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OVER WIRE GROUP
Wire Group is in Nederland een toonaangevend ‘Impact Huis’. We bieden
diensten op het gebied van Impact Investeren: educatie, onderzoek,
strategie en het opbouwen van een impact portefeuille. We zetten ons in
voor investeerders die zowel financieel alsook sociaal/ecologisch rendement
nastreven. We zijn ervan overtuigd dat vermogen veranderkracht heeft om een
verschil te maken in de lokale en mondiale uitdagingen waarmee we worden
geconfronteerd. Onze diensten worden volledig afgestemd op de waarden,
doelen en prioriteiten van de klant. Thema’s als vermogenseducatie en
familiebinding komen indien relevant aan bod.
We benaderen zakelijkheid op een persoonlijke manier en laten ons leiden door
principes als transparantie, co-creatie en wederzijds plezier.
www.wire-group.org

Voorbeelden die in dit document worden genoemd zijn geen aanbevelingen
voor investeringen en/of zijn niet noodzakelijk open voor investering.
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INLEIDING:
VOORBIJ HET BREEKPUNT
NAAR SYSTEEMVERANDERING
De landbouw is een van de oudste sectoren die onze samenleving rijk is. Sinds
de mens zo’n 15.000 jaar geleden begon met het verbouwen van planten
en het houden van dieren om in zijn voedselbehoefte te voorzien, is er veel
veranderd. Door de eeuwen heen heeft de landbouw zich ontwikkeld op basis
van industriële en technologische principes. Deze ontwikkeling heeft geleid
tot een fenomenale groei in de hoeveelheid voedsel die geproduceerd wordt.
Bovendien is er een wereldwijde handel in voedsel ontstaan.
Door deze ontwikkeling is echter ook de verbinding tussen voedselconsument
en voedselproducent vervaagd. De natuurlijke wijze van voedsel verbouwen is
op een techno-centrische wijze aangepast aan onze evoluerende behoeftes.
Wanneer we goed om ons heen kijken, zien we dat dit systeem begint te kraken
en dat we een breekpunt bereiken. We zien dit terug op allerlei vlakken:
• 		

We verliezen steeds meer vruchtbare grond doordat we deze

		

hebben uitgeput;

•		

Het waterverbruik in de landbouw is onhoudbaar;

• 		

De landbouw verdringt de natuur en levert de grootste bijdrage aan het
uitsterven van diersoorten en het verkleinen van de biodiversiteit;

• 		

Boeren zijn doorgaans arm;

• 		

Er is sprake van een tweedeling, waardoor er evenveel mensen honger
lijden als dat er mensen lijden aan overgewicht.

Wanneer we vooruitkijken en de dubbele ontwikkeling van bevolkingsgroei en
welvaartsgroei overwegen, dan kan het niet anders dan dat de sterk groeiende
vraag naar voedsel nog meer druk op dit systeem gaat uitoefenen. Met andere
woorden: we lijken op een punt te zijn gekomen waarop we belangrijke keuzes
moeten maken over hoe wij - als samenleving in het algemeen, en als impact
investeerders in het bijzonder - de toekomst van voedsel en landbouw zien.
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Het is tijd om anders om te gaan met landbouw en voedsel. Het tweede
‘Sustainable Development Goal’ van de Verenigde Naties roept op tot het
beëindigen van honger door goed voedsel voor iedereen te produceren op een
duurzame manier.
SDG Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition, and
promote sustainable agriculture.
De VN stelt dat baanbrekende veranderingen in economie, maatschappelijke
ontwikkeling en bescherming van de aarde voorwaarden zijn om dit doel en de
verschillende subdoelen te bereiken. Er zijn indrukwekkende mogelijkheden
om de landbouw te veranderen, zodat we de samenleving kunnen voorzien
van genoeg gezond voedsel dat mensen met plezier en waardering nuttigen.
Waarbij de productie van voedsel de natuur ontlast, herstelt of gebaseerd is
op de kracht van de natuur in plaats van het verdringen of uitputten van de
natuur. Waarbij het produceren van voedsel bovendien een onderneming is die
financiële en niet-financiële voldoening geeft.
Binnen het huidige systeem kan dat door de hedendaagse manier van
landbouw verder te optimaliseren. Intensieve productie, hoge opbrengsten
en minder gebruik van grond, water en andere natuurlijke bronnen zijn een
voorbeeld. Kleine boeren een eerlijke kans geven om deel te nemen aan het
huidige systeem is een ander voorbeeld.
We kunnen ook het landbouw- en voedselsysteem zelf ter discussie stellen
en streven naar vernieuwing. Deze systeemvernieuwing ontstaat wanneer we
het speelveld van de landbouw vergroten en inzetten op samenwerking en
co-creatie met elkaar en met de natuur.1 We zoeken dan naar een hernieuwde
verbinding tussen natuur, voedselproducent en voedselconsument, zodat een
meer duurzame balans kan ontstaan.
Het doel van dit rapport is om de mogelijkheden voor een beter voedsel- en
landbouwsysteem in kaart te brengen en impact investeerders te voorzien van
een denkraam om zo hun eigen gewogen investeringsprioriteiten te stellen.

1 Zie Herman Wijffels over een ecologische samenleving link en Jeremy Rifkin (2010) over een empathische
beschaving link.
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Aanpak
In dit visiedocument beschrijven we een reeks van veranderstrategieën die het
voedsel- en landbouwsysteem bewegen in de richting van een meer duurzame
toekomst. Om de verschillende strategieën op een overzichtelijke wijze te
presenteren en tegelijkertijd recht te doen aan de breedte van dit onderwerp,
bekijken we deze vanuit een drietal deelgebieden:
1.

Voedsel produceren: voedsel verbouwen en produceren binnen de
ecologische grenzen die de aarde stelt;

2.

Voedsel ondernemen: voedsel verbouwen en produceren op basis van
duurzame waardecreatie;

3.

Voedsel beleven: goed en gezond voedsel voor iedereen, en bewustzijn
van de waarde en betekenis van voedsel voor mens en aarde.

De combinatie van deze deelgebieden maakt het mogelijk om het perspectief
van de consument, van nieuwe technologie en onderzoek, van boeren, dieren
en natuur in samenhang te bekijken.
Een groot deel van de veranderstrategieën is te plaatsen binnen een van
deze deelgebieden. Doel is om het systeem op een deelterrein significant
te verbeteren, binnen de huidige economische, ecologische en cultureelmaatschappelijke uitgangspunten. Deze veranderstrategieën noemen wij
‘state of the art’. We beschrijven daarnaast veranderstrategieën die de
potentie hebben om het systeem te veranderen. Die noemen we ‘disruptief’.
Ze zijn gebaseerd op de (her)verbinding van twee of meer deelgebieden en
gaan voorbij aan het lineaire denken over landbouw. Tenslotte beschrijven we
een aantal veranderstrategieën die expliciet tot doel hebben om het systeem
te veranderen en die dus bijdragen aan nieuwe economische, ecologische en
cultureel-maatschappelijke uitgangspunten. Deze ‘systeemvernieuwing’ leidt
ertoe dat landbouw wordt bedreven op basis van gedeelde waarden.
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Overzicht van veranderstrategieën en gerelateerde thema’s
Precisielandbouw
De maakbare aarde
Voedsel produceren
De dragende aarde

De loskoppeling van
landbouw en natuur
De herkoppeling van
landbouw en natuur
Biologicals

Drie deelgebieden

De transactieëconomie

Investeren in
kleine boeren

De deeleconomie

Waardeoptimalisatie

Voedsel ondernemen

Voedsel beleven

Consumeren
Prosumeren
Next-nature

Voedsel- en
landbouwsysteem

Evonomie

Systeemvernieuwers

Socio-ecosystems
Armoede en honger
Gezondheid
Klimaatverandering
Gerelateerde thema’s
Ecosystemen & biodiversiteit
Waterverbruik
Watervervuiling

Legende van veranderstrategieën:
State of the art
Disruptief
Systeemvernieuwing
De status van de beschreven veranderstrategieën zal niet dezelfde zijn: ze
variëren onder andere in de mate waarin de technologie, het bedrijfsmodel en
de economische haalbaarheid bewezen zijn. Allemaal kunnen ze interessant zijn
voor het ontwikkelen van investeringsstrategieën, maar niet allemaal voor het
maken van concrete deals.
De voorbeelden van bedrijven die in dit visiedocument worden genoemd,
vertegenwoordigen geen aanbeveling of uitnodiging om te investeren.
Daarbij zijn niet alle genoemde bedrijven op zoek naar financiering.
Dit rapport beoogt niet uitputtend te zijn. De strategieën die wij per
deelgebied hebben geselecteerd, vertegenwoordigen slechts een selectie
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van alle veranderstrategieën. Daarbij is het wel onze inschatting dat ze de
belangrijkste mogelijkheden voor een meer duurzame toekomst duiden. Ten
aanzien van de reikwijdte van dit rapport hebben wij een aantal bewuste
keuzes gemaakt. Wij richten ons met name op voedselproductie op land,
waardoor er weinig aandacht is voor zoet- of zoutwater productie van
voedsel. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om het vraagstuk rondom
armoede en honger niet expliciet te belichten. Dit belangrijke vraagstuk raakt
immers meerdere thema’s, zoals economische ontwikkeling en educatie, en
verdient een eigen onderzoek. Wel kijken wij expliciet naar het verbeteren
van de inkomsten voor boeren in ontwikkelingslanden en daarmee naar de
economische kansen voor mensen in landelijke gebieden. Hierbij gaat het om
zo’n 75% van alle mensen met honger.2

Denkraam voor impact investeerders
Veranderstrategieën kiezen
Een van de centrale doelen van dit visiedocument is om impact investeerders
te helpen bepalen welke toekomst zij voor het voedsel- en landbouwsysteem
zien. Om te helpen kiezen welke veranderstrategie(ën) zij willen ondersteunen,
hebben we scores bepaald in een ‘4P-toets’:
Profit: Wat is de economische haalbaarheid van de veranderstrategie?
People: In welke mate draagt de veranderstrategie bij aan het verhogen van
voedselproductie en daarmee aan voedselzekerheid?
Planet: Draagt de veranderstrategie bij aan het behoud en de vitaliteit van
onze aarde?
Pneuma: Draagt de veranderstrategie bij aan het erkennen en ontwikkelen
van de intrinsieke waarden van voedsel en landbouw, geproduceerd en
geconsumeerd in harmonie met de aarde en het welzijn van mensen?
Wij baseren ons in onze scores op een combinatie van onderzoek en
persoonlijke inschatting. Onze beoordelingen zijn per definitie subjectief
en wij gaan graag in gesprek over andere zienswijzen. Naast de 4P-scores
geven we per veranderstrategie aan welke thema’s worden geraakt. Aan het
einde van dit visiedocument bieden we een schematisch overzicht van de
veranderstrategieën.
2 World Food Programme, Who are the hungry (2015 statistics); link
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‘We diligence’ voor systeemvernieuwing
In het duiden en begrijpen van initiatieven, ondernemingen en experimenten in
landbouw en voedsel die bijdragen aan een systeemvernieuwing, hebben we te
maken met twee aspecten die we bij state of the art en disruptieve initiatieven
in mindere mate tegenkomen:
1.

