps a better way of calling it is the relationship between humans and place (and all the
other life within it). Through this internship, I also realised it is important for me to keep
continuously crossing disciplinary boundaries within my work. A job in which I am limited to
‘just’ ecological methods or policy (or something else) will probably not be for me. I therefore
found that realising which things I don’t seek are just as important as realising what I like. In
practical terms, I noticed that I prefer to work not only as part of a team, but also work directly
with other people on the same project, which was not the case most of the time within my
internship work. I don’t mind working on my own at times, but I do enjoy the collaboration with
others and being able to challenge each other and create an output that is a collaborative
effort.
What has proven to be unexpectedly helpful in regard to career exploration, were the
interactions with people working within different organisations or projects, yet connected to
the Zoöp model one way or another. Despite their different areas of expertise, what these
people (including the direct Zoöp team) had in common is that they decided to do things
differently somehow. They were willing to stick their necks out and work according to what
they believed in. This has been very inspiring to me and although I’m not completely sure what
exact job function will be next for me, I have realised I do want my work to be relevant within
a larger movement such as Zoöp. The enthusiasm and drive of (direct and indirect) team
members was infectious and I really enjoyed working on something that was on the forefront
of something that felt very important to me. In a sense, the work within Zoöp really felt like
pioneer work, and I enjoyed the challenges that came with it. Something bold, well-thought
out, and inspirational.
2. Learn to translate and share knowledge in expert- and non-expert contexts.
Translating and sharing knowledge across expert and non-expert contexts is a very useful
skill, especially within work surrounding Zoöp’s knowledge system. A lot of instruments and
methods are developed or shared within expert context, but their relevance and application
has to be translated to non-expert contexts.
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In translation between expert and non-expert contexts, a few important points can be made.
First of all, communities of non-experts, also referred to as laymen, can use the same terms
as experts, without necessarily referring to the same concept (Vaerenbergh, 2010). For
example, a soil ecologist will mean something different with soil quality than a farmer. Soil
quality will be interpreted differently again by someone not working directly with soil. Within
my interviews, it was therefore very important to have clarity between me and my interviewee
about what we were exactly referring to with the terms we were using.
3. Learn to integrate and synthesise knowledge from diverse disciplines and areas of
expertise (and in that sense to be responsible for and adequately represent multiple
perspectives).
This learning goal was daily practice within this internship. The different instruments and
methods I researched were embedded in a variety of different knowledge practices and areas
of expertise. Validation has a different meaning and purpose within ecological soil monitoring
than within amateur bird watching. The attempt to find a common language in which to discuss
this variety of instruments and methods was challenging. In order to cross these boundaries
and integrate knowledge, it was important to make the underlying assumptions explicit.
The weekly work discussions with my Zoöp supervisor were very helpful to me in this regard.
I was able to discuss all my interviews and research findings which helped me make sense of
them from a broader viewpoint. Speaking to and interviewing people from a variety of
disciplinary backgrounds and areas of expertise also helped me a lot with this. I noticed that
the way in which a question was phrased made all the difference. I improved my sensitivity to
this and also paid attention to the reason why a certain phrasing made something make sense
in a certain context or not. In certain situations, the terminology might simply be unfamiliar.
Sometimes it might however also have to do with subtle details in what a certain term includes,
and therefore also excludes. Using certain terms therefore makes sense in a certain context,
also because of the way in which they exclude things from the picture, thereby simplifying it.
Being attentive and transparent about these things makes it possible to see the added value
of a certain discipline (and an instrument or method embedded in it) whilst recognizing the
things that are excluded from the picture.
4. Develop skills to work effectively within formal and informal networks and work
cultures.
This learning goal was important to me because having a role within a work culture was
relatively new for me. Especially within an informal work culture, sensitivity to knowing which
tasks are and are not yours to take on appeared to be very important. Communication and
asking questions were important in learning this. This included being clear about what I
needed at moments. Especially when you are working mostly online, there are less
opportunities to quickly do so in between tasks and you would have to write an email or
message or schedule a call. I learned to do this more quickly so as to not lose time and energy
that I could otherwise direct towards my work.
Another very important aspect I was able to improve in this regard was flexibility. Being flexible
in when to schedule meetings, when to plan my working hours, and when to be somewhere
on location rather than online proved to be very helpful especially within an informal work
culture where these things are less fixed. I didn’t mind this flexibility on my part, and enjoyed
8

the relative freedom in planning my working hours and meetings according to my preferences.
On the other hand, I did find it difficult when also having a role that included planning
collaborative meetings with people (both from inside and outside of the organisation). When
planning such meetings, I was not in the position to ensure those meetings would not be
cancelled or rescheduled. I noticed I found it frustrating to be the ‘middle person’ in setting up
such meetings and informing people of decisions that I had no control over.

All in all, I have really enjoyed my internship and I value the experiences it has given me. I’m
very content that my learning goals and work within Zoöp complemented each other so well.
The internship taught me a lot and also gave me a better insight into my own work-related
preferences. I definitely hope my work has proven to be of value to Zoöp. I think Zoöp has the
potential to change the way we relate to the life around us in a way we desperately need. If I
have been able to contribute something to that, I consider that a very successful achievement
within my internship.

1.5. Reflection for other students
Hi! My name is Linne. I’m a Forest and Nature Conservation master student, and am
currently finishing my internship at Zoöp. Within my studies, I have focused on human-nature
relationships and human-animal interactions specifically. When I came across Zoöp, I
immediately thought it would be the perfect internship opportunity for me based on my
background and interests.
Zoöp is short for Zoöperation, meaning cooperation with zoë (Greek for life). The name
actually captures a lot of what Zoöp is about. In essence, Zoöp is both a learning process
and a governance model that safeguards the interests of all life within organisations.
Cooperation between human and other-than-human life is central therein. An organisation
that decides to become a Zoöp dedicates itself to becoming regenerative and making the
interests of nonhuman life part of their decision making by installing a Speaker for the Living
as advisor and board observer in their organisation.
The Zoöp model was developed at Het Nieuwe Instituut in Rotterdam by a large group of
ecologists, legal experts, designers, artists, philosophers, and entrepreneurs. In my opinion,
this is the strength of the Zoöp model. It is radically ambitious, and at the same time highly
pragmatic and down to earth in its implementation. As an intern at Zoöp, I worked on setting
up the (online) Zoöp knowledge system. I focused on how changes in the quality of life within
Zoöps can be made legible. I was challenged to constantly cross disciplinary boundaries
within my work. I really enjoyed the detailed research on different instruments grounded in a
variety of different knowledge practices, as well as the philosophical and critical reflections
on how quality of life can be defined. The latter also meant considering what assumptions
are underlying in our ways of measuring this quality of life.
Zoöp has a very flexible and informal working environment. The direct team is very small,
which means that as an intern, I was included in the whole process and I worked closely with
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the rest of the team for whom my work was very valuable. They really saw my personal and
academic capabilities, and made sure that I was able to put that to the best of use within my
work whilst also challenging me to step outside my comfort zone.
I would definitely recommend considering Zoöp as an internship possibility. The work
environment is warm and stimulating and the work itself is exciting and challenging. The
most important reason however, I consider to be the Zoöp model and movement itself, which
is incredibly intriguing. It might very well change the way in which we relate to other life
around us on a large scale. As an intern, you have the chance to experience that exciting
journey from the inside and make your contribution to it!

Sources
Büscher, B., & Fletcher, R. (2019). Towards convivial conservation. Conservation & Society,
17(3), 283-296.
Colloff, M. J., Lavorel, S., van Kerkhoff, L. E., Wyborn, C. A., Fazey, I., Gorddard, R., ... &
Degeorges, P. (2017). Transforming conservation science and practice for a postnormal world.
Conservation Biology, 31(5), 1008-1017.
Turnhout, E., C. Wateron, K. Neves, and M. Buizer. 2013. Rethinking biodiversity: from goods
and services to “living with”. Conservation Letters 6(3): 154–161.
Vaerenbergh, L. V. (2010). Writing and Translation in Expert–Non-expert Communication.
Methods, Guidelines and Quality Assessment. Synaps, 24: 13-24.
Watson, J. E., Evans, T., Venter, O., Williams, B., Tulloch, A., Stewart, C., ... & Lindenmayer,
D. (2018). The exceptional value of intact forest ecosystems. Nature ecology & evolution, 2(4),
599-610.
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2. Instruments and methods
2.1. Background
The inventory of instruments and methods was structured through the following guidelines:
What
The instrument or method is described according to which phenomenon it captures or reads
(i.e. the input) and into what form or unit it is translated (i.e. the output). This is often a short
description and may mention technologies that are used.
How to
In this section, the use-application of the instrument or method is described. With accessible
instruments or methods, this section should give a sufficient understanding on how to apply it.
Technologies that are used are described in more detail.
Besides measuring, capturing, or reading something, an instrument or method also always
does something. This section therefore describes how the instrument influences relationships
between bodies within the local setting. This can be very concrete, such as how the instrument
or method actually intervenes in the local environment: does it dig holes? Does it take fish out
of the pond? Etc.
Why
Why is a certain method or instrument meaningful? Why and when does it say something
sensible/meaningful for the Zoöp and its quality of life / social-ecological integrity? This is a
critical reflection that may consider the added value of a certain input (why capture a certain
phenomenon) or reflect on the difference between the input and output. Consider for example
that you would want to get an insight into the soil quality of your Zoöp (input) through a
chemical soil analysis, why would the chemical composition of your soil (output) necessarily
say anything sensible about that? Why is the specific output of an instrument or method
indicative for that which attempts to say something sensible about? It is important to be
transparent about this gap between this so that we do not equalise an indicator with that which
it aims to indicate, of which we then lose sight.
Baseline assessment
Is the instrument or method in question useful to apply during the baseline assessment?
Can be combined with
How might the instrument or method support or collaborate with other instruments or methods
to give a more meaningful insight in what happens at the Zoöp? A certain combination might
be meaningful for a lot of different reasons. For example, certain instruments or methods might
benefit from a combination with another in order to make the output legible, or in order to more
efficiently communicate an output. Another reason for combining instruments is that a certain
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output of an instrument or method may only say something meaningful in combination to
information derived from other instruments or methods.
Furthermore, since an instrument or method always does something, we need to take the
consequences of what we do seriously. This also means accounting for possible adverse
effects that are not always easy to define. For every technology (in the broadest sense of the
word) used, you gain something, but you also lose something (Turnhout, personal
communication, April 12, 2022). How, when, or what is not always clear. Consider
photographing and thereby counting and identifying bird species within a Zoöp. What do we
end up with? Photographs and a certain number indicating the variety of different bird species
that were spotted. But did we ever see the actual birds in the sky or in the three? Did we even
see them with our eyes? In this case, the effects are not entirely clear, but it is never without
consequences. Consider for example the use of computational tools, which can disrupt
practices of situated noticing. Through the guise of objectivity, many (environmental)
conditions can be rendered invisible (Rosén, 2022). Zoöps might therefore use a combination
of specific instruments and methods in order to account for these things. Perhaps a Zoöp
decides to combine this photography instrument with an instrument that perceives birds not
as numbers indicating a biodiversity count, but as specific individuals rooted within a specific
locality. Qualitative and quantitative instruments can therefore complement each other.
Users
This section provides information about the target group of potential users of the instrument
or method. Certain instruments or methods require specific knowledge, qualities, or skills of
the user. Consider these instruments and methods as actual music instruments. They always
produce something with the user, and what it produces sounds different in the hands of a
musician than someone inexperienced with it. The same is true for any instrument or method.
It is true that some instruments or methods are more sensitive to this relationship with its user
(or that the influence is more clear), but it also applies to the interpretation of the output and
the ability to make it legible. The pH level of the soil says more to a soil ecologist or gardener
than someone else for example.
Another important thing to consider here are not the requirements of the user(s), but the
possible influence on them. What skills, qualities, or knowledge do the users develop or lose
by applying the instrument or method. Consider the musical instrument again for example.
The use of the instrument improves the musician’s skill in using it. The effect of the instrument
or method on the user is not always easily defined, and it may depend on a lot of things such
as the context or the combination with other instruments or methods, etc.
Finally, this section considers whether the instrument or method can be used participatively.
If so, in what form? And is there an added value of doing so? This can be either on the output
of the instrument or method or on the influence on the users.
Costs
Estimated cost of instrument/method use.
Time requirement
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Estimated time requirement of instrument/method use.
Tools needed
Tools needed for instrument/method use.
Knowledge practices
Instruments and methods are often developed within a specific knowledge practice or skill
culture. Each knowledge practice or skill culture has their own reference framework with
specific conceptualizations and methods of thinking and knowledge production (Vaerenbergh,
2010). There may be important nuances within the terminology use between different
knowledge practices or expert and non-expert contexts. What a certain term excludes is often
just as important as what it includes. Using certain terms therefore makes sense in a certain
context, also because of the way in which they exclude things from the picture, thereby
simplifying it. In other words, knowledge practices and skill cultures often have their own
implicit ontological and epistemological assumptions. Being attentive and transparent about
these things makes it possible to see the added value of a certain discipline (and an instrument
or method embedded in it) whilst recognizing the things that are excluded from the picture.
Also important to consider here are the policy goals for which an instrument or method is used.
This often says a lot about the difference between the input and the output of an instrument.
Instruments and methods are developed to produce a certain output, but it is important to
consider why a certain indicator is chosen to represent a certain development (such as for
example biodiversity). The reality is very complex, but you choose something that is supposed
to indicate a development which you would like to understand somehow (Turnhout, personal
communication, April 12, 2022). You thereby simplify reality: you want to understand the
biodiversity developments, and choose to look at the incline/decline in number of red-listed
species. You employ an instrument or method that can say something about this. Then, the
interpretation of the output of this instrument or method is complex again: what does it actually
say about biodiversity? It is important to understand the given instrument or method, not just
within its simplification, but also within the larger complex context.
Sources and links
Cited works, used sources of information, and useful links to further information.

Sources
Turnhout, S. (2022, April 12). Personal communication [Personal interview].
Vaerenbergh, L. V. (2010). Writing and Translation in Expert–Non-expert Communication.
Methods, Guidelines and Quality Assessment. Synaps, 24: 13-24.
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2.2. List of instruments & methods
2.2.1 Counting earthworms
What
Counting earthworms in the soil provides an indication of the number of worms in the soil that
are present at a location at a certain time.

How to
You can count earthworms by digging holes of 20 x 20 x 20 cm and sorting through the dugout soil for worms. A good way to get an indicative image of the plot is to dug 5 holes that are
25 cm apart from each other, in the shape of a W. It is important to document where, when,
and how many W-shaped plots were dug, so that different worm counts can be better
compared to each other.
You can place the dug out soil on a large plastic bag and temporarily remove the worms from
the soil by putting them in a bucket or bowl. When all the worms have been removed from the
soil, count and distinguish the worms based on three main types that have different functions
within the soil. It is important to understand the functions of these different types of worms, in
order to get a better insight into where they could improve soil and plant life. It is furthermore
also important to distinguish between juvenile and adult worms. Juvenile worms are difficult to
identify according to their type. You may therefore want to consider only counting and
identifying adult worms. You can tell juvenile and adult worms apart by the thick bump in the
middle of the adult worm, which juveniles do not have yet.
Litter dwellers
Litter dwelling worms, also called compost (or epigeic) worms, do not build burrows but instead
rely on decaying organic matter on the surface and within the topsoil. These worms therefore
play an important role in the decompositions of organic matter, which is why they are called
compost worms. This type of worm is therefore very beneficial in spots with a lot of decaying
organic matter. Since they do not burrow and do not live deep below soil level, they will not
have a crucial function amongst, for example, plants. You can recognize this worm type by
their darker colour (dark red, sometimes purple), and their darker, rounder head. They are
small to medium sized (2-7 cm) and, as mentioned, they live more within the top soil and also
move (quite a bit) faster than other types of worms.
Topsoil dwellers
Topsoil dwellers (or endogeic worms) build large, but temporal horizontal burrows within the
soil. There, they feed on organic material that is already mixed with the soil. Through this, they
process and enrich the soil. Their movements through the soil help mix minerals and air within
the soil. They usually do not come to the surface unless in the case of heavy rainfall that may
flood their burrows. This type of worm plays an important part in many different ecosystems.
Most topsoil dwellers are grey or pink-ish worms. They are small to middle-sized and they
move slower than compost worms.
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Deep burrowing worms
Deep burrowing (anecic) worms build large, permanent vertical burrows under the soil up to
1,5-1,8 metres deep. This is because they eat the organic matter on the top part of the soil,
which they drag into their burrows before they actually eat it, along with the soil itself. This
type of worm is especially common in grasslands, but also in many other ecosystems. These
worms are larger than compost worms or topsoil dwellers. They generally grow between up to
15 cm long. They have a notable dark (red or almost black) head and their tail is often flat.

Source: Solana Center
After you are done counting and identifying the worms, make sure to put them back into the
hole that you dug out and then fill it up again with the soil.
Why
Earthworms have a very important role in many ecosystems. Through their movements in the
soil, they loosen and mix the soil which allows nutrients to be brought to the surface. Their
movements also help to prevent erosion and flooding. Earthworms furthermore play a vital
role in breaking down organic matter and thereby fertilising the soil. On top of that, earthworms
themselves are also an important source of food for many other species.
Worm count is sometimes considered as an indicator for general soil health. This assumption
does not always hold however. For one, counting as a method only gives a snapshot of certain
specific spots. Additionally, worms are not abundant or even present in every soil type and
ecosystem. Sandrier, drier soils will for example often have little to no earthworms, which does
not necessarily mean that the soil is not healthy. Different types of worms furthermore have
different functions within the soil, and may therefore also say something different about your
soil (health). Earthworm count is therefore not necessarily a good general indicator for soil
health. It is therefore relevant to consider what type of soil is present at the Zoöp and what the
presence (or lack) of earthworms would say about that type of soil and ecosystem.
Baseline Assessment
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The increase in worm population can be measured by applying this method multiple times
over a certain period. This is therefore also a potentially valuable method to be applied during
the baseline assessment. When attempting to get an insight into the changes in the earthworm
population at a certain place, it is important to count at the same place and time (of year, of
day). The best times to carry out earthworm assessments are in spring and autumn. Timing
the sampling after warm and wet conditions often provides the best population estimates.

Can be combined with
As stated above, in order to interpret the output (the number of different earthworm types) in
a meaningful way, it is important to know what type of soil is present at your Zoöp. It is therefore
beneficial to combine this method with sensing the soil and/or Bodemdata.nl. Another
combination that could provide valuable insights, is with witnessing methods. Two people will
then employ such witnessing methods, while others are counting worms. When doing so,
different questions arise than merely how many and which type of worms are present. Think
of, for example, how they move through the soil, how they can breathe underneath the soil,
and whether the worm they are holding now is female or male. Fun facts: worms breathe
through their skin and are multi-sexual creatures (meaning they have both egg and sperm).

Users
Assessments of earthworm populations can be carried out in many different settings. When
just counting the total number of earthworms, no specific skills or experience are needed. In
order to also identify and distinguish between adult and juvenile worms and the three different
worm types, the user(s) has to have the knowledge to do so. This information can be easily
found on the internet and through the information provided here. The smaller the number of
people participating, the more important it is that the users have the required knowledge.
When a larger group is using this method, it is less of a problem when a few worms are
incorrectly identified, because in that case, there is enough data to give a good indication.
When done by one person, or a small number of people, it is important that they are for experts
either by profession (e.g. ecologistics) or by experience in order to have a good indication.
This method of counting earthworms thus allows for participatory use, thereby including the
people who live or work at the Zoöp. It may increase their sense of place and level of sensitivity
by coming into touch with life beneath the ground which they might otherwise not even be
aware of, let alone relate to. On the other hand, because of the quantitative nature of this
method, there is a risk in reducing the counted earthworms as mere numbers belonging to a
type category. This method therefore does not necessarily lead to meaningful ways of relating,
but it may open up starting points for doing so.

Cost
This is an inexpensive method because there is no special equipment or experts required. In
principle, this method does not have to cost anything.
Time needed
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This method is very accessible because it can be used in a variety of different ways, depending
on the preferences and possibilities of the Zoöp. When performed by one person, it probably
takes around 30 to 60 minutes.

Tools needed
All that is needed is a shovel, a bucket or bowl (to temporarily place the worms in), and a large
plastic bag (to place the dug out soil on).

Knowledge practices
Counting earthworms is a method developed within ecological monitoring and research. It is
used for a variety of policy goals:
-

-

Keystone species
- A keystone species is an organism that helps define an entire ecosystem.
Without its keystone species, the ecosystem would be dramatically different or
cease to exist altogether. If keystone species were to disappear from the
ecosystem, no other species would be able to fill its ecological niche (CotteeJones & Whittaker, 2012). Earthworms are considered keystone species
because of their important specific function that they have in influencing the
physical, chemical and biological properties of the soil. Keystone species have
been an important concept within the policy arena, because it is argued that
protecting keystone species is an effective way of conserving the populations
of other species (Caro, 2010).
Target species
- Target species play an important role within policy goals for two reasons. The
first reason is that the population of a certain species may have declined for
some reason and is thought to require specific attention. Alternatively, a certain
species is considered as target species within policy goals because they are
assumed to be an indication for the broader ecosystem (or biodiversity) quality.
Sometimes, the quality of an area is then expressed as a percentage of the
ideally occurring species in that ecosystem in a given area. In this way, the
quality of different types of ecosystems is measured based on the extent to
which they are ‘intact’. In a way, this is a very essentialist and non-dynamic
perspective on ecosystems. The chosen target species in this case therefore
very much depend on what type of ecosystem they are considered to represent.
This choice is of course never neutral.

Sources & links
Caro, T. (2010) Conservation by proxy. Island Press, Washington DC.
Cottee-Jones, H. E. W., & Whittaker, R. J. (2012). Perspective: the keystone species concept:
a critical appraisal. Frontiers of Biogeography, 4(3).
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Stiphout, M. (2022, April 13). Personal communication [Personal interview].

-

https://collectiefgroningenwest.nl/wp-content/uploads/2021/04/Handleiding-wormentellen.pdf
https://www.climate-policy-watcher.org/forest-restoration/importance-of-restorationfor-target-species.html
https://www.trees.com/gardening-and-landscaping/types-of-earthworms
https://matoseuranta.it.helsinki.fi/instructions/worm-classification
https://nayturr.com/types-of-earthworms/
https://agpest.co.nz/wp-content/uploads/2016/02/EARTHWORM-ID-BROCHUREJan2016.pdf
https://www.solanacenter.org/news/blog/know-your-worms-includes-id-chart

18

2.2.2. Bodemdata.nl
What
Bodemdata.nl is a Dutch Soil Information System (SIS) that provides up-to-date Dutch soil
data and scenarios for sustainable groundwater and soil use. It has a digitally available
1:50.000 soil map (1 cm on the map is 500 m in reality), showing information about soil type,
suitability for arable farming, grassland, forestry or flower bulb cultivation. The system also
includes information on average highest and lowest groundwater level (translated into the
‘groundwater ladder’), chalk/limestone content,soil structure, soil (use) history, and additional
land use information. It provides data mainly for non-built-up areas.

How to
The Soil Information System is publicly available in Dutch on bodemdata.nl.
Annemarievandam.nl provides information for working with this system (find links under
sources), which will also be explained here below.
In the menu (top right) choose ‘Basiskaarten’ (base maps). The transparency of the soil map
can be adjusted in order to see the roads, canals, and other topography below as well. You
can do this with the slider on the left of the map: move the green ball from left to right to
increase the transparency. You can zoom in on the place you would like to explore. It works
the same as with Google Maps: you can zoom in and out through the plus/minus signs or with
your touchpad or mouse. If you click on a location, the soil type information will appear. It is
helpful to write the soil type code down.
For each sport on the map, a groundwater level has been determined in Roman numbers: I
up until VII (from wet to dry). To find this information, click on ‘grondwater’ (groundwater) in
the menu on the left side of the screen. Click on ‘Grondwatertrappen’ (groundwater ladders)
in the drop-down menu. You can select a location again to find its groundwater level number.
If you have the soil type code and groundwater level number of the same location, you can
merge them into one code which you can look up in the explanation on the soil map. This
explanation is found by clicking on ‘Documentatie’ (documentation) in the menu on the top
right.
There are two documents for the soil type information: an explanation per soil map sheet and
a general explanation booklet. Click on the tile of the soil map sheet where your plot is located,
and the information will open in a new tab. Until 1990, an explanation of each soil map sheet
was brought out when the soil map sheet was completed. It explains for example: the geology
of the area, land use history, and soil geography. Additionally, each soil type code (with the
Roman number added at the end) is discussed. There is also a chapter on applicable soil use
with a lot of data. Although it seems quite extensive and is not completely up to date, the
documents still contain a lot of useful information about the soil properties and origin. The
main thing that may have changed since is the thickness of a peat topsoil, the groundwater
level, and nutritional status. Nevertheless, in most locations the information is still correct.
In summary, bodemdata.nl can give you information on:
-

Soil type (per layer even) (bodem type)
Soil structure and structure stability (bodemstructuur en structuur stabiliteit)
Soil acidity (bodem zuurgraad)
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-

Percentage of organic compound in topsoil (percentage organische stof in
bovengrond)
Average highest and lowest groundwater level (gemiddelde hoogste en laagste
grondwaterstand)
Dewatering condition (ontwatering toestand)
Moisture-supplying capacity (vochtleverend vermogen)
Rootable depth for plants (bewortelbare diepte)
Topsoil firmness (stevigheid van bovengrond)
Crushability (verkruimelbaarheid)
Nutritional condition (voedingstoestand)
Cultivation risk for agriculture (and improvement tips for lowering risk) (teeltrisico)
Land use information (such as trafficability and workability)
Relief (reliëf)

Why
Understanding your soil properties can be an enormous advantage in making choices
regarding land use and management. An explanation will be given below per soil property as
to why it may be relevant to know.
Dewatering condition (ontwatering toestand): This is derived from the groundwater level, in
particular the average highest groundwater Level. The concept of dewatering condition comes
down to the risk of flooding. When the soil is full of water, plant roots cannot get air and many
plant species will die because of this. Additionally, wet soil is weak and therefore not
appropriate arable land for farming. Walking or driving over wet soil is also not recommended,
so as not to spoil the structure.
Moisture-supplying capacity (vochtleverend vermogen): Meaning the amount of moisture in
the soil available for plants when it is not raining. This is determined by: the thickness of the
rootable layer, the amount of water in that layer, and the rise of water from deeper layers when
the root layer dries out. A high moisture-supplying capacity is beneficial for plant growth.
Topsoil firmness (stevigheid van bovengrond): This concerns the carrying capacity of the soil
regarding the resistance that it can offer when it is walked or driven on. A location is only suited
for agriculture for example, when the topsoil is firm enough. In general, sandy soils are firmer
than peat and clay soils (unless they are dry).
Crushability (verkruimelbaarheid): How easily a soil crumbles, depends mainly on the loam,
clay, lime, and organic matter content of the soil. The heavier the soil, the more difficult it
crumbles and the higher the risk that the soil is too wet or too dry to crumble. Soils with sand
and peat are almost always easy to crumble. A soil with high crushability is beneficial for tillage
and sowing. Although the soil composition determines the basis, you can control the
crushability through management.
Soil structure and structure stability (bodemstructuur en structuur stabiliteit): A good soil
structure ensures that air and moisture can easily move through the soil. Bad soil structure
stability in clay and loam soils poses a risk for silting. With sandy and peaty soils it poses a
risk for spraying. A good prevention against both is to keep the soil covered with mulch and
plants.
Nutritional condition (voedingstoestand): The presence and availability of nutrients for plants.
This is often high because of fertilisation. The soil is usually not fertilised within forests and
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agroforestry, and the natural nutritional condition is therefore more important at those
locations.
Acidity (zuurgraad): The acidity of the soil determines the availability of nutrients and, for clay
and loamy soils, the structure and structure stability of the soil. For more acidic soils,
recommendations for fertilising often include liming recommendations in order to make the soil
less acidic. There are however also plants that grow better on more acidic soils.
Relief (reliëf): The difference in height from place to place on the land’s surface. This is
relevant especially for erosion risk. In most parts of the Netherlands this is not relevant
because land is mostly flat. In areas in Limburg this can be an important factor.

Baseline assessment
This method is valuable to apply for the baseline assessment since soil type influences a lot
of different important properties and processes, both inside and above the ground. To
understand the type and quality of your soil is therefore very important for a number of
management and land use choices.

Can be combined with
Since this method is not interactive with the actual soil in your plot, it is valuable to combine it
with sensing the soil and/or counting earthworms. Does the database indicate that you have
a clay soil for example; go out there and see if it looks, smells,and feels like clay soil and
perform a worm count to get an insight into your earthworm population.

Users
Anyone who speaks Dutch.

Cost
Free.

Time
It can take some time to figure out how the soil map works and how to find the information that
you are looking for. Once you know how to use the information system however, it takes very
little time, especially in comparison to other instruments or methods, since you do not have to
do your own measurements.

Tools
A computer and internet connection.
Knowledge practices
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Bodemdata.nl is part of the Dutch Soil Information System, managed by Wageningen
Environmental Research (through Wageningen University). It is commissioned by the Ministry
of Agriculture, Nature, and Food Quality. The information and data made available is used to
calculate the effects of management decisions and policy measures on soil and groundwater.

Sources & links
-

https://bodemdata.nl/
https://annemarievandam.nl/2017/12/18/wat-voor-grond-heb-ik-de-digitalebodemkaart/
https://annemarievandam.nl/2018/02/02/meer-weten-grond-hulp-bodemkaart/
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2.2.3. Sensing the soil (type)
What
This method uses sensory input (mainly sight and touch) to get an indication of your soil type.

How to
Depending on the size of your plot, test the soil from different spots, as it can vary quite a bit
from place to place. The main soil types are: clay, loamy, sandy, and peaty soil. Soils always
contain a mixture of different particle sizes and are named after the predominant particle size.
Sandy soils
Sand particles are 0.05 - 2 mm and are usually large enough to be visible. It feels gritty
between your fingers. Anything larger than sand is called gravel. Sandy soils are slightly dusty
when dry and they warm up quickly in warm weather. They often contain little organic material
and they are at minor to medium risk of water erosion. Sandy soils generally have a somewhat
low pH and are therefore medium acidic.
Loamy soils
Loam particles are smaller: 0.002 - 0.05 mm and not visible to the naked eye. This soil feels
silky between your fingers. You can roll this into a ball, but it won’t stay in shape as well as
clay soils do for example. Loamy soils can be very dusty when dry and they warm up relatively
slowly in warm weather. They usually contain a lot of organic material. These soils are at high
risk of erosion due to wind or water.
Clay soils
Soils with primarily particles smaller than 0.002 mm are called clay soils. Clay feels slippery
and sticky to your fingers when moist. You can also easily roll it into a ball and it will keep that
shape. When these soils are dry, they are very hard or even cementitious. Clay soils warm up
slowly in warm weather. They are at low risk of erosion due to water or wind.
Peat soils
Peat soils consist of composted plant material. This type of soil is moist, almost spongy, and
very dark in colour. The soil also feels spongy when squeezed. Due to high water permeability,
peat soils retain nutrients well. Often, these soils have a low pH and are thus very acidic.

Why
Understanding your soil type can be an enormous advantage in making choices regarding
land use and management. The influence of the type of soil has a lot of influence on physical
soil properties. The soil type influences gas exchanges, soil-water relationships, as well as
plant nutrition. Knowing your soil type therefore gives you important information about the soil
and what type of plants and soil life it can support. There are advantages and disadvantages
to all soil types. For example, sandy soils lose rainwater faster than other soils, because there
is more space between larger particles. The smaller the particles, the greater their total outer

23

surface area in which they can retain moisture and nutrients. Clay soils can therefore hold
more water and nutrients, but can also give problems due to slow drainage and poor aeration.

Baseline assessment
This method is valuable to apply for the baseline assessment since soil type influences a lot
of different important properties and processes, both inside and above the ground. To
understand the type and quality of your soil is therefore very important for a number of
management and land use choices.

Can be combined with
-

-

This method is good to combine with Bodemdata.nl, because it provides a lot of
detailed soil information about your location. It is good to see whether their soil data
correspond with your soil assessment.
Another method that is valuable to combine this one with, is counting earthworms. This
method is easy to combine, since for counting earthworms you already need to dig out
different patches of soil. It also adds valuable information to knowing your soil type,
since certain soil types really benefit from a healthy earthworm population.

Users
Anyone can apply this method. It does not require specific knowledge or skill, besides the
information on how to do it described above. It will however be easier for someone who has
more experience. In order to know what to do with the information however, understanding
what it means for your plot and management decisions, more specific knowledge is required.
This method can be applied participatively, which might be beneficial as well. Users will learn
about different soil types and develop a feeling for identifying them. People generally do not
actively engage with the soil. When they start to become more aware of the soil, they might
also develop a sensitivity for perceiving changes in it (when it is very dry for example). This
can be very helpful in detecting and (if necessary) responding to changes on time.

Cost
Free.

Time
Very little time required. One person can do it in 20 minutes.

Tools
-
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Knowledge practices
Knowledge on how to self-test your soil type in this way is used and cultivated through a lot of
different knowledge practices, among which: soil ecology, but also routine land-users, such
as gardeners and farmers. The method is difficult to standardise because it depends heavily
on sensory input of individuals. For this reason, it is used primarily by land users and not so
much within ecological research.

Sources & links
-

https://www.gardenersworld.com/plants/find-out-your-soil-type/
https://www.mijntuin.org/articles/tuingrond-verbeteren
https://unieketuinen.nl/tuinieren/welke-grondsoort-in-tuin/
https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=anr_reports#:
~:text=If%20you%20can%20form%20a,is%20before%20it%20falls%20apart.&text=t
est%2C%20add%20water%20to%20a,or%20equally%20gritty%20and%20smooth.
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2.2.4. Soil Chromatography
What
Soil chromatography is a visual and qualitative method for assessing soil health (Rosén,
2022). It is a photographic process that gives an indication of biological, physical, and chemical
characteristics and processes in the soil through the variation in colour, form, and pattern in
the chromatograph.

How to
Soil chromatography is a qualitative method that gives a snapshot of the biological activity and
health of the soil. They are made by collecting soil cores of at least 10 cm deep through a
stainless-steel corer. The soil is then placed in a container, where it is mixed and grass and
rocks are removed as much as possible. The mixed soil is then oven dried for 6-24 hours at
55 to 60 degrees celsius, after which it is sieved to remove larger particles and then grounded.
This soil is placed in a solution of caustic soda (sodium hydroxide) for five hours. The solution
is put into a small petri dish, which is placed into a larger petri dish. A circular filter paper that
has been treated with silver nitrate is placed over the large petri dish. The solution will then
spread on the paper which is later placed on clean paper to dry overnight. Finally, the
chromatogram is attached to a south facing window (southern hemisphere) to develop for 710 days (Ford et al., 2021). This inherent waiting time has a reflexive value (Rosén, 2022).
In general, it has three distinct zones, the inner region is said to reflect mineral content. The
median (middle) region, the presence of organic matter and organic carbon. Finally, the outer
region is thought to reflect humus content. More complex patterns are said to reveal better soil
quality, while the presence of separate regions with little interactions (meaning irregularities)
is said to indicate poorer soil quality (Follador, 2015; Kokornaczyk et al., 2017). A more recent
study (Kokornaczyk et al., 2017) examined 16 soil samples using paper chromatography and
standard chemical analysis. This study concluded that strong developments of radial features
such as spikes and channels were reflective of better quality soils, while concentric
characteristics such as the number of concentric rings were indicative of poorer soil quality.
Nevertheless, there is no standardised procedure for interpreting the chromatogram. For this
reason, it is important that the interpretation of the chromatogram is also documented.
Responses of chromatogram features (such as the spikes and channels mentioned above) to
differences in soil variables furthermore appear to be context-dependent. It is therefore a very
locally sensitive method that provides valuable information regarding changes within a place,
and not necessarily in comparison between different places (Ford et al., 2021).
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Source: Ford et al., 2019

Source: Ford et al., 2019

Why
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Soil chromatography understands the soil as being alive and therefore as something that is in
process with different elements living and working in symbiosis. A soil chromatogram speaks
in a direct aesthetic way about the qualities of your soil. This also means that the outcome is
a qualitative (rather than a quantitative) visualisation of these elements and processes. For
this reason, soil chromatography is used not so much for precise soil measurements, but as
opposed to this, it offers more engaging possibilities to learn about processes in the soil
(Rosén, 2022). When the output of an instrument is a number, it incites a closed dialogue and
a conclusion. When the output is an image on the other hand, as it is in this case, it invites an
open(-ended) dialogue in which one question arises after the other. Soil chromatography
portrays soil not as something to fully analyse and control, but rather as something that
requires care in continuous correspondence. Soil chromatography can be understood as “an
attentive practice of noticing” (Rosén, 2022, p.1641). As such an attentive practice, it includes
aesthetic appreciation and sensibility.