Kunnen we het onderliggende speelveld van een onderneming duiden?

2.

Kunnen we zien en duiden welke systeemvernieuwing daaruit aan het
ontstaan is?

Duiden vraagt om taal; ook het waarnemen van een groter speelveld of
andere regels vraagt om taal. Zoals Cruijff zei: “Je gaat het pas zien als
je het doorhebt.” Je hebt een raamwerk nodig om te duiden wat deze
systeemvernieuwers doen en willen bereiken. Daarvoor ontwikkelden we de
zogenaamde ‘we diligence’ welke later in het visiedocument wordt beschreven.
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Sectie 1:

STATE OF THE ART
EN DISRUPTIEVE
VERANDERSTRATEGIEËN
Auteur Michiel Lenstra
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DEELGEBIED:
VOEDSEL PRODUCEREN
Introductie
De demografische vooruitzichten zijn duidelijk. De combinatie van
bevolkingsgroei en economische ontwikkeling resulteren in een sterk
groeiende vraag naar voedsel. De productie van het aantal geproduceerde
calorieën moet tot 2050 met zo’n 70% groeien ten opzichte van 2006.4 Het
devies lijkt simpel: alles op alles zetten om meer te produceren.
Helaas is de realiteit weerbarstiger doordat de voedselproductie aanloopt
tegen een aantal ecologische grenzen. Een aantal cijfers om dit te duiden:
•

Reeds 50% van het beschikbare landoppervlak wordt gebruikt voor
voedselproductie.5

•

Naar schatting is zo’n 24% van dit landoppervlak gedegradeerd als
gevolg van erosie, verzanding en verzouting/verzilting.6

•

Van het landoppervlak dat nog in productie kan komen, is slechts
20% ‘bruikbaar’ of ‘zeer bruikbaar’ voor landbouw.7

•

Meer dan 7% van een reeks essentiële gewassen wordt aangewend
voor biobrandstoffen.8

•

Landbouw is verantwoordelijk voor ca 35% van alle broeikasgassen en
70%-90% van het watergebruik.9

•

Voor 62% van de bedreigde diersoorten is landbouw een van
de belangrijkste oorzaken van bedreiging.10

•

Klimaatverandering kan in veel gebieden, zoals Afrika, Zuid-Amerika en
India, een sterk negatieve impact op de gemiddelde opbrengsten 		
hebben.11

4 WRI, The global food challenge explained in 18 graphics; link
5 FAO, The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (2011)
6 International Soil Reference and Information Centre (2009)
7 Bruinsma, J. voor FAO, The resource outlook to 2050 (2009)
8 FAO, World Agriculture Outlook 2030- 2050, (2012); link
9 WRI, The great balancing act (2013)
10 Maxwell S.L. et al in Nature, Biodiversity: the ravages of guns, nets and bulldozers (2016); link
11 World Bank, World Development Report (2010); SCI ESG Research, Industry report: food products, (2012); in
Brazilië kunnen de opbrengsten in 2050 tot 50% lager liggen dan in 2013
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Het voldoen aan de groeiende vraag dient dus te gebeuren zonder de
ecologische grenzen verder te overschrijden. Er lijken in ieder geval twee
verschillende visies te zijn op hoe we dit kunnen realiseren. Die zijn gebaseerd
op twee verschillende houdingen ten aanzien van onze relatie tot de aarde. De
eerste gaat uit van de maakbaarheid van de aarde; veranderstrategieën binnen
deze visie zijn gebaseerd op technologische oplossingen. De tweede gaat uit
van de natuurlijke draagkracht van de aarde. Veranderstrategieën binnen deze
visie zoeken naar manieren om die draagkracht te versterken.

De maakbare aarde
Hieronder beschrijven we een aantal veranderstrategieën die met elkaar
gemeen hebben dat ze voortbouwen op de huidige manier van landbouw
bedrijven, waarbij technologieën worden ingezet om de voedselproductie te
vergroten. De reden om deze state of the art strategieën op te nemen, is dat
deze expliciet gericht zijn op het verkleinen van de ecologische impact (‘meer
met minder’).
Veranderstrategie: Precisielandbouw
Precisielandbouw gaat ervan uit dat niet elk stuk land, of zelfs elke plant,
dezelfde potentie en behoeftes heeft. Door op kleine of micro schaal deze
potentie en behoeftes te analyseren, wordt het mogelijk om heel doelgericht
de juiste zaden en dosering van meststoffen en bestrijdingsmiddelen toe te
dienen. Daardoor zijn er per saldo minder hulpbronnen nodig. In de moderne
kassenbouw gebeurt dit al geruime tijd, maar nu wordt deze aanpak ook
steeds vaker toegepast op de akkerlandbouw en veeteelt. Betere timing van
handelingen als zaaien is ook een belofte van de precisielandbouw.
Belangrijke technologieën die deze veranderstrategie faciliteren, zijn
sensoren, drones, satellieten, variabele doseringsmechanismen, zelfsturende
landbouwmachines en robots, allerhande databases (bijvoorbeeld met
meteorologische data) en data analytics die de behoeftes kunnen analyseren
of zelfs voorspellen. Ook oude technologieën als druppelirrigatie krijgen
weer nieuw leven ingeblazen, doordat op basis van sensoren het water
variabel en dicht bij de wortel kan worden toegediend. De toekomstvisie
voor deze strategie is een boerderij waar machines en robots op basis van
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“EEN BOERDERIJ WAAR
MACHINES EN ROBOTS DE
MAXIMALE OPBRENGST PER
HECTARE BEHALEN DOOR
GEAUTOMATISEERDE
DATA-ANALYSE”

geautomatiseerde data-analyse de maximale opbrengst per hectare behalen.
Wanneer de data die hierbij worden aangemaakt via open source netwerken
breed worden gedeeld, zoals het Open Agriculture Initiative nastreeft, is de
potentie voor nieuwe toepassingen en oplossingen nog vele malen groter.12
De interesse onder investeerders voor deze veranderstrategie lijkt zeer groot.
In 2015 werd $661m geïnvesteerd in 96 venture capital deals, 140% meer dan
in 2014.13 De belangrijkste categorie werd gevormd door bedrijven die drones
ontwikkelen, gevolgd door satellietbedrijven.

12 http://openag.media.mit.edu/
13 AgFunder, Agtech investing report: year in review 2015 (2016); dit rapport dekt niet alle deals in 2015; link
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Sprekend voorbeeld: Saturas
Gedreven door haar eigen wateruitdagingen heeft Israël mogelijk meer
gedaan voor het terugdringen van onze watervoetafdruk dan welk land
ook. De Israëlische start-up Saturas is een van de vele bedrijven die hier
een bijdrage aan probeert te leveren. Het uitgangspunt voor het bedrijf
is dat droogte in de bodem, die door verschillende sensoren kan worden
gemeten, niet noodzakelijk een goede weergave hoeft te zijn van een
watertekort voor de plant. Saturas heeft een prototype sensor ontwikkeld
die op de stam van een plant kan worden geplaatst en de wateropname
door planten direct kan meten. Wanneer de behoefte aan irrigatie preciezer
gemeten kan worden, kan de frequentie en hoeveelheid teruggebracht
worden. In eerste instantie is de sensor nog redelijk groot en daardoor
geschikt voor bijvoorbeeld fruitbomen, maar na doorontwikkeling wil
het bedrijf een veel kleinere sensor verkopen die ook geschikt is voor
bijvoorbeeld katoen of tomatenplanten. Het bedrijf heeft in februari 2016
een financiering van $1m ontvangen om het prototype door te ontwikkelen
naar een eerste commercieel product.14
Sprekend voorbeeld: Farmers Business Network
De toekomstvisie voor aanhangers van de precisielandbouw is dat
een boerderij wordt gemanaged op basis van een breed spectrum aan
datapunten die aan elkaar worden gekoppeld door middel van slimme
software. Die schrijft op haar beurt de optimale handelingen voor. Farmers
Business Network (FBN) streeft na om het platform te zijn waarop de data
en analyses samenkomen. Wat FBN daarnaast interessant maakt, is dat het
de data van vele boeren bij elkaar brengt. Zo kan elke vraag (welke zaden
te gebruiken, wanneer zaaien, hoeveel bemesten, et cetera) beantwoord
worden op basis van de ervaringen van honderden andere boeren die al met
dezelfde vragen hebben geëxperimenteerd. Aan de sociale kant belooft
FBN de boeren een hogere winstgevendheid, doordat ze zo in staat zijn
om hun inkoop slimmer te doen, bijvoorbeeld door goedkopere zaden met
een bewezen effectiviteit te kopen. Aan de milieukant kunnen betere data
en inzichten ertoe leiden dat boeren minder mest en bestrijdingsmiddelen
gebruiken.
14 www.agfunder.com; Haaretz.com, How groundbreaking sensor can save our groundwater (2015); link
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Dit kan een belangrijk verschil maken in regio’s als de VS, China en Europa,
waar deze excessief worden gebruikt en tot milieuproblemen leiden. FBN
heeft tot op heden $44m aan investeringen ontvangen, onder andere van
Google Ventures en Kleiner Perkings.15
4P-toets
Toets

Motivatie

Score

Profit

Economische haalbaarheid: Ondanks de interesse van investeerders is de
business case voor precisielandbouw nog onduidelijk. Deze zal sterk variëren
per technologie (hoeveel efficiëntie wordt behaald) en afhankelijk zijn van
de kosten van arbeid, zaden, meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Medium

People

Bijdrage aan voedselzekerheid: De bijdrage van precisielandbouw aan het
substantieel verhogen van voedselproductie zal mogelijk beperkt zijn. De
focus is op het efficiënter maken van bestaande landbouw, en de trendbreuk
in gemiddelde opbrengsten zal waarschijnlijk niet uit deze hoek komen. De
uiteindelijke impact zal deels afhankelijk zijn van de mate waarin kleinere
boeren (in ontwikkelingslanden) de vruchten plukken van precisielandbouw.

Medium

Planet

Ecologische belasting: precisielandbouw heeft veel potentie om de belasting
op het milieu te verminderen. Door betere dosering worden minder
chemicaliën en water gebruikt en wordt de grondvervuiling teruggedrongen
(momenteel spoelt de helft van kunstmest weg).16
Het beter monitoren van de bodem kan uitputting voorkomen.

Medium

Pneuma

Intrinsieke waarden: Precisielandbouw kan enerzijds het gevoel van
trots en ondernemerschap van landbouwondernemers vergroten. Aan de
andere kant vergroot het de afstand van landbouw tot de natuur, doordat
de verdere technologisering de maakbaarheid van de natuur vergroot.
Robotisering maakt de landbouwondernemer meer tot ingenieur dan
landbewerker, en de natuurlijke processen worden verder gemanipuleerd.

Low

15 www.farmersbusinessnetwork.com; www.techcrunch.com
16 Foley, JA, Can we feed the world and sustain the planet? (2011); link
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Veranderstrategie: de loskoppeling van landbouw en natuur
Een van de ontwikkelingen in de landbouw streeft ernaar om voedselproductie
los te koppelen van de natuur. Waar de bodem in de conventionele landbouw
reeds als functioneel wordt gezien - je stopt er hulpbronnen in en er komt
voedsel uit - streeft deze veranderstrategie ernaar om helemaal geen bodem
meer nodig te hebben. Gewassen worden verbouwd op een vochthoudende
ondergrond zoals steenwol of kokosnootsnippers, waardoor water met
voedingsstoffen wordt geleid. Lampen vervangen de zon en zorgen voor de
optimale belichting. Deze veranderstrategie, ook wel hydroponics genoemd,
is zeker niet nieuw en werd al in de vijftiger jaren door NASA doorontwikkeld.
Net als precisielandbouw wordt hydroponics op schaal toegepast in de moderne
kassenbouw. De ontwikkeling van de technologie neemt echter een vlucht en
wordt in nieuwe oplossingen toegepast.
Een daarvan is het zogenaamde urban farming of ‘verticale landbouw’, waarmee
voedsel zo dicht mogelijk bij bevolkingsconcentraties wordt geproduceerd.
In leegstaande fabrieken of in hiervoor toegewezen nieuwbouw kan vers
voedsel op korte afstand van het verbruik worden geteeld. In theorie kunnen
de afvalstoffen van deze bevolkingscentra, zoals rioolwater, dienen als voeding
voor het hydroponics systeem. Een andere vorm van hydroponics betreft de
teelt van microalgen zoals Spirulina. Microalgen kunnen als bouwstof dienen
voor tal van toepassingen, van vitaminen of Omega 3 tot eiwitrijk voedsel.
Hydroponics is niet gelimiteerd tot de productie van plantaardig voedsel en kan
in aquaponics gecombineerd worden met de productie van vis. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van een uitwisseling van voedings- en meststoffen.
Vooralsnog is de variatie aan gewassen die op deze manier verbouwd kan
worden zeer beperkt, maar de beweging is in opmars. Interessant aan deze
ontwikkeling is de exponentiële afname in het gebruik van land en water. Het is
een ultieme strategie in het paradigma van de ‘maakbare aarde’.
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Sprekend voorbeeld: AeroFarms
In een oude staalfabriek in Newark, New Jersey, gaat AeroFarms een
vertical farm bouwen waarin zo’n 900 ton aan groenten wordt verbouwd
zonder gebruik van bodem.17 Het zal de grootste in de wereld worden.
AeroFarms richt zich al sinds 2004 op de verticale landbouw. Het bedrijf
heeft momenteel nieuwe verticale boerderijen in ontwikkeling op vier
continenten. AeroFarms heeft hydroponics doorontwikkeld tot aeroponics,
waarbij alleen vochtige lucht en geen waterbad wordt gebruikt. In eerdere
verticale landbouw experimenten bleek een krop sla 1,5 liter water nodig
te hebben (waarvan 0,9 in de krop zelf zat) ten opzichte van gemiddeld
zo’n 80 liter water voor een geïrrigeerde krop sla.18 Een groot deel van
het geïrrigeerde water keert via bezinking en verdamping uiteraard weer
terug in de watercyclus, maar verstoort die cyclus wel en kan schadelijke
opgeloste micronutriënten en bestrijdingsmiddelen bevatten. AeroFarms
denkt het nog efficiënter te kunnen doen. Verticale landbouw geeft een
veel hogere opbrengst per hectare door twee factoren: enerzijds doordat
er op meerdere lagen wordt verbouwd (verticaal), anderzijds doordat
de gewassen veel dichter op elkaar worden geplant. In Paignton Zoo in
Engeland worden 25 keer zoveel planten per vierkante meter geplant.19
AeroFarms gaat uit van 75x de opbrengst per hectare als gevolg van de
combinatie van deze twee factoren.
Doordat de ruimte hermetisch wordt afgesloten, is in theorie de
kans op plagen en ziektes miniem. Daardoor wordt het gebruik van
bestrijdingsmiddelen overbodig. Luchtvochtigheid, temperatuur en
kooldioxidegehalte worden nauwgezet gemonitord en gecontroleerd. In
deze gecontroleerde omgeving kan ook het waterverbruik tot eenminimum
worden teruggedrongen.
De energie die de plantjes normaal gesproken aan de zon ontlenen, worden
door elektrische alternatieven vervangen. Met behulp van ‘lichtrecepten’
volgen de duizenden ledlampjes een op voorhand vastgelegd patroon
van intensiteit en kleuren om zo de optimale opbrengst, smaak en

17 Beschrijving op basis van verschillende nieuwsbronnen en bedrijfswebsite www.aerofarms.com
18 NRC, Sla en kersen uit de fabriek (30/7/2016)
19 Bloomberg, A growing trend to feed a hungry world (2016)
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voedingswaardes te behalen. Sla die vlak voor de oogst een flinke dosis licht
ontvangt, bevat bijvoorbeeld minder schadelijk nitraat. De lichtrecepten
variëren per groente en ras en worden steeds verder verfijnd. Om ervoor
te zorgen dat er zo weinig mogelijk energie (lees: fotonen) verloren gaat,
wordt er volop geëxperimenteerd met de positionering van de ledlampen in
relatie tot de bladeren.

4P-toets
Toets

Motivatie

Score

Profit

Economische haalbaarheid: Vertical farms lijken er een redelijke
winstgevendheid op na te houden. Dit komt vooral door
verkoopprijzen die 2-10x hoger liggen dan de prijzen voor
conventionele alternatieven. Een deel van deze hogere prijs wordt
gecompenseerd door minder schakels in de keten, maar met dusdanig
hoge prijzen zal het een grote uitdaging zijn om op te schalen naar
een groter marktaandeel. Het terugdringen van de hoge kosten is
voor veel vertical farming boeren dus de grootste uitdaging.20

Medium

People

Bijdrage aan voedselzekerheid: De focus van vertical farming ligt op
gewassen met een hoge toegevoegde waarde zoals bladgroente en
fruit. Belangrijke gewassen als granen zullen in de nabije toekomst
niet op deze wijze geproduceerd worden, waardoor de bijdrage aan
de voedselproductie beperkt is. Vertical farming kan wel bijdragen
aan het populairder en toegankelijker maken van gezond voedsel met
een hoge voedingswaarde, maar alleen als de prijzen dalen.

Low

Planet

Ecologische belasting: De gratis energie van de zon wordt vervangen
door elektriciteit, welke al dan niet op een duurzame manier wordt
opgewekt. Voedselproductie in steden kan bijdragen aan groen en
biodiversiteit, maar niet wanneer dit voedsel in gesloten systemen
wordt verbouwd. Aan de andere kant heeft vertical farming voor
de gewassen die op deze manier verbouwd worden een enorm
positieve impact op waterverbruik en het gebruik van mest en
bestrijdingsmiddelen. De (potentiële) schaal van vertical farming
is echter te beperkt om in de nabije toekomst een groot verschil te
maken.

Low

Pneuma

Intrinsieke waarden: Het verbouwen van voedsel in gesloten systemen
die losgekoppeld zijn van de natuur, brengt ons verder weg van de
waardering voor de natuurlijke processen die ons voedsel tot stand
brengen, en daarmee de waardering voor het voedsel zelf.

Low

20 Agrylist, State of indoor farming (2016); link
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De dragende aarde
Alles dat leeft op deze aarde is met elkaar verbonden via een zeer complex
web van ecosystemen. Dit zijn groepen van levensvormen die invloed op elkaar
uitoefenen, bijvoorbeeld de kleine ansjovisjes die de voedingsbron vormen
voor grotere vissen, of de bomen in de tuin die onderdak bieden aan een
groep vogels. Binnen de verschillende ecosystemen wordt op deze manier een
veelheid aan ‘diensten’ geleverd. Veel hiervan zijn van levensbelang voor de
mens, van productverstrekkende diensten zoals het verstrekken van voedsel
tot regulerende diensten zoals het verschonen van water en de afbraak van
afval.
Ook de mens is uitermate afhankelijk van deze ecosysteemdiensten, niet
in de laatste plaats voor haar voedselproductie. In een vierkante meter
gezonde bodem kunnen zo’n 1 miljard organismen zitten, die samenwerken
om de bodem vruchtbaar te maken.21 Bijen zorgen ervoor dat fruit en
groente kunnen groeien. In een gezond ecosysteem houden schadelijke en
onschadelijke planten en dieren elkaar in balans. De moderne landbouw gaat
hier vaak aan voorbij, neemt de ecosysteemdiensten als gegeven en put deze
routinematig uit. Daardoor vermindert de natuurlijke draagkracht van de aarde
voor voedselproductie.