Baseline assessment
It is valuable to make soil chromatographs routinely, as to track and visualise the
developments within the soil. It could therefore also be done during the baseline assessment,
but it is not necessarily of added value to do it specifically then.

Can be combined with
Soil chromatography can support other soil analysis instruments (such as mineral, biological,
or organic tests) in order to integrate the different outputs into something that gives a more
holistic picture of what is going on in the soil, which the instruments cannot capture on their
own. Good combinations would be:
-

Bodemdata.nl
Sensing the soil
Counting earthworms

Users
Soil chromatography is not an extremely simple process. Without previous experience, it is
therefore difficult to work with it purely by following instructions. The ability to properly assess
chromatographs arises from experience (Rosén, 2022). Since it is a qualitative method,
interpreting the chromatographs is something for which someone can ‘have a feeling’, based
also on experience and the provided information on chromatogram features and parameters.
Because this method is context-dependent, it is valuable to work with it repeatedly over time.
For this reason, it can be useful to have the same person(s) interpret the chromatogram, since
they have knowledge about how the specific soil at the site speaks through chromatograms
and may therefore have more sensitivity for what certain characteristics mean for this soil
(health). It is also through using this method of soil chromatography that users may increase
their sense of place and level of sensitivity to what is going on in the Zoöp and its soil.
Ideally, it is therefore done, or supervised, by someone who has knowledge of working with
soil chromatographs. When supervised, the method and interpretation can be done
participatively. Soil chromatography can be a very meaningful way to depict a place over time,
and cultivate a (collective) sense of place. The method allows users to relate to the soil in an
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interactive, practical, and emotional way through working with the chromatographs over time.
Through the visual representation of soil processes and properties, not just the
chromatograms are appreciated, but also the soil processes and properties themselves. This
may shift the attitude towards and relationships with soil processes from for example hastening
them to allowing them to unfold at their natural pace (Rosén, 2022). Doing soil
chromatography in itself means ‘making time for soil’ and this in itself shifts relationships
between users and soil and creates possibilities for engagement.

Costs
To make a soil chromatography is not an extremely simple and straightforward process.
Nevertheless, it can be done at the local site with a few simple tools. There is no need to send
off tests to a lab far away, you can do this soil assessment effectively at the site of the Zoöp.
For that reason, it is also a fairly inexpensive method.

Time
?

Tools
Petri dish
Caustic soda (sodium hydroxide)
Circular filter paper (Whatman #1 (150mm diameter) filter papers)

Knowledge practices
Chromatography was first developed by the Russian botanist Mikhail Tsvet. The method, with
many variations today, allows the separation of the various ingredients in a fluid mixture. In
the 1950s, a new way of working with paper chromatography in order to assess the qualities
of humus in soils was developed by Ehrenfried Pfeiffer, who was one of the most influential
soil scientists of the twentieth century. With his colleagues, he developed new approaches to
soil analysis, centred around evaluating soil beyond quantitative chemical analysis.
Soil chromatography is used mainly in permaculture communities and small scale farmers
(Rosén, 2022). The dominant approach to understanding soil is very much tied to the aim of
influencing its fertility to human demand. The method of soil chromatography however, aims
to understand soils as living networks. For this reason, soil chromatography is not meant for
precise soil measurements, but it is rather an interactive technology that offers engaging
possibilities to learn about processes in the soil.

Sources & links
Follador, B., & PFEIFFER, E. (2015). Portraying soils and compost: color, form, and pattern.
Context, 34, 7-8.
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Ford, B., Cook, B., Tunbridge, D., & Tilbrook, P. (2019). Using paper chromatography for
assessing soil health in south western Australia. Centre of Excellence in Natural Resource
Management, University of Western Australia. Albany, WA.
Ford, B. M., Stewart, B. A., Tunbridge, D. J., & Tilbrook, P. (2021). Paper chromatography: An
inconsistent tool for assessing soil health. Geoderma, 383, 114783.
Rosén, A. P., (2022). Relating to Soil: Chromatography as a Tool for Environmental
Engagement. In Designing Interactive Systems Conference, 1640-1653.
Salisbury, R. B. (2012). Engaging with soil, past and present. Journal of Material Culture,
17(1), 23-41.
-

-

https://cargocollective.com/scotthunter/SoilChromatography#:~:text=Scott%20Hunter%3A%20Artist,Soil%20Chromatography,each%20soil's%20vitality%20and%20health.
https://www.dottenfelderhof.de/fileadmin/images/landbauschule/projektarbeiten/Proje
ktarbeit_Livia_Pian2016-17_ingles.pdf
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2.2.5. Radical Observation Methods
What
Radical observation is a series of awareness exercises for developing relationships with the
natural world around you. Radical observation is a highly qualitative method that is rooted in
the theme of attentive presence.

How to
The exercises consist of taking on certain observation postures for a period of time ranging
from 10 minutes, to an hour, to repeated sessions over a month. The focus can be for example
on processes unfolding over time, such as plant communities moving through space, plants
growing throughout the seasons, developing plant and animal populations, and so on.
It allows for the ‘capturing’ of a qualitative, subjective experience of a place through the
participant’s relationality. This is made legible by asking the practitioners questions about their
surroundings. Nevertheless, the key is to participate genuinely and to resist the urge to define
or summarise too quickly. This method is really about being present and attentive without
translating the mystery into language too easily and too soon. As other creatures do their thing
and live their lives, they are communicating aspects of themselves (Rose, 2013). This method
is about practising your way of listening to that and being open to the unexpected. In that way,
the practitioner can hold him/herself available to the worlds, perspectives, and voices of other
life (Rose, 2013).

Why
The aim of the exercises is to give the practitioners a deeper understanding and familiarity
with the natural environment of the Zoöp. Practitioners come to understand themselves as
part of the ecosystem that is the Zoöp, and get a felt insight into its patterns and rhythms. This
method allows for a grasping of a holistic, subjective, and relational experience of a certain
space.
Radical observation may allow people to gain a sense of ownership over, not the place, but
their relationship to that place. For Zoöps it is crucial that humans acquire a sense of
ownership over their relationship with the place, their knowledge about it, as well as their
questions. Relating to the life within the Zoöp is not something that can be outsourced. Paying
attention and being patient are crucial in the attempt to gain any sort of understanding. This
method is therefore concerned more with establishing a relationality with an other, rather than
finding answers (about them).
“The determination to know a particular place, in my experience, is consistently rewarded. And
every natural place, to my mind, is open to being known. And somewhere in this process a
person begins to sense that they themselves are becoming known, so that when they are
absent from that place they know that place misses them. And this reciprocity, to know and be
known, reinforces a sense that one is necessary in the world [and in that space].”
(https://granta.com/invitation/)
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Baseline assessment
This method can be particularly important to employ during the baseline assessment. The goal
of the baseline assessment is to get a good overview of the different bodies in the Zoöp and
the relationships between them. Radical observation methods allow you to gain a subjective
and relational understanding to that place and the bodies in it. This understanding of the place
is very important in the consideration of how to relate to and intervene in the place.

Can be combined with
This method may be especially valuable in combination with more quantitative methods or
instruments, such as counting earthworms or bodemdata.nl. These quantitative methods
focus on a specific part of the quality of life within a Zoöp, and when combined with radical
observation methods, they can be understood as part of the holistic whole that is the Zoöp.
Radical observation methods understand all these parts as integral to the same system. This
is of added value, because the whole of any system is always greater than the sum of its parts.

Users
Everyone can employ the methods of radical observation. It can be done by one person, but
it is better to do it participatively, so that experiences can be shared. Depending on who uses
the method, it will have very different ‘outcomes’ however. It can be beneficial to allow people
who live or work at Zoöp to participate, since they already have a different relationship to the
place than people visiting for the first time. While ‘outcomes’ are always unpredictable to a
certain extent, the way a practitioner perceives the life around them does not just say
something about that life, or the practitioner, but mostly about their relationship.
The answer to the question of who should employ radical observation methods therefore
depends for a large part on the goal. Because the method is so subjective, every person will
have a different process and ‘outcome’. The method itself also influences this very relationship
and if genuinely participated, practitioners will increase their sensitivity and sense of place.
This can be an important role goal for those directly related to the Zoöp.

Costs
Free.

Time
This method requires a fair amount of time. At minimum, it takes ten minutes. Ideally however,
a lot more time is taken for it, ranging from 10 minutes, to an hour, to repeated sessions over
a month.

Tools
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-

Knowledge practices
Debra Solomon has been working on this methodology since 2014. The methodology of
radical observation focuses on inter-relationality and connectivity (a focus that is prevalent in
a variety of different knowledge practices). Where many knowledge practices focus on
understanding specific ‘parts’ such as plants, birds, or water, radical observation is rooted
within the understanding and focus on the connectivity between these different ‘parts’. The
holistic whole is more than the sum of its parts. This also means that humans are part of this
whole, and that they are not only acting in or upon the world, but others are also noticing and
acting upon them. For this reason, the primary focus on radical observation is therefore not
only to expand our understanding, but also our relationality. This makes it different from
instruments and methods from many other knowledge practices.

Sources & links
Rose, D. B. (2013). Val Plumwood's philosophical animism: Attentive interactions in the
sentient world. Environmental humanities, 3(1), 93-109.
-

https://openresearch.amsterdam/nl/page/55406/radical-observation

-

https://granta.com/invitation/
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2.2.6. Zoöp workgroup
What
A Zoöp workgroup consists of people working within the Zoöp who commit to the learning
process and to carrying out Zoönomic plans. The members of the workgroup are the eyes and
ears within the Zoöp, and they work closely together with the Speaker for the Living who has
a teaching/advising role to them.

How to
A Zoöp workgroup can both be added to an existing department or it can be set up from
scratch. Workgroup members get together on a regular basis (at least once a month). How
the workgroup operates exactly within a given organisation is not fixed, but depends on the
organisation’s preferences and possibilities. Think of for example how often the workgroup
meets, how often the Speaker for the Living joins the meetings, where the workgroup meets,
whether they are assigned a certain amount of hours to work on it weekly or not, etc. Minutes
are taken during meetings so that suggestions, issues, concerns, and action points are
documented. This also makes it easier to communicate them clearly to the Speaker for the
Living.

Why
A Zoöp workgroup can be of added value especially within larger organisations. It enables the
Speaker for the Living to not only be in connection with the board of the Zoöp organisation,
but also with the people actually monitoring and implementing regenerative goals. This
enables the Speaker for the Living to fluidly move between different hierarchy levels of an
organisation.

Baseline assessment
Not applicable.

Can be combined with
When a Zoöp chooses to work with a workgroup, it will be combined with any other instrument
or method that is applied, since it is the workgroup members that will be working with (or
arrange the implementation of) the chosen methods and regenerative goals.

Users
Which and how many members the Zoöp workgroup will consist of will vary between different
organisations. It is nevertheless valuable and therefore advisable to include representatives
of different (department)groups within the workgroup. For example: for universities to include
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both students as well as professors. It is always of added value to include someone from
building management.

Costs
It is difficult to say something sensible about the costs of a workgroup. The hours that
workgroup members dedicate to the workgroup are not free. On the other hand, especially for
larger organisations, installing a workgroup is an efficient way of working on Zoönomic plans
and will actually save time.

Time
Depends on the Zoöp. At least 1-hour meetings once a month. Members of the workgroup
have their own action points that are decided upon within the meetings. These can vary greatly
in terms of the amount of work.

Tools
No specific tools needed.

Knowledge practices
-

Sources & links
-
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2.2.7. Zoöp walk-in hours
What
Internal Zoöp walk-in hours are an accessible way for anyone working within a Zoöp to ask
questions or share suggestions or concerns related to Zoönomic plans or the general quality
of life within the organisation. This method gives an insight into relationships between
employees and other life at the Zoöp and possible issues at hand. It does so by regarding the
number of questions, suggestions, and concerns that have been brought up over a period of
time, as well as their content and its emotional and affective aspects.

How to
Walk-in hours can be set up by the Zoöp workgroup (if applicable) during certain regular hours.
Employees can bring up concerns, suggestions, or questions they have. If, for example, they
have seen young birds about to leave their nests disturbed by certain activities around the
building. Someone might have noticed it and does not know what to do with it (or about it), but
they can bring it up during walk-in hours and the workgroup can then choose to explore the
situation in more detail and take appropriate action if necessary.
The workgroup members register all of the questions, suggestions, and concerns and consider
how to respond to and integrate them. The working group may consider providing publicly
available answers to questions that are often asked. They may also plan new interventions
based on suggestions or concerns that are frequently brought up.
The number, as well as the content, of questions, suggestions, and concerns are therefore
documented. How Zoöp walk-in hours are shaped exactly is up to the preferences and
possibilities of the Zoöp.

Why
Through walk-in hours, Zoöps and their employees are encouraged to take their interactions
with and questions about other life around them seriously. When people notice something,
they often don’t know what it might mean or what to do with it exactly. The walk-in hours are
an accessible way for people to take an important first step: to do something with it. In this
case, it means just sharing it.
The walk-in hours are important not only for the relationship between Zoöp employees and
the other life around them, but they also provide valuable information. The method is both
quantitative and qualitative. Quantitatively, this relates to the number of comments, questions,
and suggestions, which may increase over a period of time for example. This says something
about the employees’ sensitivity and attentiveness to things that are going on in the place and
how comfortable they are to bring such questions or concerns up within the organisation. The
walk-in hours also provide a qualitative insight into the quality of life of the Zoöp. Possible
issues may be spotted, and besides that, it gives a qualitative insight into the relationships
between employees and other life at the Zoöp. Why are they bringing up these specific
questions, suggestions, or concerns? What affective relationships are playing a part in that?
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Baseline assessment
Not applicable.

Can be combined with
-

-

Especially within larger organisations, it might be practical to set up a Zoöp workgroup
first, so that they can set up the walk-in hours within the organisations and handle the
important themes, questions, or discussions that come up.
It can be valuable to combine this method with radical observation. You then first
facilitate a moment for people to really pay attention to everything around them through
radical observation methods. The walk-in hours afterwards are an invitation for people
to share what they have noticed, what they are wondering, or what worries them.

Users
Walk-in hours are a collaborative method. Internal walk-in hours can be set up by the Zoöp
workgroup, but rely on other people who work in the Zoöp to come forward with questions,
suggestions, or concerns. If a Zoöp does not have a workgroup, the walk-in hours can be
facilitated by others depending on the preferences and possibilities within the Zoöp.

Costs
Free.

Time
Depends on the preferences and possibilities of the Zoöp. One hour every week (and if
possible more frequently) is advisable. Questions, suggestions, and concern about (quality of)
life within the Zoöp probably will come up spontaneously, and if the walk-in hours are less
frequent than once a week, many of them will not be brought up.
During walk-in hours, the members will probably not be constantly handling questions,
concerns, or suggestions from people. The walk-in members will need to be at a certain
location for the duration for the walk-in hours, but they can continue with other work when
there are no people making use of them.

Tools
A location for the walk-in hours members which is easily located by other employees of the
Zoöp.

Knowledge practices
-
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Sources & links
Van Leeuwen, A. & Weeres, H. (2022, May 11). Personal communication [Personal interview].
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2.2.8. Observing & witnessing
What
This method is implemented during the application of an intervention or another method or
instrument. This process is then observed, witnessed and documented by 2 other people (who
don’t take part in the implementation of the intervention, instrument or method itself).
During the implementation of a certain instrument or method, a certain ‘output’ is produced.
Think of, for example, a number through worm counts, a pictogram through soil
chromatography, etc. Through the implementation of certain methods and instruments, a lot
of information and aspects are rendered invisible. For example: during the worm count, how
are the people handling the worms? Are they handling them with care? Are they curious about
them, or mainly interested in counting them? How would this experience be for the worm?
This method of observing and witnessing shines a light on the underlying assumptions and
effects of the other methods and instruments that are applied.
Applying this method to interventions can be very valuable as well. An intervention, as well as
instruments and methods, always does something. In general, the focus is on the outcome of
the instrument/method or intervention, and not so much on the process. This method allows
room for everything that happens within and around the implementation. How do animals react
to what is happening? Are they scared of the people intervening/monitoring or are they
curious? How does it feel for the observers/witnesses?

How to
During the implementation of any given intervention or method or instrument within a Zoöp,
two people, who will not participate in the direct application, will observe and witness the
process. Documenting this is important in order to make it legible and to communicate the
findings. The observers/witnesses write down, record, and film (if agreed upon) what they see,
hear, feel, or think.
The reason we talk of witnessing as well as observing is that the observer is usually perceived
as being independent and standing apart from that which he/she observes (Gillespie, 2016).
A witness, on the other hand, is an integral part of that which he/she witnesses and is
considered to have intimate knowledge about it. The term witness is often invoked in situations
of high importance. To have been a witness of a crime, means to have been there, and to
have noticed. To be able to speak a truth about that situation. Or, to be witness during a
wedding ceremony, is to be able to account for the marriage and that it has taken place
legitimately. Whether in a positive or negative context, the witness is a person who has
intimate knowledge of a situation. The witness makes an appeal to evidence and therefore
has important juridical implications.
But beyond that juridical context, the act of bearing witness in itself is often seen as a very
important practice in many different (and especially within somehow important) situations
(Oliver, 2004). In this sense, witnessing is not really about being able to give an objective
representation of that situation, but accounting for the fact it happened, and that it was seen,
acknowledged. The witness has been present in such an important situation. To consciously
be a witness (whether formally so or not) in an important situation, is to be rooted and present,
even when you might rather turn away (Dave, 2014). Bearing witness, therefore, also means
being emotionally engaged (Gillespie, 2016). In such a context, a witness is a stubborn
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presence and is involved in an important practice of acknowledgement and recognition (Dave,
2014).
The line between observing and witnessing is not always clear in practice, and that is not an
issue. Perhaps the user mostly observes the implementation of a certain instrument, and
during the performance of a high-impact intervention, he/she might be more of a witness. The
intervention can be a part of the Zoönomic plans, but could also be a high impact event on
which you did not have direct impact on as a Zoöp (think for example of having to remove and
send your chickens to the slaughter because of a bird flu contamination). Witnessing can be
an important practice in those moments, and often it invokes the responsibility to testify, to
bring the experience (so not necessarily the ‘objective’ representation) to language (Gillespie,
2016). Although we then didn’t initiate these events or actions, if you were there, you were
there not only to tell the stories, but also to interpret them because their meaning changes
over time (Bloom, 2009). Story telling can therefore be an important part of this process of
witnessing and testimony (Cutter, 2009).

Why
Bearing witness and conveying that experience is often a powerful and important practice,
especially within high-impact events. Sometimes, these high-impact events are not at all
considered as such, and perceived as completely mundane. In those cases, telling stories of
important events and lives that have gone unremarked is a form of resistance as it makes a
statement about whose lives matter and have meaning (Gillespie, 2019). This is especially
true within situations where dominant discourses are conveying anthropocentric narratives
(Gillespie, 2016): “To remain silent is to discount the value of one’s own experiences, allowing
the media and the historians who may or may not have been there, to interpret these most
significant events according to their own agendas ... Whether we have experienced lives of
privilege or privation, ease or exigency, in the mainstream or on the margins of society, we
learn that to tell is to reflect, to interpret, to understand before our voices fade to whispers. We
must all bear witness.” (Bloom 2009, p.14)

Baseline assessment
This method could be applied within the baseline assessment, during the implementation of
other instruments or methods. It is not necessarily of added value during the baseline
assessment.

Can be combined with
This method can only be implemented in combination with other methods or instruments. In
principle, any combination is possible.
As mentioned above, in order to translate the experience of witnessing into language,
storytelling is a very important combination.
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Users
This method is best applied when the people who are carrying out the measurements are
working in the Zoöp, because in that case, the witnessing (and storytelling) of the process
says something meaningful about their relationships. Important to note is that, the witnessing
and documenting is also not a neutral process and also says something about their
relationship to the place. The outcomes will be different depending on who the witnesses are,
including whether they are (also) intimately connected to the space or not. If they are, they
may be able to better ‘read’ the reaction of other life to what is going on. On the other hand,
in comparison to ‘outsiders’ to that place, they might not notice certain interactions, responses,
or acts that seem common sense to them. For that reason, one might consider appointing
someone from inside the organisation as well as someone outside of it.

Costs
Free (unless recording equipment needs to be bought).

Time
~ Equal to the amount of time of the intervention, method, or instrument with which it is
combined. Plus additional time to combine this method with storytelling.

Tools
Something to document experiences, thoughts, observations. And, if applicable, something to
record or film.

Knowledge practices
This methodology is one that attempts to capture the art of truly paying attention while being
an integral part of what is happening. This is an anthropological method which integrates the
positionality of the observer as an integral part and not necessarily an obstacle.
In feminist scholarship, witnessing, and its emotional dimensions, is considered a
transformative practice, especially within multispecies contexts (Gillespie, 2016). Witnessing
and the political function of emotions (both within public and private spheres) are important
within feminist scholarship because they have the potential to uncover power imbalances and
embodied experiences of marganilized groups and individuals: “Bringing together a politics of
witnessing and emotion with these multispecies ways of being in the world advances
understandings of why and how we might confront other-than-human life and death as a
feminist political project.” (Gillespie, 2019, p.574).
Even grief can have this important function. When people enter into emotionally engaged
relationships with the other-than-human-life within the Zoöp, grief, mourning, and accounting
for mistakes will likely be part of this. Grief is often individualised and perceived as a personal
experience. Feminist scholarship critically reflects on this and many authors argue that this
individualization of grief also results in the depolitizing of the subject that is grieved (e.g. LloroBidart, 2017; Donovan, 1996). This fails to account for the ways in which grief functions as a
political response to (anthropocentric) narratives (Gillespie, 2016). “mourning is always a
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political act. Although it is frequently viewed as a private experience, … mourning is all about
ethical, political, and ontological connections'' (Stanescu, 2012, p.568).

Sources & links
Bloom, Lynn Z. 2009. Witnessing. MELUS 34(1): 13–22
Cutter, Martha. 2009. Editor’s introduction: Witnessing, testifying, and history. MELUS 34(1):
5–11.
Dave, N. N. (2014). Witness: Humans, Animals, and the Politics of Becoming. Cultural
Anthropology, 29(3), 433-456.
Donovan, J. (1996). Attention to suffering: A feminist caring ethic for the treatment of animals.
Journal of Social Philosophy, 27(1), 81-102.
Gillespie, K. (2016). Witnessing Animal Others: Bearing Witness, Grief, and the Political
Function of Emotion. Hypatia vol. 31(3), 572-588.
Lloro-Bidart, T. (2017). A feminist posthumanist political ecology of education for theorizing
human-animal relations/relationships, Environmental Education Research, 23(1), 111-130.
Oliver, K. (2004). Witnessing and testimony. Parallax, 10(1), 78-87.
Stanescu, James. 2012. Species trouble: Judith Butler, mourning, and the precarious lives of
animals. Hypatia 27(1): 567–82.
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2.2.9. Life calendar
What
A life calendar is constituted of photographs of the specific Zoöp site at different time intervals
over a year. Through this life calendar, Zoöps can get a (better) insight into their season
dynamics, and therefore also into important changes therein. The life calendar provides a
visualisation of how plant and animal communities develop over time (both within a year and
between years).

How to
The photographs can capture different phenomena within a Zoöp, depending on the goal. The
photos are taken at specific time intervals. In other words, photos are taken every day, week
or month. It does not necessarily focus strictly on nonhuman life. Humans are part of the
ecology within the Zoöp and could be captured on photograph as well (with permission). These
photos are then later integrated into one calendar. It’s possible to add pieces of text to the
photographs such as “Now 13 days old, the three young blackbirds have fledged”.

Why
This instrument is not strictly quantitative or qualitative. It says something about how, for
example, certain plant species were flowering earlier this year compared to last year. You
always need additional information to interpret such information. Knowing when certain things
happen within a Zoöp (such as birds leaving the nests, or when bees pollinate) can be very
valuable input for taking into account when planning human activities for example.
Nevertheless, it does more than simply provide quantitative pieces of information. It allows
people working within Zoöps to get an easily accessible insight into how the plant and animal
communities with whom they share the place change over time. It therefore also offers a
reference frame in understanding these communities and their lifeworlds. The life calendar
can also visualise less seasonal developments, such as how certain plants were planted on
the east side of the building, but slowly but surely established themselves on the south side.
Sometimes, we tend to mostly perceive the surroundings as a static snapshot, and this
instrument captures the dynamics of the living and changing system that is the Zoöp.

Baseline assessment
If interested in documenting the changes within the Zoöp specifically before and after
interventions, it can be a good idea to start this method during the baseline assessment. In
other cases, it is not necessarily relevant when you start. Normally calendars start with the
beginning of the year (1st of January). For Zoöps it may be valuable to start at the beginning
of the Zoönomic year (midwinter).
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Can be combined with
-

-

Potentially very valuable is to combine this method with radical observation. Taking
pictures is a creative and intimate process. Really paying attention and being present
in the space before you take a picture will change both the process and the outcome.
In combination with this method, the life calendar is not just about visualising
(seasonal) dynamics in what is happening in a place, but also about connecting to that
and developing a deep curiosity for the life and relationships within it. In a way, it is
about really listening to the place first, before choosing what to capture on camera. “To
be moved to take photographs, like being inspired to practice meditation, is to embark
on a path. In both cases, you follow an intuitive hunch rather than a carefully
considered decision.” (Batchelor, 2017)
The life calendar can be combined with Zoöp walk-in hours. During the walk-in hours,
it becomes more clear which spots, animals, or plants people notice and are concerned
about. When this is known, you might choose to focus on those things when taking
pictures. Or, you might choose to actually focus on other things, to which people have
paid less attention.

Users
The life calendar is not expensive but is labour intensive, more or less depending on which
time interval is chosen (days, weeks, or months). This instrument can be ‘implemented’
participatively, since no special skills are needed (although better photography skills will result
in higher quality pictures of course). This method will increase the attentiveness and sensibility
of the user.

Costs
Depends on who takes the pictures, whether you want to hire a professional photographer or
not. Also depends on whether you need/want to buy a professional camera.
The price to create and print the calendar depends on the service you choose. There are
multiple to choose from online and they offer a variety of sizes and added features. Prices will
differ depending on this, and of course also on the number of calendars you would like to print.
The cost to create and print one calendar will probably be around 10-30 euros.

Time
The amount of time it will take will vary greatly. At minimum, it takes 5 minutes every day,
week, or month (depending on which time interval you choose) to take a picture and (if desired)
write down a note about what is happening that day/week/month. It will take additional time to
create the calendar.

Tools
-

A camera. Better cameras (or those on phones) will provide higher quality pictures of
course.
Possibly something to write down notes.
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-

An online system to create the calendar.

Knowledge practices
This instrument has roots in a variety of knowledge practices, such as photography and
Fenology. The latter is the study of periodic phenomena in biological life cycles and how these
are influenced by seasonal and habitat factors. Wageningen University and Research has a
chair group within this field which is concerned with observing, analysing, predicting, and
communicating annually recurring phenomena. This chair group has initiated a nature
calendar which visualises these recurring phenomena with a different picture and information
each day. The nature calendar serves multiple (policy) goals:
-

Increasing insight into the consequences of climate change for nature in the
Netherlands.
Increasing people's involvement with nature in their immediate environment.
Mapping the consequences of changes in nature for health, agriculture and nature
management.
Developing interactive ecological education programs for students and adults.

This national nature calendar could provide a helpful reference frame for the Zoöp’s local
calendar. Local (seasonal) dynamics can possibly be compared to it.

Sources & links
Batchelor, S. (2017). Secular Buddhism: Imagining the dharma in an uncertain world. Yale
University Press.
-

https://www.wur.nl/nl/show/natuurkalender-brengt-effecten-klimaatverandering-opnatuur-in-beeld.htm
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender?utm_source=natuur
kalender.nl&utm_medium=redirect&utm_campaign=olddomain
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2.2.10. Storytelling
What
Storytelling is a central practice in ways of knowing intimately related to land and place in
many (indigenous) cultures. Place is more than a simple location, and story helps to make it
concrete (Plumwood, 2008). Personal, experiential, and relational knowledge about the land
is conveyed in a narrative form. Storytelling includes songs, poems, fables, and legends and
myths.
Within a Zoöp, storytelling can have multiple roles. It can function as a way to express and
convey knowledge about a place (which may have emerged from other instruments or
methods) in a way that is embedded within values, emotions, and relationalities, allowing it to
become meaningful in a way that information in itself is not. Storytelling, especially when
related to places, is therefore never just about entertaining. Landscape characteristics are
often integrated within stories in ways that re-affirm values and perspectives, and demonstrate
indications for appropriate behaviour (Relph, 1985). The practice of storytelling can be
understood as an expression as well as a creation of meaning. The act of naming, for example,
does not only indicate geographic locations, but also expresses and creates meaning about a
place.
Storytelling is therefore also an opportunity to make relational understandings of a place
conscious. The telling of stories is indicative of this not only through the content of the stories,
but also by how it is told, and by whom. How are emotions linked to the stories? And also,
what language is used? The latter is important because far too often, category abstractions
such as culture and nature are taken for the world, and their profound consequences are
mistaken for pre-existing foundations (Haraway, 2003). In other words, the way we categorise
(or name) things in the world does not simply reflect an objective reality of those things and
the world, but it also constitutes it (Butler, 1988).

How to
Storytelling is a very old, widespread practice that has many forms, functions, and
applications. Stories can therefore be told and conveyed in a lot of different ways. The
important thing is to make conscious, and document these things. How, when, where did the
story emerge? Is it a new story, or part of an older, already existing story? Who tells the story,
and where and to whom? The ways in which stories can play a valuable role within and how
they can be shared in ways that are meaningful cannot be prescribed, but should be explored
within a Zoöp. The descriptions here can only explain why storytelling is valuable as a method
and give pointers and suggestions.
Storytelling is more than just conveying information or knowledge. To carry a story and to tell
a story are not the same thing (Van der Plas, L., personal communication, August 5, 2022).
Telling a story also doesn't necessarily mean that you are carrying that story. The listener(s)
of the story are not less important than the teller(s) of the story. The teller of the story may not
always even be aware of everything the story carries (Van der Plas, L., personal
communication, August 5, 2022). He/she is therefore not the creator or owner of the story, but
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rather a means through which it can be passed on. A story therefore needs to be respected
as something in its own right (Van der Plas, L., personal communication, August 5, 2022). To
respect a story is to feel what it is the story needs in order to be carried and told appropriately.
What listeners does it need? What place does it need? What pace? When is the right time to
tell the story? How can we know when it’s too early to tell ? Again, there are no predetermined
guidelines for this.
A listener can pick up on something the teller was not (consciously) aware of. Leaving room
for conversation and reflection after storytelling is therefore an important element of any
storytelling practice. This is also for another reason: storytelling can make room for important
conversation topics that are usually not often discussed (Van der Plas, L., personal
communication, August 5, 2022). When relational understandings of a place are more
conscious, Zoöps have the opportunity to reflect on which values, emotions, language, and
ways of relating to the place are (or are not) helpful in establishing fruitful relationships that
support quality of all life. Knowing this, opportunities for integrating helpful values, emotions,
and language more deeply within Zoöps open up, as well as opportunities for re-imagining
those that are less helpful.

Why
A lot of knowledge is embodied and relational. Quantitative, standardised methods cannot
make those knowledge forms legible. Storytelling can, as it is able to make room for ways of
understanding the vivid presence of mindful life (Plumwood, 2012). Ways of understanding a
place through intimate relationships and storytelling can contribute to other (e.g. quantitative)
ways of understanding that place. Storytelling is therefore a valuable way to communicate
(relational) knowledge about other-than-human life. Storytelling can furthermore play an
important part in relating to more-than-human life. Inhabiting our stories is important, and in
that sense, a story is not just a passive thing that is told, but rather, the unfinished attempt to
tell the truth about a relationship (Haraway, 2003). Plumwood even argues that real ecological
literacy is the development of stories that give us more transparency of our interactive, dayto-day relationships. She argues that what we need is “a culture of stories that link our lives
with the Great Life which some call Gaia, but all should call by names of their own devising”
(Plumwood, 2022, p.44).

Baseline assessment
The practice of storytelling is not necessarily applicable for the baseline assessment.
Nevertheless, storytelling is not just about actually telling the story, but about everything that
happens before that: the listening to the place and to the way in which the story is already
present and unfolding there. This part is important during the baseline assessment.

Can be combined with
-

Storytelling and witnessing is a valuable combination, which enables users to include
emotional and affective aspects which have an important role within their knowledge
of a certain place or relationship. Witnessing can play a crucial role in being able to not
only tell a story, but to really carry it first. See details on the methods of witnessing for
more information on the combination.
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-

Storytelling is in essence not about finding or communicating ‘objective’
representations of reality. When a story gets to a truth about life that matters, “one
must have the heart to stay with it and to live its contradictions” (Haraway, 2008).
Storytelling and quantitative methods and instruments can, however, complement
each other. Information gathered through quantitative methods can be rooted within
the local context in a meaningful way through storytelling. This information can also
change stories or the way they are told. As Haraway (2003) argues, one must have
the heart to keep looking for the facts and to abandon a cherished story if it has shown
to be off mark.

Users
How, by and to whom a story is (re)told is always relevant since storytelling is such an intimate
and experiential way of knowing and sharing knowledge. For this reason, there are no
standard guidelines or procedures for this, and it is important that all of these choices are
documented as well. Stories are usually (re)told by someone with an intimate relationship to
the place.
Place and storyteller shape each other within the practice of storytelling. It does not just
influence our view on a certain place, but it also includes a re-imagination of our own identities.
Understanding our need to be united by story and attached to place is part of that. Storytelling
generates experiences of belonging to places, and therefore sustain relational understandings
of place.

Costs
-

Time
Can vary greatly.

Tools
-

Knowledge practices
Storytelling as a way of understanding and relating to a place can be understood as being
embedded in phenomenology. Within phenomenological approaches, all sources of meaning
and knowledge are from lived experience. This also means that scientific theories, aesthetic
judgements, and philosophical models are abstractions derived from the fluctuations of the
lived world (Lilomaiava-Doktor, 2020). Relph (1985) argues that “Phenomenology is a way of
thinking that enables us to see clearly something that is, in effect, right before our eyes yet
somehow obscured from us - something so taken for granted that it is ignored or allowed to
be disguised by a cloak of abstractions” (p.16).
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Dominant western narratives regard places and landscapes as abstract concepts, which is
why most knowledge inquiries related to this are nested in positivist and empirical
epistemological assumptions (Lilomaiava-Doktor, 2020). Curiosity, the asking of questions
and offering of answers, and especially the attempts to organise this curiosity in order to direct
it, is the distinctive feature of what drives these scientific inquiries according to Relph (1985).
He argues that in doing so, it might also dispel wonder, a form of compassionate intelligence
that attempts to see and admire things in and for themselves. What we understand from the
world comes from both curiosity and wonder (Relph, 1985). Phenomenological approaches
are more driven by the latter. It understands places as being constituted of reciprocal
relationships and encompassing not only ‘things’, but also experiences, histories, and
languages. A place is in itself not regarded as a thing, but rather, a continual open-ended
process (Lilomaiava-Doktor, 2020).
Storytelling is a central practice in understanding land and place in traditional ecological
knowledge and in many indigenous cultures (as well as non-indigenous cultures). Multiple
(including Native American) scholars have indicated phenomenological approaches to be
aligned with indigenous thinking (e.g., Lilomaiava-Doktor, 2020, Cajete 2000; Little Bear 2000;
Momaday 1974). Within the phenomenological approach and many indigenous cultures, the
memories, values, emotions, and language connected to a place are inseparable from
relationships with and (ecological) knowledge about that place. Embedded within these
knowledge practices, storytelling is a source from which knowledge can be transmitted but
also created through disposal or expansion. This is because this knowledge is continually
‘tested’ through everyday life. Hence, rather than giving a fragmented account through
conventional methods, storytelling is open-ended as it moves back and forth between the
place and person being experienced.
Conceptual elaboration on indigenous knowledge and traditional ecological knowledge
Traditional ecological knowledge refers to a body of local environmental knowledge and
beliefs, transmitted mainly through practices and oral traditions over long periods of time. The
knowledge system includes empirical observations, a system of classification, and a
management system for resource use. Traditional ecological knowledge is dynamic and
accumulative, meaning that it builds upon experience and knowledge of earlier generations
and adapts to current social-economic and technological changes.Traditional ecological
knowledge is therefore a collective process, embedded within observations and experiences
of other community members as well as previous generations. Ecological knowledge and
aspects are closely linked to social and spiritual aspects. Environmental aspects are thus
highly situated, closely rooted within the local social and spiritual context. (Tsuji and Ho, 2002).
Indegenious knowledge in the broadest sense refers to an understanding and knowledge of
place that is not categorically different from non-indigenous knowledges, but that emerged
and took on meaning and relevance through struggle over rights to resources, territories, and
cultural respect. Often, indgeneous knowledge is also a form of traditional ecological
knowledge. (Li, 2000).