“DE MODERNE
LANDBOUW NEEMT
ECOSYSTEEMDIENSTEN
ALS GEGEVEN EN PUT DEZE
ROUTINEMATIG UIT”

Hieronder beschrijven we twee disruptieve
veranderstrategieën die gebaseerd zijn op
het zoeken van een gezonde balans tussen
voedselproductie en de draagkracht van de
aarde.

21 Encyclopaedia Britannica, ‘Soil organism’; link
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Veranderstrategie: de
herkoppeling van landbouw
en natuur
Deze veranderstrategie laat
zich lastiger definiëren en
beschrijven dan de andere
veranderstrategieën, omdat
het meer een filosofie dan
een specifieke aanpak betreft.
Daarnaast bestaan er geen
pasklare oplossingen binnen
deze veranderstrategie, omdat
het vergroten van de draagkracht
van de aarde alleen gerealiseerd kan
worden op basis van de lokale situatie.
Binnen deze veranderstrategie is een aantal
ontwikkelingen van belang.
De biologische landbouw streeft naar een herkoppeling
van landbouw en natuur. De principes die aan de biologische landbouw
ten grondslag liggen, benadrukken het belang van de balans tussen het
verbouwen van voedsel en gezonde ecosystemen.22 Voorbeelden hiervan zijn
het hergebruik van voedingsstoffen op de boerderij (circulair systeem), het
vermijden van ploegen (no-till farming) en van het gebruik van zware machines
om de organische stof en open structuur van de bodem zoveel mogelijk te
behouden, vruchtwisseling om de nutriëntenbalans in de bodem te behouden
en het aanbrengen van beplanting om verschillende diersoorten te laten
gedijen. De Europese regelgeving volgt deze principes grotendeels23, maar in
de praktijk ligt de nadruk van de biologische certificering voornamelijk op het
vermijden van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en minder op
de voornoemde ecosysteem-centrische principes.24 Daarbij moet opgemerkt
worden dat biologische bestrijdingsmiddelen niet per se veiliger zijn voor mens
en dier (zie bijlage ‘Feiten en mythes van biologische landbouw’).

22 IFOAM, The principles of organic agriculture; link
23 European Commission, Council regulation on organic production (834/2007); link
24 SKAL, Informatieblad biologische teelt van gewassen (2016); link
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Wanneer de biologische principes op een holistische manier worden
toegepast, kan deze vorm van landbouw naast een gezondere bodem en
meer biodiversiteit bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.
Een bodem die degradeert stoot CO2 uit, terwijl een gezonde bodem
juist CO2 opneemt. Volgens klimaatwetenschappers moet de uitstoot van
klimaatgassen in ontwikkelde economieën met 8-10% per jaar verminderen
om een temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius te voorkomen.25
Biologische landbouw kan 3-15% bijdragen.26/27 De mate waarin dit potentieel
behaald kan worden, is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder
het areaal waarop biologische landbouw wordt bedreven en de mate waarin de
verschillende principes als een systeem worden toegepast. Wanneer ook in de
veeteelt praktijken worden toegepast die het gehalte van organische stof in de
bodem vergroten, kunnen de effecten nog veel groter zijn.
De biologische landbouw groeit gestaag met bijna 8% per jaar sinds 2000,
hoewel dit nog steeds minder dan 1% van het wereldwijde areaal betreft.28

“EEN GEZONDE BODEM
KAN BIJDRAGEN AAN
HET TEGENGAAN VAN
KLIMAATVERANDERING”

Een aantal fondsen, zoals Farmland LP
probeert de groei van biologische landbouw te
versnellen door conventionele landbouwgrond
op te kopen en deze om te zetten naar
biologische landbouw.

Een groeiende groep boeren omarmt onder de noemer restoration agriculture
of regenerative agriculture een holistische benadering van de landbouw.
Deze benadering lijkt op de biologische aanpak, maar is minder gericht op
certificering en legt veel meer expliciete nadruk op het herstellen van de
bodem. Polyface Farms in de Verenigde Staten is een voorloper op dit gebied
en stemt een brede reeks aan natuurlijke processen op de boerderij op elkaar
af: de varkens worden ingezet om een zeer hoogwaardige mest te maken
en de kippen ruimen achter de koeien aan de vlaaien op.29 SLM Partners zet
het natuurlijke kuddegedrag van koeien in om de bodem gezonder te maken.
Commonland gaat nog verder, neemt gezonde ecosystemen als doel en zet een
combinatie van landbouw, bosbouw en landherstel in om dit doel te bereiken.
25 The Guardian, Our best shot at cooling the planet may be right under our feet (2016); link
26 Gattinger, A. et al, Enhanced top soil carbon stocks under organic farming (2012); link
27 Lal, R., Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security (2004); link
28 Research Institute of Organic Agriculture FiBL, The world of organic agriculture (2016); link
29 www.polyfacefarms.com; zie ook het aansprekende filmpje op de site
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Sprekend voorbeeld: SLM Partners
Fondsmanager SLM Partners (SLM staat voor sustainable land management)
heeft als doelstelling om gedegradeerd land op te kopen en te herstellen,
met een focus op de veehouderij.30 Een van de eerste fondsen is het SLM
Australia Livestock Fund van AU$75m waarin onder andere het Deense
pensioenfonds PKA heeft geïnvesteerd. Tot op heden is al 480.000 hectare
grond aangekocht. Op deze grond worden de veeteeltpraktijken radicaal
aangepast op basis van de principes van mob grazing. Het land wordt
verdeeld in tientallen of honderden kleine velden (paddocks). Elke dag
wordt de kudde koeien naar een nieuw veld geleid. Doordat de kudde
op een klein oppervlak wordt gehouden, wordt het land door de hoeven
opengereten en tegelijkertijd intensief bemest. De kudde komt pas na zo’n
200 dagen terug op hetzelfde veld. Deze combinatie van intensiteit en rust
resulteert erin dat de bodemvruchtbaarheid enorm verbetert en er veel
meer grassen groeien. In het zeer droge Australië zorgt dit ervoor dat het
land meer water vasthoudt, beter tegen periodes van droogte bestendig
is en de koeien meer voer krijgen en daardoor sneller aankomen. Tevens
wordt er meer CO2 vastgehouden.
Sprekend voorbeeld: Cool Planet
Cool Planet heeft haar zinnen gezet op een technologische aanpak voor een
gezondere bodem. Zij maakt koolstofsnippers (biochar) die aan de bodem
toegevoegd kunnen worden. Via een gepatenteerd proces wordt aan de
reguliere biochar een consistente poreuze structuur toegevoegd. Dit ‘Cool
Terra’ product zorgt ervoor dat water beter in de bodem vastgehouden
wordt. Doordat planten langer de tijd krijgen om de nutriënten uit het
water op te nemen, groeien ze beter. Er is hierdoor relatief minder
bemesting nodig. Bovendien vormen de poriën een goed onderkomen
voor microben, waardoor zij beter kunnen gedijen. Het wegvloeien van
schadelijke stoffen naar het grondwater kan ook deels worden voorkomen.
Hoewel dit interessant is, ligt de belangrijkste claim van Cool Planet op het
vlak van klimaatverandering. Het pyrolyse procedé om de Cool Terra biochar
te vervaardigen, maakt gebruik van hout- en landbouwafval. De koolstof

30 www.slmpartners.com
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hiervan wordt via het Cool Terra product in de bodem opgeslagen voor zeer
lange tijd. Daardoor wordt de bodem gezonder en wordt nog meer koolstof
uit de lucht onttrokken. Daarnaast komen tijdens de pyrolyse gassen vrij die
volgens het bedrijf chemisch gelijkwaardig zijn aan reguliere brandstoffen
en gecondenseerd kunnen worden om aan benzine toe te voegen.
Volgens Cool Planet zal deze brandstof zonder gebruik van subsidies qua
kosten concurrerend zijn met reguliere benzine. Aldus Wes Bolsen, hoofd
productontwikkeling: “Je maakt brandstof en stopt tegelijkertijd een hoop
koolstof terug in de grond. Dat is een radicale gedachte.” 31

4P-toets
Toets

Motivatie

Score

Profit

Economische haalbaarheid: Doordat de vraag naar gecertificeerd biologisch
voedsel harder groeit dan het aanbod en een deel van de consumenten in
biologisch voedsel meerwaarde ziet, zijn biologische boeren in staat om
flinke premies te rekenen. Voor niet-gecertificeerde producten, zoals het
vlees van SLM Partners, vergt de herkoppeling met de natuur langere termijn
investeringen zonder direct uitzicht op premies. Voor deze investeringen
geldt vaak wel dat de kosten van landbouw binnen een gezond ecosysteem
op termijn lager kunnen uitvallen en dat de risico’s (van bijvoorbeeld droogte)
afnemen.

Hoog

People

Bijdrage aan voedselzekerheid: Op de korte termijn kan deze
veranderstrategie een negatieve impact hebben op de voedselproductie
doordat de opbrengsten per hectare lager zijn. Er zijn echter veel studies die
suggereren dat de opbrengsten gelijk of beter kunnen zijn.32 Daarnaast helpt
deze veranderstrategie op de langere termijn om het verval van de bodem te
voorkomen, waardoor de productiviteit langer in stand wordt gehouden.

Medium

Planet

Ecologische belasting: De herkoppeling van landbouw en natuur is essentieel
om ervoor te zorgen dat (groeiende) voedselproductie mogelijk blijft binnen
de ecologische grenzen. De bijdrage die een gezonde bodem kan leveren aan
het voorkomen van klimaatverandering vormt een aanvullende motivatie voor
deze veranderstrategie.

Hoog

Pneuma

Intrinsieke waarden: De herkoppeling met de natuur heeft een hoge
intrinsieke waarde. Voor de boer kan het veel voldoening geven om in
harmonie met de natuur te werken. De intellectuele uitdaging van het beter
begrijpen van natuurlijke processen kan eveneens voldoening geven, hoewel
sommige boeren mogelijk de intellectuele uitdaging van de precisielandbouw
of vertical farming prefereren. De consument kan waarderen dat het voedsel
op een natuurlijke wijze en met minimale impact op de aarde is verbouwd en
voelt zich hierdoor mogelijk meer ‘gegrond’.

Hoog

31 The Guardian, Drive your car, help fight climate change? (29/5/2015); link
32 SLM Partners, The investment case for ecological farming (2016); link
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Veranderstrategie: biologicals
In aanvulling op het versnellen van de groei van biologische landbouw en
de gerelateerde regeneration agriculture, wordt er volop geïnnoveerd in
deelgebieden die eveneens bijdragen aan de draagkracht van de aarde. Onder
de noemer biologicals werkt een groot aantal bedrijven aan het ontwikkelen
van landbouwproducten die de opbrengsten van gewassen en dieren vergroten
door natuurlijk voorkomende micro-organismen in te zetten. Deze sector mag
rekenen op grote belangstelling van investeerders - $120m in 2015 - en grote
bedrijven. Novozymes en Monsanto hebben de BioAg Alliance gesloten om de
ontwikkeling van biologicals te versnellen.
AgBiome, waarin onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation heeft
geïnvesteerd, heeft naar eigen zeggen de grootste database ter wereld
van microben die op de verschillende gewassen leven. Een team van
wetenschappers selecteert hieruit de microben die positieve effecten hebben,
zoals het bevorderen van groei of het afweren van ziektes.33 Indigo heeft in
2016 een investering van $100m ontvangen en een product ontwikkeld dat
middels een coating van microben op katoenzaden het waterverbruik van
katoen sterk vermindert.34 Adaptive Symbiotic Technologies ontwikkelt een
reeks schimmels die planten helpen om droogte, zoute gronden en extreme
temperaturen beter te doorstaan.35
Producten hoeven niet altijd uit een laboratorium te komen. Wanneer we goed
naar de natuur kijken (biomimicry) zijn er tal van ingenieuze manieren om
opbrengsten te verhogen. Zo hebben onderzoekers ontdekt dat het planten
van bepaalde grassen rondom akkers de gewassen kan beschermen. Via deze
zogenaamde push-pull techniek kan Napier gras en desmodium kruid worden
ingezet in Oost-Afrika om maïs te beschermen tegen het verwoestende Striga
onkruid en het maïsboorder insect.36

33 www.agbiome.com
34 www.indigoag.com
35 www.adaptivesymbiotictechnologies.com/
36 Grist.org, There’s a new sustainable ag technique in town and it’s cleaning up (2015); link
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4P-toets
Toets

Motivatie

Score

Profit

Economische haalbaarheid: De veranderstrategie van biologicals heeft
veel parallellen met de biotech sector. De ontwikkeltijden zijn zeer lang en
onzeker. Er zullen in de biotech vele missers en een klein aantal winnaars zijn.
Op sectorniveau lijken biologicals kansrijk, doordat ze in potentie het gebruik
van chemische mest en bestrijdingsmiddelen vervangen en/of opbrengsten
verhogen waardoor de winst van de boer stijgt. De vraag naar biologicals
wordt ondersteund door het groeiende areaal van biologische landbouw.De
interesse van grote bedrijven is hier
tekenend voor.

Medium

People

Bijdrage aan voedselzekerheid: Microben leveren een essentiële bijdrage aan
de gezonde groei van gewassen. In de mate waarin we deze microben beter
kunnen begrijpen en gericht stimuleren, kan dit de opbrengsten ten goede
komen. Dit zal doorgaans geen radicale verbetering opleveren. Waar mogelijk
de meeste potentie ligt, is in het helpen gedijen van gewassen in uitdagende
omstandigheden, zoals in droge of zoute gronden.

Medium

Planet

Ecologische belasting: Biologicals kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan het terugdringen van het gebruik van chemische meststoffen en
bestrijdingsmiddelen. Binnen de conventionele landbouw zullen biologicals
echter slechts een deel hiervan kunnen vervangen. Alleen daar waar
biologicals onderdeel uitmaken van ecosysteem-centrische landbouw zullen
ze hun volle potentieel bereiken.

Medium

Pneuma

Intrinsieke waarden: De waarde van biologicals zit hem in de biomimicry,
het observeren en begrijpen van de natuur en daarvan leren. Aan de andere
kant bestaat het risico dat dit ontdekkingsproces wordt geïndustrialiseerd
en verweven raakt met de technologieën van de reguliere biotech, inclusief
genetische manipulatie.

Medium
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DEELGEBIED:
VOEDSEL ONDERNEMEN
Introductie
Ondanks dat voedsel van levensbelang is voor iedereen, is de landbouw in
essentie een onaantrekkelijk bestaan dat wordt gekarakteriseerd door lage
winstmarges en armoede. Wanneer we kijken naar de Europese Unie, dan
is de landbouw gemiddeld genomen verlieslatend. Zelfs wanneer subsidies
meegerekend worden, zijn de kosten hoger dan de inkomsten.37 In deze kosten
is de vergoeding voor de boer-eigenaar meegenomen, maar deze vergoeding
vertegenwoordigt slechts 60% van het minimumloon.38
Wanneer we onze horizon verbreden, zien we dat arme mensen bovengemiddeld
betrokken zijn bij de landbouw: 2,5 miljard van de 4 miljard mensen die
wereldwijd overleven op minder dan $4 per dag zijn voor hun bestaan afhankelijk
van de landbouw.39 Het merendeel hiervan heeft niet bewust gekozen voor een
boerenbestaan. De uitdagingen die hen confronteren, zijn zeer substantieel:
extreem lage inkomenszekerheid als gevolg van weersomstandigheden,
ziektes en marktinefficiënties, onduidelijke landrechten en ouderdom.
Verstedelijking zorgt ervoor dat loonwerkers schaarser worden en hun kinderen
niet geïnteresseerd zijn om de boerderij over te nemen. Beperkte toegang tot
financiering en moderne landbouwtechnologieën maken het moeilijk om de
opbrengsten en inkomsten te verhogen.40
Hoe kan het zijn dat de mensen die ons voedsel produceren het zo zwaar
hebben? Wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat deze boeren zich weer
als trotse voedselondernemers kunnen manifesteren, die voedzaam, gezond en
veilig voedsel produceren tegen een eerlijke vergoeding?

37 European Commission, EU farm economics overview (2015); link
38 European Commission, Developments in the income situation of the EU agricultural sector (2010); link
39 Bain & Co, Growing prosperity - Developing repeatable models to scale the adoption of agricultural innovations,
2014
40 Livingston, G. et al, ‘Right place, right time’ in New directions for smallholder agriculture (2014)
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Net als bij het deelgebied ‘Voedsel produceren’ lijken zich ook hier twee
visies aan te dienen die voedsel ondernemen ieder in een ander (economisch)
perspectief plaatsen. De visie van de ‘transactie economie’ benadrukt het
afstemmen van vraag en aanbod via een lineaire keten van producenten en
consumenten. Binnen deze visie is er nog enorme potentie voor verbetering via
state of the art veranderstrategieën.

“INVESTEREN IN KLEINE
BOEREN IS EEN VAN DE
BELANGRIJKSTE SLEUTELS
IN HET VERGROTEN VAN HET
MONDIALE VOEDSELAANBOD
EN HET VERMINDEREN VAN
HONGER EN ARMOEDE”

Vanuit de disruptieve visie
van de ‘deeleconomie’ kunnen
voedselondernemers een beter bestaan
realiseren op basis van principes als
circulair denken en waardecreatie en
-optimalisatie binnen een web van
gelijkwaardige partijen.

De transactie economie
Wanneer we het vraagstuk van de arme boer bekijken vanuit het perspectief
van de transactie economie, dan ligt een aantal oorzaken voor de hand. Vraag
en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd, de schakels in de keten zijn niet
efficiënt aan elkaar gekoppeld en een klein aantal marktspelers heeft een sterke
machtspositie, die hen in staat stelt om zich een groot deel van de waarde toe
te eigenen. Degenen die binnen de transactie economie aan het kortste eind
trekken, zijn de kleine boeren. Zij participeren niet voldoende in, en profiteren
niet voldoende van de transactie economie, terwijl hier een grote kans ligt om
positieve sociale impact op schaal te realiseren.
Veranderstrategie: investeren in kleine boeren
1% groei in landbouwproductie vermindert armoede vijf keer zoveel als
1% groei in andere sectoren.41 Inkomensstijging voor kleine boeren vertaalt
zich direct naar minder armoede, minder honger en een betere gezondheid.
Daarnaast vormen deze boeren een belangrijke sleutel tot het oplossen van het
voedselvraagstuk: het verhogen van de productiviteit van boeren
in ontwikkelingslanden naar hun potentiële productiviteit (het sluiten van de
yield gap) kan de wereldwijde productie met 50%-60% vergroten.42

41 IFAD & UNEP, Smallholders, food security and the environment (2013); link
42 Foley, J.A., Can we feed the world and sustain the planet (2011); link
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De recente interesse van
regeringen, internationale
organisaties, bedrijven
en invloedrijke individuen
lijkt deze potentie te
onderschrijven.43 Dat deze
potentie op een duurzame wijze
tot stand kan komen, maakt deze
veranderstrategie nog aantrekkelijker.
In een analyse van 286 duurzame
landbouwprojecten op basis van agroecologische principes in ontwikkelingslanden werd een
gemiddelde productiviteitsgroei van 79% geconstateerd.44
Wanneer we het hebben over kleine boeren is de transactie economie een
dubbelzinnig begrip. Aan de ene kant wordt hun bestaan in grote mate
beïnvloed door deze economie, die de prijs van hun waren bepaalt en ervoor
zorgt dat hun inkomens van seizoen tot seizoen dramatisch kunnen fluctueren.
Aan de andere kant lukt het vanwege slechte infrastructuur soms helemaal
niet om op een gezonde wijze te participeren in de transactie economie. Kleine
boeren hebben vaak geen toegang tot een of meer van de deelmarkten van de
transactie economie:
•

Toegang tot land

•

Toegang tot financiële diensten

•

Toegang tot technologie en kennis

•

Toegang tot productmarkten

De onderstaande tabel toont verschillende manieren om kleine boeren toegang
tot deze deelmarkten te verschaffen. Die toegang biedt hen de kans om op een
betere manier te participeren in de transactie economie. Na de tabel volgt een
tweetal sprekende voorbeelden.