Sources & links
Bakker, E. (2022, April 15). Personal communication [Personal interview].
Butler, J. (1988). Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology
and Feminist Theory. Theatre Journal, 519-531.
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Cajete, Gregory. 2000. Native Science, Natural Laws of Interdependence. Santa Fe, N.M.:
Clear Light Publishers.
Haraway, D. (2003). The companion species manifesto: Dogs, people, and significant
otherness . Chicago: Prickly Paradigm Press.
Van der Plas, L. (2022, August 5). Personal communication [Personal interview].
Li, T. M. (2000). Locating indigenous environmental knowledge in Indonesia. Indigenous
Environmental Knowledge and its Transformations: Critical Anthropological Perspectives,
120.
Lilomaiava-Doktor, S. (2020). Oral traditions, cultural significance of storytelling, and Samoan
understandings of place or fanua. Native American and Indigenous Studies, 7(1), 121-151.
Little Bear, Leroy. 2000. “Jagged World Views Colliding.” In Reclaiming Indigenous Voice and
Vision, edited by Marie Battiste, 77–85. Vancouver: University of British Columbia Press.
Momaday, Scott. 1974. “Native American Attitudes to the Environment.” In Seeing with a
Native Eye: Essays on Native American Religion, edited by Walter Capps, 79–85. New York:
Harper and Row.
Murton, Brian. 2011. “Embedded in Place: Mirror Knowledge and Simultaneous Landscapes
among Māori.” In Landscapes in Language: Transdisciplinary Perspectives, edited by David
M. Mark, Andrew Turk, Niclas Burenhult, and David Stea, 73–100. Amsterdam: Benjamin
Publishing
Plumwood, V. (2008). Shadow places and the politics of dwelling. Australian Humanities
Review, 44(2), 139-150.
Relph, Edward. 1985. “Geographical Experiences and Being-in-the-World: 148. The
Phenomenological Origins of Geography.” In Dwelling, Place and Environment, edited by
David Sean and Robert Mugerauer, 15–31. New York: Columbia University Press.
Tsuji, L. J., & Ho, E. (2002). Traditional environmental knowledge and western science: in
search of common ground. Canadian Journal of Native Studies, 22(2), 327-360.
Val Plumwood. 2012. The Eye of the Crocodile, ed. Lorraine Shannon. Canberra: ANU Epress.
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2.2.11. Tasting quality (of life)
What
Taste, as a sensory input that functions in shared human and nonhuman lifeworlds, can
operate as an instrument that captures the quality of life within a Zoöp in a holistic way.

How to
The implementation of this method will vary greatly depending on the product that is tasted.
For that reason, instead of giving a concrete overview, a few important general pointers and
notes will be given.
Every step of the process should be documented, from the (if applicable) planting to the
harvesting to every step that follows after until they are tasted. This way of documenting
reveals a lot more about the quality of life than the mere documentation of the tasting. The
logistics of documenting, as well as interpreting the taste will differ depending on the product
and the preferences of the Zoöp.

Why
To taste something that grows within the Zoöp, or to produce something with it (e.g. apple
cider from apples) and taste it, is to get a qualitative and holistic insight into not just the product,
but all the processes that have been involved. That different circumstances (e.g. soil and
weather conditions) influence the taste and texture, but also nutritional values, is widely
known. The texture and taste of something is influenced by many things: the soil (life), the
plant, the sunlight, human (or nonhuman) tastebuds, and interactions between all of these
things and more.

Baseline assessment
Not applicable.

Can be combined with
-

Combine this method with sensing the soil to see how different soil types influence the
growth and taste of certain products.
The combination with the life calendar enables you to make this method legible in a
very engaging manner. The photos integrated in the life calendar can capture all the
different steps in the process from sowing to tasting.

Users
In principle, anyone can apply this method. Nevertheless, the outcome will vary widely based
on certain characteristics of the tasters. For example, whether they have experience in tasting
the specific product (and therefore a sensitivity for subtle taste differences). A chef for tasting
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certain vegetables for example, as a vinologist has for grapes and wines. For them, a taste is
not just ‘sweet’, but encompasses a lot of different subtleties that link back to the conditions
where the product was grown for example.
Since taste is a sensory input that functions in shared human and nonhuman lifeworlds, it
would be interesting to see whether nonhumans can be included in the tasting process.
Consider for example the exploration to see which type of apple a certain species prefers.
Perhaps they even prefer them at a specific ripeness. If so, a Zoöp could consider making an
apple cider from that type of apples of that specific ripeness.

Costs
-

Time
-

Tools
-

Knowledge practices
Since our food and drinking needs are so widely shared with at least all humans, but also far
beyond that, tasting as a way of understanding a product and all the conditions and processes
behind it, cannot be claimed by specific formal knowledge practices. It can be understood as
a form of embodied knowledge. Such knowledge and skill has therefore not been limited to
experts (think of chefs or vinologists).

Sources & links
-
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2.2.12. DIOPSIS
What

DIOPSIS stands for Digital Identification Of Photographically Sampled Insect Species. It is an
automated, modern system which photographs, identifies, and monitors insects. The number
and biomass of different insect species and types can be identified and monitored, and trends
in insect increase or decline can be visualised.

How to
An intelligent camera with a screen is placed outside in a field.

Source: https://faunabit.eu/producten/DIOPSIS
Insects are attracted to the yellow screen, and they are photographed when they are on it.
The specific and preferred colours that insects are attracted to differs depending on the
species. Yellow attracts the most insects however, and this attraction is increased by an
ultraviolet layer that is applied to the screen. The camera takes a picture every 10 seconds. In
order to make this possible both day and night, LED lights are built in. The LED lights also
increase the attraction for insects. The photos are stored on a memory card, and photos that
are almost identical to the one from 10 seconds before are not saved. The system transfers
the saved photos to a central data server through using a data connection (4G). Within the
central data server, the photos are analysed. DIOPSIS also has a web portal, through which
you can monitor the camera remotely, access photos, and adjust data.
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Source: https://diopsis.eu/en/camera/
Through a deep learning system, DIOPSIS’ software is able to distinguish between insects
and other things that might show up on the photo such as grass, dirt or shadows. If an insect
was also observed in the previous picture, it is not counted again. The system can recognize
insects by comparing the ones captured on photo with a large database of insects which have
been identified by experts. In this way, it provides an identification, as well as an estimation of
the identification’s accuracy. 86% of the identifications of the system are correct, 9% are
partially correct (either too general or too specific). 5% of the identifications are incorrect.
The system relies on 5V electricity supplied by either mains power or a solar panel/battery.

Why
Insect monitoring is typically very time-intensive and involves setting a lot of different traps by
which the insects die in order to be monitored. This instrument does not harm insects in any
way and through the automatic monitoring, you can get a clear overview on the development
of your insect populations and whether there are groups of insects that are doing better or
worse than the national or local average.
Getting a good insight into the dynamics of your insect populations can be a very important
component of understanding the quality of life within your Zoöp. Different insect species have
different roles within an ecosystem. Generally speaking however, insects play a very important
role in pollination, seed dispersal, nutrient cycling, pest control, and reworking of soils. Insects
therefore play a vital role for plant health and growth, but also are an important food source
for many animal species. For these reasons, increasing your insect populations and
biodiversity could be a very valuable regenerative goal.

Baseline assessment
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If you would like to get an insight into the dynamics of your insect populations, you need to
have a reference frame. DIOPSIS is a continuous monitoring process, and it is therefore not
an instrument you would employ only at specific times. It would be a good idea to start
monitoring with DIOPSIS from the baseline assessment onwards, in order to track the
developments and changes.

Can be combined with
-

-

DIOPSIS is an intelligent automated camera with a deep learning system. The latter is
linked to a large database of insects which have been identified on group or species
level by experts. Deepsteward, on the other hand, is an unsupervised machinelearning system that develops taxonomies of ecological behaviours that are not based
on prior human understanding of ecology. For that reason, DeepSteward may develop
taxonomies of knowledge in ways that differ from humans, and therefore different from
those of DIOPSIS. While DeepSteward's knowledge production may not immediately
lead to major breakthroughs in human knowledge of ecological development, it is likely
that it will lead to new kinds of questions.
An interesting, and probably very valuable combination would be with the life calendar.
DIOPSIS is an instrument that photographs specific parts of the environment (namely,
insects on the yellow screen) in order to identify them. The life calendar offers an
opportunity to understand and value these insects as integrated creatures within the
Zoöp. Which plants or flowers do they prefer, for example? Are they active at night or
during the day? These are things that could be captured and made legible through the
life calendar.

Users
In principle, anyone can ‘read’ the output system of DIOPSIS since it is quite straightforward.
Nevertheless, the information is more meaningful to someone with knowledge on various
insect species and groups, as well as their population dynamics and interactions with other
life.

Cost
The DIOPSIS camera can both be bought or leased. It includes:
-

8MP camera
LED Backlight
4G modem
Base with foldable insect screen
Back carrier
Waterproof battery housing
12V 20AH battery
12V solar panel
220V power supply

Price for buying: €2,670 (excl VAT), Price for leasing: €2,360 per year (excl VAT)
Time
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In principle, DIOPSIS is an automated system and does not require much time. Interpretation
time of the results will vary.

Tools
DIOPSIS camera (including all the different parts named under the ‘tools’ section.

Knowledge practices
DIOPSIS is developed by EIS Knowledge Centre Insects, Naturalis Biodiversity Center,
Radboud University and COSMONiO. Additional financial support was received from the
Ministry of Agriculture and Nature and Food Quality and the World Wildlife Fund. The first
cameras were built in 2019, commissioned by the provinces of Zeeland, Gelderland, ZuidHolland, and Noord-Holland.
The instrument has been developed within the scientific field of Entomology, referring to the
study of insects and their interactions and relationships with other organisms and the
environment. DIOPSIS is used within agricultural contexts for pest monitoring and control. It
can for example be used to see which predator species are present that can control the insect
species that are considered pests.
Universities are using DIOPSIS cameras for research on the relationship between land use
(for example, intensive versus extensive agriculture) and insect biodiversity. For this use, it is
therefore important that the instrument allows for comparison between different places. This
means that the monitoring should work in a standardised manner.
DIOPSIS is also employed for certain policy goals. Certain target insect species are
considered indicative for nature quality. Target species play an important role within policy
goals for two reasons. The first reason is that the population of a certain species may have
declined for some reason and is thought to require specific attention. Alternatively, a certain
species is considered as target species within policy goals because they are assumed to be
an indication for the broader ecosystem (or biodiversity) quality. Sometimes, the quality of an
area is then expressed as a percentage of the ideally occurring species in that ecosystem in
a given area. In this way, the quality of different types of ecosystems is measured based on
the extent to which they are ‘intact’. In a way, this is a very essentialist and non-dynamic
perspective on ecosystems. The chosen target species in this case therefore very much
depend on what type of ecosystem they are considered to represent. This choice is of course
never neutral.

Sources & links
Jankielsohn, A. (2018). The importance of insects in agricultural ecosystems. Advances in
Entomology, 6(2), 62-73.
-

https://diopsis.eu/en/
https://faunabit.eu/producten/DIOPSIS
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2.2.13 Deep Steward
What
Deep Seward is an unsupervised machine-learning system that develops taxonomies (i.e.
classifications) of ecological behaviours that are not based on prior human understanding of
ecology.

How to
Deep Steward’s system observes a certain physical space with a camera. The artificial mind
makes sense of the landscape and everything in it, things we would define as plants, trees,
and animals, in its own way. It does so by registering qualities of movement and speed, from
very slow to very fast and everything in between, and tries to find correlations between them.
It then clusters ‘things’ that it sees based on that. Deep Steward therefore allows the system
to invent its own semantics and model of reality, which may be strange or even unrecognisable
to the humans who are presented with it.

Why
Within recent years, and especially within domains such as forestry, ecology, and agriculture,
a lot of different artificial systems are used to compute and understand landscapes. Because
these systems are trained on human-gathered data (therefore entrenched with human biases)
and used for human goals, these technologies, and what they portray, are not neutral.
Since DeepSteward does not have any prior knowledge of ecosystems, it may develop
taxonomies of knowledge in ways that differ from humans. While DeepSteward's knowledge
production may not immediately lead to major breakthroughs in human knowledge of
ecological development, it is likely that it will lead to new kinds of questions. How does an AI
untrained by humans mirror our prejudices and underlying assumptions? Do we consider
something intelligent only when it mirrors our intelligence? In more local contexts, it may
challenge our taken for granted perspective on things. Consider for example a fallen tree tree,
which an organisation may consider garbage, to be cleaned up. How Deep Steward would
perceive it, we can only find out. Nevertheless, we almost know for sure that it won’t have the
same perspective on it. And in whatever way it understands that fallen tree, it will raise
questions that could lead to interesting insights.
Deep Steward is furthermore not only about allowing the AI to have a non-anthropocentric
understanding of general surroundings, but of the particular locality. It is tuned into that specific
locality and its dynamics, its structures, and its relationships. The AI is therefore intimately
aware of and intertwined with the local trees, birds, water, and everything else that is present
there. Such an AI, which has learned what it knows about the world from those very localities,
might serve as representative of their life worlds. At the very least, it can identify something
as present even though it might be unrecognised or unacknowledged by humans.

Baseline assessment
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Not necessarily applicable.

Can be combined with
This instrument is very well suited to combine with storytelling. Storytelling is almost always
from a human perspective, or when the story attempts to take the perspective of something
nonhuman, it ultimately still has to be translated by humans who tell the story. Deep Steward
allows you to tell a story about your Zoöp. The same space, the same world, but perhaps, in
this one, there are no buildings and trees. But there are Caroirendephindisplars and
Gaeouthescriablys. Storytelling allows people to immerse in that world, in the mystery of what
these things are and how they can relate to them.

Users
In principle, the camera is placed and Deep Steward does ‘its thing’. In that sense, it does not
really have much of a ‘user’. Nevertheless, there should be an attempt to understand and
relate to what Deep Steward is saying.
Inherent in the pursuit of anthropologists to understand other groups of people, whether those
are from different cultures or not, is the understanding that that which we cannot grasp, always
also has to do with our own positionality and the lenses through which we understand the
world. The attempt to understand another perspective is therefore always also an exploration
into our own. It could therefore be very valuable to let someone trained in Anthropological
methods attempt to understand the way in which Deep Steward perceives the environment.
These Anthropological methods could also be employed by someone with a high sensibility.
This includes attempting to (literally) take the perspective of the AI, sit next to it for example.
What does it see? What does it say about it? All of this should be written down and considered
with an extreme curiosity: why would it have this perspective? What does our struggle to
understand this say about our perspective?

Costs
?

Time
Using Anthropological methods to understand the perspective of Deep Steward is timeintensive. In order to really attempt to immerse themselves in the life world of the other,
anthropologists often observe and participate in it for at least a couple of weeks.

Tools
Deep Steward camera.

Knowledge practices
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Deep Steward is a machine learning system. Usually, this learning is from humans. For this
system however, the question was asked: should intelligent machines learn directly from other
life? Perhaps what they need is to be trained by forests.
The thinking behind this is a critical posthumanism which questions whether the human
experience is central in the world. It also has a critical view on the idea that any information,
knowledge, or data could be objective. All of our ways of ‘producing’ knowledge are built on
certain ways of understanding and classifying the world.
It is also a radical idea that might have been inspired by artistic knowledge practices. Consider
science fiction writing, for example. In The Hamburg Manifesto, Karl Schroeder explains his
concept of Thalience: “It is an attempt to give nature a voice without that voice being ours in
disguise. It is the only way for an artificial intelligence to be grounded in a self-identity that is
truly independent of its creator's.” In order to give the natural world itself a voice, he argues,
we should not create copies of our own minds. In many ways, this is what Deep Steward is
about.
This links back to something else. Writing and other forms of artistic representation, often
critically examine the power of language and concepts in shaping our understanding and
thought, something that Deep Steward very clearly demonstrates.

Sources & links
-

https://oldweirdalbion.wordpress.com/2019/09/17/on-deep-steward/
https://fo.am/blog/2019/04/17/deep-steward/
https://ars.electronica.art/keplersgardens/en/deep-steward/
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2.2.14 Inter-relationship counselling
What
Inter-relationship counselling is not necessarily about measuring anything in the typical sense
of the word. Rather, it is about consciously establishing and expanding reciprocal relationships
within your Zoöp.

How to
Even though establishing reciprocal relationships has to do with all these abstract concepts
such as commitment and forgiveness, inter-relationship counselling can offer Zoöps practical
tools and guidance to work with this. Answers to the important questions are never pre-given.
They can only arise through actual face to face interactions.
Within relationship counselling, the Speaker for the Living takes on the role of relationship
counsellor. As counsellor, the Speaker for the Living listens, reflects and mirrors, and tries to
represent the other-than-human parties within the inter-relationship counselling. Together,
you first consider the current situation:
-

-

-

Explore what the focus is. What is the ‘issue’ at hand?
Which individuals or groups are involved? The latter can be on species level, but can
also be “the grape eaters” (all the animals who are eating the grapes that are growing
in the Zoöp).
What are their stakes in the matter? What are their interests?
Explore the current routine social interactions. These interactions should be described
to the Speaker for the living. What do these interactions look like? When do they occur?
What patterns can be detected?
Then, you explore what values, emotions, and convictions are playing a part within the
interactions.

The desired situation should be considered:
-

-

-

What is the desired situation? And what does that look like concretely? The desired
outcome can be something practical, such as “For the grape eaters to leave at least
80% of the grapes alone” Such a pragmatic goal is often already phrased in concrete
terms. Another type of goal could be: “To create more trust between employees and
geese in the pond”. In that case, explore what that would look like.
Ask the why-question. Explore if there is a desired situation behind the provided
desired outcome. Take for example the desired situation that there would be more trust
between employees and geese in the pond. Perhaps it is because sometimes the
geese react aggressively towards them when they walk past. In that case, you could
consider whether trust is necessarily an important part of the desired situation. You
could for example also create more space between the pond and the path where the
employees walk on.
Explore other important factors in the desired situation and conditions for reaching it.
For example, if the goal is to have at least 80% of the grapes untouched by the current
‘grape eaters’, would it be acceptable if the ‘grape eaters’ would no longer be present
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-

-

in the Zoöp. Or does the desired situation include a good living situation for the current
grape eaters?
What is the desired transition period? How long will it take to go from the current
situation to the desired situation?
Consider if the desired situation is realistic. Certain goals may sound simple but may
actually require a lot. Consider for example the goal to create more trust between
employees and the geese. Such a goal cannot be reached by introducing clever
solutions as can be done with the protection of grapes (e.g. think of nets that can be
placed over the grapes).
Whose desired outcome is it? If it is from the human side, it should be considered how
that could be made acceptable for the other party?

The Speaker for the Living listens to these reflections and then recounts this perspective back
in their own words. Then, you get another perspective on what they had just said. In that way,
you can relate to your own experiences in a different way. Because you are engaging in interrelationship therapy with an other that cannot communicate through human language, the
starting point is to understand your own position and perspective with which you enter the
situation. The feedback of someone else (in this case the Speaker for the Living) recounting
your experience back to you helps with this. All of the above should also be documented in
writing.
After this reflection, there should be time and space for observation. This is because while the
starting point of the inter-relationship counselling often is a specific issue, relationships are not
about rational negotiation, but about emotional bonds (Johson, 2011). There should therefore
be time and space to explore this and to perhaps reconsider the relationship. What kind of
attachment or emotional bond exists and how can it be cultivated? How is it perhaps inhibited
now? This observation also leaves room for you to listen to what and how the other is
communicating their experience, perspective, and preferences.
When you have a clear perspective on your own position with which you enter the situation
and have made space for listening to the other, you can consider what actions may be needed
to improve the situation.
After this, a reflection on what is needed is in place. This action, or response, can never be a
ready-made recipe, but will need to be considered by the participants themselves, with
guidance of the Speaker for the Living. This can work through trial and error: responding and
‘listening’ to the response you get in turn. Communication in this sense is not through (human)
language, but through response and reactions.

Why
In principle, being a Zoöp is about relating to other life. About knowing that you are influenced
by everything around you and knowing that you in turn have a direct influence on everything
around you. You share a place together. But how?
Collections of shared understandings are foundations for interpreting and evaluating each
other’s perspectives and behaviour. Additionally, they are the means of coming up with ways
to achieve (communal) goals. They are a common reference frame that enables
communication and collaboration. Collections of shared understandings are co-created
through repeatedly participating in routine social interactions (Sanders, 2003). There are also

61

collective collections of shared understandings. One could call this (local) culture, but that term
often presupposes that it excludes everything other than human. In our society, humans share
many collections of shared understanding, enabling them to communicate and cooperate
effectively with others whom they just met. We tend to forget however, that such collections of
shared understandings are not pre-existing foundations of relationships or communities, but
that they are built over time through routine interactions (Sanders, 2003).
Ways of interacting and communicating with others, whether within or between species, are
always co-created within interactions. Moreover, they require in the first place the desire to do
so, and the willingness to learn, despite the differences that exist. Because our society tends
to be very human-focused, we share less collections of shared understandings with other life.
This means that communication and cooperation between human and nonhuman life often
depends on collections of shared understandings established by personal, intimate
relationships. This method of inter-relationship counselling helps to cultivate those in order to
foster communication and collaboration.

Baseline assessment
Not applicable.

Can be combined with
-

-

Perhaps what is needed within certain inter-relationship counsellings, is to share
stories, about the other, but also about the relationship. Consider that you have made
a mistake as a Zoöp. Because relationships are really about emotional bonds,
accounting for the mistake will ask more than merely organising ways of making sure
it doesn’t happen again. What is needed is perhaps also to make room for emotional
expressions. The tragic mistakes are as important in relationships as the fleeting
moments of getting things right (Haraway, 2003). Accounting for mistakes is therefore
important, and sharing it through storytelling can be an important element in that. When
our mistakes play an important part in our stories, they can help us in moving on and
inspire ourselves and others to explore what is really important within our relationships.
Storytelling can therefore also be an engaging and comfortable way to share mistakes
among Zoöps.
Zoöp walk-in hours can play an important role in inter-relationship counselling.
Especially within larger organisations, this is an effective way of engaging as many
people as possible within the inter-relationship counselling.

Users
This method is about gaining knowledge about relationships and cultivating those. The ‘user’
of this method is therefore a partner in a relationship rather than an observer. Something else
is demanded from the partner than the obser. The partner is asked to actively bring him/herself
into the situation, into the relationship. There are no fixed (or even final) outcomes, but entering
into inter-relationship counselling will, or at least it should, change the way the partners relate
to other-than-human life within the Zoöp. This can include a shift in mindset and an increased
attentiveness. Of course, the human partner may observe at times, but not without the
recognition that he/she too, is being observed in the process.
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This method is best implemented participatively. Within a larger organisation, this is best done
through combining this method with Zoöp walk-in hours as explained above.

Costs
-

Time
Will vary greatly depending on the ‘issue’ at hand.

Tools
-

Knowledge practices
This method is embedded within relationship therapy methods that allow you to work on
improving something you can’t exactly define, let alone measure; a relationship. It understands
relationships as something complex in which you cannot simply point out the broken piece, fix
it, and have everything running smoothly again.

Sources & links
Johnson, S. (2011). Hold me tight: your guide to the most successful approach to building
loving relationships. Hachette UK.
Sanders, C. (2003). Actions speak louder than words: Close relationships between humans
and nonhuman animals. Symbolic Interaction, 26(3), 405-426.
Van Leeuwen, A., Weeres, H.,. (2022, May 31). Personal communication [Personal interview].
Weeres, A., Boone, R., Van Leeuwen, A. (2022, July 26). Personal communication [Personal
interview].
Stiphout, M. (2022, April 13). Personal communication [Personal interview].
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2.3. Instruments & methods as way of entering into the
conversation
A Zoöp is an ecological system where humans are part of. The ecological system is complex
and includes the variety of bodies and relationships between them in the Zoöp. Instruments
therefore need to be clear about which ‘parts’ of the possible changes in quality of life they
aim to visualise. Documenting, or visualising, changes in quality of life is always an abstraction
process and can be done in multiple ways and from multiple perspectives. The instrument or
method itself and those using it can furthermore never be passive: it always does something.
Instruments are therefore not used simply to give an absolute or full representation of the
changes of quality of life. Rather, they can provide (often simplified) ‘parts of the puzzle’ of the
changes in quality of life and renewed insight into what constitutes quality of life for the
particular Zoöp. Important to realise is however, that by asking the question in a certain way
and creating a framework for the answer, the instruments and methods heavily influence the
terms of the communication and the possible outcomes. The process of interpretation of what
the instrument visualises and what that could potentially mean for the changes in quality of life
within a particular Zoöp, is an integral part of this process.
This section will elaborate on the process of applying methods in order to gain insight into
changes in the quality of life. The ability of this concept to encompass a variety of aspects, is
its strength. However, this also makes it difficult to define and calibrate. What (combination of)
methods are asked of us in this inquiry and what do they demand of its ‘user(s)’’? In a sense,
the use of instruments and methods as a means of capturing ecological developments can be
understood as a way to create a common language with more-than-human life in a Zoöp. What
does it mean to enter into the conversation with more-than-human life?

2.3.1. Exploring multi-species life worlds
Qualitative methods allow for the exploration of subjectivities. The question of how we can
appropriately include qualitative knowledge about the life worlds of nonhumans within Zoöps
is extremely relevant. The risk of anthropomorphism is inherent in the attempt to do so.
Anthropomorphism is defined as the attribution of (what are considered to be) distinctively
human attributes to nonhumans (De Waal, 1999). The charge of anthropomorphism usually
has a negative connotation: to be accused of anthropomorphism is to be accused of
sentimentalism, and for the scientists, bad science (Alger & Alger, 1999). Nevertheless, the
shunning of anthropomorphism for a large part also reflects the extent to which we consider
humans to be fundamentally different from the nonhuman world. It is based on the premise
that we (meaning, humans) are trying to say something about them (meaning, nonhumans:
that which we are not). In other words, it starts from the assumption that being human is the
most (or even only) relevant category in the attempt to understand others. A lot of our
experiences in and understanding of the world has not so much to do with being human. In
light of this, De Waal (2016) invented the term anthropodenial in order to point to the risk in
being overly sceptical of any attempt to qualitatively describe experiences of nonhumans.
Anthropodenial can be defined as: “the prior rejection of human-like traits in nonhumans or
nonhuman-like traits in humans”. There are many different things that we do share with other
living bodies that can aid us in understanding their, or rather: our shared, life worlds.
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The division between human and nature is one of ‘hyperseparation’—the structure that drives
western binaries, including matter/mind, nature/culture, savage/civilised, and marks the cut
between us and them. The hyperseperated dualisms tell us there are no relevant continuities
between two sides of the boundary (Rose, 2013). Since the division between what we consider
human and nonhuman (or culture and nature) is at the root of a lot of our environmental
problems (e.g. Kohn, 2013; Gillespie, 2018; De Waal, 2016; Haraway, 2008; Asquith, 2011;
Singer, 1973), we should be mindful to only use the distinction between human and nonhuman
when it is actually relevant. The division between the human and nonhuman world has
significantly affected what forms of knowledge we have been able to produce about these
worlds. Considerable effort has been put into ways of knowing subjective aspects of human
life (Jacob, 1988). Qualitative methods allow for the exploration of such subjectivities in the
research process. The advantage of qualitative methods has been described as: “It [qualitative
methods] provides more 'human-touch' to the study. Even when I analyse questionnaire data,
I keep thinking about the people I interviewed. Their voice, their life stories, etc., remind me
that I am studying real people and the responses on questionnaires are not just numbers, but
it represents thoughts, opinions, and feelings of real people" (Garcia & Quek, 1997). These
subjectivities, and thereby the qualitative methods to explore these, have thus been largely
limited to humans. A highly relevant, and mostly unexplored, question would be for example:
how can qualitative methods provide more ‘plant-touch’, ‘fungi-touch’, or ‘bird-touch’ to
studies?
Differences across all sorts of different groups are not simply reducible, but also do not
necessarily inhibit understanding, communication, and cooperation. The risk of misinterpreting
or misrepresenting is furthermore not limited to other-than-human perspectives and
subjectivities. ‘Humanness’ is not a universally shared experience, and human interests and
perspectives also diverge considerably, which means that the attempt to capture the latter is
never a straightforward task either. Qualitative methods should be able to take differences
between different individuals and groups seriously without regarding them as uncrossable
borders in the attempt to understand others. Being human is only one of many groups that we
may or may not share with others. The process of categorisation is a process of abstraction.
It is an attempt to capture the ‘essence’ of things and forget about the ‘unimportant’ features.
Rather than understanding categories as capturing the essence of things however, we should
understand them as potentially helpful tools. Different situations require different tools, and
the essential task is therefore to re-consider which categories are relevant when.
Exploring worlds without words, or nonhuman subjectivities, requires different methods than
those usually employed exclusively with humans (such as interviews). Capturing the
subjective world of nonhumans therefore calls for the re-examination of certain assumptions
underlying conventional methods with human subjects (Sanders & Arluke, 1993). Sanders and
Arluke (1993) argue that intimate interactions and emphatic engagements in the perspective
of a nonhuman other are crucial sources of this knowledge. In other words, this means learning
to take the role of the nonhuman other and paying close attention to (the details of) habitual
routines and embodied interactions with them. Undoubtedly, these methods will also challenge
us to understand human life worlds in a different way.
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2.3.2. The conversation: participating & relationality
This inventorisation included instruments and methods from an extremely wide range of
knowledge practices. In the attempt to gain a holistic understanding of what we call the quality
of life and changes therein, all these different methods and instruments are valuable and can
even be complementary to each other. Nevertheless, what they require from the ‘user’ differs
tremendously. Quantitative methods are standardised in order to compare outcomes between
different situations. Because of this standardisation, their implementation is relatively easy to
describe to others who can then use these instruments and methods themselves. It is
important to understand this difference between such methods and quantitative ones. This is
not possible to the same extent for many of the qualitative instruments however, since they
require a certain sense of place, environmental sensitivity, or intimate relationship. Qualitative
methods that require us to enter into the relationship “do not simply tell us about things—they
place us inside them” (Rose, 2013).
Hence, qualitative methods for exploring more-than-human subjective life worlds demand from
us to bring ourselves into the relationship and interactions. Perhaps even to root ourselves in
a place. A sense of place (or place attachment) refers to the personal and collective
relationship to a specific locality developed through intimate routine interactions and activities
within that place. Everyone has a practical, and often implicit, understanding of their physical
and social environment. This competence is demonstrated by simply ‘getting on’ within that
environment, navigating the routine activities and interactions of everyday life (Li, 2000). A
sense of place encompasses the attachments and meanings people hold for a specific place
(Semken and Freeman, 2008). The same place can hold many different meanings: economic,
spiritual, aesthetic, historical, ceremonial, familial, and also scientific. All these different
meanings manifest the ways in which communities and individuals know and experience the
place. A sense of place is constituted by this combined set of meanings and attachments to a
place of a group or individual. Collective as well as individual values influence this sense of
place (Hashemnezhad et al., 2013).
For many qualitative instruments and methods, the user requires to have developed a sense
of place or broader environmental sensitivity in order for it to bring forth something that is
meaningful. Environmental sensitivity is similar to sense of place, but is less tied to a specific
locality. It refers to the processing and (consciously) registering of environmental stimuli.
Studies show that people differ significantly in their degree of environmental sensitivity,
indicating a variation in the responsiveness to the same environmental stimuli (Pluess, 2015).
Both qualities are difficult to clearly define and measure. Both furthermore rely more on
embodied knowledge than rational analysis. Such embodied knowledge often serves as the
foundation for local environmental knowledge and is communicated differently than outcomes
of quantitative, standardised methods (Brodnig and Mayer‐Schönberger, 2000). Consider
geographical or spatial information, for example. Within the western scientific tradition, spatial
information is often visualised in maps and represented through lines and points. Local
environmental knowledge is however often represented through non-linear notions of space,
as well as references to myths and stories (Brodnig and Mayer‐Schönberger, 2000).
Many qualitative methods for exploring multispecies life worlds thus require the ‘user’ to enter
into encounters and relationships (Rose, 2013) in which there are no helpful oriëntations of
chasms or categories (Haraway, 2003). Through participating in these encounters and
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relationships, you co-create collections of shared understandings (Sanders, 2003) and train
each other in acts of communication you barely understand (Haraway, 2003). Attachment, or
even love, for a place or an individual can enable capacities for sensitivity and perception that
are not possible otherwise (Plumwood, 2008). Through actually connecting and empathising,
one will come to see that, as others live their lives, they communicate aspects of themselves.
As an attentive participant in shared life worlds, you become aware of the intentionality of other
creatures: always mysterious, but never mindless (Rose, 2013).
What does it mean to enter into the conversation with more-than-human life then? It means
that the inquiry is never just from one side. That as a Zoöp human, you too are being seen,
noticed, and regarded. And that that changes things. If instruments and methods can be
considered as a way of communicating within multispecies communities, communication has
to be reconsidered. Expression is often regarded as the primary form of active communication.
Nevertheless, listening and paying attention are equally important parts of active engagement
(Abram, 2012). How can we make sure that the (combination of) instruments we use makes
room for more-than-humans to speak in a way that is understandable to us if we are willing to
listen? How can we make sure we are listening at least as much as we are speaking? But
also: how can we make sure that the conversation is meaningful and that it enables us to
develop, expand, and maintain meaningful relationships? The inventorisation of instruments
and methods listed above provides Zoöps with ways of entering the conversation, but cannot
give step-by-step directions. The communicative system is highly localised (Abram, 2012), like
every language has its own local dialects and nuances. This makes it difficult to simply simply
implement instruments and methods in a standardised manner within different localities. The
task before us is more complex and more exciting than that.
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Annexes
Annex 1 training modules
Since the details on training modules is provided in an online excel sheet, I will provide the
link here: Trainingen
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Annex 2 experiences for fellow students
Hi! My name is Linne. I’m a Forest and Nature Conservation master student, and am
currently finishing my internship at Zoöp. Within my studies, I have focused on human-nature
relationships and human-animal interactions specifically. When I came across Zoöp, I
immediately thought it would be the perfect internship opportunity for me based on my
background and interests.
Zoöp is short for Zoöperation, meaning cooperation with zoë (Greek for life). The name
actually captures a lot of what Zoöp is about. In essence, Zoöp is both a learning process
and a governance model that safeguards the interests of all life within organisations.
Cooperation between human and other-than-human life is central therein. An organisation
that decides to become a Zoöp dedicates itself to becoming regenerative and making the
interests of nonhuman life part of their decision making by installing a Speaker for the Living
as advisor and board observer in their organisation.
The Zoöp model was developed at Het Nieuwe Instituut in Rotterdam by a large group of
ecologists, legal experts, designers, artists, philosophers, and entrepreneurs. In my opinion,
this is the strength of the Zoöp model. It is radically ambitious, and at the same time highly
pragmatic and down to earth in its implementation. As an intern at Zoöp, I worked on setting
up the (online) Zoöp knowledge system. I focused on how changes in the quality of life within
Zoöps can be made legible. I was challenged to constantly cross disciplinary boundaries
within my work. I really enjoyed the detailed research on different instruments grounded in a
variety of different knowledge practices, as well as the philosophical and critical reflections
on how quality of life can be defined. The latter also meant considering what assumptions
are underlying in our ways of measuring this quality of life.
Zoöp has a very flexible and informal working environment. The direct team is very small,
which means that as an intern, I was included in the whole process and I worked closely with
the rest of the team for whom my work was very valuable. They really saw my personal and
academic capabilities, and made sure that I was able to put that to the best of use within my
work whilst also challenging me to step outside my comfort zone.
I would definitely recommend considering Zoöp as an internship possibility. The work
environment is warm and stimulating and the work itself is exciting and challenging. The
most important reason however, I consider to be the Zoöp model and movement itself, which
is incredibly intriguing. It might very well change the way in which we relate to other life
around us on a large scale. As an intern, you have the chance to experience that exciting
journey from the inside and make your contribution to it!
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Annex 3 interview transcripts
Transcripts of the interviews are provided below in Dutch. Text between “quotation marks”
refer to my questions and comments and text indicated through bullet point sign - refer to
answers by interviewees. Important themes are highlighted in bold.

3.1. Sander Turnhout
12-04-2022 16:30-17:30

“Jij was verbonden met de Radboud universiteit en Healthy Landscape. Is dat daar ook aan
verbonden of is dat een apart project?”
-

-

Strategisch adviseur Healthy Landscape - onderzoeksconsortium op Radboud
universiteit. Daar transdisciplinair onderzoek naar biodiversiteitscrisis.
- Te doen binnen wet- en regelgeving, sociaal geaccepteerd & ecologische
meerwaarde.
Elke meter heg die je neerzet, kunnen we berekenen hoeveel nieuwe vogels dat
oplevert. Er is ook een omslagpunt: een bepaald niveau van heggen, dan verdubbelt
de hoeveelheid in een keer. Dat kantelpunt is tot op de meter nauwkeurig te
berekenen.

“Hoe werkt dat om dat kantelpunt te berekenen?”
- Dan weet je op een gegeven moment van elke meter heg levert bijvoorbeeld 1.3
vogel op, maar de rest is connectiviteit. Dus de afstand tussen heggen die
overvliegbaar is voor soorten.
“En hoe weet je dan wat het kantelpunt is? Of wanneer die bereikt is?”
- Dat zie je in je data. Je volgt hoeveel heggen erbij komen en op een gegeven
moment zie je iets heel raars, dan is het wauw.
- Oja, ik heb twee banen. Andere baan strategisch adviseur SoortenNL. Netwerk van
organisaties die mbv vrijwilligers planten en dieren tellen. Vlinderstichting en
zoogdiervereniging. 100.000 mensen die meetellen, dus massa. Allerlei verschillende
telprojecten. Biodiversiteit data infrastructuur waar we heel veel informatie naar voren
kunnen halen aan effecten en zo. Meestal maken we roden lijsten of soorten scans
of adviezen voor gemeenten. Dat is een beetje het financieringsmodel. Doordat we
die kennis hebben kunnen we producten leveren die andere niet kunnen leveren.
- Jammer dat het in NL zo geregeld is, dat de overheden hebben het liefst een
universiteit om hun kennisvraag aan te stellen en het feit dat die echt getelde
biodiversiteit daar dan niet in zit interesseert ze niet zo veel als het model maar een
beetje klopt. We hebben heel veel modelmatige beleidsevaluaties van plan bureau
leefomgeving bijvoorbeeld. Die zijn niet gelogen, maar het zijn wel modellen en de
realiteit in biodiversiteit is een paar stappen anders dan je modelmatig kunt
voorspellen. Je zou die data in de modellen krijgen en dan niet alleen één keer in de
drie jaar om het model te eiken, maar gewoon echt.
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“En dan bedoel je bijvoorbeeld ook dat het context-gevoeliger zou worden door die data?”
- Die soorten zijn tot op zekere hoogte onvoorspelbaar en dat is lastig voor modellen.
De habitat richtlijn is een lijst met soorten waar we in Brussel verplichtingen voor zijn
aangegaan dus die moeten beschermd worden. Het zijn niet zo heel veel soorten. En
er is de vogelrichtlijn. Alle vogels zijn beschermd. Dus ons natuurbeleid is juridisch
bureaucratisch opgehangen aan die juridische verplichtingen die we zijn aangegaan.
Die waren bedoeld als indicatoren, dus als thermometer die je in de natuur kan
steken en dan kijken of je koorts hebt of niet, maar de indicator is in de plek
komen te staan van dat wat het moet indiceren. Link scholen om kinderen te
onderwijzer maar afrekenen op slagingspercentages of ziekenhuizen om zo veel
mogelijk patiënten naar buiten te sturen, wat heeft dat met gezondheid te maken.
- In nederland natuur zo min mogelijk → verplichte soorten (kritische en zeldzame
soorten) → statistisch lastig want als je kritisch en zeldzaam bent kom je niet netjes
verspreid over NL voor. In je model, in de meter natuur planner wordt vtv bepaald of
beleid effectief zou zijn en in de laatste update hebben ze de statistische
betrouwbaarheid van model verhoogd. Ze hebben gewoon de helft van de soorten
eruit gegooid. Modelmatig klopt het helemaal. Maar we zijn juridische verplichtingen
aangegaan ook over soorten die nu niet meer in het model zitten. Dus als je je
afvraagt waarom we een stikstof crisis hebben terwijl het modelmatig in orde was, dit
dus.
- Alle broedvogels worden gevolgd. We hebben statistisch gezien zoveel telpunten dat
we altijd andere variabelen uit kunnen vlakken. Als je veel datapunten kun je
corrigeren voor andere effecten en dingen vergelijken. Je moet A met B vergelijken
en controleren met C. Dat kun je nog afzetten met de landelijke en regionale trend.
Dan heb je op een gegeven moment statistisch hard gemaakt dat toen de heggen
zijn neergezet dat het palet aan soorten statistisch significant afwijkt van al die ander
plekken. En dan ben je er. Het is een data verhaal.
- Ik ben gepromoveerd in monitoring, maar ben sociaal wetenschapper dus weet niet
hoe het moet. Ik kijk taalfilosofisch gekeken naar wat er gebeurt als je een naam
geeft aan een soort. Soort vliegt weg maar de record die landt in de database. Soort
zie je niet meer terug maar de record in de database reist door. Ik breng in beeld wat
gebeurt er als mensen dit doen.
- Mensen voor wie ik werk, monitorders zijn bezig met data scaling en vraag
articulering want dat bepaalt de meting. Beta linear denken. Vraagstelling,
hypothese, materiaal/methodiek
- Ik zie het als hermeneutiek. De vraag en het antwoord komen tegelijkertijd op het
materiaal. Meer holistisch. Ik zie de soorten die zich verzetten tegen statistiek, de
vrijwilligers die geen zin hebben om een bepaalde telling uit te voeren, ambtenaren
die zeggen ja maar daar heb ik geen geld voor over, de beperkingen van de
techniek.
- De soorten tel lui geven echt om de natuur. Iemand heeft een oranje zandoogje
gezien en die krijgt een vraag van de validator van ‘er is daar geen oranje zandoogje
bekend, weet je het zeker?’ Reactie: ‘Ik zag die twee zwarte stipjes en de zwarte stip
op de vleugel dus ik denk het wel want dat staat in de gids als kenmerk.’ Validator:
‘Dat is eigenlijk niet zo’n heel goed kenmerk, je moet meer kijken naar de helderheid
van het oranje.’ Reactie teller: ‘O ja maar ik ben van huis uit vliegenvanger, ik doe
niet zo veel met vlinders maar bij vliegen is het zo dat als ze in natte omstandigheid
uit hun popje kruipen dan zijn ze heel donker en als het droog is heel licht dus ik kijk
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niet zo naar kleur ik kijk naar andere patronen.’ Wat gek eigenlijk want dat met die
stipjes heb ik uit jouw veldgids.’ (validator is de schrijver daarvan) Validator: ‘O dan
zal ik het in de volgende druk in de gids aanpassen.’
→ Hoe zit het dan? Op basis van nieuwe inzichten zou ik zeggen dat waarneming
die in is gestuurd daar heb ik geen foto van dus dat weten we niet maar ik heb
teruggekeken in oude waarnemingen en ik heb 16 foto’s gevonden van records die ik
ingediend heb en de helft zou ik dan oranje zandoogje noemen en de andere helft
vind ik dan meer bruin zandoogje, vind je dat ook? Dat vonden ze dan ook.
→ Dan gaan ze dus met terugwerkende kracht die records in de database
veranderen en dat is dus afstand in als je iets ziet dan gaat dat fysiek je netvlies in,
maar als je iets herkent, dat is heel iets anders. Je ziet een vogel vliegen en als je
zegt dat is een buizerd, dan is er in je hersencellen echt al van alles gebeurd. Het
gekke is dat bij het waarnemen van biodiversiteit die afstand van plaats en tijd die
kan via zo’n discussie over de zandoogjes jaren lang, er kan jaren verschil zitten
tussen het niveau van zien en herkennen en er kan ook grote afstand zitten door
middel van technologie en het heen en weer appen van die foto’s en zo. Of wat ik
heb gezien bij de trekvogel tellers, dan komt er een zeldzame vogel voorbij vliegen,
dat vind iedereen dan heel high electrifying: wel? Niet? Wel? Niet? Dan pakt
iedereen toeters van apparaten om te fotograferen. Dan is er ééntje aanwezig en die
heet ook echt het Orakel van Wogeren, dus zijn rol is dat hij dan de waarheid spreekt
over wat ze daar dan aan het zien zijn. Dus hij pakt de camera van een jonger gastje
en zegt ‘Kijk op deze foto, dat zie je dan aan die veren die steken dan zo in zijn
vleugel, bij bruine .. is dat veel meer zo, en hier is het duidelijk zo, snap je?’ Oke dan
hebben ze dus een steppe kiekedief(?) gezien, maar die vogel vliegt nog steeds in
de lucht. Wat ze doen als ie aan komt vliegen is dan fotograferen ze alleen maar en
ze kijken niet naar de vogel maar naar de foto, ze praten over de foto, die vogel die
vliegt daar en niemand kijkt ernaar, die is helemaal niet belangrijk meer.
“Ja interessant. Het is dan de vraag wat je inderdaad in beeld aan het proberen te brengen
bent.”
- Ja wat doe je daar? Hier kun je geintjes mee uit halen en dat gebeurt ook. Jonge
natuur waarnemers naar Terschelling, running gag om te beginnen over de Wadmol.
Super zeldzaam in het waddengebied, zie je bijna nergens, maar je hebt hier dus
mollen die zijn aangepast in dit soort overstromingsgebieden die kunnen 6 uur lang
hun adem inhouden. En er is altijd iemand die hem ziet he.
- Wat leuk is voor mij als sociaal wetenschapper is er is veel te doen om citizen
science. We hebben het over biodiversiteit maar universiteiten weten niks van
biodiversiteit, die tellingen worden al honderden jaren gedaan, maar allemaal in
die amateur omgevingen van verenigingen en zo en dan moet het scientifically
hard gemaakt worden en dan maken ze een punt van validatie, van het moet wel
echt kloppen. Maar de grap is die validatie bestaat al lang. Want het waarnemen is
transformatief. Als je een hele zeldzame soort ziet, dan ben je niet zomaar iemand,
nee dan ben jij degene die de eerste zadellibel van NL gezien heeft, dan scoor je
stoerheidspunten. Als je zeldzame dingen ziet, verander je ook wel een beetje van.
Dat moment blijft je bij. Sterk aan plek gebonden. Dat was hier of daar. Of als je het
vergeten bent en je komt jaren later op die plek ‘Ja! Dat zat toen daar!’ Het zijn
betekenisvolle momenten die je ook vastlegt. Het is meer dan data.
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-

Omdat het bijzonder is, je hebt natuurlijk mensen die heel graag bijzonder zijn zonder
dat ze het echt zijn. Dus het gebeurt niet zo heel veel. Het is beyond ethical
behaviour om soorten te verzinnen, maar sommige mensen zien wel verdacht veel
zeldzame dingen. Dan gebeurt er in de groep ook iets. Wat je meet is niet alleen
feitelijkheid maar ook loyaliteit die nodig is om elke keer ook bewijsmateriaal mee te
leveren als daar om gevraagd wordt. Als je daar gewoon geen zin in hebt, dan tellen
jouw waarnemingen niet mee. Ik ken ook waarnemers die het niet zoveel uitmaakt
die zeggen dat ze het voor hun zelf doen en als anderen het niet geloven geloven ze
het toch gewoon niet. Daar zit ook een spectrum in. [Verhaal over Willem en wet van
Willem: ik heb X gezien, Willem 2X + Y] bij zweefvliegen, insecten, zet je ze op een
speld. De taxonomele indeling van die dieren wordt steeds door elkaar gehaald dus
je moet het goed in beeld brengen, bij vogels hoeft dat niet meer. 99% hebben we
door. Maar insecten moet je verzamelen en insecten zijn gebouwd op massale uitval.
Dus ecologisch gezien is het niet mogelijk om een soort met een netje weg te halen.
Insecten worden op speld gezet.
→ De rijkdom van de spelletjes, de controle, maar ook de gestolde achterdocht, die
hierarchie, autoriteit (wanneer ben je het orakel). In die cultuur kun je het orakel niet
tegenspreken.

“Dus de validatie is er toch, op die manier?”
- Nouja, validatie in puur wetenschappelijke zin gaat uit van de expert weet het en
niemand gaat dat meer controleren. De gevestigde wetenschapper doen ook gewoon
driekwart goed en een kwart fout. Het feit dat het in zo’n sociaal proces, in de
community of practice, tot juistheid gebracht wordt lijkt een zwak punt, omdat
het met allemaal mitse en maren en twijfel gedaan wordt, maar het is dus juist
een heel sterk punt omdat het voortdurend bijgeschaafd wordt en mensen
corrigeren dus ook data van tientallen jaren geleden. Professioneel onderzoek,
helemaal niemand gaat het rapport van tien jaar geleden uit de la halen en
dingen corrigeren. Dus de zorg voor de zo juist mogelijke informatie is bij de
amateurs extreem goed geregeld.
“Het lijkt dan ook veel meer in dialoog op die manier en vanuit wetenschappelijk onderzoek
meer eenrichting.”
- Ja en in natuurbeleid gaan dingen mis door moedwil en misverstand. Titel van
favoriete verhalenbundel van Frederik Hermans. Deel van beleid is moedwil, ze
weten dat als we data in modellen gaan stoppen dat het nog ellendiger is dan nu al
het geval is.
“Op welke manier ellendiger dan?”
- Het gaat veel slechter met de natuur dan iedereen denkt de hele tijd. Dus we hebben
ons beperkt tot natura 2000 gebieden en habitatrichtlijn soorten en we doen zo min
mogelijk. Eigenlijk is de helft van de vogel en habitatrichtlijn soorten is voor
duurzame instandhouding afhankelijk van gebieden die we niet in de reservaten
begrensd hebben. Dus als we zeggen we dan alleen maar de natura 2000 gebieden
doen we maar de helft, maar zelfs dat doen we niet want die natura 2000 gebieden
zorgen we niet goed voor. De indicator bias die erin zit, de vogel- en habitatrichtlijnen
zijn gekozen vanuit de politieke wens om te zorgen dat het grote uitsterven van
biodiversiteit tot stilstand zouden brengen. Dat was het idee. Vooruitgang heeft ons
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heel veel gebracht maar in de 20ste eeuw zien we dat het negatieve dingen
meebrengt, we moeten die voortdurende achteruitgang tot stilstand brengen. Het
enige wat echt verboden in de habitatrichtlijnen is verdere achteruitgang. We hebben
we omkeer doelen en zo maar die hebben een open tijdshorizon. We hebben een
economie gebouwd op natuurvernietiging dus dat is ook niet zomaar veranderd dus
laten we afspreken dat we in ieder geval niet verder achteruit gaan. Dat lukt in NL
niet. Dat is ook wel tragisch ergens. Deze kritische soorten en habitats zijn gekozen
als indicatoren van natuurkwaliteit. Dat betekent dat als we die 100% in gunstige
stand van instandhouding brengen dan doen we net wat goed genoeg is, dus dan
haal je een 6je. 100% doel bereikt is een 6. Ministers praten dan over ‘we willen naar
75% doel bereikt’, nu hebben we 55%, en het is handig want het klinkt hoog, maar
dat is dus 75% van een 6sje. Dus je bent er dus de hele tijd nog niet. Het maximum
is het minimum. Dat is dan weer een misverstand denk ik. Daar hebben we voor
gekozen: het maximum is het minimum uit een soort goedkope zuinigheid. Maar als
je maximaal het minimale doet loopt het altijd mis, welk proces dan ook. Bv rule
strike: medewerkers doen alleen alles wat in hun taakomschrijving staat en niks
meer. Buschaffeurs voeren ‘’ gewoon hun werk uitvoeren’. Iemand is ziek? Er staat
niet in mijn taakomschrijving dat ik dan een vervangende dienst moet draaien dus
zoek het maar uit. In fabriek: staat niet in omschrijving dat ik die trommel van de
lopende band af moest halen dus nu is de machine vastgelopen dus ja. Max is min:
je doet exact wat is voorgedragen, niks meer niks minder, dan krijg je elk proces
kapot en vooral zoiets complex als milieu beheer.
Er zijn maar een paar bedrijven die de zaak in de tang hebben, in landbouw:
Campina, ForFarmers en Jara (kunstmest fabrikant). En al die boeren willen
vergroenen zeggen ze. Waarom gebeurt het dan niet? Die bedrijven moeten er geld
uit blijven halen en zo lang je dat niet verandert blijft dit zo zijn zoals het is. In
bredere context is het de luchtvaart lobby en Shell en zo en daar zit ook geen enkele
morele dimensie in (doorgaan tijdens pandemie en oorlog).

“Hoe zou je bijvoorbeeld, om daar even op terug te komen, het punt waar je het net over had
van wanneer er op locatie gemeten wordt, die waarnemingen, wordt er zoveel meer
gemeten dan alleen die bepaalde soort. En al dat wat je daarnaast zei van het verschil
tussen tellen zien en herkennen en de hiërarchie die erin zit en hoe het je verandert als
persoon ook dat waarnemer. Wat zijn manieren om dat ook in kaart te brengen? Of zijn daar
überhaupt manieren voor?
- Uiteindelijk niet denk ik omdat dat komt door de kaart metafoor. Een kaart ligt op tafel
en jij hangt er boven. Dus in kaart brengen is altijd iets anders dan je eigenlijk denkt
omdat je vergeet dat je boven de tafel hangt en er niet in zit. In Zoöp moeten we het
andere perspectief van erin zitten zien te hebben en cognitief is dat heel ingewikkeld.
- Parallel met verhaal over koning die wil weten over hoeveel landerijen hij bezit en
cartografen komen aan hof om kaart te brengen. Koning had het over bossen die hij
had, dus tekenen ze er bossen in. Hij had het over andere dingen:
paardenhouderijen, die tekenen ze er ook in. Die kaart wordt steeds groter omdat de
koning steeds meer in kaart wil brengen en op een gegeven moment komen ze op
het idee om een kaart te maken 1 op 1, want dat is de perfecte kaart: bossen
kappen om op de kaart te kunnen zetten. Mooie parabel met elke keer als je bezig
bent met in kaart brengen: hoe zorg je ervoor dat als je iets in kaart brengt, dat
wat je in kaart brengt nog enigszins zinvol is? Al die soorten ook in Nl, je kunt ze
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allemaal in een model stoppen maar daar zie je dan niks meer aan. Iemand moet
slimme keuzes maken over wat je wil weten. Het vervelende van Zoöps in
regeneratieve boerderijen is dat de natuur kapot is, is niet zo moeilijk. Je weet lokaal
dat er iets mis is, bijvoorbeeld 80% achteruitgang in zweefvliegen. En dat zegt je dan
iets. Informatie over alle insecten verstoord dan het beeld. We weten dat het kapot is,
maar als we dan zeggen we gaan het herstellen, we weten helemaal niet wanneer
het hersteld is. Wanneer is het dan goed? Dat is fundamenteel onbeantwoordbaar.
We hebben een referentie van 1850 of 1950 of wat dan ook maar dat gaat nooit
gebeuren, je gaat de soorten en habitat niet in die staat terug krijgen en dat wil je ook
helemaal niet want het is natuur en het hoort te leven en te ontwikkelen. Hier kom je
niet uit. Hier draait natuurbescherming zich altijd in vast. Wat is nou is het nou
goed? Wat is je referentie?
Voor Bodemzicht heb ik een stappenplan proberen te maken over hoe kun je nou
sturen, zonder dat je weet waar je naartoe gaat? En dat het toch beter is. Dat
kan alleen als je zelf durft te definiëren wat jij goed vindt en dat je daarna gaat
constateren of je op de goede weg bent ja of nee maar dan moet je er nog steeds
voor waken dat je ook bereid bent je idee van wat goed is bij te stellen. In
natuurbescherming moet je dit niet doen want dat schroeft iedereen de definitie
steeds verder omlaag totdat het op is, maar je kunt je zelf tot op zekere hoogte wel
vertrouwen. Voorbeeld Plan Ooievaar uit Ruimte Voor de Rivieren. Hardhout Bossen
met zwarte ooievaars mooi uitgedacht. De rivierstroom ging verbreed en verbeterd
worden, dat is redelijk goed gelukt (minder overstromingen, natuurkwaliteit omhoog),
maar de ooievaar die zit er niet. Is het mislukt omdat die ooievaar er niet zit? Je moet
durven herbevestigen.
Voor die logische puzzel heb ik iets bedacht. Ik ben altijd gefascineerd over wat je
kwijtraakt als je je gaat beschaven. Elke technologie is een innovatie dat iets
toevoegt iets, maar je raakt ook iets kwijt. Het is een waarneming. Je registreert
hem, maar omdat je het stapelt in data, krijgt het ongelooflijk veel meerwaarde. Maar
die overvliegende vogel zegt eigenlijk niks. Terwijl als je dat in harde trends hebt
daar kun je veel meer mee, maar je raakt dus ook iets kwijt, namelijk die vogel zelf.
Socrates was tegen de uitvinding van het schrift, daar zouden we alleen maar dom
van worden. We moeten alle kennis in ons hoofd hebben, handig dat we het kunnen
opschrijven, dan hoeven we niks te onthouden. Plato heeft het opgeschreven want
Socrates deed het niet.
Je hebt van die Polynesische eiland indianen die op die kleine eilandjes boven
Australië leven meer dan 1000 jaar. Die eilandjes zijn zo klein dat het wel een
metapopulatie moet zijn genetisch gezien want anders zouden ze wel allemaal
megooltjes en zo zijn en dat zijn ze niet, ze zijn gezond. Ze zeggen zelf ook dat ze
één familie zijn, maar waar dan? In een idioot groot stuk oceaan, vinden zij dat zij
daar wonen. Antropologen hebben zich gebogen over de vraag hoe je dat doet? Je
moet 15 dagen of zo in een kano zitten om van het ene naar het andere eiland te
komen. Maar hoe houd je koers? Je hebt geen kompas, het waait, soms hard en
soms niet, de stroming is soms hard en soms niet. Hoe is het mogelijk? Wat ze doen
is de knippen super complexe berekeningen op in kleine stukjes dus in het begin is
het makkelijk, je ziet riffen en patronen in de bodem van de stroming (dat zie je als
het ondiep is) en je ziet vogels die broeden die geven een indicatie van hoe ver zo’n
vogel vliegt. Maar dan komt het moment dat je het grote eindeloze niks hebt, dan
navigeer je met de sterren. Ze bleken een mentale projectie van het hele
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sterrenstelsel in hun hoofd te hebben. Als de helft bewolkt is, kunnen ze op basis van
de helft die ze zien de andere helft reconstrueren. Maar astronomie is zeer
ingewikkeld omdat de aarde een beetje schuin staat en hij draait om de zon dus waar
wanneer en zo daar kom je bijna niet uit. Maar zij zeggen het zit ook heel anders. De
sterren zijn een fixed point en ik ben een fixed point en ik trek de zee onder me door.
Wij zijn tomtoms gewend met een blauwe lijn op de kaart dus wij gaan over die kaart
heen in onze mentale projectie. Wij bewegen erover. Zij trekken de aarde onder hun
heen. De aarde is variabel. Ik ben vast, die sterren zijn vast, die aarde doet van alles.
En dat klopt natuurlijk ook. Als je het op kosmologische schaal bekijkt, de aarde is
gedraaid etc. je bearing maken moet je op de sterren doen en op jezelf. En omdat de
aarde variable is, kun je daar van alles mee doen. Ze zeiden dingen als ‘daar ga je
bij dat eiland rechtsaf’, maar er lag daar helemaal geen eiland. Dat is een fictief
eiland. Je spreekt namelijk af als het licht wordt in die tijd van het seizoen, komt de
zon daar en daar op en dan spreek je af dat daar een eiland is want dan weet je dat
je je koers moet wijzigen. En waarom moet je dat doen? Omdat je duidelijke
referentiepunten moet hebben in die sterren omgeving want sommige sterren
bewegen heel veel (laat we zeggen de grote beer, terwijl onze poolster redelijk
stabiel staat). Je hebt een aantal punten die redelijk stabiel staan en die punten wil je
hebben want daar plant je je fictieve eilanden op het moment dat de zon opkomt of
ondergaat. Ze zigzaggen ook, gewoon omdat rechtdoor geen optie want dan raak je
het kwijt onder dingen die te veel bewegen. Op een gegeven moment zie je weer
vogels en dan denk je dat je in de buurt bent. Dus je hoeft ook niet super accuraat te
zijn, dat kan op die manier ook niet.
→ Dit vond ik mooi, want wat hier gebeurt is, er zijn verschillende problemen van
verschillende ordegrootte: die vogels zijn echt anders dan die sterren, maar om te
kunnen navigeren, slaan ze de boel plat. Ze hebben een multidimensioneel
probleem, maar ze maken er een ding van van A naar B. Ik heb geprobeerd om voor
Bodemzicht te kijken wat betekent regeneratief en hoe kun je het platslaan. Je gaat
bijvoorbeeld zeggen dat je vind dat je bezoekers een mooie ervaring moeten hebben.
Dan kun je vragen of ze dat hebben gehad, hoe ze het zouden scoren van 1 tot 10 of
zo. Bijdrage leveren aan biodiversiteit? Zeg maar wat je wil, wil je meer struik
vogels? Dan zeg je bijvoorbeeld aantal struik vogels moeten in 5 jaar verdubbelen,
kijk maar waar je uitkomt. Dat kan best wel een beetje at random, want ze gaan toch
niet luisteren en als het dan afwijkt zul je daar iets van moeten gaan vinden.
→ Je stelt het op, je meet en je stelt het bij. Dat je het voortdurend herijkt. Je gaat
voortdurend van het ene fictieve eiland naar het andere fictieve eiland.
Uiteindelijk, dat tellen is niet zo moeilijk. Iedereen kan vogels tellen. Als je met heel
veel mensen (bv 8000) mensen vogels telt, is het ook niet zo erg als je er een paar
mis hebt in zo’n robuuste datahoeveelheid. Je kunt hele complexe dingen ermee. In
de basis is het super complex. Je weet niet wat je aan het doen bent, je weet
niet waar je naar toe wil. Je moet goed nadenken over wat je wil meten → dan
kun je het heel plat maken: we gaan gewoon turven. Dat is niet zo moeilijk, dat
kan iedereen, dat hoeft ook niet zo veel tijd te kosten. → interpretatie is weer
complex. Niet iedereen kan data analyse. Maar ook omdat het confronterend kan
zijn. Als je een regeneratieve boerderij bent en niemand wil je spullen kopen, heb je
een probleem. Dan kun je je doelen bij gaan stellen. In het complexe moment moet
je je aannames ter discussie stellen op basis van wat je gezien hebt.
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“Dus je switcht er eigenlijk de hele tijd tussen?”
- Ja. Plan kan ik sturen. Het heet ‘finding the future’ → navigatie metafoor. Onderdeel
ecologische monitoring (bv regenwormen tellen). Maar ik vind het meest interessante
hoe je tot overeenstemming komt over wat een gezond landschap is. Als je dat goed
organiseert is het ook een hele makkelijke vraag, maar je moet het wel op een goede
manier doen. Socio-eco interacties: in socio deel laat je mensen zeggen wat ze
willen en dat vertaal je naar wat ecologisch mogelijk is en dat leg je dan terug of ze
zeker weten of dat is wat ze willen, ja of nee? Bij boeren in achterhoek, ze zeiden dat
ze een coulissenlandschap willen met Patrijzen (mensen willen het landschap van
hun jeugd). Het eco deel is dan hoe ligt het er nu bij en dan geven we aanbevelingen
van wat moet er veranderen om er Patrijzen te krijgen. Dat is niet zo moeilijk, de
aanbevelingen zijn eigenlijk ook altijd hetzelfde. Het verschil met normaal
natuurbeleid is de patrijs is niet de norm geworden die gehaald moet worden,
maar de wens. Je geeft boeren de gelegenheid om te schrikken van het palet aan
maatregelen, dat kan ambitieus zijn en met de huidige productiewijze gaat dat
gewoon nooit lukken. Ze zeiden toen letterlijk: ‘we willen geen basiskwaliteit.’ 6
weken radiostilte, toen belden ze ‘hoe zit het nou?’ Toen zeiden we, jullie hebben
voor Patrijzen gekozen, dan horen deze maatregelen erbij. Je kunt ook een ander
palet aan soorten kiezen. Weer lang stil en toen zeiden ze van nou dat willen we
eigenlijk niet. Het mooie is dat het probleem wat die boer heeft, daarvan kun je als
natuurbeschermer zeggen die maatregelen hebben we niet bedacht om je te
treiteren maar omdat die patrijs dat nodig heeft. Verhaal over productiewijze,
verdienmodel, Rabobank, Frieslandcampina etc. Maar je maakt een gedeeld
eigenaarschap en je kunt tegen die boer zeggen, wat kunnen wij doen om jullie te
helpen? We gaan samen bij de gemeente kijken of we niet dat potje
landschapsherstel kunnen aanspreken om cultuurhistorisch landschap in de
achterhoek te herstellen. Zeg je tegen Campina dat je minder gaat produceren, dan
krijg je ook minder geld maar dat passen we bij door iets wat we samen verzinnen.
→ Wat cruciaal is, is hoe je dat gesprek voert. Je moet mensen de gelegenheid
geven om te schrikken en je moet niet gaan doordrammen. Bij sommige dingen moet
je dat wel, daar moet je hard op duwen. Maar als je eenmaal zo’n gesprek voert,
moet je zo’n gesprek voeren. In socio-eco interactie: software- het gesprek,
hardware- wat de patrijs nodig heeft, orgware- slimme dingetjes. Er is ook nog een
verschil tussen distributieve onderhandeling: poldermodel. Maar dat is ook verdeel
en heers (we hebben allemaal van de bij), niemand is tevreden, iedereen kijkt naar
het deel dat de ander gekregen heeft en in moeten hebben leveren ipv eigen deel. Er
is niet zoveel voor nodig om het compromis overhoop te verwerpen. Tweede
compromis nog veel moeilijker. Natuurbeleid is dat ook. Integratieve onderhandeling:
Je gaat pas naar buiten als iedereen tevreden is. Ander proces. Je hebt veiligheid
nodig. Geen verdeel en heers want er is geen verlies: omdat je elkaar vertrouwt →
door veilige ruimte (geen social media bv). Respect voor culture verschillen,
rechtstraat, democratie, wetenschappelijke inzichten als spelregels. Je moet
legitimeren waarom je daar meepraat in dat gebied of die streek. Het is dus ook
exclusief. In natuurbescherming gaan er een paar dingen goed, en op die plekken
gaat het eigenlijk zo. Je ziet dan ook vaak een sterke culturele identiteit. Streek en
taal gebonden, een sterk ‘wij’-gevoel.
“Maar dat helpt dus ook?”
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Nou bv in de Ooijpolder, daar woon ik in de buurt. Weet je wie Johan van de Broek
is? (stikstof crisis ontketent door rechtszaak). Zo’n man ook in de Ooijpolder,
donkergroen. Hij wilde de boeren ook niet dwingen met een rechtszaak want het zijn
ze buren. Hij ging naar de gemeente en zei tegen de gedeputeerde (CDA) je moet de
boeren heel veel geld geven en garantie. Dat is nieuw. Natuur mensen die vragen
voor geld voor boeren is gek. Dat gebeurt als je geluk hebt kan jij voor je
tegenstander pleiten en andersom, in een inclusief gesprek. Als je dat bereikt, is er
niemand die daar iets van kan zeggen. Een coalitie tussen water en vuur. Het
taalgebruik dat je kiest bepaalt de wereld waarin je leeft (vb war on drugs). Het
jargon is bepalend.

“En het lastige vanuit een Zoöp perspectief is dat als we het niet-menselijke leven daar ook
bij willen betrekken dat zij niet meedoen in het taal proces. En dat hun belangenbehartiging,
als het om taal gaat in ieder geval, via mensen gaat.”
- Ja en daar moet je trucjes voor verzinnen. Het is niet anders. Ik probeer van de
Radboud ook een Zoöp te maken. Bij het ziekenhuis snappen ze het idee en zijn ze
positief maar ze zeiden ook we moeten iets in definitie doen want wij zitten hier
virussen te bestrijden en die leven ook. Al het leven is mooi maar we moeten
accepteren dat wij daar selectief in zijn. Wat wel goed houdbaar is, is die
rechtsgeldende vertegenwoordiging. We hebben gekozen dat we abstracties als
bedrijven rechtspersonen maken, soms ook binnen een bestuur. Organisatorisch
krijgen we het wel geregeld. We hebben mensen die praten namens abstracties. Je
kunt niet ontsnappen aan de controle die je over de abstracties hebt.
“Dan blijven het wel abstracties, dat is wel het jammere.”
- Nou dat hoeft ook weer niet. In het vb van campus is het simpel denk ik. De bomen
zullen bomen willen en de heide heidestruikjes. We kunnen dan zeggen we doen niet
aan vergroening van de campus maar aan een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit. En
wat is dan natuur? Dat die natuurlijke processen zo goed mogelijk verlopen. Die
processen heb je wel in beeld; dispersie, de kringloop van water en voedsel. In
praktische zin weet je niet goed wat je moet doen behalve als je nou eens een meter
van de bovenlaag van beton en grasmat weghaalt, dan ligt het bos dat het ooit was
er gewoon nog onder. Dus je kunt het ook laten gebeuren. Dan zie je vanzelf wat
gebeurt, want dat is ook natuur. Dus de belangenafweging tussen soorten die ga
je in dit soort clichés beëindigen. Die discussies kunnen leuk zijn, entertaining om te
kijken hoe ver je kunt gaan maar ze eindigen in een cliché. Een herbevestiging van
wat je dacht met hier en daar een verrassing.
- Wat heb jij precies allemaal nodig?

79

3.2. Maike van Stiphout
13-04-2022 10:00-11:00

Voorbeeld instrument – regenwormen tellen is simpel maar interpretatie complex
(amateurwetenschap)
-

Bij de archeologie een zelfde soort discussie. Amateurs groeven ook van alles op.
Professionals boos want ze registreerde het niet goed genoeg dus ging er kennis
verloren. Ze deden maar wat, groeven maar wat, terwijl dat heel systematisch moet.
Uiteindelijk zijn ze gaan samenwerken. Leuk misschien om als side te gaan kijken.
Amateur archeologen werden als bedreiging voor het vakgebied gezien en nu
zeggen wetenschappers dat ze door hen veel meer weten.

“Ja hoe ga je die werelden samenwerken is interessant.”
-

Ja dat is binnen Zoöp ook interessant zijn, dat het door amateurs bij kan dragen aan
het grote geheel. Wat is je boodschap? Je boodschap is niet om een amateur
wetenschapper te zijn, maar om bij te dragen aan kennis verwerven in een
onderwerp en dat je daar energie in stopt. Het doel bij de professionals archeologen
is om precies te blijven terwijl de amateurs zeiden ja maar er hebben hier Romeinen
gezeten. Die waren op een heel ander niveau enthousiast over wat ze vonden.

“ Wat ik ook interessant vind over amateur wetenschap is omdat ze meer plek gebonden zijn
en in relatie tot Zoöps heb je hele generalizeerbare kennis over bepaalde soorten vogels
bijvoorbeeld. Maar in een specifieke Zoöp heb je het niet over algemene soorten vogels of
insecten maar over die specifieke die daar leven en ik dacht kunnen amateur
wetenschappers of gewoon mensen die daar wonen of werken misschien met andere
inzichten komen over die specifieke individuen dan wetenschappers in het algemeen zouden
hebben.”
-

Ja, zeker in de stad. Dan kun je bijvoorbeeld soorten hebben die invasief zijn. Stel
dat er een parkiet gaat nestelen in de wanden van het HNI. Dat is een invasieve
soort, dat willen we eigenlijk liever niet. Moet ik m dan z’n nekje omdraaien? Of moet
ik zeggen nou die hoort er eigenlijk wel bij. Een ecoloog zou zeggen uh uh, nekje
omdraaien.

“Ja terwijl mensen die daar werken die geven er vaak niet zo veel om, die weten vaak niet
eens of dat een invasieve soort of niet, die hebben een hele andere kijk op zo’n vogel
inderdaad. Ik vroeg me ook af als je het hebt over het succes van een bepaald ontwerp van
een plek of landschap, waar draait het dan om? Wat meet je dan?”
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Ken je de definitie van de basiskwaliteit van natuur? Keep the common birds
common. Dat moeten we gaan realiseren in de omgeving waar je werkt en woont,
dat je die basiskwaliteit, en die is per plek verschillend, en die parkiet komt erbij.
Maar die basiskwaliteit is wel een vangnet. En daar zijn we nog lang niet bij het HNI,
zeker niet na deze enorme verbouwing van de buitenruimte. Het duurt nog wel weer
eventjes. En op het moment dat je iets aan het dak gaat doen, ga je ook weer aan
die basiskwaliteit weer toornen.

“Omdat je weer dingen weghaalt en zo?”
-

Ja. En onrust brengt op een plek waar daar nou rust is bijvoorbeeld. Dus volgens mij
kan die basiskwaliteit natuur een onderste vangnet zijn. Het is natuurlijk heel sloom
zo ver zijn gezakt dat je de basiskwaliteit specifiek moet gaan noemen, of heel goed,
maar dat is eigenlijk gewoon de basis en die zouden we sowieso moeten hebben.
De ambitie moet liggen op basis+

“Zoals dan bepaalde soorten of zo?”
-

Ja bijvoorbeeld bepaalde orchideeën komen dan, de beschermde soorten. Dat
betekent dat het hier dan zo goed is dat die hier ook zijn. Basiskwaliteit zitten
eigenlijk geen extreem beschermde soorten want het is de basiskwaliteit. Het boek
van Robert Kwak en Jip(?) Kooimans dat gaat over die basiskwaliteit, Nederlandse
vogels in hun domein, voor de vogelbescherming geschreven. Ze hebben ook de
stad als domeinen, ook verschillende domeinen: stadscentra, buitenwijken, etc. Per
omgeving beschrijven ze dan welke soorten je zou moeten kunnen verwachten en
op het moment dat je daar dan niet aan voldoet zit je onder de basiskwaliteit.
Vogelaanwezigheid is een indicator voor de kwaliteit van de natuur zeggen ze.
Dat is een stelling waarvan ik denk ja dat zou wel heel goed kunnen. Op basis
daarvan hebben ze gezegd als die soorten vogels er zijn dan is de basis kwaliteit op
orde en dat is dan het hele ecosysteem dus ook planten en zo dat hun voedsel en
beschutting is. Ik denk dat een Zoöp tenminste moet zorgen dat in hun omgeving de
basiskwaliteit natuur heeft.