43 Voorbeelden van interesse door de World Economic Forum, grote bedrijven, en de Gates Foundation
44 Pretty, J., Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence (2008); link
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Deelmarkt

Beschrijving

Voorbeelden

Toegang
tot land

Kleine boeren hebben vaak geen officieel
landeigendom, waardoor zij in een
kwetsbare positie verkeren met onder
andere het risico op landonteigening.
Boeren met landeigendom krijgen
toegang tot financiële markten en zijn
meer gemotiveerd om in hun land te
investeren.

Landmapp helpt kleine boeren met het
verkrijgen van officieel landeigendom (zie
sprekend voorbeeld)

Toegang tot
financiële
diensten

Zonder toegang tot financiële diensten
komen kleine boeren vaak in een
negatieve spiraal terecht, doordat zij
bij oogst tegelijk met andere boeren
tegen een lage prijs verkopen, eerder
gemaakte schulden aflossen en niet in
de volgende oogst kunnen investeren. Er
is behoefte aan korte en lange leningen,
sparen en verzekeringen. Het gat tussen
de behoefte aan financiering voor kleine
boeren en het aanbod is berekend op
$200-$400 miljard. 45

Root Capital verstrekt kortlopende
kredieten aan boeren en biedt technische
ondersteuning om te verduurzamen.46

De productiviteit van kleine boeren is
vooral gebaseerd op arbeid (eigen of
ingehuurd). Naarmate boeren ouder
worden en het aanbod van arbeid op het
platteland afneemt, wordt het steeds
belangrijker om de kapitaalintensiteit
te vergroten en zo uit de armoede te
ontsnappen. Dit betekent het inzetten
van betere zaden, moderne machines,
en andere landbouwproductiemiddelen,
maar vooral ook het inzetten van
kenniskapitaal.

Hello Tractor in Nigeria maakt tractors via
micro-ondernemers en een Uber-achtige
app beschikbaar voor kleine boeren,
waardoor de relatief grote investering die
nodig is voor landbouwmachines opgedeeld
wordt.49

Toegang tot
technologie
en kennis

FarmDrive gebruikt mobiele telefonie om
in Kenia direct leningen te verstrekken
aan kleine boeren. Deze leningen
worden gekoppeld aan een weer-index
verzekering om de boer voor tegenvallende
opbrengsten te beschermen.47
aWhere analyseert miljarden weer- en
klimaatgerelateerde datapunten en kan
weergerelateerde verzekeringen mogelijk
maken.48

EM3 Agri Services in India maakt moderne
productiemiddelen en kennis beschikbaar
voor kleine boeren, door een totaalpakket
van landbouwdiensten te verkopen en per
hectare af te rekenen.50

45 Dalberg & The Initiative for Smallholder Finance, Inflection point: unlocking growth in the era of farmer finance (2016);
link
46 www.rootcapital.org
47 http://farmdrive.co.ke
48 aWhere, Weather data improves decision-making for millions of smallholder farmers; link
49 www.hellotractor.com
50 www.em3agri.com

30

Toegang
tot productmarkten

Gebrekkige toegang tot productmarkten
kan verschillende oorzaken hebben. Het
ontbreken van fysieke infrastructuur
is een vaak genoemd voorbeeld.
Maar andere oorzaken zijn mogelijk
belangrijker.51 Kleine boeren hebben
geen up-to-date kennis van prijzen of de
middelen om hun waren naar markten
te brengen waar marktconforme
prijzen worden geboden. Betrouwbare
handelspartners hebben zij vaak ook
niet. In veel gevallen voldoen de waren
bovendien niet aan internationale
kwaliteitseisen. Het resultaat is dat
kleine boeren hun waren niet, of tegen
een hele lage prijs verkopen.

51 IGC, Barriers to market access for smallholder farmers; link
52 TechCrunch
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Kennemer Foods treedt op als
betrouwbare handelspartner voor kleine
cacaoboeren in de Filipijnen, garandeert
afname en verstrekt langlopende leningen
(zie sprekend voorbeeld).
Kisan Network bouwt in India een online
infrastructuur om kleine boeren hun oogst
tegen een goede prijs te laten verkopen en
meerwaarde te creëren door de oogst te
verwerken tot eindproduct.52

Sprekend voorbeeld: Landmapp
Landmapp helpt kleine boeren om officieel landeigenaar te worden door
GPS technologie in te zetten, zoop een goedkope manier het land van
kleine boeren in kaart te brengen en vervolgens om te zetten in een akte
van eigendom.53 In Ghana heeft Landmapp hiervoor afspraken gemaakt
met de lokale en regionale ‘Chiefs’ die een dergelijke akte kunnen afgeven.
Tevens brengt Landmapp de productiegegevens in kaart: hoeveel van
welk gewas er wordt verbouwd. De combinatie van landeigendom en
productiegegevens verhoogt de kredietwaardigheid van de boeren. Het
schept ook nieuwe mogelijkheden zoals het vererven van het land aan de
kinderen, of het verkopen of verpachten van het land aan andere meer
ondernemende boeren in de omgeving. Op den duur streeft Landmapp
ernaar om de boeren op meerdere manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld
door hen te koppelen aan financiële en agrarische diensten of door het
omzetten van de productiedata naar inzichten die de boeren kunnen helpen
om hun opbrengsten te vergroten.
Sprekend voorbeeld: Kennemer Foods
De Filipijnen hebben een ideaal klimaat voor de productie van cacao.
Er wordt echter nauwelijks cacao verbouwd; kokosnoten des te meer.
Kennemer Foods helpt kleine boeren die reeds kokos verbouwen om op
duurzame wijze hun inkomsten te diversifiëren door cacaobomen tussen
de kosospalmen te planten. Kennemer Foods verleent aan deze boeren
een integraal dienstenpakket. Vanuit haar eigen kweektuinen levert
Kennemer Foods kleine boompjes. Daarnaast geeft Kennemer Foods een
afnamegarantie tegen eerlijke prijzen. Doordat de cacaobomen niet direct
vruchten geven, verstrekt Kennemer Foods in samenwerking met haar
financieringspartners leningen tot zeven jaar. Om boeren te helpen de
juiste landbouwpraktijken toe te passen, bouwt het bedrijf een netwerk op
van ‘cacaodokters’: boeren die door Kennemer Foods worden getraind en
die op hun beurt de boeren bij hen in de buurt ondersteunen. De impact van
Kennemer Foods is substantieel. Het bedrijf bereikt momenteel zo’n 40.000
boeren en de inkomsten voor kokosboeren gaan gemiddeld met een factor
6 omhoog.
53 Disclosure: een van de Wire Group teamleden is een investeerder in Landmapp; www.landmapp.net
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Het overzicht van de manieren waarop kleine boeren toegang tot markten
kunnen krijgen en de ‘sprekende voorbeelden’ leiden tot een aantal relevante
inzichten. Een daarvan is dat toegang tot een deelmarkt vaak toegang tot
andere deelmarkten kan faciliteren. Bij Root Capital geeft markttoegang, in de
vorm van exportcontracten, toegang tot financiering en kennis. Bij Kennemer
Foods gaat toegang tot vrijwel alle deelmarkten hand in hand. Oplossingen die
zich baseren op dit inzicht lijken het meest veelbelovend.
Daarnaast is het van belang om te onderkennen dat niet alle kleine boeren
natuurlijke ondernemers zijn. Maar de boeren die wel ondernemend zijn,
moeten via een ecosysteem van diensten veel meer mogelijkheden krijgen om
op een professionele manier te ondernemen binnen de transactie economie.
Doordat de boeren klein en wijdverspreid zijn, is het aanbieden van diensten
doorgaans vooral een last-mile distribution probleem. Er zijn talloze projecten
die duizenden of zelfs tienduizenden boeren proberen te helpen, maar
om echte schaal te bereiken lijkt het erop dat er oplossingen nodig zijn die
ontstaan uit de private sector en die de boer als interessante klant zien.54
Wanneer we spreken over toegang tot kennis is het belangrijk om lokale
en traditionele kennis niet uit het oog te verliezen. Deze kennis is specifiek
relevant voor de lokale omstandigheden en vereist doorgaans geen grote
investeringen. Bovendien zijn ecosysteem-centrische landbouwpraktijken zoals
beschreven onder ‘Veranderstrategie: de herkoppeling van landbouw en de
natuur’ voor kleine boeren in ontwikkelingslanden mogelijk nog relevanter
dan voor boeren in meer ontwikkelde landen. Arme boeren zijn nog sterker
afhankelijk van ecosysteemdiensten. Zij hebben niet de financiële middelen om
ecosysteemdiensten te vervangen, bijvoorbeeld door middel van meststoffen
of het oppompen van water voor irrigatie.55 Juist deze ecosysteem-centrische
landbouwpraktijken bieden de mogelijkheid om op een duurzame en
betaalbare manier de opbrengsten
te vergroten.

54 Zie o.a. Bain & Company, Growing prosperity: developing repeatable models to scale the adoption of agricultural
innovations (2014); link
55 IFAD & UNEP, Smallholders, food security and the environment (2013); link
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4P-toets
Toets

Motivatie

Score

Profit

Economische haalbaarheid: Het bedienen van kleine boeren als klanten is

Laag

een zeer grote uitdaging. Ze zijn lastig te bereiken, doorgaans laag opgeleid
waardoor ze de meerwaarde van nieuwe producten en diensten moeilijk
kunnen inschatten, hebben weinig te besteden en kennen een zeer grillig
verloop van inkomsten. Aan de andere kant groeit de druk op kleine boeren
om te professionaliseren en te investeren in technologieën die waarde
toevoegen. De bedrijven die hierop goed kunnen inspelen, hebben een zeer
grote markt te bedienen.
People

Bijdrage aan voedselzekerheid: Van alle veranderstrategieën die in dit

Hoog

rapport worden beschreven, is het potentieel voor het vergroten van de
voedselproductie door kleine boeren mogelijk het grootst. Daarnaast vertaalt
de verhoging van productie en inkomsten bij kleine boeren zich direct door in
vermindering van armoede en honger.
Planet

Ecologische belasting: De milieueffecten van het vergroten van het aandeel

Hoog

van kleine boeren in de voedselproductie hangen sterk af van de wijze
waarop dit gebeurt. Onderzoek suggereert dat ecosysteem-centrische
landbouwpraktijken een sterke bijdrage kunnen leveren aan opbrengsten
bij kleine boeren, wat resulteert in een win-winsituatie. Het verhogen van
opbrengsten door kleine boeren vermindert eveneens de druk om nieuw land
te ontginnen om aan de voedselvraag te voldoen.
Pneuma

Intrinsieke waarden: Deze veranderstrategie kan zich vertalen naar een

Hoog

gevoel van trots door de kleine boer die zich erkend voelt als gewilde klant en
ondernemer. Wanneer zij of hij beter in staat is om voor het gezin te zorgen,
groeit die trots verder.

De deeleconomie
De transactie economie is gebaseerd op een lineaire waardeketen, waarin
boeren via een aantal schakels eten produceren voor consumenten. Waarde
wordt binnen de keten uitgewisseld door monetaire betalingen op basis van
geldende marktprijzen. In de deeleconomie gelden andere uitgangspunten.
De grenzen tussen de verschillende spelers zijn vager. Er is geen duidelijk
afgebakende keten, maar een ecosysteem van belanghebbenden die
tegelijkertijd klant, concurrent en leverancier van elkaar kunnen zijn. Naar
waarde wordt binnen de deeleconomie evengoed anders gekeken. Terwijl in
de transactie economie meer waarde voor de een doorgaans minder waarde
voor de ander betekent, kan in de deeleconomie de waarde groter worden
voor meerdere belanghebbenden tegelijk. Het beter en breder benutten van
landbouwproducten leidt bijvoorbeeld tot meerwaarde voor iedereen. Net
34

zoals het inzicht dat auto’s meer dan 90% van de tijd stilstaan heeft geleid tot
een groeiende beweging richting auto-delen, komt er in de landbouw meer
aandacht voor het beter en breder benutten van landbouwproducten. Met het
toepassen van het principe van circulariteit kunnen afval- en restproducten
weer als grondstof dienen voor nieuwe landbouwproducten. Op termijn zal
ook een andere vorm van waarde, namelijk maatschappelijke waarde, een
grotere rol gaan spelen in de landbouw. Negatieve externaliteiten zoals de

“OP TERMIJN WORDEN
VOORUITSTREVENDE
BOEREN BETAALD VOOR
DE MAATSCHAPPELIJKE
WAARDE DIE ZIJ
CREËREN”

uitputting van de bodem, watervervuiling,
broeikasgassen en onmenselijk lage lonen
zullen zich in stijgende mate vertalen naar
hogere prijzen voor voedsel. Aan de andere
kant zullen boeren een premie ontvangen
als zij innovatieve manieren vinden om deze
externaliteiten te vermijden.

Veranderstrategie: waardeoptimalisatie
Een rigoureuze en holistische focus op waardeoptimalisatie biedt enorme
potentie voor voedsel ondernemers om succesvoller, winstgevender en met
meer voldoening te ondernemen. Een zoektocht naar waardeoptimalisatie
heeft ook de kracht om het landbouwsysteem te veranderen. Binnen deze
veranderstrategie kunnen we vier (verweven) elementen onderscheiden:
betere benutting, vermindering van afval, circulariteit, en de verwaarding van
externaliteiten.
Betere benutting verlegt de focus van hoeveel opbrengst je per hectare
kunt realiseren (bijvoorbeeld in termen van tonnen soja of graan) naar de
verschillende manieren waarop je een gewas kunt verwaarden. Zo wordt
er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om eiwitten uit
suikerbietenblad te halen. Bij het broccoliblad zien we een transitie van afval
naar superfood, met bijkomende inkomsten voor de broccoliboer. 56/57 Het
verwaarden van mest en andere restproducten tot energie is nog een manier
voor ondernemers om meer waarde te creëren. Naast het beter benutten

56 WUR, Vegaburger uit bietenblad mogelijk (2016); link
57 IEvening Standard, Forget kale, broccoli leaves are the new superfood (2016); link
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van het gewas kan een deeleconomie-perspectief ook resulteren in een
betere benutting van de landbouwproductiemiddelen. Hello Tractor (eerder
genoemd) en Collaborative Farming Australia maken het allebei mogelijk om
de bezettingsgraad van dure machines zo hoog mogelijk te maken door ze te
delen.
Het voorkomen van afval is een essentieel onderdeel van waardeoptimalisatie.
Voedselondernemers verliezen zo’n 15% van de waarde die ze produceren
doordat voedsel tijdens de oogst of kort daarna bederft.59 Betere
oogstmethodes en opslagmogelijkheden kunnen bijdragen aan het
terugdringen van dit percentage. Ecozen heeft bijvoorbeeld een kleine, op
zonne-energie gekoelde container ontwikkeld voor de Indiase markt, waarmee
kleine boeren bederfelijke producten kunnen opslaan.60
Een circulaire aanpak richt zich ook op afval. Zoals eerder beschreven, kan afval
verwerkt worden tot energie. Vanuit een circulair oogpunt is het duurzamer
om reststromen in te zetten als bouwstoffen voor het produceren van nieuw
voedsel. Er zijn verschillende bedrijven die innovatieve circulaire modellen
hebben ontwikkeld. Protix Biosystems, een Nederlands bedrijf, heeft een
‘fabriek’ gebouwd waarin miljoenen zwarte soldaatvliegen larven voortbrengen
op een dieet van voedselafval. De larven worden gedroogd en vermalen en
onder andere in varkensvoeding gebruikt.61 Anuvia Plant Nutrients heeft een
gepatenteerd proces ontwikkeld om organische reststromen te verwerken
tot zeer hoogwaardige meststof met een significant kleinere voetafdruk dan
alternatieve meststoffen.62
Een nog breder perspectief op waarde neemt ook de sociale en ecologische
waarde in acht. De monetaire waarde van ecologische kosten van landbouw
zijn door Trucost en de FAO berekend op minstens $3 biljoen, wat hoger
is dan de productiewaarde. Dit impliceert dat de prijs van ons voedsel
hoger zou moeten liggen.63 In deze berekening zijn onder andere de kosten
van klimaatverandering, watervervuiling en ontbossing meegenomen.

58 www.collaborativefarmingaustralia.com
59 WRI, Reducing food loss and waste (2013); link
60 www.ecozensolutions.com
61 www.protix.eu
62 www.anuviaplantnutrients.com
63 FAO with Trucost, Natural capital impacts in agriculture (2015); link
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Voedselondernemers die proactief stappen zetten om deze externaliteiten te
voorkomen, creëren maatschappelijke waarde, maar er bestaat momenteel
geen mechanisme om die waarde voor de ondernemer te ontsluiten.
Keurmerken zoals ‘biologisch’ of ‘fair trade’ resulteren wel in een premie voor
boeren en kunnen daarmee gezien worden als de voorhoede van de erkenning
van de maatschappelijke waarde die zij creëren via hun landbouwpraktijken.
Het Europese subsidiesysteem (CAP Pillar 2) verstrekt eveneens vergoedingen
aan boeren die bijvoorbeeld stroken natuur om hun akkers onderhouden. Op
termijn zullen meer formele mechanismen volgen en zullen ecosysteemboeren
via bijvoorbeeld de CO2-markt, de REDD+ markt voor het behoud van
natuurgebieden of natural capital impact bonds extra verdienen aan het
behoud en herstel van gezonde ecosystemen.
4P-toets
Toets

Motivatie

Score

Profit

Economische haalbaarheid: De elementen binnen deze veranderstrategie
zijn lastig om eenduidig te vangen. De bedrijfsmodellen zijn nog volop in
ontwikkeling. Circulaire modellen lopen vaak tegen regelgeving aan die voor
niet-circulaire modellen is ontwikkeld. Er zijn nog geen sterke markten voor
externaliteiten. De voedselafval-markt wordt geschat op $18 miljard, maar er
is nog een beperkt aantal bedrijven dat zich hierop richt.64 De verwaarding
van positieve externaliteiten kan duurzame boerderijen winstgevender
maken, maar dit zal nog veel tijd kosten.

Laag

People

Bijdrage aan voedselzekerheid: Als het lukt om afval substantieel terug te
dringen, dan levert dat een zeer grote bijdrage aan het aanbod van voedsel.

Hoog

Planet

Ecologische belasting: Als het lukt om het landbouwsysteem meer circulair
te maken, dan wordt de behoefte om meststoffen toe te voegen kleiner.
Het grootste potentieel ligt echter in het erkennen en verwaarden van de
negatieve en positieve externaliteiten, omdat dit het landbouwsysteem
richting duurzaamheid zal bewegen. Hoewel het nog lang zal duren eer dit de
structurele realiteit is, komen er mogelijk initiatieven die de verwaarding van
externaliteiten stimuleren.

Medium

Pneuma

Intrinsieke waarden: wanneer de landbouw wordt bedreven op basis
van waardedeling in plaats van de transactie van waarde, dan kan dit
leiden tot een systeem waarin we gedeelde verantwoordelijkheid nemen
voor ons voedsel. We zullen dan ook gezamenlijk kansen zien om het
landbouwsysteem duurzamer te maken omdat dit gezamenlijke waarde
oplevert.