“Op zich goed om daar ook op te focussen dan alleen bepaalde doelsoorten beleid, dat is
heel anders.”
-

Ja het fijne van de basiskwaliteit is, niemand kan daar tegen zijn. Wie is nou tegen
keep the common birds common? Maar het is gewoon hard werken in NL om dat
voor elkaar te krijgen. Daar vallen allerlei vogels onder Veel mensen houden van
vogels. Vogels zien we, 70% leeft ’s nachts, zien we helemaal niet. Planten hebben
mensen ook veel minder mee. Dus vogels als indicatoren als gezondheid van je
omgeving is volgens mij wel een goed haakje. Vooral ook omdat ze zeggen bij de
vogelbescherming dat je aan de typen vogels die zijn gebonden aan de omgeving
waarin ze zitten en zouden aan de omgeving waarin ze zitten moeten kunnen zitten
en als ze er niet zijn is er iets mis.

“En ze zijn telbaar natuurlijk.”
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-

En ze zijn telbaar. Ze zijn zichtbaar overdag. Ze maken geluid, dus je kan ze ook
nog horen. Ik vind dat zo’n goed boek eigenlijk. Helaas uitverkocht.

“Dat hoor je in veel dingen terug, dat uiteindelijk, wat ook de beleidscontext erachter is, dat
het vaak neerkomt op bepaalde soorten of dieren tellen. En dan vind ik het ook wel
interessant wie ze tellen of kunnen tellen. Is dat een technologie die het automatisch doet,
zijn het amateurs, ecologen, of?”
-

Er is een PhD in London, ze zal nu wel klaar zijn. Ze ging met behulp van opname
apparatuur en de geluiden kijken of de biodiversiteit op bepaalde plekken goed
was. En die geluidsopname filterde achtergrond geluid van auto’s en zo eruit en die
concentreerde zich op de geluiden van al het andere. Dus dan ben je niet aan het
tellen letterlijk. Uiteindelijk moet je gaan luisteren en dan hoor je dit en dit en dit bij
elkaar en dat is een goed teken. Die vond ik ook heel leuk, omdat het een heel ander
zintuig aanspreekt. Misschien dat mensen die blind zijn bijvoorbeeld die kunnen heel
goed luisteren. Het is dus niet alleen kijken, want dat is mensen hun eerste manier
van omgeving opnemen, maar ook geluid kan daar een rol inspelen met nieuwe
technologieën. Zij deed dat voor de BAT foundation, misschien kun je dat
terugvinden. In 2014 was dat.

“Wat ik ook een interessante vond tijdens de rondleiding die we hadden, was ook dat vaak
als je het over dit soort onderwerpen heb, de niet-mensen meenemen in het ontwerp of
beleid, dat het als iets heel mysterieus wordt gezien. Niet-mensen, die praten niet, daar
weten we niks van af. Dat jij toen zei dat op heel veel manieren is het ook gewoon niet zo
heel lastig. We willen allemaal, veiligheid, eten, voortplanting, plezier. Wat kan je daarin? Als
het niet kwantitatief is, want dat begrijpen mensen vaak wel, zoveel vogels zijn er of zo.
Maar als het om de subjectieve ervaring van andere soorten gaat, dat lijkt soms voor
mensen alsof het aliens zijn of zo.”
-

Ja het niet kunnen inleven in een dier eigenlijk he. Denken dat het niet kan, terwijl
mensen dat wel degelijk met hun huisdieren doen. Dus zo heel gek is het niet, alleen
voor wilde dieren doen we dat nog niet, nog niet zo makkelijk. Die sensitiviteit, wat
Bruno Latour(?) zegt, die moet je wel creëren. Als kind heb je die, dat wordt je
afgeleerd. Dat kan dus ook terugkomen want dan kan je dat weer oppakken. Een
kind kan zich inleven om een dier te zijn, die spelen dat ze een leeuw zijn of zo. Als
kind zijn die grenzen tussen mens en dier helemaal niet zo groot.

“Nee, of in ieder geval niet per se groter dan tussen andere mensen. Dat wordt ook vaak
onderschat volgens mij, alsof je je wel helemaal kan inleven in een ander mens, dat is
natuurlijk ook helemaal niet zo. Er blijft altijd een grens tussen jou en een ander.”
-

Nee precies. Eva Meijer, heb je dat gelezen in het NRC? (Eer)gisteren, over dat
inleven, precies dat je dus ook, je vertelt iets als mens, maar vertel ik het nou als
vrouw of als, wie representeer ik eigenlijk hier en wie ben ik. Moet je maar even
naar kijken, goede column. Het representeren van een andere soort, ja in hoeverre
kan je dat. Je bent jezelf en je kunt je wel inbeelden, sommige mensen kunnen dat
beter dan anderen. Daar zou ik het ook vooral aan overlaten, mensen die dat heel

82

goed kunnen. Gisteren had ik een interview met Trouw, en die vrouw zei ‘Ja, is daar
dan een opleiding voor? Voor spreker voor de levenden.’ Ja nee, en wat zou je dan
moeten leren weet je? Wat moet je weten. Je moet wel empathisch zijn, dat je je
kunt inleven in een ander, je medemens of mededier.
“Ja precies, het gaat erom welke dingen je deelt. En dat is niet alleen een menselijkheid
maar als je verder gaat naar zoogdieren. Het is geen ‘zij’, het is ook een ‘wij’. Ik denk dat
er vaak vergeten wordt dat we dat ook kunnen representeren in plaats van alleen maar
mens representeren.”
-

Ja en dat is ook dat we van ego naar eco aan het bewegen zijn. De volgende
stap is dan Sefa(?), dat je echt onderdeel ervan bent. Niet dat je het alleen maar
waarneemt, maar dat je er ook naar handelt. Dan heb je de driehoek, de cirkel, en
vervolgens het hartje. We bewegen van driehoek naar cirkel en voor bijna iedereen
is het nu wel duidelijk dat we ook wel gewoon dier zijn, dat is heel lang niet zo
geweest. Dat we ernaar handelen, dat we proberen om het als een geheel te zien,
dat is de volgende stap.

“Ik ben dan aan het nadenken van hoe kun je dit linken ook aan bepaalde instrumenten voor
Zoöps en hoe ze gebruikt kunnen worden.”
-

Nouja dit soort symbolen, de cirkel, de driehoek en het hartje, die zo mondiaal zijn.
Dat zijn natuurlijk hele fijne symbolen om te gebruiken, want die kun je dan mondiaal
toe passen. Als ik een driehoek laat zien op de academie van bouwkunst, moet
iedereen heel hard lachen van hahah ja dat was inderdaad zo en als ik dit laat zien
zeggen mensen ja dat zou mooi zijn. Dus het spreekt voor zich. Dingen die voor zich
spreken en die ook mondiaal worden toegepast zou wel fijn zijn in de communicatie
ook binnen Zoöps. Religie heeft ook gedeelde symbolen, symboliek. Dus behalve al
die woorden die bedacht worden, moet je misschien ook eens symboliek, bepaalde
beelden hebben die je leent uit het discours die altijd werken.

“Ik dacht zijn dat ook wel andere manieren van het leesbaar maken dan alleen in woorden te
doen.”
-

Nou heel veel mensen hebben niet zoveel met woorden he.

“Nee. En dieren al helemaal niet.”
-

Nee en dieren al helemaal niet. Dat is absoluut waar. Ik weet niet of ze iets met
beelden hebben, of misschien meer met geur of een ander zintuig. Ja hoe, het is wel
een goede vraag hoor. Ik bedoel, wil je ook als Zoöp dat de schoolekster terug
communiceert? Of is het eenrichting op? Ga ik een gesprek aan? In dat Eva Meijer
ding stond dat iemand in staat is geweest te praten met een luipaard. Er zijn mensen
die spreken met hun hond. Dus wil je die dialoog of wil je gewoon een goede
verstandhouding?

“Ik denk dat het ligt aan het collectieve doel dat je hebt. Wat ik bijvoorbeeld ook interessant
vind is in dierentuinen dat de zorg die verleend moet worden aan de dieren en een tijger kun
je niet behandelen zoals je met een hond zou doen. Wat ze dan ontwikkelt hebben zijn
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cooperative care manieren. Dat ze samen een verstandhouding creëren dat als jij
vrijwilliger je rug tegen de spijlers aan doet dat wij bloed kunnen prikken, als je dat toelaat,
dan geven wij jou een stuk vlees bijvoorbeeld. Gebaseerd op dat vertrouwen is dat dan ook
dat er elke keer hetzelfde gebeurt en dat ze niet in een keer iets anders gaan doen. [zo
hebben ze heel veel manieren samen ontwikkeld. Zo doen allerlei dieren bijvoorbeeld op
‘commando’ hun bek open zodat verzorgers erin kunnen kijken, geven ze hun poot, of
springen ze op tegen het hek]. In zekere zin dus ook met toestemming van de tijger dus. Ik
vind dat wel hele duidelijke communicatie van twee kanten, op basis van dat
gemeenschappelijk doel. Wij willen veilig blijven, niet opgegeten worden, en jij wil niet
gedwongen worden om iets te doen. Dus hoe kunnen we het dan vorm geven op een manier
die voor ons allebei werkt?”
-

Je leeft je in in de tijger en je vind een verstandhouding samen die voor zijn
gezondheid goed is en waar jij het ook overleeft. Ja interessant, ik zou er ook naar
kijken hoe ze dat in dierentuinen doen. Maar ook met hoe je met je huisdier omgaat,
daar is ook zoveel wat we maar gewoon doen. Maar daar hebben we ook dingen, je
slaat je hond niet, dan gaat ie bijten, wordt ie vals. Je bent tegen een hond als een
leider van de roedel, dat wordt je geleerd op hondenscholen. Een gesprek met
iemand van die hondenscholen is misschien ook nog wel interessant.

“Nouja toevallig heb ik tijdens mijn studie veel gefocust op mens-dier interacties en relaties
en toen ik tijdens corona vertraging op liep tijdens het schrijven van mijn scriptie ben ik een
opleiding gaan volgen tot hondentrainer. Ik heb het altijd zo academisch gedaan, maar ik
wilde het ook in het echt vormgeven. Dus wel een leuke parallel inderdaad.”
-

Ja wat zouden we daarvan kunnen leren? Heb je al gelijk zo iets waarvan je zegt
van oh voor een Zoöp.

“Nou toch wel dat collectief doel waar we het net over hadden. Ik vind het interessant om te
zien hoeveel er mogelijk is voor mensen en honden om in een gedeelde realiteit te leven
met een gedeeld doel zonder woorden. Mensen zijn eigenlijk zo goed in het communiceren
met hun hond.
-

Niet verbaal, maar in je houding dan of zo?

“Ja, vaak hebben ze niet het gevoel dat ze het weten maar toch doen ze het. Maar wel
specifiek met die ene hond. Veel mensen zijn dan niet zo heel goed met honden in het
algemeen, als ze dan een nieuwe hebben dat ze in de stress zijn van oh dit is helemaal niet
zo als die andere die was heel anders. Alsof ze expert worden in communicatie met die
specifieke ander.”
-

Nou zijn er ook mensen die kunnen in het algemeen met alle dieren heel goed
overweg. Wat maakt die mensen dan anders?

“Ik denk dat zij dat meer bewust maken wat ze doen. Veel mensen hebben niet zo goed in
de gaten wat ze nou precies doen in de communicatie met hun hond. Ik denk dat dat soort
mensen juist heel bewust zijn van wat het is dat ze doen en wat helpt.”
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-

En als je dat dan weer naar de Zoöp door vertaald en naar de omgeving en het
gebouw. Je kunt meeveren met de vogels die willen nestelen daar, je kunt ook het
niet zien en denken ‘Oh zat daar een mus?’. Er zijn misschien mensen, beheerders
ook, die denken ‘hey, dat is leuk. Ik ga eens wat struiken planten want ik zie dat die
mussen hier zouden willen wonen.’ Dan ben je aan het kijken en aan het meeveren.

-

En dan ben je het je bewust, en als je het je niet bewust bent, dan weet ik nog op de
academie van bouwkunst dat ik zei je moet dat stukje ervoor niet meer het onkruid
verwijderen want er komen allemaal leuke stadsplanten op. Dat is een tijdje goed
gegaan totdat er een conciërge kwam die het maar een zooitje vond en die heeft het
weer allemaal schoongemaakt. En gisteravond dacht ik oh wat leuk wat er nu staat
dus nu is het kennelijk weer even losgelaten. Maar heel veel zien niet dat er daar
een muurleeuwenbekje aan komt zetten als je die gewoon koestert dat die straks
helemaal paars is in het voorjaar.

-

Dus als je dat niet zit en je denkt hey daar staat een plant en daar moet verharding
zijn, uhm, dat zien van de kansen is heel belangrijk voor degene die er dagelijks
is en die de sensitiviteit heeft. Wat is een vacature voor een goede beheerder
van een gebouw? Wat moet daar in staan? Het moet een dierenliefhebber zijn, of
nee, hij moet goed kunnen ruiken? Ik weet het niet precies, je zou zoiets kunnen
gebruiken. Het bestuur is belangrijk, maar bestuurders van gebouwen zijn je
voelsprieten buiten. Die weten precies wat er aan de hand is, die conciërges. En
als die goed zijn, gevoelig zijn, dan heb je meer kansen dan wanneer ze van het
type schoon heel en veilig zijn.

“Ja, dat vind ik linken aan wat je zei tijdens de rondleiding, het belang van niks doen soms.
Dat is misschien een goede manier om stemmen van niet-mensen meer de ruimte geven en
die zien. Eigenlijk is niks doen heel belangrijk, dat je er überhaupt ruimte voor laat.”
-

Ja, precies ja. Dat niks doen eigenlijk net als stil zijn en kijken wat er gebeurt. En het
dus laten; stil zijn en kijken wat er gebeurt is laten, ja. Je zou dat veel meer moeten
kunnen waarderen. Je wordt nog steeds betaald voor dingen doen, niet betaald voor
dingen laten.

“En beheerders ook natuurlijk.”
-

Ja juist beheerders, die hebben altijd een opdracht. Zijn een soort schoonmakers
eigenlijk. Zijn geen tuiniers. Denk als je Frank Bruggeman als beheerder aanstelt,
krijg je een totaal ander gebouw. We zitten heel erg in een verwachtingspatroon te
werken. Wat wordt er van mij verwacht? Dan krijg je een vacature, een
functieomschrijving, daar word je op getoetst, krijg je salarisverhoging voor of niet. Er
wordt heel weinig gecoacht, van ‘je zit wel op die plek, maar zorg maar dat het weer
iets beter wordt, dat je wat meer zelfstandigheid krijgt’. Misschien zit daar ook nog
wel wat in, dat je wat meer aan de basis ruimte geeft om, bijvoorbeeld, in Oekraïne,
de vechttechniek is anders dan die van de Russen. De Russen is heel top-down; de
generaal zegt van dat moet je doen, dan doen ze dat. Die Oekraïners die zeggen
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dan, als je iets tegen komt in het veld moet je het doen he. Dus die zijn veel
meer op eigen initiatief gericht.
“ Ja en dan laat je ook meer ruimte voor hen om zelf een beeld te maken van de situatie”
-

Het is een stuk avontuurlijker en het kan ook mislopen he. Het kan dat het helemaal
overwoekerd of smerig wordt en er een plaag ontstaat. Ja dat kan, maarja dan vind
je wel weer een oplossing.

“Maar het zegt wel iets over de kwaliteit van leven daar toch? Als je het loslaat en dat
gebeurt, misschien zegt dat meer dan wanneer er overal heel secuur dingen geplant worden
en alles geschoffeld wordt.”
-

Ja, dan zegt het niks. Nee, dat spreekt niet. Ik was laatst in Tijdshof(?), een tuin die
ecologisch beheerd wordt, of wild tuinieren zou je kunnen zeggen. Dan maken ze
een stuk schoon, en gaan ze kijken wat er gebeurt. En dan zijn ze zo enthousiast,
want die is teruggekomen, en die hadden we nog niet, en moet je kijken wat daar
groeit, en die moet er uit want dat wordt niks. Dus die zitten verwachtingsvol naar
hun omgeving te kijken. Dat is natuurlijk heel anders dan als je een beplantingsplan
maakt en alles inplant en dan zegt nou dat is een mooie compositie. Dan bevries je
het moment en is het vanaf dan je opdracht om het zo te houden. Dat is
natuurlijk helemaal niet interessant, want die planten die wandelen gewoon naar de
plekken waar ze willen staan en als je ze dan weer terug zet, wandelen ze weer
vrolijk naar de plek waar ze willen staan. Dus het heeft ook geen zin, dat is gewoon
heel hard werken.

-

Maar dat is omgaan met onzekerheden en dat vinden we gewoon heel moeilijk.
En dat is wel ons vak, in het ontwerp vak is dat normaal, want we hebben heel veel
onzekerheden en we moeten uiteindelijk gewoon heel rigide een keuze maken want
anders hebben we geen project. Dus we worden ook ingehuurd om keuzes te maken
in onzekere situaties. Dus als je ontwerpend denkt is dat je fascinaties, maar voor
heel veel mensen is dat niet zo, is dat doodeng. Onzekerheid wil je niet, wil een dier
ook niet.

-

Ik weet niet of er ontwerpers in het dierenrijk bestaan. Dieren die ontwerpend
denken, die onzekerheid omarmen en daar juist iets mee gaan doen. Vast wel,
zoogdieren moeten wel. Die ontwerpend denken, die oplossingen gaan zoeken.
Frans de Waal weet vast wel wat apen die dat doen.

-

Ontwerpend denken gaat over creatief nadenken over een onzekere situatie
die nieuw is en waar je een toekomst in moet en heel veel onzekerheden heeft
en waarin je keuzes moet maken.

“Voor in de toekomst, als je ontwerpend denkt voor de lange termijn, is er dan een doel dat
vaststaat of is er ruimte voor om?”
-

Ook dat is onzeker ja, ook daar is ruimte, want niemand weet hoe de toekomst eruit
ziet. Het wordt steeds onzekerder als ik in mijn eigen vak kijk. Je weet niet wat het
klimaat gaat doen, dus ik kan wel een soort bomen neerzetten maar misschien dat
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over 10 jaar dat die het veel te heet krijgen, dus dan heb je een misinvestering en
heb je geld verspilt.
-

De buis van Frank werd in beslag genomen door junks, die dachten dat is een mooi
hoekje. Ja, wie had dat gedacht dat er mensen in die buis gingen slapen van hem?

“Misschien niet empathisch genoeg gedacht. Want als je er vanuit hun ogen naar kijkt, als
verslaafde als dakloze, had je misschien gedacht oh wat een fijn plekje.”
-

Ja en dan had je misschien een andere diameter genomen, waarvoor het voor een
dier makkelijk overnachten is maar voor een mens niet. Daar kun je dan weer mee
sturen als je dat van te voren had bedacht. Maar er zijn ook dingen die je niet kunt
voorspellen, die gebeuren gewoon. Daar heb je dan de beheerders voor, die gaan
dat dan recht zetten, dat het weer goed komt of dat het weggaat.

-

Kan op verschillende manieren, ze zijn ook het gesprek aangegaan met de junks.
Toen bleek dat dat niet mogelijk was want het was een wisselende groep. Dus je
had niet steeds met dezelfde te maken dus je kon geen band opbouwen en daarmee
code en regels afspreken. Dus toen moesten ze het weghalen. Maar daarvoor was
het dus een gesprek. Maar in de meeste gevallen is het meteen ‘dit kan niet, het
moet weg’. Omgaan met onzekerheden is ook iets voor een Zoöp.

“Voor een Zoöp is het dus wel belangrijk dat je een beheerder hebt die met die
onzekerheden en spontaniteit om kan gaan. Gister had ik een gesprek met Sander Turnhout
en die had het over het natuurbeleid in NL en hoe dat gestuurd is op maximaal het minimale
doen. [Voorbeeld fabrieksmedewerker en processen kapot]
-

Mooi. Daar speelt de stress factor natuurlijk ook mee. In die zin hangen de Zoöp en
bedrijfscultuur met elkaar samen. Als je durft om een Zoöp te worden betekent het
dat je die onzekerheid ook wel aan durft en dat je de stress die daarmee samen
hangt dat je daar ruimte voor gaat vinden. Het is een veel feminienere aanpak, niet
in de zin van man vrouw, maar wel feminien.

-

Maar omgaan met onzekerheden, misschien kun je daar als Zoöp tools aan
verbinden. Dat kan zijn symbolen, of rituelen, of beloningen. De IVM deelde
natuurliefhebbers in in drie groepen. Je hebt de:
o Tellers: monitoren en er iets van vinden
o Herstellers: interveniëren, de condities scheppen
o Vertellers: die vertellen wat er aan de hand is buiten, verhalen vertellen en
betekenis geven

-

3 verschillende manieren om met de natuur om te gaan. Misschien kun je wat met
die driedeling. Heb je binnen een bedrijf die drie groepen?

“Misschien dat mensen uit verschillende groepen ook wel heel anders kijken naar het in
beeld brengen van veranderingen in kwaliteit van leven binnen een Zoöp.”
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-

Misschien zou je toch even met Jelle de Jong moeten praten (directeur van IVM).
Dan noem je mijn naam en kom je wel binnen denk. Met name met deze
verschillende groepen mensen.

“Ik ben dan ook wel benieuwd of dit drie verschillende fases van hetzelfde proces zijn of
andere manieren om hetzelfde proces te doen.”
-

Dat denk ik, dat laatste ja. Om ook een zelfde verandering aan te kunnen en een
zelfde zaak aan te kunnen. Het gaat om hoe je ermee omgaat. Je hebt ook de
kleuren binnen management en Staatsbosbeheer had ook groepen gemaakt van
natuur recreanten.

“Ik vind verschillende groepen binnen mensen leuk omdat dat een beetje aangeeft dat
‘mens’ ook niet per sé één categorie is. Ik hou ook heel erg van men overschrijdende
categorisatie. Hoe je honden bijvoorbeeld indeelt op verschillende speelstijlen, dat zie je op
dezelfde manier bij mensen. Wat ik dan grappig vind, is dat je een groep kan delen met een
hond die ik niet met een mens deel. Waarom zou ik dan meer zoals jou zijn omdat je ook
een mens bent terwijl ik deze groep deel met die hond qua speelstijl en jij niet?
-

Ja geweldig. Je gaat mens overschrijdende groepen of types indelen. Misschien
is dat hondentraining toch wel een hele interessante ingang. Ik zou daar over
nadenken. Het zou bij een Zoöp best helpen van dit soort verhalen wat je nu vertelt,
bijvoorbeeld iedere Zoöp moet een hondentrainingscursus geven of zo. Dat is een
beetje kort door de bocht misschien. Maar misschien een training of cursus. Ik heb
zo’n programmatje op m’n telefoon en dan kun je iedere keer kijken of je de juiste
noot hebt en op een gegeven moment zit het wel in je hoofd. Zo’n app zou je ook
kunnen bedenken dat je zo’n soort spel hebt waarmee je die sensitiviteit
vergroot. Dat is dan geïnspireerd op die hondentraining, maar het werkt. En je kunt
er misschien een goede beheerder mee vinden. Als die heel hoog eindigt met zo
iets, zou je kunnen denken nou dat kan wel eens een goede worden.

“Ja ik vind dat wel leuk. [Voorbeeld Klaas spel wie ben ik? Met planten en dieren met alleen
vragen van wat vind ik leuk?]
-

Ja enorme grote gedeelde delers, eigenlijk zijn we hetzelfde is dan de conclusie.
Wat lijken we op elkaar.

-

Ken je Mathijs Schouten?

“Ken ik, heb ik wel eens een gast college van gehad. Hele interessante man.”
-

Hij heeft het over verschillende benaderingen van de natuur. Ben je een renmeester,
of dominant over de natuur, of een inter being? Hij heeft een mooie Ted Talk erover.
20 min dan ben je weer helemaal opgefrist want als je een college van hem gehad
hebt herken je waarschijnlijk wel zijn verhaal. Gemaakt toen hij het ruimte voor de
rivieren project moest doen.

“Wat ik me van zijn verhaal kan herinneren waren die groepen. Hij vroeg aan de studenten
van bos en natuurbescherming van waar ze zouden zitten, dus natuurlijk helemaal inter
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being en zo. En uiteindelijk zei hij dat waar mensen/studenten zichzelf plaatsen heel erg is
opgeschoven, maar dat het gedrag vrij hetzelfde is gebleven. Dus we zien onszelf
misschien wel meer zo, of dat vinden we mooi klinken, maar het is niet alsof we ons nou
altijd zo gedragen”
-

Het is wel waar. Maar ben blij dat we opgeschoven zijn toch? Het is inderdaad zo
dat het moeilijk om inter being te zijn, maar dat we het wel steeds meer willen. En
een Zoöp gaat over dat inter being zijn. Misschien kun je nog met hem praten.

“Er zijn zoveel dingen die erbij komen kijken, en wat ik op dit moment het lastigste vind is
hoe we het concreet gaan maken met die instrumenten.”
-

Ja je moet eerst wat je nu doet is zoeken naar welke snaren moet ik gaan raken
om instrumenten te maken. In die zin is dit gewoon een ontwerp. Je zit in de fase
van analyse, daar moet een conclusie uit komen en alleen dan kun je keuzes gaan
maken van wat je kan doen. Maar je moet keuzes gaan maken want het is te breed,
dat is zeker. Dus ga je op de psyché van de mens zitten? Of het kijken van de
mens? We hebben een heleboel dingen nu benoemd. Je kan ook zeggen nou ik ga
hier op zitten en de rest doet een ander maar. Een goede opdrachtgever heeft
gewoon nog een paar taken liggen die die door kan geven. Ik concerteer me nu op
dit deel want.. dat heeft prioriteit want het is gebleken dat dat het meeste effect heeft
op korte termijn. Andere dingen zijn misschien iets langere termijn, maar je wil met
een Zoöp snel resultaat, je wil effect en succes. Je concentreert je dus op dingen
ook qua instrumenten, die heel snel verandering teweeg brengen.

“Ja, maar niet alleen hoe snel, maar ook wat vertelt het dan? Want je kan dan inderdaad een
hele tuin beplanten, maar wat vertelt dat? Wat kunnen de instrumenten vertellen over wat
het in beeld brengt? Want zoals we het er net over hadden, als je het los had gelaten,
misschien vertelt dat wel veel meer. Dus als een instrument op zoek is naar veranderingen
in kwaliteit van leven, zou het dieper moeten gaan dan alleen het oppervlakkige van hoe
veel bomen staan er. Want als dat hetgeen is dat een instrument meet, dan maakt dat het
incentive om gewoon maar dingen te gaan planten ook groter.”
-

Je moet werken aan de kwaliteit van leven van alles wat leeft. Dus kwaliteit van
leven is best moeilijk te beschrijven, maar je kan er wel aan werken. Ik kan je niet
een definitie geven wat het is, want daarvoor is het te breed, maar tegelijkertijd kan
ik je wel zeggen dat ik eraan werk. Ik kan er ook tegen werken. Maar ik heb als doel
om het te verbeteren voor alles wat leeft, als een soort paraplu boven mijn werk. Dus
dat betekent dat als ik het niet doe, doe ik het niet goed voor mezelf. Als ik de
kwaliteit van leven voor een soort echt flink moeilijk maak, moet ik daar een reden
voor hebben en die moet goed zijn. Dat is een keuze die ik dan maak. Dat moet ook
wel, want de ene soort eet de andere op, dus ik kan niet altijd even aardig zijn.
Sommige soorten wil je ook gewoon niet in je omgeving hebben.
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3.3. Eliane Bakker
15-04-2022 11:00-12:00

“Je bent bezig met voedselbossen en agro-ecologie toch?”
- Voedselbossen iets minder maar agro-ecologie inderdaad. Geen specialist op het
gebied van voedselbossen.
“Ah, maar daar had je wel wat mee gedaan in het verleden?”
- Ik heb in Wageningen Organic Agriculture gestudeerd met de stroming agro-ecologie
en dat was best gefocust op ecologie en ook m’n bachelor, ik heb in Amsterdam
Future Planet Studies gedaan. Ik ben gefascineerd geraakt over de potentie die
landbouw kan hebben in het regenereren van land. Aan het einde van mijn studie in
Wageningen heb ik ook gekeken naar wat voor transities een boer meemaakt. Wat
voor kantelpunten er in zijn/haar leven waren die geleid zijn tot de beslissing om
agro-ecologie te gaan doen. Dus het menselijke aspect daarvan. En wat maakt nou
dat een mens besluit iets te gaan doen?
- Daarna ben ik in het thema de commons gedoken. Het bracht een heleboel thema’s
bij elkaar, waaronder de verhouding van hoe zie je jezelf als mens in de wereld en
hoe ga je daarmee om en hoe creëer je ook, het hele juridische kader in de wereld is
bedacht en ontstaan en ontwikkeld maar je kan er over nadenken of dat je juiste
manier is om om te gaan met de wereld en hoe we dat dan anders kunnen inrichting.
Dus het commons verhaal is een alternatief, een manier van organiseren dat in zich
heeft om te regenereren. Om dat wat we aan rijkdom erven en creëren door te geven
aan de volgende generatie. En dus zo veel mogelijk samenwerking tussen mensen
en andere niet-mensen.
- Zo kwam ik bij Lente-Land terecht omdat die dat ook aan het doen is. Maar ik heb
geen praktijkervaring met voedselbossen. Wel intussen op boerderij, ook om te
ervaren van wat is het nou eigenlijk om een boer te zijn. Ik heb binnen het netwerk
ToekomstBoeren ook wel veel gedaan, om te kijken naar, om mee te organiseren
aan boeren die dit ook willen eigenlijk. Zo ben ik ook met Klaas in contact gekomen.
Ik had gevraagd of hij wilde bijdragen aan bijeenkomst over agro-ecologie en daarin
verschillende onderwerpen. Ook een stukje over commons en beleid. Zoöp is een
super interessant model om mee te nemen.
“Zeker. En binnen Lente-Land werk je dan binnen onderzoek, of wat doe je daarbinnen?”
- Van alles, ik doe van alles. Werk er sinds oktober. Op het begin was het veel
aanspreekpunt voor boeren die zich aanmelden die boer willen worden.
Fondsaanvragen, ideeën/plannen ontwikkelen. Op dit moment ben ik bezig met
workshops ontwikkeling kennisdeling binnen het team en de lenteland boeren en ook
naar buiten toe. Voor mensen die nog nooit iets met landbouw hebben gedaan is het
niet een heel simpel verhaal.
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“En als je het dan hebt over wat zijn keerpunten in iemands leven waardoor hij of zij beslist
om boeren op een andere manier te gaan doen, wat zijn dan dingen die je bent
tegengekomen? Ik ken ook een initiatief bijvoorbeeld voor boeren die binnen de veehouderij
werkten en die de switch wilden maken naar dieren niet meer voor productiedoeleinden
gebruiken. Daar deed het me aan denken waar je het over had. Daar hadden ze het ook
over bepaalde momenten in de levens van die boeren die hen daar naar hadden gebracht.”
- Dat kunnen heel veel dingen zijn. Daar is niet één antwoord op. Één iemand had een
sterk verhaal. Hij was een gangbare akkerbouwer met 80 hectare land en die had
van zijn vader leren boeren en die tijd was de norm om alles plat te spuiten, dat zelfs
de sloot kantjes zwart moesten zijn daar mocht zelfs geen gras in. Hij vroeg zich al
vroeg af van er komen steeds meer middelen bij, moet dat dan? Riet groeit
bijvoorbeeld toch helemaal niet midden in het weiland dus waarom moet ik dat
doodspuiten want de angst was dan dat dat in het weiland terecht kwam. Hij vroeg
zich dus al jaren af hoe hij zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen kon gebruiken.
Abonneerde zich op een blad van ecologische landbouw. Maar het keerpunt kwam
dus best laat, toen zijn dochter 7 was en een graanveld in liep en daar wat korreltjes
ging plukken en dat hij moest zeggen tegen haar dat ze dat niet mocht eten want hij
was er net met een spuitbusje doorheen gegaan. Dat maakte een discussie los, zijn
dochtertje vroeg ‘waarom mag ik dat dan niet eten? Andere mensen gaan dit dadelijk
toch ook eten en we maken er toch ook brood van?’ Hij kon dat niet uit leggen aan
zijn dochter waarom hij dat deed, gif spuiten op eten. Dat was het moment dat hij
zei, ik ga het helemaal omgooien.
- Voor andere mensen die net nieuw in de landbouw komen is het een heel ander
verhaal, want als ze niet uit een boerenfamilie komen is de eerste omslag het besef
dat je boer kunt worden en welke toegevoegde waarde dat heeft. Dat is vaak als je in
contact komt met een moestuin of landbouw, of je ziet het om je heen. Voorbeelden
hebben echt een hele grote functie daarin. Om te zien wat het kan worden en dat het
dus kan en dat jij het dus ook kan.
“Dat kan ik me voorstellen inderdaad. Vooral voor mensen die niet met landbouw zijn
opgegroeid, dat hoor je ook niet vaak, dat zij dat uberhaupt overwegen. Het is ook niet iets
wat je op school leert als carrière optie of zo.”
- Om boer te worden, nee totaal niet.
“Binnen die commons, begrijp ik het dan goed dat het draait om sociaal-ecologische
gezondheid van een plek, dat jullie daar dan mee bezig zijn.”
- Ja inderdaad. We richten boerderijen op en dat wordt een coöperatie waarin de boer
ook één van de leden is. Er zijn meerdere typen leden dus de boer is de ondernemer
of de creatief eigenaar. Die kan met de plek doen wat ie denkt dat goed is in de
dagelijkse bedrijfsvoering maar het moet wel in lijn zijn met de visie van de stichting
en wat de andere leden willen. Dus alles wat niet gaat over dagelijkse besluitvoering
zijn de issues die voor de coöperatie zijn om te beslissen. Op die manier heb je in
ieder geval je gemeenschap erbij betrokken.
- Een van de doelen is om ecologisch een paradijsje te maken, maar ook je sociale
verbinding en met het eten en met het land terug te brengen. Maar ook om het een
goed draaiend bedrijf te maken want anders kan het niet blijven bestaan.
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“Ja, dat is een van de dingen waar ik naar het kijken ben binnen Zoöps. Hoe kunnen we de
veranderingen in de gezondheid van zo’n systeem, dat dus en ecologisch en sociaal is, het
best in beeld brengen. Wat ik tot nu toe gemerkt is dat mensen wel worden gezien als
onderdeel van het ecologisch systeem, maar dat de instrumenten toch erg gericht zijn om
het ecologische gedeelte heel kwantitatief in beeld te brengen (dus bijvoorbeeld wormen
tellen), en de menselijke kant kwantitatief (bijvoorbeeld door interviews). En eigenlijk zijn we
bezig met de zoektocht naar manieren om dat bij elkaar te brengen, om die werelden te
overbruggen. Ik was wel benieuwd wat jouw kijk daarop is vanuit jouw ervaring en werk.”
- Dat je ook ecologisch kwalitatief kan meten en menselijk kwalitatief? Goede vraag.
Welke initiatieven heb je al gezien, heb je al met meerdere mensen gesproken
hierover?
“Ja. Bijvoorbeeld met Sander Turnhout. Hij is strategisch adviseur SoortenNL en met behulp
van amateur wetenschappers is hij bezig met het monitoren van soorten in NL. Hij vertelde
over alle andere dingen die er wordt gemeten in de waarnemingen buiten de registratie van
bepaalde soorten. [De hierarchie, de validatie, hoe het je verandert als persoon]. Het ging
dan wel om het kwalitatief menseljike. Hij zei dat er niet echt manieren zijn om dat in kaart te
brengen door de kaart metafoor. [uitleg complexe werkelijkheid - simpele meting - complexe
interpretatie]. Kunnen we geen iets complexere methods erin verwerken waardoor wat we
meten niet alleen heel simpel is? ”
“Ik heb ook gepraat met Maike v Stiphout. Zij probeert de leefwereld van niet-mensen in te
beelden. Door de ogen van een vogel naar een gebouw kijken om te begrijpen waar die zou
willen nestelen bijvoorbeeld. Ze had geen concrete manieren om dat te doen, dat is vooral
empatisch zijn en laat dat over aan mensen die dat goed kunnen.”
- Ik moet denken aan Anne van Leeuwen van Bodemzicht. Ze had het idee dat
mensen een zintuig hebben voor levende plekken. Als je op een plek bent met
veel leven, dan voel je dat en daar voel je je gelukkig door. Dat merkte ze bij mensen
die op bezoek komen op hun stuk land dat het meteen aankomt wat ze aan het doen
zijn. Mensen begrijpen dat, ook al dat ze helemaal geen ecologische achtergrond
hebben.
- En hoe je zoiets dan inzichtelijk kan maken is wel een leuke vraag. Ik heb er zelf
helemaal geen verstand van of ervaring mee, maar verhalen vertellen, ik heb net een
leuk handboek gelezen over het faciliteren van gesprekken en processen en active
learning, hoe verhalen vertellen een eeuwenoude traditie is.
- Nu gebruiken we het om te leren, want als je een verhaal vertelt, dan neem je
iemand mee in het verhaal en de luisteraar ervaart het verhaal door dat perspectief
en daardoor lijkt het voor de luisteraar alsof je het zelf beleeft en is het makkelijker
om te leren.
- Ik ben een boek aan het lezen dat begon vanuit het perspectief van een mier dat aan
het lopen was op een grote steen en er gebeurt van alles om hem heen, het was een
grote puinhoop, en die mier loopt in een groef in een bepaalde vorm. Bijvoorbeeld
een cirkeltje en wat die mier daarbij voelt, een soort primitief gevoel van ik loop dit
cirkeltje en ergens is het veilig om ronde buigingen te maken maar ik wil niet in
cirkeltjes blijven lopen dus niet zo chill. De volgende vorm was een cirkel die naar
beneden eindigt vond hij wel fijn want dat deed hem denken aan de weg naar huis
vinden. De laatste vorm was een scherpe hoek en dat vond hij verschrikkelijk want
zo’n scherpe hoek betekent meestal gevaar. Op die manier de emotionele en
cognitieve wereld van een mier proberen te begrijpen. Uiteindelijk was het een
grafsteen met een aantal cijfertjes. Je hebt in eerste instantie niet door wat je ziet,
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maar het laat je wel denken over wat wij in eerste instantie als iets zien hoe dat
overkomt op een ander dier en in hoeverre kunnen we daar ook emoties en
cognitieve processen aan koppelen?
Het kan interessant zijn om een soort storytelling met gedragswetenschappers
van dieren te doen. Dat lijkt me interessant.

“Het is inderdaad dezelfde manier waarop we ons kunnen inleven in andere mensen. Door
een verhaal te horen of lezen door het perspectief van de ander en dat we gebeurtenissen
begrijpen niet zoals we er zelf op reageren of door zouden voelen maar zoals dat op die
persoon in het verhaal overkomt. En met verhalen zou het dus wel een goede manier
kunnen zijn. Het kwalitatieve onderzoek naar de subjectieve wereld van mensen is vaak
door interviews, maar een mier kun je niet interviewen. Ik had ergens een verslag gelezen
over het belang van de kwalitatieve dimensie binnen een studie → human-touch aan studie.
Maar hoe kunnen we een plant-touch, of vogel-touch geven aan een onderzoek?”
- Ja ik keek een filmpje van Richard Berkings die regeneratieve landbouw doet, en hij
was in een veld midden in de zomer en hij was aan het vertellen over de beweging in
het veld, dus eigenlijk het gras. Maar hij zei het is onvoorstelbaar hoe veel water hier
doorheen stroomt. In een boom gaat per uur het water in de boom een meter
omhoog. In een grasplant gaat het nog veel sneller. Bizarre snelheden. Het stroomt
eigenlijk, het landschap. Dat besef je niet als je erin staat. Het is constant in
beweging. Al die processen die je niet ziet maar wel aan de gang zijn, dat zou je in
een verhalend iets wel zichtbaar maken.
“Binnen Zoöps willen we de veranderingen in kwaliteit van leven in beeld brengen, en dat is
gewoon meer dan hoeveel zweefvliegjes er zijn in een bepaald landschap.”
- Klopt. Dan ben je weer aan het tellen en categoriseren en dat is eigenlijk heel
beperkend. Wat ook leuk is misschien om naar te kijken is, ik heb een boek gelezen
over taal bij dieren.
“Eva Meijer?”
- Oh je kent haar al, ja. Misschien eens aan haar te vragen wat ze erover denkt. Ik had
haar boek het vogelhuis gelezen. Dat heeft mijn perspectief over vogels wel echt
veranderd. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal [verhaal vrouw die haar leven
met vogels deelt in Engeland]. De vogels gingen dingen leren van haar en andersom.
Met haar muzikale kennis (ze was violinist geweest) ging ze allerlei fluittonen en zo
opschrijven en onderzoeken wat die taal tussen die vogels was. Het was veel rijker
dan wij dachten altijd. Ze hebben zoveel verschillende persoonlijkheden en manieren
om te communiceren. Zo’n rijk sociaal leven.
“O ja ik ken het verhaal wel volgens mij. Super interessant.”
Link categorisatie → DeepSteward AI. instrument die niet per se antwoorden geeft, maar wel
vragen oproept.
- Ja dus meer aansporen om anders te kijken naar de dingen om je heen. Ergens is
het best willekeurig hoe wij dingen categoriseren.
“Klaas had me de Nyéle verklaring van ToekomstVerklaring gezien. Ik had er nog nooit
eerder van gehoord. Wat betekent het voor agro-ecologie?”
- Het is onstaan in het dorpje Nyéleni en het is opgesteld als de principes van agroecologie. Ze zijn iets rijker dan de principes van de FAO. Die zijn wat droger, gaan
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niet over culture identiteit of rechten van de vrouw (of eigenlijk alle mensen). Het
heeft een veel meer menselijke en politieke visie. Het zegt meer dan de standaard
principes. Agro-ecologie begint nu bekendheid te krijgen en veel bedrijven gebruiken
het woord dan en soms wordt er misbruik gemaakt van die term. Door je te verbinden
aan de Nyéleni verklaring voorkom je dat je geassocieerd wordt. Het gaat ook tegen
het ontmantelen van de onderdrukkende machtsstructuren en dat staat niet in de 13
principes van de FAO. Het gaat ook over het verbonden zijn met een plek en de
sociale verbondenheid van een systeem.
“Die kwaliteit van leven gaat veel verder dan, wat ik net zei het aantal vogels, maar het gaat
ook om die specifieke vogels die daar zijn en die specifieke mensen. Dat vond ik ook een
interessante van de commons, dat participatieve, met mensen die plaatsgebonden zijn aan
hun sociaal-ecologische systeem en dat als het gaat om de verandering van kwaliteit van
leven in beeld brengen, dat zij meer kennis hebben over dat specifieke leven van die plek
dan een ecoloog in het algemeen heeft over algemene soorten die misschien daar ook
voorkomen. Ik ben benieuwd hoe we dat uiteindelijk kunnen gebruiken in het in beeld
brengen van de veranderingen in kwaliteit van leven. Is dat iets waar ToekomstBoeren mee
bezig zijn, om veranderingen in hun systeem in beeld te brengen?”
Individuele ToekomstBoeren zijn daar denk ik wel mee bezig op hun eigen
land maar ze zijn niet per se bezig met dat vastleggen of onderzoek naar doen.
“Oke, dus daar zijn geen gedeelde methodes of zo voor?”
- De meest gangbare methodes zijn bodemmetingen en zo en hoeveel
organische stoffen je in je bodem hebt zitten en hoeveel schimmels en
bacterieën en wat de verhouding daartussen is en wat er op je land staat en
welke soorten je ziet. Alsnog wel dat.
“Ik had namelijk ook ergens gelezen dat ze ergens bezig waren met een sensor ontwikkelen
om te meten wat boeren vroeger konden ruiken. Of de bodem gezond is. Ik kan me
voorstellen dat dat ook plaatsgebonden is. Dat de ene boer heel goed weet hoe een
gezonde bodem op die plek ruikt en niet per se in het algemeen.”
- Ja, het hele zintuigelijke het verbonden zijn met een plek en de grond en de dingen
om de heen, dat is heel rijk natuurlijk, dat kun je eigenlijk nauwelijks.. Ik vraag me
ook af hoe goed zo’n reuksysteem zou werken. Volgens mij is ruiken sowieso iets
wat nog heel slecht onderzocht is.
- Ik had laatst een podcast geluisterd over ruiken. Want nu je het zegt, je kun in zo’n
meetinstrument natuurlijk meerdere zintuigen meenemen.
“Ook dat je het over het zintuig voor leven hebt van Anne, het is een holistische perceptie.
Maar zijn er manieren om dat leesbaar te maken? Dat we daar iets mee zouden kunnen.”
- Ja. Wat ik nog wilde zeggen trouwens, in Wageningen is er een klein voedsebosje op
de universiteit. Daar hebben ex-studenten een project opgezet over eoc-literacy, dus
het leren lezen van een ecosysteem. Het bestaat een aantal jaar. Ze nemen een
klasje van hoogbegaafde kinderen, dat is niet per se omdat ze hoogbegaafd moeten
zijn maar kwam zo uit, die nemen ze mee naar buiten, daar gaan ze dingen vertellen,
maar de kinderen mogen ook gewoon buiten spelen en zelf dingen ontdekken.
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Kinderen kunnen heel intuïtief begrijpen hoe dingen met elkaar samen hangen
en werken. Sowieso mensen, maar bij kinderen hebben nog niet echt de rem om
dingen op een bepaalde manier te zien.

“Kinderen als instrument, ja, soort kinderarbeid of zo. Maar nee, het is wel interessant.
Maike noemde het ook, dat we ons als kinderen heel makkelijk kunnen inleven in andere
dieren. Spelen dat we een leeuw zijn, die grens tussen mens en niet mens is niet zo groot
voor kinderen.”
- Het hele leven met het landschap zoals het is, dat kennen we in Nederland
eigenlijk al eeuwenlang niet meer. We zijn al zo lang het landschap naar onze
hand aan het zetten. Het is iets waar ik heel benieuwd naar ben, want er is zo
veel verloren gegaan sinds de jaren 50 toen de industrialisering van de
landbouw enorm toenam. De kennis die aan het land verbonden is, is verloren
gegaan. Ik vraag me af hoe ver het aanwezig was in NL voor die tijd. Ik denk in
gemeenschappen in Frankrijk op het platteland of in bergen bijvoorbeeld, is
dat nog veel langer gebleven. Ook in Schotland en Ierland heb je die Keltische
tradities nog die nog lang aanwezig waren. Dat zijn mensen die nog met het
landschap leven. Je hebt nog steeds eeuwenoude commons die nog bestaan
in de UK. Mensen die gewend zijn om te leven met het landschap. In NL heb je
dat op een hele andere manier.
“Anne noemde het de zoektocht om weer inheems te worden. Becoming native again. Het is
iets dat we gewoon echt een beetje zijn kwijtgeraakt. Die meer intuitieve manier om de
wereld te begrijpen, dat ruiken kan er onderdeel van zijn, maar via die manier begrijpen ook
hoe het gaat met het landschap. Ik denk dat mensen vanuit de Keltische traditie dat ook nog
wel meer zullen hebben inderdaad. Dat wij zo afhankelijk zijn geworden van allerlei
meetinstrumenten en technologiën, daarmee is ook heel veel verloren gegaan. We zien het
niet meer in de plek zelf, het zijn abstracties geworden. Het is lastig in de context van Zoöps,
want dan zou je moeten zeggen, stap 1 is om weer inheems te worden, die sensitiviteit te
vergroten, en dan kunnen jullie begrijpen hoe het met de kwaliteit van leven om je heen is.
Maar misschien dat kinderen dat veel meer uit zichzelf nog zijn.”
- Het zou heel interessant kunnen zijn om mensen uit te nodigen, kinderen en
volwassenen, om iets te schrijven of te zeggen of te uiten (toneelstuk?) om het
landschap te omschrijven. Hoe ze het hebben ervaren, om over een bepaalt stuk
te lopen, of een bepaalde boom een tijd te observeren, of een koe.
- We hadden het in onze studie dat we dieren moesten observeren. Ik vond dat een
hele leuke opdracht omdat je nooit zo aandachtig naar een dier kijkt. Welk grasje die
het lekkerst vindt, maar ook de uitdrukking of de rust in kudde, de interactie. Ik las
een artikel in de correspondent over een man die elke dag een eik die in zijn straat
stond echt met aandacht ging bekijken. Hij vertelde dat hij op een gegeven moment
in zijn hoofd ging praten tegen die eik en hij dacht dat hij gek werd. Hij ging op een
gegeven moment de straat zien als een bos met daartussen huizen in plaats van een
straat met daartussen bomen.
- Als je met aandacht ergens naar kijkt en observeert, dat je perspectief op het
geheel ook verandert. Ik heb dat op een gegeven moment ook ervaren, dat als je
leert hoe gigantisch die netwerken van wortels en schimmels zijn en hoe die weer in
contact staan met het niet-levende bodem aan de ene kant en de plant aan de
andere kant en hoe die plant dan eigenlijk ook weer bestaat grotendeels uit lucht.
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Lucht is iets heel ontastbaars en zacht en je voelt het eigenlijk nauwelijks, en wat een
boom stevigheid geeft is lucht. De CO2 wordt koolstof en dat is het houtige. Dan
wordt alles in eens heel anders. Een boom wordt iets heel anders dan gewoon iets
dat in je straat staat. Dat het al miljoenen jaren bestaat en dat die stroom er de hele
tijd tussen de aarde en de lucht is en zo, van water en nutriënten. Dan, ja. Hoe meer
ik erover lees en ernaar kijk, dat ik denk van ja, die inheemse volkeren en die
natuurvolkeren hebben natuurlijk zoveel wijsheid wat dat betreft. Het is niet alsof zij
‘gelijk’ hebben of zo, maar het is fijn om een andere manier van kijken naar dingen
ook te leren.
“In die zin snap ik wel wat Sander bedoelde met het verschil tussen de werkelijkheid en wat
we willen meten. Zijn er manieren bijvoorbeeld om die schimmel netwerken in kaart te
brengen?”
- Nee, weet ik niet hoe ze dat doen. Je kan een bodem meting laten doen, naar het lab
sturen, dan zeggen ze hoe veel schimmels erin zitten. Je kan met bepaalde
fotografie de doorsnede van micoriza(?) (wortel schimmels) en wortels meten en kan
je het zien.
“Er zijn dus manieren voor, maar als je dat dan in beeld hebt, dan zie je dus oké zoveel
schimmels in de grond. Maar dat perspectief over dat hele netwerk. Al dat andere ga je
misschien ook nooit in een meting erbij krijgen, dat is je interpretatie ervan.”
- Nog iets interessants wel, waar je misschien niks aan hebt. Ik werk op een
biodynamische boerderij. Dat werkt ook met energie en zo, ik weet daar niet zoveel
van. Iemand die daar werkt liet me een boekje zien met wat ze stijgbeelden(?)
noemen. Het is een meting met papier, soort fotopapier. Daarop doe je een
druppeltje, een oplossing van bijvoorbeeld een plant of boter of iets anders en dan
vloeit het uit tot een patroon. Ze hebben in dat boekje dan vergeleken
gepasteuriseerde melk, niet-gepasteuriseerde melk, biodynamische melk en
melkpoeder. Die maken allemaal verschillende patronen. De ene ziet er heel
levendig en vol uit en de ander heeft hele kleine vormpjes. Ik ben dan meteen
geneigd om te zeggen dat die grote en vollere een betere kwaliteit heeft. Er zit meer
leven in of zo. Maar je kan er dus niks over zeggen want we weten niet waarom de
patronen anders zijn. Het is wel interessant om te zien dat er andere patronen zijn en
dat er dus dingen zijn die we nog niet, waar we de betekenis nog niet van weten.
“Alleen al dat het anders is inderdaad. Het brengt wel iets in beeld in ieder geval.”
- Het is ook nog heel mooi. Je zou er een tentoonstelling van kunnen maken of zo. Die
stijgbeelden volgen wel patronen. Een plantje dat in de volle grond groeit laat
bijvoorbeeld altijd een ander beeld zien dan hetzelfde plantje dat op steenwolken(?)
of zo iets groeit.
“De leefwereld van dat ene plantje is anders dan van het andere plantje, en het is in ieder
geval een manier om het in beeld te brengen. We weten misschien niet goed hoe we het
moeten lezen, maar het brengt iets in beeld.”
-

Het is een onderwerp dat telkens nieuwe dingen naar boven brengt. Het is super
interessant. Heel leuk onderzoek.”

“Bij het participatieve van de commons, zie je daarbij dat de kennis anders is in de handen
van de mensen die daar werken en wonen dan wetenschappers. Ik kan me voorstellen dat
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hetzelfde instrument dat gebruikt wordt door de ene groep iets heel anders eruit laat komen,
dan een andere groep.”
- Wetenschappelijke kennis is vaak in een lab-setting. Dan gaan ze zo veel mogelijk
factoren verwijderen zodat je kan meten wat één bepaalde factor voor invloed heeft.
In het echt, heb je dat natuurlijk nooit, want het is de wereld. Dus wat zegt dat
onderzoek dan eigenlijk? Ik denk wel dat ervaringskennis die zeggen, allerlei
boerenwijsheden, of gezond verstand, dat is altijd in ontwikkeling. Soms lees ik een
onderzoek en dat is dan een heel slim opgezet onderzoek en daar komt dan een
conclusie uit en dan denk je, ja dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Dat is heel
logisch. Ik denk wel dat er ervaringskennis is die je hebt door elke dag te doen
en te ervaren en te observeren, en ik denk dat op een gegeven moment dat als
je al een tijd lang een gemeenschap bent, dat er ook collectieve kennis komt en
een bepaalde cultuur die dat in stand houdt die ook niet echt te beschrijven.
Die je alleen ervaart door in de groep te zijn.
“Ja. Het is ook een ander validatieproces. Ik vind dat ook grappig bij diergedrag
wetenschappers, dat er dan zo’n heel onderzoek, en ik bedoel ik snap het vanuit de
wetenschappelijke principes, maar dat er dan iets uitkomt als ‘deze apen hebben allemaal
aparte persoonlijkheden’, en dan denk ik van hebben we dat nou nodig gehad dan? Als je er
een uur naar zou kijken, zou je dat ook al wel zien. Maar omdat dat door die hele molen
moet, is dat een heel proces. En als je ermee leeft, met je omgeving en alles erin, dat je
verdere stappen kunt zetten. Er kan sneller op doorgegaan worden.”
- Klopt, het is een ander validatieproces en ook wel die van de groep misschien.
Dat is ook best een goede validatie denk ik. Als een hele groep iets denkt van ‘dit
klopt’, dan, nouja het is ook weer niet altijd zo, maar het zegt wel iets.
“Het is meer gesitueerd denk ik. Minder generaliseerbaar tussen plekken, maar wel binnen
die plek.”
- Dat sowieso. Maar ik vraag me dus af binnen gemeenschappen. Je kunt gesitueerde
kennis hebben omdat je als individu observeert. Maar die collectieve kennis, daar
heb ik nog niet zo over nagedacht. Produceer je als commons een andere soort
kennis dan in de wetenschap of als individu? Misschien is het een soort kennis die
ook sociale interactie in zich heeft. Het is ook gek om kennis te hebben die
totaal los staat van andere individuen.
“Het wetenschappelijke is natuurlijk heel erg vanuit het uitgangspunt dat de wetenschapper
er compleet buiten staat en geen invloed heeft en dat het dan objectief is. Binnen een
commons of Zoöp zijn mensen onderdeel, en is kennis altijd relationeel.”
- Het is een andere manier van denken. Als je zoekt naar een oplossing, of hoe iets
werkt, dan ben je eigenlijk gedwongen om te kijken in een gemeenschap naar ook
het effect en de relatie met anderen entiteiten in die gemeenschap. Je moet rekening
houden met degenen die daar effect van ondervinden, en daarom zal de uitkomst
ook anders worden.
- Kennis heeft ook te maken met de functie dat het heeft voor iemand.
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Vraag verheldering Zoöp

“Jij bent bezig met onderzoek in Living Labs, en in de OoijPolder, toch?”
- Ik heb een interdisciplinaire bachelor gedaan over klimaatverandering. Ik vond
aardwetenschappen heel interessant, dat had heel veel met bodem te maken. Ik had
geen achtergrond in natuurkunde of scheikunde, maar ik vond aardrijkskunde wel
altijd heel interessant, maar wist nooit zo goed waarom. Maar toen de link met de
bodem kwam, dacht ik o ja dit vind ik vet. Vooral ecosystemen herstellen. Dus een
woestijn weer groen maken, dat is wat ik wilde doen. Toen ben ik een master
aardwetenschappen gaan doen en me gaan toespitsen op bodem. Als je een
ecosysteem wil herstellen, begint het allemaal bij de bodem, wat mij betreft dan.
Toen heb ik me meer toegespitst op landbouw, student assistent baantjes gekregen
die met boeren te maken hadden. Ik kom uit een boeren dorp, dus sloot goed aan.
Deze PhD kwam langs, deze is officieel niet binnen Living Lab. Er heten heel veel
dingen Living Lab, maar dit is Living Lab Ooijpolder-Groesbeek van het NWO(?), de
geldschieters. We doen het samen met het IVM, wat collectieven, Radboud
universiteit, WUR, mensen van Erasmus. Het is een groot project, met meerdere
Living Labs in NL. Eentje in de bollenstreek, een in ..waard waar ze kijken wat de
voorwaarden en drempels zijn voor natuurherstel in het landelijk gebied. Dus zij
kijken ook naar voorbeelden zoals fiscus (landgoed in Twente waar veel boeren
hebben samengewerkt om tot een succes te komen in herstel biodiversiteit).
- Binnen Living Lab Ooijpolder-Groesbeek doen ze dat vanuit: sociaal-economisch,
communicatie, en biodiversiteit. De PhD op biodiversiteit is mijn collega Robin en zij
kijkt naar het effect op alle landschapselementen in de Ooijpolder op biodiversiteit
(vogels). Mijn begeleider, Hans de Kroon, heeft een onderzoek gedaan in Duitsland
en deels in de Ooijpolder, keek naar biomassa en populatie van insecten en je zag
dus dat in de laatste drie jaar is dat ongelooflijk gedaald zelfs in gebieden als
Ooijpolder, waar ze al meerdere jaren bezig zijn met natuurelementen aanplanten.
Toen dacht hij van waarom is dat dan zo, en daar is mijn PhD uit voorgerold. Met het
idee dat je nog wel zo veel hagen en struiken en zo kan planten, maar als de boer op
zijn perceel nog steeds intensief beheerd (pesticides spuit en kunstmest gebruikt),
dan mis je gewoon een heel groot deel van wat zou kunnen helpen met de
biodiversiteit. Dus de boer heeft een hele belangrijke rol in het gebied. Hoe kunnen
we de boer nou overtuigen van het gebruiken van meer natuurinclusieve
maatregelen. Mijn PhD kijkt dus vooral naar wat heeft een boer nou aan zijn
biodiversiteit. Dat is gelinkt met het bedrijf waar ik mee samenwerk. Dan kijken we
naar, we hebben straks de data en we weten wat de boer eraan heeft, maar al die
metingen die ik doe zijn allemaal laboratorium metingen, en ten eerste is dat
best wel chemisch, dus ook wel weer vervuilend, en ten tweede is het ook wel
weer een momentopname van wat er zich in de bodem afspeelt. Wat we weten
is dat de bodem ongelooflijk dynamisch is. Dus als we willen weten wat er
daadwerkelijk gebeurt in de bodem moeten we ook een meetinstrument
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hebben die mee kan gaan met die dynamiteit. Dus we zijn aan het kijken of we
een sensor kunnen ontwikkelen die real time kan meten wat er in de bodem
aan de hand. Dat ben ik aan het doen. Dus het ene is wat heeft een boer aan
bodemdiversiteit, en het tweede deel is, kunnen we dat ook inzichtelijk maken
door een instrument.
“Heel interessant. Ik denk dat ik dan wel al een beetje een beeld heb hoe je
bodembiodiversiteit en bodem functionaliteit verschillend formuleert. Met functionaliteit heb
je het dan vooral over de functionaliteit voor de boer? Of bijvoorbeeld ook CO2 opslag?”
- Nou je hebt verschillende functies. Het komt neer op:
- Biomassa Productie: voedselproductie
- Biodiversiteit productie: het faciliteren van soorten in de bodem
- Wateropslag / water rententie
- CO2 opslag
- Bestrijden en onderdrukken van ziektes en plagen
- Nutriënten beschikbaarheid en cyclus
- Dan ben je er wel ongeveer. Ik kijk meer in de lijn van de boeren, dus kijk dan vooral
naar:
- Nutriënten beschikbaarheid. Vroeger toen er nog geen kunstmest was, was
juist het bodemleven er voor het beschikbaar maken van die nutriënten en die
rol is ondergesneeuwd door kunstmest. Kunstmest is in principe een heel fijn
spul. Dat kan je zo erop gooien en dan heel geconcentreerd bemesten. Met
microben weet je gewoon niet zo goed wanneer ze de nutriënten loslaten. We
weten niet meer hoe we dat moeten sturen. Dat wisten we misschien vroeger,
maar nu weten we dat niet meer. Daar is die kennis verloren, maar het is wel
de key rol voor een boer, dat hij de organische mest de organische stoffen
opbrengt en het bodemleven maakt dat weer vrij voor een plant.
- Water retentie. Je merkt dat het steeds warmer wordt, en we denken dat als
je je bodemleven en je organische stof op een hoger niveau hebt, er meer
vocht vastgehouden wordt. Dat je bodem dus ook resistenter is tegen
droogtes.
- Biomassa Productie. Het gaat er voor een boer om dat hij genoeg kan
produceren.
- CO2 opslag. Dat hangt niet helemaal samen met mijn gehele thesis, maar
CO2 opslag is wel de enige functie die op dit moment wordt betaald voor een
boer. De manier waarop dat wordt gedaan nu is niet helemaal
wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn heel veel bedrijven op dit moment die
bezig zijn met koolstof boeren, maar ik geloof er niet helemaal in. Maar, het is
wel interessant om te denken van oké, we hebben een functie die dus kan
worden gewaardeerd en waar een prijskaartje aan kan worden gehangen.
Kunnen we dat dan niet met meerdere functies doen? Moeten we wel op
koolstof focussen, of zijn we op de verkeerde functie aan het focussen?
“Want deze metingen, meten ze deze functies apart van elkaar? Zijn dit de functies
die worden geprobeerd in beeld te worden gebracht?”
- Wij proberen de functie biodiversiteit vast te leggen, dus microben stoten
gassen uit, en die gassen zouden we dan kunnen meten. Door te kijken naar
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de diversiteit van gassen, zouden we ook kunnen kijken of het klopt qua
biodiversiteit in het bodem leven.
Het tweede waar we naar kunnen kijken is, kunnen we specifieke VOCs
(bodem gassen) linken aan beheer. Als je naar die VOCs, krijg je altijd een
profiel aan bodemgassen. Dat is een soort fingerprint. Dus hopelijk zien we
straks dat de fingerprints van graslanden die conventioneel of gangbaar
worden beheerd, een andere andere fingerprint hebben dan graslanden die
extensief worden beheerd.

“En hoe worden die dan anders in beeld gebracht? Of hoe zou je dat verschil kunnen zien?
Hoe wordt dat leesbaar gemaakt?”
- Er zouden dus bepaalde VOCs indicatief kunnen zijn voor de verschillen tussen
beheer. De VOCs zijn er in zoveel getale, dus je ziet waarschijnlijk door de bomen
het bos niet meer. Maar als je gaat kijken naar welke VOCs komen juist voor in de
extensief beheerde graslanden en welke in die gangbare graslanden. Zijn er
bepaalde die in de eerste wel voorkomen maar niet in de tweede en vice versa?
Kunnen die dan indicatief zijn voor de verschillen in het beheer?
“Wat ik hierin dan wel interessant vind, is dat de CO2 opslag op dit moment de enige functie
is waar iets aan wordt gehangen. Maar in hoeverre dienen de meetinstrumenten dan dat
soort bepaalde beleidsdoeleinden? Misschien missen we bepaalde functies, terwijl er
beleidsdoeleinden aan verbonden zouden kunnen worden.”
- Wat je ziet, is dat er in de politiek de laatste tijd best wel gaat over biodiversiteit en
ook dat bodem heel veel aandacht moet krijgen ook qua biodiversiteit en er wordt
heel veel aandacht besteed aan het samplen van DNA, en dat is best wel duur. Maar
er worden dus grootschalige campagnes opgericht om te kijken naar hoe ziet die
bodemdiversiteit eruit, want we denken allemaal dat het achteruit gaat als je
intensiever beheerd, maar dat zegt dan nog niet zo heel veel want we kunnen wel
zeggen als je een bodem intensiever beheerd gaat die biodiversiteit achteruit. Oké,
nou dan weten we dat dat veld dus intensief wordt beheerd. Maar wat heeft een boer
daaraan? Dat hij weet dat zijn bodem biodiversiteit laag is? Als je tegen hem gaat
zeggen, je moet meer organische meststof erop gaan gooien, dan zegt hij ja maar
dat is duur. En ik kan niet zomaar even zoveel ton compost op mijn land gooien want
dan zit ik meer met mijn mest huishouding en dan kan ik minder kunstmest strooien,
en als ik dat doe, heb ik misschien minder productie.
- Dus ik denk dat we zijn gefocust op die bodem biodiversiteit en dat we een beetje uit
het zicht zijn verloren hoe we dat daadwerkelijk kunnen vertalen naar functionaliteit.
Die link is wel heel erg moeilijk hoor, dus dat is ook wel de reden waarom het zo
weinig is onderzocht. Er is iemand met wie ik samenwerk die in 1999 begonnen is
met zijn PhD. Hij ging kijken naar boeren moeten naar …grasland om naar
schakelen, dat was toen nog heel nieuw. Maar die boeren vroegen allemaal aan
hem, wat heb ik daar dan aan? Dus die vraag die speelt al wel heel lang.
- Alleen we zijn nog heel erg gefocust op die bodem biodiversiteit omdat we denken
als we die nou herstellen, komt alles goed. Maar ik denk dat er een balans tussen zit,
je hebt een heel hoog productief systeem met hele lage biodiversiteit en je hebt een
heel laag producerend systeem met een heel hoge biodiversiteit. Voor een boer wil je
daar precies tussen in zitten, want je wil eigenlijk dat je bodem biodiversiteit voor je
gaat werken. Kijk in een bos is de bodem biodiversiteit echt mega hoog, maar een
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bos is niet productief. Een bosgrond krijgt alleen maar blad en dat bodemleven is
daaraan gewend geraakt. Het heeft heel weinig verstoring, dus die processen zijn
heel traag. En op een grasland dat heel conventioneel wordt beheerd heeft heel veel
bodemverstoring, daar moet het microbiële leven zich op aanpassen en omdat er
zoveel verstoring is, is het heel dynamisch en zijn alle kringlopen in zo’n
samenstelling heel snel.
“Hoe die processen binnen voedselbossen lopen is dan ook wel heel interessant. Ik heb
daar niet zoveel verstand van, maar hoe dan die link ligt tussen functionaliteit en
biodiversiteit is wel interessant.”
- Ja, nou voedselbossen, agroforestry, wordt wel onderzocht. En er zijn wel
voorbeelden van mensen die zeggen, ik ben op mijn vierkante meter meer aan het
verbouwen dan een boer. Dat zou best kunnen, alleen ik vind het soms nog wel eens
lastig dat die voedselbossen in NL, in andere landen is dat misschien anders en
heeft het meer voordelen, maar hier in NL vooral zijn het vaak kleine initiatieven.
Dus er worden niet op grote schaal voedselbossen aangelegd en een boer met
een grasland heeft daar gewoon heel weinig aan. Dus die link wordt niet echt
gelegd met grootschalige productie. Misschien dat het wel kan op kleinschalig land.
En het is leuk als je met vrijwilligers werkt en je krijgt er subsidies voor, dat is
fantastisch, maar die vertaalslag van wat zij leren in hun systeem naar een
gangbaar systeem wordt niet zo vaak gemaakt. Dat is wel heel erg lastig.
“Wat ik ook mee bezig ben is inderdaad, hoe kun je kennis en inzichten uit het ene systeem
bruikbaar maken (in deze context, van de ene Zoöp naar de andere Zoöp), dat zijn heel
andere systemen, maar hoe kunnen we op de een of andere manier een bepaalde kennis
toch overbrengen op en bruikbaar maken voor elkaar.”
- Als je nu alsof gaat nadenken over hoe je het gaat meten. Probeer dan ook te
kijken of je dat gestandaardiseerd kan krijgen. Dat je overal dezelfde methodes
gebruikt om dingen te monitoren, dat is belangrijk. Als je overal iets anders
gaat monitoren, of op een andere manier, kun je nooit dingen gaan vergelijken
met elkaar.
“Maar uiteindelijk gaat het dan om wat je referentiekader is. Dus waarmee vergelijk je het?
Wil je het met elkaar, of dus tussen plekken vergelijken? Of wil je het binnen tijd vergelijken,
dus binnen dezelfde plek? Dat is een ander referentiekader. In het laatste geval kun je
misschien de uitkomsten, maar wel de methode kunnen delen met andere plekken”
- Ja precies. Dus je zou een op maat gemaakt plan moeten hebben hoe zij dingen
kunnen monitoren in house, maar ook met elkaar. Nu kunnen de metingen in house
natuurlijk wel verschillend zijn met de metingen die je doet tussen de Zoöpen maar
tussen de Zoöpen moeten de metingen, die metingen moeten goed zitten.
“Als je het dan hebt over bodem functionaliteit en bodem biodiversiteit, maar hoe relateren
die dingen aan bodemgezondheid?”
- Nou je hebt dus sinds kort kritiek op de term bodem kwaliteit, dat is weer iets
anders. Vroeger hadden we het daarover, maar dat focust zich heel erg op de
chemische parameters, dus de bodem parameters, de CN, de koolstof, alles wat
belangrijk is voor de productie. Ze namen ook wel bodemleven mee, maar het was
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vooral heel erg gericht op, kunnen we hier dit product op produceren, dat was bodem
kwaliteit.
De laatste jaren heb je dus bodemgezondheid, soil health, veel meer in de
schijnwerpers gekomen, omdat dat zich veel meer focust op de dynamiciteit
van de bodem. Bodem kwaliteit is dus meer op één moment gemeten, maar
bodemgezondheid gaat over langere tijd; wat is de gezondheid van de bodem.
Dan nemen ze ook bodemleven en functies mee zoals bodem kwaliteit, maar ook
naar het hele plaatje; hoe gezond is de bodem? Kan het extreme
omstandigheden aan? Is het dan ook resistent en resilient (veerkrachtig)
genoeg om weer terug te komen naar zijn oude systeem? En daar kijk je veel
meer de diepte in naar je bodem voedselweb, je bodem biodiversiteit, dat soort
zaken. Maar dan gefocust op een dynamisch patroon. Een beetje een lastige, maar
het is wel belangrijk dat je die begrijpt en als je dan kijkt naar hoe bodem
biodiversiteit dan in relatie staat tot bodem functionaliteit, weten we dat, wat ik net
heb verteld: een hoog productiesysteem heeft een lage biodiversiteit.
Er is een onderzoek geweest door het CS fully(?) in 2015, door heel Europa bodem
samples genomen en gezien; hoe hoger de intensiteit van je landgebruik, hoe
meer plantparasitaire aaltjes, dat is een pathogeen, die wil je niet. Hoe minder
schimmels ook, en de bacteriën blijven hetzelfde. Dus je schimmel-bacterie
ratio gaat ook achteruit. Daarmee zie je dat het bodemvoedselweb, omdat er
minder schimmels zijn, ook in elkaar dondert. Die schimmels en bacteriën staan vaak
onder aan de pyramide en als dus die onderkant verdwijnt, of in ieder geval
verandert, verandert er ook heel veel boven in die piramide. Dus dat is dan gewoon
een heel ander systeem.
We zien gewoon dat als je dus minder kunstmest zou toevoegen maar dus ook
minder pesticiden, dat je biodiversiteit hoger wordt, maar er gebeurt ook iets
met je functionaliteit. Dat betekent dat de schimmels weer terugkomen, en die
gaan veel meer samenwerken ook. Er komt meer connectedness tussen de
soorten. En omdat er in een keer een veel meer geheel, netwerk ontstaat,
worden de nutriënten ook veel meer aangepakt. Want als je de grond steeds
kunstmest voedt, dan zie je dus dat ze uiteindelijk ook minder gaan, ze worden een
beetje lui. In de pilot hebben we ook gezien dat als je kijkt naar graslanden, dat
graslanden als je intensief of extensief beheert, dat het dan niet zo veel uitmaakt
voor je organische stof, niet zoveel voor je koolstof, niet zo veel voor je stikstof. Daar
zitten maar hele kleine verschillen tussen. Die liggen best dicht bij elkaar. Maar als je
kijkt naar wat de bodem eet. Ik heb een analyse gedaan, een testje waarbij je
allemaal type voedingen aan de bodem geeft en dan kijkt hoe actief de bodem
met het voedsel omgaat, dan zie je in een keer wél hele grote verschillen. Dan
zie je dat de gangbare graslanden eigenlijk heel weinig doen met de voeding,
dus de microbiële samenstelling, maar dat de extensief beheerde graslanden
super hard aan het werk gaan met de voedingen. Dus dat was een startpunt voor
mij dat ik dacht van oh kijk dus we zien wel verschil.
Dat is het belangrijke voor een boer, dat hij weet oke als ik nou minder kunstmest ga
toevoegen, dan moet ik alsnog wel 4 of 5 jaar wachten tot ik verschil zie, want zo’n
transitie duurt lang voor een bodem, maar dan ga je dus zien dat het bodemleven
veel meer de voeding aanpakt. En dan komt er weer meer organische stof, komt er
meer koolstof, meer stikstof in zo’n bodem. Organische stof staat met alles in
relatie, het is een beetje de spin in het web, dus daarmee ook een beetje je
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organische koolstof, dat zijn de belangrijkste parameters of je functies, voor je
bodem functionaliteit. Maar dat wordt natuurlijk gemaakt door je microben,
door het bodemleven. Dus zonder bodemleven ook geen organische stof want dan
blijft het gewoon eigenlijk dood materiaal dat niet wordt aangepakt.
“Ja ik snap nu wel goed het verschil tussen de verschillende termen denk ik. Dan is het dus
wel heel belangrijk dat je heel goed in beeld brengt wat je nou eigenlijk aan het meten bent.”
- Ja precies, want ik heb dan die analyse gedaan met die voeding en wat dan nog een
beetje de missing link is, is het dan zo dat als boeren dus minder kunstmest
toevoegen en dus dat er meer wordt gedaan door die microben, dat die meer voor
hem gaan werken, zie je dat dan ook terug in zijn productie? Dat is natuurlijk het
belangrijkste voor ze. Die link is er nog niet, maar daar gaan we binnenkort wel meer
naar kijken.
“Sowieso is het natuurlijk al een verschil, dat zelfs al zou de productie hetzelfde blijven, dat
ze minder kunstmest hoeven te gebruiken. Dat kost ook geld natuurlijk.”
- Precies. Ze gaan sowieso een daling zien in productie, maar ook scheelt het
aan de andere kant, want kunstmest is nu ongelooflijk duur. Gas wordt ook
steeds duurder, en daar wordt de kunstmest mee gemaakt. Dus je bent zo
afhankelijk van de externe input. Dat je je moet afvragen of je dat nog wel nog steeds
wil. En wat is dan de oplossing? Nouja, dat is dus terug naar hoe het vroeger was, en
dat de microben voor je gaan werken.
“Interessant. De bodem wordt afhankelijk van externe input, maar daarmee dus ook de
boeren, hoe ze het beheren. Maar hoe zou je dan zorgen dat je de dynamiteit waar je het
net over had, om die mee te nemen in het meten?”
- Dat kan dus nu met de metingen die ik nu heb nog niet, want dat zijn allemaal
momentopnames. Ik hoop heel erg als ik dadelijk die bodemgassen ga meten,
dat we dus om het uur bijvoorbeeld de gassen kunnen meten en dat je dan een
patroon krijgt te zien. Want DNA analyses worden op dit moment nog heel weinig
door het heel jaar gedaan, dus vaak is het gewoon begin september, eind oktober,
dat je het veld ingaat en je gaat monsteren, en ga je DNA meten, maar je hebt geen
idee wat er in de tussentijd gebeurt. Dus ik hoop heel erg met die sensor dat het
veel inzichtelijker kan worden gemaakt hoe de bodem verandert.
“Want is dit de sensor waarvan ik had gelezen die het eigenlijk een beetje overneemt van
hoe vroeger boeren konden ruiken aan de bodem of het gezond was?”
- Ja precies. Dus vroeger, voordat we alle sensoren en dingen hadden die er op dit
moment in de landbouw zijn, vroeger hadden we gewoon de kennis dat we aan
een bodem konden ruiken en daarmee konden ruiken of die gezond was of
niet. Die kennis is gewoon weg en dat zie je ook heel erg met nieuwe boeren.
Er zijn heel veel nieuwe meetinstrumenten, als je kijkt naar sproeien en naar
stikstof, drones, alles. En dat is natuurlijk fantastisch, maar daardoor raken we
ook het vakmanschap kwijt.
“Toen ik een gesprek met Sander Turnhout had zei hij dat je met elke soort van vooruitgang
of technologie, dat je samen met wat je ermee bereikt, ook altijd iets kwijtraakt.”

103

-

Precies. Ik hoop dus heel erg als we die sensor ontwikkelen dat we dan kunnen gaan
kijken of we het dan ook weer kunnen gaan ruiken. Kunnen we een proef opzetten,
als we de bodemgassen kunnen linken aan bodemgezondheid, of
bodemgesteldheid, kunnen we er dan een reuk patroon van maken zoals je dat
ook bij wijn hebt?

“Zou het zo kunnen zijn dat het ook plek afhankelijk is? Dat de ene bodem anders ruikt als
het gezond is dan de andere?”
- Dat zou kunnen. Dat zie ik wel heel erg voor me, want een kleibodem heeft
bijvoorbeeld best wel wat ijzer en kan muf ruiken en een zandbodem, klei en zand
ruiken heel anders. Het is een ander type structuur. Ze houden ook weer andere type
geuren vast. Ik denk dus ook, hoe hoger je organische stof, hoe anders je bodem
weer ruikt. Dus daar heeft het ook veel mee te maken.
“Het zou inderdaad gaaf zijn als we het zouden combineren met elkaar. Dat boeren die
kennis verbonden aan hun eigen plek, niet alleen maar via meetinstrumenten zelf gaat. Als
je dat samen in beeld kan brengen dat de geur inderdaad een link heeft met het patroon dat
de sensor laat zien. Hoe maakt de sensor dat wat het meet leesbaar? Of hoe komt dat in
beeld?”
- Het is gebaseerd op nanotechnologie. Hoe het precies werkt, ik heb geen idee. Ik
ben blij dat het bedrijf samen met mij werkt. Maar die nano parts kunnen door de
massa van de geuren te meten, linken aan wat voor geur het zou kunnen zijn. Dus
zo’n nanosensor kan je trainen en ik hoop dat door alle data kunnen zien welke
gassen indicatief zijn en dan kiezen we die uit en naar de rest kijken we niet. Daar
gaan we dan de sensor op kalibreren. Dat die sensor dus gaat meten om het uur of
hij die gassen ziet of niet en dan zou natuurlijk het mooiste zijn dat je het in een app
of dashboard kan volgen wat er gebeurt.
- En het meten van de gassen in het lab, doe ik eigenlijk via het in een buisje
vangen van de bodem door middel van pompjes. Ik pomp het actief eruit. En
dat buisje gaat dan in een apparaat die dat buisje eerst op -40 afkoelt en dan
verhit je het buisje tot 300 graden. Dus van heel koud naar heel warm, maar in
stapjes. En in elk stapje, komt er weer een gas vrij. En omdat je weet je op de tijdlijn
welk gas dat dan is en hoe hoog die piek is, weet je ongeveer wat voor molecuul het
is.
“En dat ga je dus weer linken met bepaalde geurpatronen?”
- Met patronen, ja.
“Als we het dan hebben over het kwijtraken van dingen door het inzetten van bepaalde
technologieën, wat zouden dan dingen zijn die een sensor niet in beeld kan brengen die een
boer met het ruiken zelf wel zou kunnen?”
- Ik denk meer dat de sensor een tool is voor een boer om weer die kennis op te doen.
Dus dat je straks niet overal meer die sensoren hoeft te plaatsen, dus dat is een
beetje zelf voor de schenen aan het trappen. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat hij
naar de bodem toeloopt en een handje pakt, dat hij het dan weer kan ruiken.
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“Net zoals je dan van die apps hebt die dan een plant herkennen, dat je dat uiteindelijk zelf
weer gaat doen en die app niet meer nodig hebt. Hoe zie je de sensoren voor je in de
toekomst? De ontwikkeling ervan.”
- Het mooiste zou zijn als een boer op elk perceel een netwerk heeft liggen met die
sensoren. Zodat hij kan zien of zijn bodemleven daadwerkelijk ook voor hem aan het
werken is, hoe gezond zijn bodem is. Het allermooiste zou zijn als het echt een
monitoringstool wordt, net zoals we DNA analyseren, dat we ook bodemgas
analyse hebben. Dat we real time kunnen gaan meten in elke bodem in
Nederland of de wereld wat er in de bodem aan de hand is.
“Dat er echt zo’n database komt. Daar kan je inderdaad veel mee. Wie gaan die
instrumenten dan eigenlijk? Zijn er ecologen die op het land komen op de instrumenten te
gebruiken, of de boer zelf?”
- Het mooiste zou zijn als het een instrument zou zijn voor de boer zelf. Dat is ook wel
het doel. Hij moet degene zijn die er iets aan moet hebben.
“Is de boer dan ook degene die de interpretatie doet, wat eruit komt? Of wordt dat naar een
lab of ergens toegestuurd?”
- Ik denk dat alle boeren een telefoon hebben en dat het gewoon een app wordt,
met hoe de bodem scoort met ‘het gaat goed, of het gaat matig, of heel goed’.
Dat je dat dan kan vertalen naar feedback, dat er bijvoorbeeld meer organische
stof moet komen om de bodem te stimuleren, of dat je meer houtstof moet
toevoegen bijvoorbeeld. Of dat je bodem verstoord is, en dan kan de boer dus
zien wanneer die bodem weer zichzelf heeft hersteld.
“Bijzonder instrument. Het mooie is dat het de dynamiteit meeneemt. Dat is binnen Zoöps
ook wel belangrijk. Hoe linkt dit met biodiversiteit boven de bodem?
- Dat is nog een lastige. Robin, mijn collega, kijkt vooral naar biodiversiteit boven de
bodem en het zou dus kunnen dat als je boven biodiversiteit hoger is, meer bijen en
insecten, dat er meer bloei in de bloemen staan, dat door middel van de plant, dus
de communicatie tussen de insecten en de plant, dat die plant ook weer invloed heeft
op wat er in de bodem gebeurt. Als een plant nectar moet afgeven bijvoorbeeld, of er
gebeurt iets mee, dan kan dat best wel invloed hebben op wat er ondergrond
gebeurt. Die link is best interessant om ook te bekijken. Als je bijvoorbeeld een haag
hebt waar meer insecten in zouden zitten, of daar dan meer micro arthropoden(?)
vandaan komen. Die micro arthropoden, dat is wel interessant, want dat is een
beetje de schakel tussen boven en ondergronds bodemleven. Net zoals
regenwormen dat bijvoorbeeld ook zouden zijn. Die micro arthropoden zijn
best indicatief voor herstel ook. Maar ze zijn moeilijk te meten. Dus het is de
vraag hoe we de link kunnen gaan leggen.
“Oja, want mijn volgende vraag zou dan zijn inderdaad, hoe kun je dat meten?”
- Dat is lastig. Wat we ook aan het kijken zijn nu is, als bovengronds je planten
diversiteit hoog is, betekent dat dan ook dat je bodem diversiteit ook hoog is? Want
dat weten we nog niet heel goed. We gaan er van uit dat als bovengrond de
biodiversiteit hoger is, dat dat ondergronds ook zo is, maar dat hoeft dus
helemaal niet zo te zijn. Daar zijn best wel wat tegenstrijdige resultaten over,
dat zijn we nog aan het onderzoeken hoe dat zit.
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“Ik kan me voorstellen dat het bij boeren ook een ding is dat door het bewerken van het land
en het omploegen, dat het meer verstoord wordt, waar je het net over had, dat er bepaalde
schimmel netwerken en zo ook worden verstoord die een link hebben met bovengrondse
biodiversiteit. Zijn dat dingen die ook gemeten worden?”
- We doen pelevas(?). Dat is de ratio schimmel-bacteriën, dus vooral biomassa. Wat
we nu ook aan het doen zijn is kijken of we melkveehouders zo ver kunnen krijgen
om hun akker perceel om te zetten in ..grasland om eens te kijken van hoe lang duurt
het nou als je een bodem met een bepaalde samenstelling van bodemleving, hoe
lang duurt het dat het bodemleven daadwerkelijk aan het veranderen is. Dat is het
actief verspreiden van schimmel netwerken in de bodem die positief kunnen zijn voor
je bodemleven en nutriënten afbraak en hoe ze omgaan met nutriënten.
“Zie je dan bij schimmel netwerken hetzelfde als waar je het net over had bij ander
bodemleven, het verschil tussen of ze er zijn en of ze ook echt aan het werk zijn (net zo als
het aan de slag gaan met voedsel)?”
- Dat zou dus interessant zijn, want met zo’n DNA analyse kijk je vooral wat erin zit. En
met die analyse wat ik net zei met het eten, kan je echt zien. Je kan niet
differentiëren tussen bacteriën en schimmels maar je kan wel de microbiële
gemeenschap in het algemeen doet, en dat is wel interessant. Er zijn wel proefjes
om te kijken naar hoe actief de schimmels zijn. Dat zou je kunnen doen met
gelabelde icotropen. Dat is een beetje lastig, maar je kan dus koolstof labelen en dan
kan je zien als je uiteindelijk na een paar maanden de bodem weer uit elkaar gaat
halen, waar die gelabelde icotropen inzitten. Zitten die in de bacteriële biomassa, of
in de schimmel biomassa, zitten ze in de regenwormen? Daarmee kan je eigenlijk
zien hoe actief een schimmel omgaat met zijn nutriënten. We hebben gezien dat, in
een mooi artikel van Ellie, die heeft gezien dat als je een akker verlaat, verlating is
de beste vorm van herstel want dan kan alles weer tot rust komen, dan zien we
in de schimmel-bacterie ratio dat de schimmels terug komen, maar dat de schimmels
alleen maar terug komen voor de eerste twee jaar en dan is blijft het weer gelijk.
Maar wat er wel gebeurt is dat de schimmels die er dan zijn die ontwikkelen
zich tot andere type schimmels die er dan komen, dus niet de schimmels die je
in de eerste paar jaren ziet, maar alleen als het systeem zich stabiliseert. Die
schimmels gaan veel efficiënter om met hun koolstof dan die schimmels die er
eerst zaten.
“Dus die stabiliteit van een systeem is weer iets anders wat je zou kunnen meten.”
- Ja en het gaat om je uiteindelijke doel met het systeem. Gaat het om systeem
herstel, of wil je er nog iets op verbouwen want dan moet je je afvragen, heeft het
dan zin?
“Die vraag die ervoor komt bij herstel, herstel naar wat? Wat vinden we een gezond
landschap, een mooi landschap?”

Eventueel nog praten met collega’s:
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-

Sabine baumgarten (kijkt naar communicatie & dialogen)
Bibi witvliet (kijkt naar sociaalecologische voorwaardes, wanneer gaat de boer het
doen, wat voor collectieven zijn er, wat voor subsidies?)

-

-

Soil quality: focuses on chemical parameters, the CN, the carbon, everything
that is important for production.
- Soil health: focuses much more on the dynamics of the soil. Soil quality is
therefore measured as a snapshot, but soil health is over a longer period of
time. It also includes soil life and functions such as soil quality, but also to the
whole picture; how healthy is the soil? Can it handle extreme conditions? Is it
resistant and resilient enough to come back to its old system? And there you
look much more in depth at your soil food web, your soil biodiversity, that sort
of thing. Focused on a dynamic pattern.
- Soil functionality
- Biomass production: food production
- Biodiversity production
- Can be measured for example: microbes emit gases, and we
could measure those gases. By looking at the diversity of
gases, we could also see whether it is correct in terms of
biodiversity in soil life.
- Water retention
- CO2 storage
- Fighting and suppressing diseases and pests
- Nutrient availability and cycle
- → High soil biodiversity does not necessarily equal high productivity (forest
soils are very high in biodiversity, but have a very low productivity)
Sampling DNA: is expensive
Soil with fertiliser can be very productive, but doesn’t do so much. you can also
measure soil activity. → what does the soil eat? It has to do with the microbial
composition
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3.5. Anne van Leeuwen & Helen Weeres
31-05-2022
-

Het is een poging om niet reductionistisch te denken. Deze afbeelding vat het
samen. Wat hier mis gaat, is dat deze afbeelding niet plek-gebonden is [afbeelding
over carbon dat verder gaat dan alleen uitstoot]. Die twee stappen, dat je én
holistisch meet, of in ieder geval heel erg bewust ervan bent dat je maar één aspect
meet en hoe communiceer je dat goed of hoe bouw je dat in binnen een model, én
dan de volgende super belangrijke Zoöp stap is hoe maak je het place-based. Dit
plaatje is niet gegrond, het hoofd is letterlijk afgesneden.

Als het om die complexiteit gaat, zijn er dan manieren om die complexiteit in het meten mee
te nemen, of moeten we accepteren dat alles dat we meten of proberen te vangen altijd iets
simplistisch gaat zijn en dat we vooral dat goed moeten communiceren en dat daarna weer
naar het complexe geheel moeten brengen?
-

Wat je doet als je meet: verschil gecompliceerd en complex. Alles wat leeft is
complex, dus een Zoöp is bij voorbaat een complex iets, maar ook economie en
politiek. Onvoorspelbaar, grillig soms, maar ook dynamisch en zelfhelend. Dus het
belangrijke verschil is bijvoorbeeld tractor vs ecosysteem. Als een tractor niet meer
werkt, is dat omdat er iets in het gecompliceerde ding wat wij hebben gebouwd (het
zijn dingen die we bouwen) niet meer werkt, kunnen we dat dingetje fixen en dan
werkt het weer. Als er een soort verdwijnt uit een ecosysteem dat een dynamisch
systeem is, kunnen we niet voorspellen hoe het zich re-arranged.

In het complexe geheel is alles veel meer afhankelijk van elkaar.
-

-

Ja, dit is een dynamisch netwerk en dit is een lineair systeem.
Het gecompliceerde is waar wij als mensen heel goed in zijn en hoe we leren
denken. Dit is wat we ongrijpbaar vinden en wat misschien alleen maar met een
vorm van spiritualiteit kan worden bevat, dat begin ik nu steeds meer te geloven, als
ik zie hoe inheemse mensen dat doen. Volgens mij als je helemaal in sinc bent
met dit [het complexe begrip], dan hoef je niks meer te meten. Wat wij doen
vaak, is hier [uit het complexe] iets uitpakken, en het hierheen [het gecompliceerde]
brengen, en dat is dan de wetenschappelijke methode bijvoorbeeld, of een
meetinstrument. En wat we dan daarna vaak niet doen, is het terugbrengen naar het
complexe.
De Zoöp vraag is ‘hoe kunnen we iets meten, met het volle bewustzijn dat het
reductionistisch is, maar dan blijft het hier [bij het compliceerde]?’ Of, is er wel
degelijk een manier om een methode te bedenken die dit niet alleen doet, maar
het op de een of andere manier ook weer kan terugbrengen? En dat we toch
écht inter-relaties gaan meten bijvoorbeeld, en kwaliteit.

Binnen sociale wetenschappen, antropologie bijvoorbeeld, hebben we dat wel al ingebed.
Dat het allemaal subjectief is, en dat de onderzoek deel ervan uitmaakt, maar als we het
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hebben over levende systemen en dan vooral wat we de natuurlijke wereld noemen, dat
vinden we lastiger.
-

Dat is echt een paradigma ding. Gecompliceerd, reductionistisch.
Helen: Jezelf erbuiten plaatsen ook vooral.

Ja en dat is het lastige. Als je leert leven met het land, gaat het echt om intuïtie en wat je
zegt inderdaad bijna spiritueel, dat je bepaalde dingen gewoon weet ook voelt. Als je dat in
een Zoöp inventarisatie van methoden wil brengen, dan moet je gaan kijken van oké hoe
doe je dat dan, hoe gaan we dat definiëren en hoe kun je het aan andere mensen leren.
-

-

-

Wat ik een interessante vraag zou vinden, is als het allemaal gaat over relaties,
waarom is relatietherapie dan niet dé methode die we nodig hebben voor een
Zoöp. Want als ik shit heb in m’n relatie met Ricardo, dan voelt het niet te meten,
maar kunnen we wel naar een relatie therapeut. Uiteindelijk gaat het daar toch om?
Dat ik met die torenvalk, dat ik zeg oké je bent hier welkom. Soms heb je je eigen
ruimte nodig, soms moeten we samenwerken, soms onderhandelen we keihard.
Overall leven we prettig samen, daar moeten we een weg in zien te vinden.
Wat ik zie dat er nu gebeurt, en dat zie ik ook bij Sander. Ik vind Sander fantastisch
en dat hij hele grote stappen daarin maakt, maar er zit een valkuil in om te denken
het is een Zoöp, dus het gaat over natuur. Dan ga je een splitsing maken die er
eigenlijk niet zou moeten zijn. En dan gaan we methodes die nu worden gebruikt
voor het inventariseren van natuur op die Zoöp plakken. Maar, wat zijn we dan
eigenlijk nu aan het doen? En oké, er zit misschien wat in, en daar kunnen we zeker
ook mee werken, maar het gaat over kwaliteit en hoe meet je kwaliteit, dat zijn hele
andere mensen die zich daarmee bezig houden.
Helen: ik vraag me ook af in hoeverre het zou werken om met een lijst van methoden
te hebben. Of dat het niet eerder een proces zou moeten zijn van verschillende
gecombineerde methoden om verschillende, om het een dynamisch gesprek te laten
zijn met het landschap en alles wat erin leeft.

En hoe bedoel je dat dan? Meer dat je het gewoon door het te doen bekijkt?
-

-

Nouja, meer in de zin van, als je als Zoöp een lijst met methoden wil om het
kwantitatief en kwalitatief te kunnen meten, die regeneratieve vooruitgang op die
plek, als het een lijst is, voelt het ook heel snel als ‘oké dan ga ik die even doen en
die en die.’
Anne: dat is de valkuil van het keurmerk eigenlijk.

Ja, dat is lastig. We werken met de lijst omdat we willen dat Zoöps altijd een combinatie van
methoden gebruiken, dat kwantitatief alleen bijvoorbeeld nooit genoeg is. En daarom is het
handig als je een lijst hebt, dat de verschillende methoden er staan. En in de lijst zijn we dan
ook kritisch op de verschillende methoden door het stellen van de vragen van waarom is een
bepaald instrument betekenisvol in welke context en wat zegt het dan voor zinvols over de
kwaliteit van leven, en wat zegt het vooral ook niet, om dan te kunnen kijken naar wat mis je
en wat kan je via een andere manier weer doen.
Ik vind het vooral met het kwalitatieve, bijvoorbeeld met de radical observation (van Debra
Solomon), dat je dat even snel doet, zo van ga jij en jij dat maar even doen, kunnen we dat
ook weer aftikken. Ik vind het dan heel lastig, je kan het niet meten of iemand dat echt goed
probeert te doen. Van heb je écht gekeken, écht geluisterd?
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-

-

-

-

Ja en vanuit waar je start hoor en zie je natuurlijk ook weer hele andere dingen. Dus
ik denk, eigenlijk gaat het gewoon over relatietherapie. Dus waar is iemand in z’n
relatie tot de rest en hoe kunnen we zorgen dat we dat langzaam opbouwen. Lijkt me
best wel tof om Zoöp relatie therapie sessies te organiseren. Inloopspreekuren voor
niet-mensen of zo.
Helen: en dat het ook niet is van alleen maar ga maar in het veld zitten en tien
minuten observeren. Maar ook, reflecteer op wat jou dat heeft gebracht. Bijvoorbeeld
als je je relatie met de torenvalk bent, wat heeft de torenvalk gebracht en vanuit
welke positie denk je dat de torenvalk jou benadert. Dat komt van beide kanten,
wederkerigheid. Dat vergt dat je ook echt moet reflecteren wat het allerbelangrijkst is
om het binnen te laten komen en echt te registreren wat het nou betekent.
Anne: en een van de kernpunten van die relaties als je het hebt over samenleven
met al die andere soorten, is ook, hoe krijgen al die ritmes die in een jaar zitten (dat
ik weet die en die zijn twee weken geleden uitgevlogen, dat ik weet dan moet ik dus
voortaan die twee weken extra opletten en misschien wat extra ruimte geven aan die
specifieke soort). Dat zijn alleen dingen die je leert. Daar zit de kracht van de Zoöp,
dat het geen lijstje is, maar persoonlijke relaties die mensen binnen
organisaties aangaan met het leven, want dat is volgens mij echt de kern.
Ik zal eens een video laten zien die ik gister kreeg. [video van schoolekster die
telkens tegen zijn eigen spiegelbeeld in glas aan liep]. Het interessante is, mijn
zwager merkt dit op, 9 van de 10 mensen zou het niet eens opvallen en die zouden
doorlopen. Dus daar begint het mee, het observeren dat dit gebeurt. Kennelijk raakt
die schoolekster in de stress van zijn eigen spiegelbeeld omdat hij denkt dat het een
andere schoolekster is. Die kan dus al z’n energie, de hele zomer, hieraan verliezen.
Terwijl hij tegelijkertijd nu z’n nest heeft waar hij niet genoeg energie voor over houdt.
Dit is hele concrete feedback voor een architect oké ramen vanaf een halve meter
hoog pas. 🡪 Dus hoe zorgen we dat Zoöps binnen hun specifieke omgeving
dingen gaan meenemen zodat ze een nieuwe plan van eisen voor hun eigen
plek gaan ontwikkelen, want soms is het echt zo concreet als dit.

Ja soms maken we het zo moeilijk voor onszelf, van we moeten precies weten wat en
gebeurt en hoe dan en zo, maar je ziet het.
-

Ja, we moeten het zien, en de mogelijkheid om het binnen je organisatie kan
melden en vanuit daar kijken wat moeten we ermee, want het is feedback. Dat
meetinstrument gaat dus net zo zeer over het ontwikkelen van het ontwikkelen
van die relatie met die plek, je wil dat de mensen binnen je organisatie
observeerders worden, en dat je die feedback langzaamaan gaat verzamelen.
En volgens mij vinden heel veel mensen er heel veel energie van, en hebben ze
geen idee, misschien dat het soms wel helemaal nergens over gaat, maar als je
die vragen begint te stellen, gebeurt er iets.

Ik vind het ook wel een interessante in relatie tot de spreker voor de levenden, want die is
vanuit buitenaf. Dus ik kan me voorstellen dat daar soms ook wel spanning door ontstaat
met de mensen op de plek zelf.
-

Helen: van ik ben hier.
Anne: dus het meten gaat dus niet zo zeer alleen over oké zoveel vlinders maar over
de kwaliteit van de relatie tussen de mensen en alle dingen. Een manier om dat te
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doen, is bijvoorbeeld, zien we in een Zoöp overleggen binnen hun organisatie
bijvoorbeeld dat er een toenemend aantal observaties wordt gemaakt door de
medewerkers. Dat zou ook een manier kunnen zijn om te meten of de
Zoönomie vooruitgaat.

Je gaat dan inderdaad veel meer kijken naar hoe kun je die relaties proberen te meten.
Vanuit het uitgangspunt dat als die relaties goed zijn dat misschien die kwaliteit van leven
vanzelf wel komt.
-

-

En volgens mij gaat het dus ook niet alleen maar tussen de inter-relaties tussen het
bodemleven in de bodem, maar ook, je meet eigenlijk twee dingen: de relaties in het
ecosysteem ansicht, maar ook de relaties van de mensen binnen de organisatie met
dat ecosysteem.
Helen: geef je wel je volle honderd procent aan die relaties?
Anne: zie je wat? Ontwikkelt er wat? Misschien als iemand dit ziet op deze school
[schoolekster raam], vanaf nu ga ik zorgen dat het anders gaat, die gaat folie
uitrollen, die halve meter afplakken, geblindeerd. Solved. Maar dan is iemand
misschien getriggerd door die schoolekster en ziet ‘oh shit, hij broedt nu op het dak.
Hoe komen die jongen naar beneden?’ Als je kan zien dat zich daar iets ontwikkelt,
dat een collega bijvoorbeeld zegt ‘nou wat te gek, ik help je wel even met die folie’,
weet je wel. Dat je kan zien hoe dat zich ontwikkelt.

Ja ik herken het zelf heel erg, dan interactief bezig zijn met je omgeving dat dat soms raar
voelt op openbare plekken. Daar moet ook ruimte voor zijn in een Zoöp.
-

Dat is dan ook de ontwikkeling die je kan meten. Bijvoorbeeld nou binnen een
jaar zien we in HNI dat iedere medewerker 1 uur tijd heeft gekregen om te
observeren, vind ik dat een heel duidelijk meetbaar resultaat. Of dat er over twee jaar
een aanpak plan schoolekster klaar ligt. Concrete output.

Dan wordt het voor mensen misschien pas duidelijk van oja we delen deze plek echt.
-

Al het andere, het is leuk als er een ecoloog binnenkomt om wat te meten, maar
dan gaat niemand het eigenaarschap op zich nemen of de verbinding zelf
binnen de organisatie. En dan kan natuurlijk altijd nog die ecoloog binnenkomen op
z’n metingen te doen. Waarschijnlijk, het kan bijna niet anders dan als mensen zich
meer betrokken voelen dat dat ook zal resulteren in …

[Arita Baaijens - zoektocht binnen de lijst en alle aannames]
-

Ja, achter een onderzoeksvraag, of achter taal dat is voor haar belangrijk en heel
bepalend.

We praten ook veel in soorten en zo, maar waarom zou dat de belangrijkste categorisatie
zijn ook?
-

Ik denk dat we in gemeenschappen moeten gaan praten. Wat is nou eigenlijk ook de
meet unit? Volgens mij is dat niet populaties, niet soort, niet individu, omdat dat
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allemaal niet over relaties gaat, en gemeenschap gaat wel over relaties. De mensen
in situ en alle andere dieren en planten en microben.

Dan is het denk ik wel interessant om te kijken naar. Het lastige is nog van hoe schrijf je het
op, maak je het leesbaar en communiceerbaar. Ook bij relaties tussen partners bijvoorbeeld,
dat is ook niet zo duidelijk van nou zo schrijf je dat op en zo.
-

Je moet denk ik beginnen met wie is de gemeenschap? Om heel bewust door een
plek te wandelen, wie zijn er allemaal?

Ja, maar hoe maak je het communiceerbaar? En hoe maak je het deelbaar tussen
verschillende Zoöps?
-

Ik denk dat het werkt dat iedere Zoöp vertelt hoe zij het aanpakken op hun plek en
dat dat de meest effectieve manier van delen. Want als je de context niet kent, kun je
er moeilijk iets over zeggen. Dat is ook de reden waarom wij niet bij andere boeren
gaan vertellen hoe zij het moeten gaan doen. Wij doen het hier zoals wij denken dat
we het hier goed doen. Je mag langskomen en kun je plukken en oogsten van
waarvan je denkt daar kan ik wel wat mee, en dat je de rest langs je laat liggen. Dat
het zo meer zou werken, uitwisselingsbezoeken of zo. Dat je iets ziet en denkt ‘oh
tof, zo had ik er nog niet over nagedacht. Ik heb ook lieveheersbeestjes en dankzij dit
bezoek heb ik er een beter inzicht in hoe ik een betere grip kan krijgen op mijn relatie
met insecten of zo’.

Ja want het gaat er inderdaad om dat je het niet één op één kan overnemen van een andere
plek.
-

Ja dat is precies waar regeneratieve landbouw ook over gaat, dat gaat niet. Maar de
achterliggende principes en wereldbeeld en waardes zijn wel vaak heel
gelijk(soortig).

[Gelijkenissen hondentraining – geen recept voor relaties]
-

-

Helen: wat ook belangrijk is, dat doen we ook veel vanuit gender & sexuality studies,
dat we bepalen vanuit welke aannames en achtergrond kom ik, waarvan uit ik dit
proces aanga en probeer te bepalen, te evalueren wat mijn relatie is, met welke vorm
of welke gemeenschap dan ook. Want daarin, als je dat niet meeneemt in je verslag
doen daarvan, kunnen andere mensen alsnog niet herkennen waarin jij misschien
wel..
Anne: dat heb ik bijvoorbeeld met Sander, die bleef Natuur met een hoofdletter
schrijven. Dat werkt voor mij niet zo. Kunnen we het niet over leven hebben, dat is
ook inclusief. Dat is zijn ding. We hebben heel erg onze eigen aannames en
achtergrond. Zijn hele leven is natuur. Soms kan het ook wel dingen in de weg staan.
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Veel organisaties die overwegen om Zoöp te worden raken overweldigd door de vraag van
war eindigt het dan? Wat nemen we dan allemaal mee. En Klaas zegt dan altijd de
belangrijkste vraag is waar begin je.
-

Ja en dat ontdek en bepaal je zelf toch waar je eindigt.
Het is fundamenteel, dat ze de vraag stellen. Daardoor proeven ze dat het niet alleen
vlindertellen is.

Ik merk dat dat nog dat die werelden bij elkaar brengen heel moeilijk is. Om al die
verschillende instrumenten en methoden in dezelfde taal te schrijven is lastig. Het verbinden
van kwantitatief en kwalitatief. Het zijn zo’n andere uitgangspunten.
-

-

-

-

Misschien is het ook wel niet te doen, dat moeten we gaan uitvinden. Daarom zijn
nieuwe woorden ook zo belangrijk. Het creëert ook ruimte om niet in een
dualisme te denken. Dus sommige dingen kunnen we gewoon doen en afvragen
van wat hebben we nu eigenlijk gemeten.
Diezelfde vraag kreeg ik van een jongen van een cursus die zei ‘ja het is wel leuk die
regeneratieve landbouw, maar als je niet kan meten dat je koolstofgehalte in de
bodem is toegenomen hoe kun je dan zeggen dat je iets goeds doet.’
Dat vind ik echt zo’n typische westerse vraag. Ik zeg 1 je kan het meten, maar wat
ben je dan aan het meten? Wat je dan meet is vaste koolstof in de bodem, maar
koolstof is ook een belangrijk bouwstof van leven. Wat ik zie in die metingen is én het
is een momentopname, dus random 1 keer in het jaar en dat kan ook enorm variëren
per plek in het veld waar je meet, en in tijd. En je meet dus alleen de vaste koolstof,
maar dus niet alle koolstof die de vorm heeft aangenomen van leven. Dus wat voor
conclusie kun je dan trekken?
Ik vind het heel interessant dat die vragen niet gesteld worden. Er wordt dan
gemeten en verondersteld dat je een soort absolute waarheid in handen hebt.
Ontzettend uitdagend. We hebben er de taal niet voor, de methodes niet voor.
We hebben er de relatie niet voor. En zeker niet de spiritualiteit. Dus where to
start? Maar we moeten starten, en dan is één zo’n schoolekster is gewoon een start.
Misschien dat je dan in een jaar tijd als je van ver komt heb je voor drie andere
deelnemers in je gemeenschap iets kunnen betekenen en dan groeit het langzaam.

Die vraag van waarom, wat heb je er dan aan en waarom zegt het iets zinvols of
betekenisvols dan over de kwaliteit van leven, nemen we mee in de lijst met instrumenten.
Maar die vraag is vaak lastig te beantwoorden. Het is ook een beetje een vorm van
onzekerheid of zo tegenwoordig alsof je niks kan begrijpen om je heen tenzij je het
inderdaad meet en dan staat het zwart op wit en dan is het zo.
-

En toch denk ik dat dat niet zo is. Misschien dat daar ruimte voor kan worden
gemaakt. Zonder dat mensen meteen esoterische jeuk krijgen, want dat is het
gevaar, dat we wel ruimte maken voor oké wat is het waarom we onszelf zo blij
voelen wanneer we door het bos lopen. We hebben daar ook een soort sensitiviteit
voor, omdat een plek leeft. Nu worden we gevoed door ons uitzicht maar als dat een
grote dorre ellende was, zaten we hier met een heel ander gevoel, andere energie.
Daar hebben we toch een soort zintuig of zo voor.
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Biophilia, eigenlijk.
-

Het is niet voor niks dat we allemaal in massa’s de bossen in gingen met corona.
Anders zouden we gewoon op parkeerplaatsen gaan lopen, toch niemand die dat
deed. Geen toeval.

Right to Roam in Schotland.
-

-

-

In Schotland hebben ze bijna nog een inheemse relatie met het landschap. Op de
Isle of Skye was er een bus chauffeur, die had zo’n mooie verhalen over het
landschap en de krachten van het landschap. Dat is iets dat we bijna niet meer
kennen, maar in de fringes of europe, de sami ook in Finland. Er zijn nog een aantal
laatste groepen, ook de Hibridies, Schotse eilanden en zo. Daar kun je dat proeven.
Er was een puntige rots op de Isle of Skye. Er werd een verhaal vertelt over een
vrouw die had moeite met zwanger raken maar ze wilde wel heel graag kinderen.
Toen werd dat in de pub besproken en werd gezegd, wat je moet doen is de rots of
fertility beklimmen, er zit niks anders op. Dus dat heeft ze gedaan, er waren
bepaalde rituelen dingen op. En ja hoor, en tweeling daarna. Allemaal verhalen
over de krachten van het landschap. Dat kennen wij helemaal niet meer.
Helen: dat is in de Nederlandse opvoeding ook heel erg: sprookjes en verhalen aan
kinderen. In heel veel inheemse culturen zijn verhalen vertellen zo’n cruciaal deel is
van je dagelijks leven en je geschiedenis kunnen doorgeven.
Anne: een soort animisme, het verhaal leeft in het landschap en het landschap is ook
een actor.

De obsessie met een soort kijk op waarheid en al die verhalen en legenden passen daar niet
in. Het mooie van de dingen in Schotland is dat het ook een westerse manier van met het
landschap leven.
-

-

Het is de vraag: wat betekent het in de Nederlandse context om in de 21ste eeuw
inheems te zijn? Wat zou dat kunnen betekenen? Hoe zou dat eruit zien? Hoe
worden we weer place based?
De Zoöp is daar een mooie stap in om dat te ontdekken. Ik denk ook niet dat
dat in 1 generatie gebeurd is. Voordat we daar de taal voor hebben, de cultuur,
de paradigma’s, de onderzoek methodes, de spiritualiteit.

Ik denk dat het aanpassingsvermogen van mensen best groot is, maar het hele systeem, de
paradigma’s, dat is groot en gaat niet zo snel. Feedback kun je aan mensen vragen, maar
zijn er ook manieren dat we dat aan ander leven.
-

-

Dat is dus interessant, wat zijn methodes die gebruikt worden in relatietherapie
en wat zijn methoden die gebruikt worden in ecologisch onderzoek en is dat te
mergen in iets nieuws of hebben we nog andere dingen nodig. Je hebt natuurlijk
niet hetzelfde gesprek.
Inter-relatie therapie.
Inloopspreekuur vind ik leuk. Af en toe een Zoöp moment dat Thijs (de Zeeuw)
en ik of Ricardo achter zo’n lullig balietje zitten en dat er een inloopspreekuur
is. Een wachtkamertje. En dat mensen vanuit Zoöps vragen kunnen stellen.
Over de schoolekster en wat moet ik doen? Nou dan gaan we kijken wat we kunnen
114

doen of we schrijven op welke vragen we nog aan iemand anders kunnen stellen of
zoiets. Geef er een vorm aan.

Idee Klaas: raad met ecologen, maar ook filosofen, etc.
-

-

Ik zou het zelf geen raad noemen, is meteen zo zwaar. We moeten nadenken over
de taal en hoe houd je het laagdrempelig en toegankelijk. Bij raad en experts en zo
dan wordt het meteen zo’n ding om aan te kloppen. Geen bestuur of zo.
Helen: dan voelt het ook niet alsof je zelf een proces aan kan gaan.
Anne: en de ruimte om het zelf te ontdekken en fouten te mogen maken. Mensen
voelen zich best wel van waar ben begin ik en ik weet niks. Het is belangrijk dat het
heel laagdrempelig en humoristisch voelt.

Zodat mensen eigenaarschap voelen over wat er gaande is in hun plek ook al begrijpen ze
het niet honderd procent (en eigenaarschap over hun vragen).
-

-

De mensen zelf moeten zich empowered voelen om nog meer te gaan ontdekken en
doen.
Helen: ook omdat het wel echt iets is over zelf terugvinden hoe je die relatie aangaat
en hoe je je daarin vorm moet geven. In elke relatie moet er ruimte zijn om samen te
groeien.
Anne: en zeker als je nog niet eens weet dat je in een relatie zit.
Helen: misschien is het binnen dit zoeken naar een meetmethode van hoe Zoöp
ben jij ook een reflectieproces van heb je misschien een fout gemaakt, hoe ga
je daarmee om, hoe geef je dat een plekje? Hoe kun je daar dan op reageren en
hoe kun je daar in het vervolg mee om gaan? Dat hoort ook een beetje bij
relatietherapie.

Alles is feedback, en niet alleen fout. Het inloopspreekuur kan dan ook niet alleen maar
antwoorden, maar ook handvaten geven met hoe ga je het gesprek aan?

-

Ik vind lichamen ook wel abstract hoor. Kunnen we het geen gemeenschap noemen?

Maar de gemeenschap bestaat uit verschillende lichamen, individuen, die relaties met elkaar
aangaan en samen de gemeenschap maken.
-

Ja of deelnemers dan, lid, onderdeel.
Mensen zeggen ja het is heel abstract, en veel nieuwe woorden.
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3.6 Helen Weeres, Rosa Boone & Anne van Leeuwen
26-07-2022

“What I thought was a practical way of implementing relationship counselling is having as a
starting point a certain issue or situation that a Zoöp wants to change. Otherwise it would
be too broad I think. I thought first to have a reflective part, to focus on what is the issue,
which individuals & groups are concerned, what are their stakes in the matter. Also explore
the current social interactions.
Consider an example: let’s say there are creatures eating the bell peppers on the farm.
Reflect on the current situation: which creatures have a stake in it: those eating the bell
peppers, the people on the farm.”
- Helen: and the bell pepper.
“Yes. And what are their stakes? What do all the routine interactions look like? When do they
happen? Are they eating the bell peppers when there’s people working on the fields, or when
they leave? Are they avoiding each other? Another point is to consider the emotions, values,
and emotions underlying.”
- Helen: So from the human perspective, what emotions are there for you?
“Yes. And then you want to look at the desired situation. If you look at what was underlying,
maybe the desired situation isn’t that which they first came up with. What would the desired
situation look like: maybe you would want 70% of the bell peppers for human use. That’s a
very pragmatic goal, but I guess you can also have a different kind of goal. Imagine: we
would like to increase the trust between the geese in the pond and the human employees
who walk on a path next to the pond. What would that look like? What would more trust look
like?”
- Rosa: Are you then producing for your consumers or also for nature?
“In the case of the bell peppers you mean? Yes.”
- Helen: I was also wondering, the 70% or 50%, what are those based on? Because if
you truly want all the living creatures to have a say. I mean, is that a part of this
framework as well? That if you say: this creature is here a lot, there are a lot of them.
But maybe there’s too much. Maybe they eat too many bell peppers, or maybe they
are scaring off other creatures that would add to the community.
“That could be a goal, right?”
- Helen: yeah because I’m thinking how it works deciding that amount, the 70%
procent. The 70% is just for one community, the humans, but maybe there are 50
more communities eating those bell peppers as well, so then where’s the balance in
that 70%?
- Rosa: And also, if you say we leave 30% for the birds, and the birds are increasing in
numbers because they are thriving with the bell peppers. Then you have an
increasing population that eats more and more of your bell peppers and they drive
out other species maybe. So it disbalances. I’m also thinking how many bell peppers
do you need to keep it profitable? What do you do when there’s too many birds? Are
you going to scare them away? Because you attracted them with your bell peppers.
“Yeah that’s one thing I considered; what would be other consequences as a result of your
goal that you may not have thought of before.”
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Rosa: And it’s not just about the bell peppers but also if you encourage more and
more species to come to your garden, then maybe you also invite predators for the
birds. But I think when we manage and interfere, it takes time to come up with this
balance. So maybe there’s a phase where there’s too many birds, and then there’s
too many predators and it goes around in circles.
“So that’s a matter of how we are going to get that time frame integrated within a method like
this?”
- Rosa: how long is it going to take us to get that balance, yes. And if there’s also a
transition period that you have to take into account?
- Helen: that’s a good question to ask because I’m also thinking very practically now
but with the amount of slugs we had this year, we made the decision to host slug
gathering parties after dark and feed them to the chickens. So there was still a cycle
and everything but we did interfere because it was too much. There’s an area, and I
mean Zoöps aren’t all going to be farms.
“No exactly, so there can be many different goals. And there should also be an exploration of
whether the given goal is realistic and what is the time frame, what are consequences is it
going to have, and: is that really the point? Or can we shift it into another goal?”
- Helen: so the starting point of this relationship therapy is to get back into the
inventorisation of who is a part of the situation.
- Rosa: monitoring that is a big thing: what is the balance now? Which species are
occurring now? Are they in balance? And if not, do you have to take action to put
other species in there to create that balance?
- Helen: is someone missing?
- Rosa: and maybe when you inventorize, you can already calculate how many
years you will need to come up with that balance. How long the transition is
going to take.
-

“Or at least know what your goal is. By when you want to reach your desired situation.
- Helen: there’s also a limit to what’s possible there.
- Rosa: yeah because if you have a really rainy season and a warm winter, there will
be a lot of slugs. So the weather and the seasons influence the situation. But that’s
also how nature works.
“But that’s when you consider the bell pepper situation or something similar, but if you have
the geese and the visitors and the desire to increase the trust between them. That’s a very
different kind of question, it’s less about balance and species levels. It’s more about what
you find important. You can increase the distance too, for example, move the path further
away from the pond. You give them more space. Or do want to be able to walk closely by
without them being scared or attacking you? What do you find important in that? There might
just be very different question. That’s why I’m trying to find a certain framework with which
you can deal with different sort of questions. And some might have ecological implications
such as species balance and some might not, or at least not directly in that way.
And: I thought it’d be important to incorporate side factors or conditions you find important.
So the bell peppers, say you find it important that the creatures eating the bell peppers
would still exist in the farm.”
- Rosa: thresholds. Minimal number of species.
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“So if you don’t name these, you could just as well have an intervention after which these
groups disappear. And if that’s not what you want you should include that in your goal or
your desired situation. Just to make it more specific.”
- Rosa: but the framework will be different for every different question or situation.
- Helen: definitely. That’s why it’s qualitative.
“And still, it’s all very from the human side. But I thought, if you have other ideas I’d love to
hear them, but I thought it’s probably where you start trying things out. Let’s say with the
geese you do try to move the path and see what happens. What are they communicating?”
- Also, I hope at least that the starting point of this will be first to observe both the
self and the other you are trying to improve your relationship with. That also
comes down to sharing a lot. So in the methods, just in answering the question of
‘how does this make me feel?’, this interaction or situation that I’m trying to improve.
That also requires also sharing with another human actually. I was thinking about
this because our voorzitter went to a retreat where they did an exercise where you
had to speak to another person, you share your experiences. The other person
practised just listening to that and then recount in their own words. So you can see
another perspective on what you had just been telling someone and then relate to
your own experiences and see maybe you’re missing something here and maybe
you’re thinking too harshly.
“I guess that’s what actual relationship therapy is kind of about. You tell your experiences
and the therapist recounts your words and asks ‘so you’re scared to do X?’ and you consider
that and think about whether that is what you meant or not.”
- Helen: I think it starts from trying to engage in relationship therapy with
another living other, that you cannot communicate with in words, it starts with
understanding your own position and perspective with which you enter the
situation, and then reflect on that. So perhaps through that feedback of
someone recounting your experience back to you.

[5 minutes not recorded - conversation about whether you should limit access of for example
hares to carrots you are farming because they get depended on it]
-

-

Fabrizio: it’s about some sort of transition. Maybe in the beginning you have a lot of
bunnies here. But then after some enrichment of the natural environment. For
example, I’m trying to compare to actions we have in brazil. We have a project. 40
years ago we started introducing some domesticated animals and feed them
bananas and fruit and then they re-naturalised the systems. I don’t know if some sort
of action is possible here, but use your agroforestry system to a transitions by
attracting animals to their natural environments.
Helen: we do that with the chickens. They were raised in a laboratory. Because it’s all
interdependent. So it’s part of the goal that the animals are dependent on it.
Rosa: you are actually producing for nature. So it’s part of the goal to create a habitat
for them.

“Okay, so the specific goal in relationship therapy a Zoöp could have, could link, or should
link, to the overarching goal of the Zoöp? It’s different for a farm than for a school.”
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Helen: that’s the harder part here. How do you get an organisation that is not really
bothered with facilitating life in a farming setting, but is for instance, an architectural
bureau, how do you get them to think about broader than their architectural goals?
“They can include it I think. If they have a specific issue within relationship therapy, it would
always fall under their own goal, because that’s what’s important to them. If you as a farm
want 70% of the bell peppers to sell, that’s because of the type of organisation that you are.
As long as you make this transparent and clear, I don’t see that problem. You are farmers so
you’re always going to interfere, you always will make choices and maybe that will shift
relationships, maybe it’s not always equal in that sense.”
- Helen: I would be afraid that if you invite organisations to find a goal related to the
goal you have as the organisation, that you will very much limit yourself.
“Ah, yes of course. In the end, I think you should reflect on how it relates to your goal as
organisation, how it is embedded within it, but it should not be the starting point.
- Rosa: what do you mean? I don’t understand?
- Helen: let’s say I’m a bank. I’m thinking about my goal as a bank, it’s to make money
mainly. Than coming up with a goal related to that will limit it too much. It limits your
perspective of what do I do as a Zoöp, if you think like ‘how does all of this life
surrounding me relate to my goal?’
- Anne: and I think it’s even more complex than that, because you can have a
company with a fantastic mission, but if the aandeelhouders behind, they are for
maximizing profits, then you have a problem.
- Rosa: but then you should set rules for investors and say we are transparent, these
are our goals. If you don’t agree with our goals, then you shouldn’t invest.
-

“I guess it really depends on what the issue is at hand whether it’s relevant. Because if it’s
about the geese in the pond, the investors don’t care about it. So it depends a little bit on
how far reaching the implications are outside of the physical space of the Zoöp.
- Helen: but is the goal to solve issues? Or is the goal to have a view on all
relationships and all life that is there.
“I think that can’t be the starting point because it’s too broad. It probably starts with an issue.
Like actual relationship problems. It starts with the issue, and with that you go the
counselling. And then you kind of broaden the view. What is it actually about? The issue is
just a symptom.”
- Helen: but also if you have very little relation to everything around you, how do you
spot the issues?
- Anne: that’s a trajectory. That’s the power of the Zoöp, to start within your
organisation. To realise and reconnect with these relationships that you were not
even aware of. For example, an oyster catcher hitting the window all the time of the
school. That could be the starting point. What is the bird doing? From there you can
start. For me, the Zoöp has been attractive, not so much in, because there is a risk in
that you say: okay I have a Zoöp and now I can externalise the representation of
more than humans to another organisation. That’s the risk. Like: fine, we have the
contract and we do our goals, but you take care of that. The power of the Zoöp would
be to help organisations to internally help organisations to organise in such a way
that they are the ones to come up with ways. The challenge is that all these
organisations are so different. So how do you do that in the context of a hospital or
sports field? How do you embed it so that it doesn’t become something that you
externalise to a therapist? I’m sitting here and the therapist is solving my issues.
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“But that’s never actually how it works right?”
- Anne: No but some people might imagine that that is how it works and that might be
the reason they become a Zoöp.
- Helen: so it’s convenient, we have a speaker for the living. They tell us what to do
and we do tick tick tick.
- Anne: exactly. We do it, and then we go to the next meeting.
“Yeah exactly, but that is why this method could be a helpful method. Because I imagine you
come with a specific issue. But through entering in that process, you realise there’s a lot
surrounding it and underlying it. It’s about the actual relationship we have, we have to get
into that.”
- Helen: but take the example of the geese. If the starting point is, the geese attacking
the people. I think you could twist it around, because like you said, that’s from the
human perspective. Saying, we have an issue. They probably also have an issue
because they’re attacking you.
- Rosa: that’s communication.
- Helen: but I’m thinking isn’t it often the case in relationship therapy trajectories that
one of the two doesn’t feel seen. So how do we make the other partner, the human,
see them.
- Anne: part of my doubt, I saw it in the statuten, but it’s also in the name. I have talk to
Klaas about it.
“What name?”
- Anne: the speaker of the living. No! The organisation needs to be the speaker for the
living. How do you make sure you don’t externalise it to a consulted expert thing?
That’s not what you want. And the name really suggests that.
“I see what you mean. That’s kind of the broader, overarching Zoöp framework. But within
this method specifically, …”
- Helen: we’re talking specifically about the tool of relationship counseling.
- Anne: I just came in and started talking.
“I mean, the speaker for the living would play a role, that was actually one of the questions I
wanted to through in, would the speaker for the living (or if you would want to call it
differently), would that person a role within relationship therapy?”
- Anne: it should be a listening coach. Not speaker, listening coach.
- Helen: yeah, within relationship therapy, they could be the one watching over
your shoulder and saying, hey aren’t you missing something there? In order to
make it an actual tool, is it the goal that these instruments are used and checked
upon? Because they have to report on how the instruments are used right? I read
that on the website that there will be a list of instruments, you choose your
instruments and you analyse why and how you are using them and you draw your
conclusions on the tools you used and the process of using them and the outcome.
“Yes. But the documentation is very different depending on the method or instrument.”
- Helen: yeah I understand, but then maybe for relationship therapy, I don’t know, it
can be reflected upon in writing. Write out your reflection. If we take as a starting
point, I think you can use it for specific issues you are noticing from the human side,
like hey I’m bothered by this bird screaming in front of my window every day, let’s
figure it out.
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“Those are the starting points. Like you are saying, they reflect all of these other things
underlying it. That these birds aren’t seen or don’t feel seen or anything else that’s there. It
starts with an issue that apparently is a concern somehow. That’s an entry point into
everything else underlying it. The goal shouldn’t be to fix that issue, but it’s to take that as an
entry point to the relationships.”
- Rosa: but is there always an issue?
- Anne: have you read this book? Hold me tight by Dr Sue Johnson. I read this on the
roof of the Holland festival. This is really the most effective relationship therapy
methods. It’s NY times bestseller. I went through it while thinking about relationships
with more than humans. Interestingly, here therapy is so effective, because
actually, what we misunderstand, is that we think relationships are
relationships are rational negotiations, but actually, they are emotional bonds.
So the moments you care about a bird that hits the window, that’s not an issue
you want to solve, but it’s actually the bond you need to nurture and cultivate.
So how can you turn it around and become not a negotiator.
- Helen: that’s why the interesting starting point is to take the living other than humans
as the starting point, I don’t feel seen. How do we start seeing? Relating?
- Anne: that’s called the ARE method: Accessibility, Responsiveness,
Engagement. Seriously, accessibility: can I reach you? If you look from the
perspective of grass, for a lot of people, grass doesn’t reach people.
Responsiveness: can I rely on you to respond to me emotionally? That’s what
needs to be cultivated, because we don’t have these emotional bonds.
Engagement: and do I know you will value me and stay close?
“The last one is interesting in a Zoöp perspective. It’s important, especially within other living
nonhumans. If we’re talking about a partner in a human romantic relationship, you will want
intimacy, that’s the uitgangspunt. That doesn’t always need to be the case with nonhumans.
Perhaps your relationship is from a respectful distance.”
- Anne: I don’t think that’s true, because a really good relationship is about love. I also
do this out of love for grasses. Different type of love. But with a good relationship,
you know when to give your partner space, when do you negotiate, when do you
want to be intimate with each other. I think it’s exactly the same with grasses, but on
a different level.
“The level of intimacy might be different. If you have very shy prey animals for example, they
might not enjoy physical intimate relationships with humans.”
- Rosa: it’s species specific.
“Yeah and individual specific as well. So the level of intimacy might vary.”
- Anne: of course, these wasps we tend to find annoying. But in a way, it has all the
colours. How can you invite people to even reconsider their relationships with the
wasps? And cultivate some kind of love for this creature? I could have sprayed them
away with poison, but that would have affected all the other bees here.
“So how do we make sure that in a method like this, we don’t completely go over this and go
into negotiation and solving the issue?”
- Anne: that’s a very important question. If you do that, you go into the rabbit hole of
nonconversation: who’s more important, the wasp or the human? That doesn’t help.
Look at the organisation, what is actually the little bit of attachment or love. They
knock on your door because they want to be a Zoöp for a reason, those reasons are
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different. Perhaps pro rail does this out of love for toads who they want to be able to
cross the railways. A hospital doesn’t want to breed a super bacteria. How can I
welcome a little bit of diversity in my colony without it getting out of control? The main
question is how do you cultivate the little affection that is there that is the core of the
whole Zoöp thing and how can you translate that into an organisation force that
more people can engage with and start really reconnecting with life in their setting.
Without claiming that you’re a psychologist or whatever, because you’re not.
Helen: humbleness should always be.

“I think it’s interesting that the important relationship aspects are the same between human
and nonhuman relationships, but the problem is that the methods are mostly conversations,
in human language.”
- Anne: and observations.
- Helen: yeah observations are key. A lot of methods or techniques can also be
taken from mindfulness practices. Being aware of your surroundings and then
trying to convert that into engagements.
- Anne: yeah because if you see a bird like that and you notice it, what are you going
to do? What is your plan? Trail and error and see what happens. Start to notice.
- Rosa: exactly, it’s observations. It’s methods to see how we can capture that
communication that they use with us. Communicate their feelings. For instance, you
can watch birds the whole day. See what they do, what kind of birds are there. Do
they also stick around? Or do they come and fly back again? Forageren. And you
have the nest of hares right? That’s also the animals communicating with you that it
is a suitable habitat for them to breed. That’s unique, how many farmers have that on
their field? That’s them communicating: thank you, for providing us with a suitable
habitat.
- Anne: and there, I would prefer to say listening coach. I'm just going to use it. I have
people here at the farm who didn’t notice there were birds around here. A sad
starting point. All I needed to do was ask do you hear the birds. Two minutes of
silence and then suddenly people were like oh shit! They had their city filter on, they
didn’t hear it anymore. There are so many ways you as a listening coach,
interdisciplinary practices, and she [Rosa] is listening to the soil. There’s so many
ways in which you can listen properly to different things. You need to ask the
question, that’s it. Then people start, and it will be a whole process.
“Do you think that the speaker for the living would be the right person for this?”
- Anne: yeah, but I do think that the commitment should be organised within the
organisation. They should come up with their own plan.
“But is that plan part of the relationship counselling?”
- Anne: yeah, they’re going to find things out. It’s going to be step by step. Suddenly
they notice ‘Oh this oyster catcher is here every year. Didn’t know that. Every year
we see that the young ones crash from the roof because they don’t have a place to
sit or whatever’. And they start to notice the dead little birds on the square. Then next
year they might think we want to do things about it, but perhaps they don’t know how.
Perhaps they need advise.
“You mentioned last time, the inloopspreekuur. I worked that out as a method. Maybe that
could be a nice combination with relationship therapy. A nice starting point.”
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Anne: yeah, but I think it should be on site. People point out things. Or they
might have questions. It can be very specific.
Rosa: there should be a day that they can observe everything that is there, present.
Just to see. Observe you won’t notice if you’re not really connected. Maybe the first
step of relationship therapy is to acknowledge what is there.
Helen: so you need to create a space for observing?
Anne: I think as a case study UCU is very interesting for this. They started doing that.
They were like wtf we have these bats here, what do we do? And then talk to them
‘you obviously started to observe all these things that you couldn’t really interpret, but
you observed. What was it that you needed? How could we have helped? Because
they did it in practice at UCU but for these students, they were discovering whole
new worlds.

“That part is already included in the baseline assessment too of course. Because that’s what
they did at UCU, they tried to do the baseline assessment.”
- Anne: exactly! But you saw that they were kind of stranded. They didn’t know what to
do with it. They needed some kind of help.
“Yeah, and what I also find very interesting is what role relationship counselling can play
in, also going into dealing with mistakes that were made, or with losses. If the nest of
hares here would have died, maybe even because of something you did. Because often we
just go over it and think okay it happened, how do we make sure it doesn’t happen. That we
kind of go over that emotional connection we might have had with whatever was lost as
well.”
- Anne: yeah but it’s part of the game right. If you work with life, you work with death,
every day. And sometimes you make a mistake. And sometimes it’s a capital
mistake. Sometimes a mistake like that will be part of the process.
- Helen: it can also inspire.
- Anne: it inspires, because he fucked up. So let’s also share our fuck ups as
Zoöps. And sometimes it can be very painful. Because of you, some creatures
lost their lives. That feels like shit, but yeah. If the intention in there is to enrich
the whole community, then the intention is right and you can make mistake.
- Rosa: it can also be a good way to communicate to the public how your
relationship is going. Like with entrepreneurs in amsterdam, there are these nights,
the fuck up nights. It’s so funny because there’s one guy and he designed a building
and at the end it looked like a penis. It would be so good to tell these stories. To
make the step a big smaller.
- Helen: like a top and a flop. We do that at my previous workplace.
“But maybe that sounds too casual, if it would be a big or painful mistake for example.”
- Anne: no but you do it with a visit to the organisation. Create a safe space.
“So it’s within the Zoöp?”
- Anne: yeah, I would think it’s part of the counselling.
- Helen: and Zoöps could also communicate with each other. You could do Zoöp
nights.
“So then first within the Zoöp, and then see if they’re comfortable sharing with other Zoöps.”
- Anne: yeah, could be very inspiring.
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“There’s two things I still wanted to ask, since we don’t have a lot of time. First: does the
person who would kind of guide this, so maybe the speaker for the living, does that person a
training or can they do it intuitively? And two: what would be/ would there be a role of rituals
within this whole process of relationship counselling?”
- Rosa: what do you mean with rituals?
- Anne: yeah I get it, it’s a social question. How do you create a.. I think the first one,
the best listener thingy, is the one who practises what they preach. So the
architecture who actually builds nature inclusive. So they don’t need a training,
because they already do it.
- Rosa: they should have some basic knowledge from their own experience.
- Anne: they should know what the Zoöp is about. And the important thing is that the
speakers and listeners share among each other. So that you have a richness there.
- Helen: and that there is also a feedback from Zoöp to listener.
“So the role of the Speaker for the Living within relationship therapy will be very different
within this method than it is in general.”
- Anne: yeah it will be very different. Maybe you can do like one starting day together.
But I wouldn’t make like a whole training. But of course, they might have questions.
That is also something you harvest from the people doing it. Do you feel like you’re
missing out of something? The best thing now, instead of setting up a course, is
just to start. And then collect everything that is needed, and then you can
always make a course if it is needed.
-

Helen: and as for rituals: I would think that that is something or I would hope,
that that is something people create for themselves.
“Yeah of course, it’s a more a question of how can we guide them in creating or
implementing them. I think most of the time, we’ve lost that perspective of rituals. They can
be very powerful, especially when it comes to our nonrational sides and those of
relationships. We have it less. People might be out of touch with how to do it.”
- Anne: yeah what could be a thing, is to install one day in which we observe and
listen, document, share. That could be something that is an outcome because the
listening counsellor said I think what you need is more space and time to actually
observe. Plurality of rituals is very important, so it doesn’t become a standardised
ritual that Zoöp develops.
- Helen: something that works for you, because it’s very personal. If you’re an observer
with a pen in your hand, or one with a camera in your hand. That’s a different ritual.
“But then what is the difference between a practice and a ritual? Because that line is very
thin then.”
- Rosa: that is also something you have to define for yourself what you think rituals
are.
- Anne: I think if it really sticks, it becomes a ritual.
- Helen: and it’s about the meaning that you attach to it. And what it gives you to
perform such a ritual. Especially in sharing mistakes, for the speaker/listener, it can
be a very good idea to recommend that people create rituals around mistakes and
losses. I think mourning rituals are very important also in ensuring that something
doesn’t happen again. That you reflect properly.
- Rosa: yeah exactly, mourning rituals should also be good, what you said. When a
species dies, when you make a capital mistake. To have a reflection moment with
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everyone in the Zoöp. To say okay this happened. It’s shit. What could we do about
it?
- Helen: if you hear on the Veluwe, 70% of the zweefvliegen have died, as an
organisation, you get together and think okay a big thing happened in the NL. How
can we process it? It’s a loss, how do we feel about it?
- Anne: especially within the context of your own organisation. For example, the pink
roof, I’m still doubting about it. The argument from HNI was yeah birds don’t mind
pink. Okay but do they like it? That’s a different question. Why didn’t we have a set
up trial beforehand? Letting birds choose between 3 different colours of bird houses
and test out.
- Rosa; it’s also species specific probably.
- Anne: yeah, I mean there’s so many questions behind the decision to say okay let’s
make half of the building pink. Which is a big statement, and big impact on the
community.
“It is temporary though.”
- Anne: yeah I hope so. But still. I think there’s so many things you could build in. sort
of checks and balances, and reflection moments, and rituals. And you all need that
to integrate these values. It’s going to be tricky, because you can’t standardise it.
Perhaps you’ll have some framework of questions.
- Helen: and maybe some suggestions for observational exercises.
- Rosa: yeah, handvaten. And also if you think about it, therapist all learn kind of the
same stuff, so they have a framework. But then each person, each couple has their
own problems. So it’s always context dependent.
- Helen: every therapist will say, if you have a very full mind, ‘every day when you get
up, spend ten minutes writing down everything that you think’. And if it doesn’t work
for you, let’s think of the next thing to figure out this mess in your head.
- Rosa: a toolbox. I think sometimes I get a bit frustrated when people are trying to
standardise everything. A lot of companies are trying that now. Monitoring,
agroforestry, carbon. It’s always context dependent. So, you only want to
standardise when you want to compare different situations. But the question is
can you even compare? Do you want that? Is that an objective?
“Not for this method, no.”
- Rosa: tracking the process. You have the baseline assessment, and then you
see what they have reached. That’s it, that’s what you want to compare. Not
between Zoöps. So standardising is not what you want maybe.
- Helen: it should be fuel to start the journey of exploration for the organisation
and the individuals within it.
“It should be specific enough to be a specific method, that it’s different from the process of
becoming a Zoöp in general. That line is not super clear here, because this method seems
sometimes very similar to just becoming a Zoöp right? You also enter into the process of
exploring the relationships, and then expanding them, maybe intervening. So in order to be a
specific method, it should have some concrete framework. Otherwise I’m just working out the
whole Zoöp model again basically.
- Helen: yeah again.
- Rosa: yeah there’s the link to therapy again. So everyone has the same basic
education.
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Anne: what do you mean Linne? That this is not only for organisations that want to
become a Zoöp?
“No what I mean is, in a way, this method is very similar to the Zoöp model in itself.”
- Anne: but that’s why it’s so good right?
“Yes, but if we want to have an inventory of instruments and methods, then this should be a
specific one. For example, we already have observation methods. So I’m just thinking, if you
are going to observe and expand relationships, that’s just being a Zoöp.”
- Anne: but people need to be helped with that, and I think that’s why they become a
Zoöp.
“Yeah exactly, but then how is this a specific method within being a Zoöp. But perhaps that’s
where the counsellor comes in.”
- Anne: yeah and perhaps you can have a loket for questions about the relations that
sends out the right people to the right organisations. But wel op maat. And you say,
well what you need is a soil sniffer. And we have this in our box and we hand them
out of our Zoöp support.
“But then that is not relationship counselling anymore right. It’s more help with picking out
methods and instruments.”
- Anne: I think it’s also relationship counselling. It’s the good friend in the bar who says
‘what the fuck are you doing?’
- Rosa: it’s listening and handing out tools.
- Helen: making space for struggle.
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3.7 Leonie van der Plas
05-08-2022 12:00-15:30
This interview was not recorded and this transcription is therefore based on important
themes mentioned.

Methoden: lastig om dit soort dingen [kwalitatieve dingen als sensitiviteit ontwikkelen en
gevoel voor een plek krijgen] te instrumentalisieren, mensen moeten het zelf doen, het
voelen. Suggesties kunnen helpen, maar je kan niet echt zeggen je moet dit dit en dit doen.
In ieder geval moet het verlangen vanuit mensen zelf komen. En uiteindelijk moet de
ander, als je dat de natuur wilt noemen, het hun eigenlijk leren, en niet jij. Je kan zoiets
niet leren aan mensen via tekst.

Verhalen vertellen: een verhaal dragen is niet hetzelfde als een verhaal vertellen. En
een verhaal vertellen is ook niet per se hetzelfde als een verhaal dragen. Wanneer ik een
verhaal vertel, en de luisteraar goed luistert, draagt diegene het verhaal daarna ook. Ik
draag een verhaal eerst een tijd voordat ik het vertel. Dan vertel ik het aan de natuur. De
setting waarin je een verhaal vertelt is heel belangrijk, en degene die luisteren ook. Ik vertel
luisterend. Net zoals ik luister naar deze struiken. Eigenlijk moet je net zoveel respect
hebben voor het verhaal als dat je hoort te hebben voor de natuur.
Door het delen van een verhalen komen er daarna ook gespreksonderwerpen naar
boven die normaal niet vaak besproken worden.

Door verhalen en rituelen is het mogelijk om te voelen waar echt verlangen ligt. Door een
ritueel kun je iets doorleven. Iets wat misschien niet afgemaakt is of niet doorleefd is.

Je ervaring van taal is een interessant proces. Ik kon een hele lange tijd geen verhalen
vertellen in het Nederlands. Dan voelde het zo oppervlakkig, zo kaal, zo bloot. Op een
gegeven moment kwam ik erachter dat mijn relatie met Nederlands heel functioneel was. Ik
leer vrij snel talen, maar ik heb iets geleerd daarover. Ik kwam twee andere vrouwen tegen
tijdens mijn onderzoeken in Afrika en zij waren het allemaal eens met een gevoel wat ik ook
heb: het leren van een taal is een fysiek proces. Je doet het niet in je hoofd. En het is
verbonden met de plek. Veel kennis is lichamelijk.
Je ervaring en kennis zijn gekenmerkt niet alleen door het land waar je woont, maar ook de
soort plek. Ik had perspectieven en manieren van de wereld begrijpen die ik herkende in
groepen langs de kust van schotland. Ook zij hebben geleefd met de zee. Dat verandert je,
zoals elk landschap en de relaties daarin je veranderen. Katwijkers hebben de nijgen heel
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hard te praten bijvoorbeeld. De zee is zo luid Je ziet het ook bij vogels. Meeuwen krijsen.
Vogeltjes in het bos maken prachtige geluiden die weerkaatst worden tegen de bomen.
Ik heb een tijdje onderzoek gedaan naar de inheemse volkeren in Canada. En op de een of
andere manier herkende ik iets in hun ervaring en wereldbeeld van de katwijkers. In zekere
zin zijn zij ook inheems. En het is niet mijn bedoeling om het over een kam te scheren, want
er zijn veel belangrijke verschillen. Het is veel gewelddadiger gegaan in Canada en dat was
door buitenstaanders. Maar in zekere zin werden de katwijkers ook als buitenstaanders
gezien. Aan de kant geschoven, niet gehoord. Het kwijtraken van hun stukken land is een
hele pijnlijk proces geweest. In zekere zin zijn zij ook inheems.
Ik zag laatst twee roodborstjes in het bos. Ze vlogen neer op een omgevallen boomstam.
Een oudere en een jongere. Dat zag je, het verenpak was echt anders. De grote begon
geluiden te maken, ik kan het niet nadoen. Maar het kwam vanuit z’n bost. Dat is heel
anders dan bij ons, wij gebruiken onze mond en tong, maar hun geluid komt echt vanuit hun
borst. Toen was de grotere stil en de kleinere begon geluiden te maken. Toen realiseerde ik
me, dat is leren, dat is kennisoverdracht.

Ik heb een onderzoek gedaan onder schapen of ze rituelen gebruiken. Het voordeel van de
kunstwereld is de vrijheid in methoden. Ik voelde me heel erg beperkt met
wetenschappelijke methoden. Ik had het al een keer eerder gevoeld. Ik zat op een
omgevallen boomstam in een veld waar ook schotse hooglanders waren. Op een gegeven
moment kwam er een stier naar me toe, en bleef op 20 meter afstand naar me kijken. Hij
staarde me recht aan en er kwam een bepaalde soort loei uit. Ik wist gewoon dat hij wilde
dat ik daar weg ging. Dat hij me niet wilde aanvallen, maar hij wilde wel dat ik daar wegging.
Dus ik stond op en liep langzaam achteruit totdat hij me in ieder geval niet meer zo zat aan
te kijken. Toen liep hij achter de boomstam en bleek dat, wat ik niet had gezien, ergens
achter die stam een dood kalfje lag. Er kwamen vier andere stieren aan en ze stonden
rondom dat kalf, allemaal loeiend. Ik voelde gewoon, het is altijd lastig in te schatten of iets
projectie is of dat je echt aanvoelt wat er aan de hand is, maar ik voelde dat het verdriet. En
stukje verderop stond een koe, misschien dat dat de moeder was. Vanuit mijn studie heb ik
de verschillende karakteristieken geleerd wat iets een ritueel maakt. Het had al die
karakteristieken.

Waarom denk je dat die sensitiviteit minder is?
- Vrijblijvend: die kennis wordt niet opgedaan omdat het leuk is, maar omdat het nodig
is, en het is niet meer nodig. We zijn niet meer afhankelijk van het land.
-

Overprikkeld: zo veel

-

Leonie:
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Martin Shaw’s benadering is dat je je verhalen krijgt door het luisteren naar het land. Wat ik
wel denk tegenwoordig, is dat we beperkt zijn in wat daarin mogelijk is, doordat we
simpelweg niet meer afhankelijk zijn van het land
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