Hoog

64 Agfunder, The billion dollar food waste market investors are missing (2016); link
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DEELGEBIED:
VOEDSEL BELEVEN
Wij zullen dit deelgebied in samenwerking met een
partnerorganisatie onderzoeken en beschrijven
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DENKRAAM:
VERANDERSTRATEGIEËN
KIEZEN
Een van de centrale doelen van dit visiedocument is om impact investeerders
te helpen bepalen welke toekomst zij voor het voedsel- en landbouwsysteem
willen zien. Om te helpen kiezen welke veranderstrategie(ën) zij willen
ondersteunen, hebben we scores bepaald in een zogenaamde ‘4P-toets’:
Profit: Wat is de economische haalbaarheid van de veranderstrategie?
People: In welke mate draagt de veranderstrategie bij aan het verhogen van
voedselproductie en daarmee aan voedselzekerheid?
Planet: Draagt de veranderstrategie bij aan het genereren van het behoud en
de vitaliteit van onze aarde?
Pneuma: Draagt de veranderstrategie bij aan het erkennen en ontwikkelen
van de intrinsieke waarden van voedsel en landbouw geproduceerd en
geconsumeerd in harmonie met de aarde en het welzijn van mensen?
Wij baseren ons in onze scores op een combinatie van onderzoek en
persoonlijke inschatting. Onze beoordelingen zijn per definitie subjectief en wij
gaan graag in gesprek over andere zienswijzen. Naast de 4P-scores geven we
per veranderstrategie aan welke thema’s worden geraakt.
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Investeren in
kleine boeren

Markttoegang voor
kleine
boeren

•• •

Waardeoptimalisatie

Circulaire
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afvalpreventie, externaliteiten

•

water
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•
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gezondheid
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Verticale
landbouw,
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Pneuma

De loskoppeling van
landbouw en
natuur

Planet

Drones,
sensoren,
software

People

Precisielandbouw

klimaat
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Overzicht van veranderstrategieën en gerelateerde thema’s

Legende scores:
Hoog
Medium
Laag
Produceren
Ondernemen
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Sectie 2:

SYSTEEMVERNIEUWERS
OP WEG NAAR
SYSTEEMVERANDERING
Auteur Godelieve Spaas
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SYSTEEMVERNIEUWERS
Over ondernemers die zichzelf en de omgeving opnieuw willen
vormgeven.
De essentie van systeemvernieuwers is dat zij de onderliggende uitgangspunten
van voedsel ondernemen, produceren en beleven ter discussie stellen. Ze
stellen vanzelfsprekendheden ter discussie en doen voorstellen voor nieuwe
uitganspunten in het denken en handelen op het gebied van landbouw en
voedsel ondernemen, produceren en beleven. Systeemvernieuwers zijn niet
alleen ondernemers en boeren, maar juist ook wetenschappers, designers,
kunstenaars, overheden, NGO’s of combinaties daarvan.
Op het gebied van landbouw willen systeemvernieuwers welzijn voor velen én
een vitale natuur realiseren, zowel in de manier waarop ze werken als in wat
ze maken of leveren. Ze beginnen met het definiëren van de waarden die zij
nastreven. Op basis daarvan bepalen ze de waarde en wijze waarop ze die willen

“SYSTEEMVERNIEUWERS
VERGROTEN HET SPEELVELD EN STREVEN NAAR
WELZIJN VOOR VELEN ÉN
EEN VITALE NATUUR”

creëren. Het vooropstellen van de waarden in
landbouw en voedsel betekent in de praktijk
dat deze ondernemers vaker zoeken naar
oplossingen langs verschillende perspectieven
en met impact op verschillende leefwerelden
tegelijkertijd. Ze vergroten hun speelveld.

Systeemvernieuwers willem het systeem van voedsel produceren, ondernemen
en beleven opnieuw vormgeven. De huidige uitgangspunten van voedsel
produceren zijn vooral geënt op industriële en technologische werkwijzen.
Voedsel ondernemen betekent tegen zo laag mogelijke kosten zoveel
mogelijk produceren. Voedsel beleven gaat over gezondheid en hedonisme.
Systeemvernieuwers brengen andere visies in het speelveld. Dat doen zij door
het speelveld te vergroten en andere waarden en disciplines in te brengen.
Waarden en disciplines die niet altijd voor de hand liggend zijn en die hen
stimuleren om verder te reiken, anders te kijken en het onmogelijke
waar te maken.
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Landbouw op de cross-over van voedsel ondernemen,
beleven en produceren
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Systeemvernieuwers focussen zich niet op één lens, maar zoeken naar wat
er in de ruimte tussen die lenzen en over alle lenzen heen kan ontstaan.
Zij onderzoeken wat door het verbinden van de lenzen mogelijk wordt en
experimenteren daarmee. Door niet te focussen op één aspect, maar op de
samenhang tussen verschillende aspecten van landbouw.
Systeemvernieuwers geven een andere betekenis aan ecologie, economie
en samenleving. Ze veranderen de uitganspunten om zo te komen tot
nieuwe economische systemen, natuurlijke omgevingen en samengestelde
ecosystemen die het mogelijk maken om goed voedsel, overvloedige natuur en
betekenisvolle leefomgevingen te maken voor iedereen. Systeemvernieuwers
gaan ervan uit dat deze doelen met elkaar samenhangen en met elkaar
gepaard gaan.
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Vergroten van het agrarische ondernemende speelveld door verbinding tussen mensen,
ecologie en economie te maken.
Voortbouwend op sociaal ondernemerschap. Spaas, 2016

Het aangaan van betekenisvolle verbindingen leidt tot een speelveld dat zich
ontwikkelt van:
•

Voedsel voor consumenten tegen een lage prijs naar goede voeding
voor alle mensen tegen een eerlijke prijs, voor iedereen in de keten en
de samenleving;

•

Mensen als productiemiddel en consument naar mensen die leven en
werken in een gezonde en mooi omgeving op een betekenisvolle manier;

•

Natuur als productmiddel naar natuur als opbrengst.

Systeemvernieuwers hebben een meer holistische manier van denken.
Zij creëren natuurgebieden die voedsel en energie verbouwen. Ze ontwikkelen
inclusieve deeleconomieën en gemeenschappen die met elkaar wonen, werken,
leven en zijn. En zij gaan ervan uit dat landbouw en voedsel verbonden zijn
met, voorkomen uit en impact hebben op mensen, de natuurlijke en artificiële
leefomgeving en de economie.
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De onderliggende veranderstrategie van systeemvernieuwers is
‘transformation by enlargement’. Het speelveld vergroten leidt tot andere
uitgangspunten, andere werkende principes die het systeem vernieuwen
en daarmee leiden tot anders handelen en andere uitkomsten (impact).
Bijvoorbeeld door de natuur en door mensen gecreëerde fysieke omgeving te
zien als één geheel, of door de natuur en de relatie die mensen met de natuur
hebben vanuit de beleving, betekenis, expressies, theorie, verhalen en dromen
in verschillende delen van de wereld als één geheel te zien.
Het samenbrengen van werelden en kennisdomeinen leidt tot nieuwe taal,
maar vraagt ook om nieuwe taal om te kunnen ontstaan.
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Duiden, begrijpen en realiseren van systeemvernieuwing
De structuur van een taal is medebepalend voor de manier waarop de wereld
waarin we leven begrijpen en structureren.
Systeemvernieuwingen gebaseerd op waarden, samenhang en betekenis
gaan verder dan de materiële kant van voedsel en voedselproductie alleen.
De huidige corporate taal is met name gebaseerd op materie, kwantiteit,
planning en controle en sluit nauwelijks aan bij deze vernieuwingen. Nieuwe
economische, ecologische en maatschappelijke systemen vragen om een taal
die ook gericht is op kwaliteit, waarden, processen, relaties, samenhang en
betekenis. Ze vragen daarnaast om handelen vanuit ‘in contact zijn’, empathie,
gewaarwording, responsiviteit in interactie met anderen, andere culturen en
de natuur.
Engaging with society and nature requires a ‘multilanguage game’, enabling
co-working parties to create new values based on a combination of the value
sets of each participant. (Spaas 2016)
Ondernemen in samenhang met samenleving en natuur vraagt om
meertaligheid. Meertaligheid in de zin van talen die de waarden en dynamiek
van de natuur en samenleving vertegenwoordigen. Talen die verschillende
(inheemse) culturen vertegenwoordigen. Talen die verbinden, die naast een
vocabulaire gericht op overtuigen en het argument ook rijk zijn aan begrippen
die dialoog stimuleren. Taal die naast specialisatie ook integratie kan duiden
en versterken, die uitnodigt tot participatie en samen maken. Taal die gevoel,
beweging, het impliciete en ‘wat aan het ontstaan is’ kan duiden.
Kortom: talen die verschillende werelden vertegenwoordigen, beschrijven,
recht doen en verbinden.
Op dit moment worden natuur, samenleving en andere waarden als
economische assets en daarmee in een economische jargon in bedrijven
ingebracht. Als kosten of opbrengsten die in geld uit te drukken zijn. Het is
onmogelijk om tot daadwerkelijk nieuwe vormen van ecologisch en sociaal
integere vormen van ondernemen te komen zonder de corporate taal te
diversifiëren en verbreden.
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Inheemse culturen reiken taal, werkwijzen, proven practices en visies aan voor
deze meer samenhangende manier van ondernemen, voedsel verbouwen,
maken en gebruiken. De Afrikaanse talen kenmerken zich door het hebben
van woorden die relaties duiden, door de tijd heen, in grote diversiteit en
verbonden met actie en context. Kwantumfysici David Bohm en David Peat
hebben het belang geduid van het hebben van een taal die het mogelijk
maakt om processen, beweging, ontwikkeling en relaties te duiden. Bohm
ontwikkelde een taal om de dynamiek van de kwantumwerkelijkheid te duiden:
Rheomode.
“Everything is process all the way ‘down’ and all the way ‘up’, and
processes are irreducibly relational – they exist only in patterns, networks,
organisations, configurations, or webs. Processes are context-relative terms
used to describe phenomena of various scales and complexity.”
Thompson 2007
Een aantal Native American talen hebben vergelijkbare kwaliteiten als het
Rheomode. De taal van de Blackfoot bijvoorbeeld bestaat voornamelijk
uit werkwoorden en kent nauwelijks zelfstandig naamwoorden. Deze taal
komt voort uit, en ondersteunt een wereldbeeld gebaseerd op dynamiek,
verandering, unieke situaties en gebeurtenissen. In plaats van te zoeken naar
wetmatigheden doen zij recht aan het moment, de situatie, de context en
wat zich daar en dan voordoet, met dien verstande dat het een moment later
helemaal anders kan zijn.
Dat maakt deze talen uitermate geschikt voor het duiden van processen,
beweging en verandering.

Systeemvernieuwing een proces in wording
Deze sectie van het visiedocument beschrijft drie veranderstrategieën
die uitgaan van een bredere betekenis van landbouw en voedsel dan
duurzaam produceren op zich. Ze zijn gericht op het realiseren van een
systeemvernieuwing in ons denken over de economie, natuurlijke en artificiële
omgeving en samenleving. Het is geen uitputtend overzicht van alle mogelijke
strategieën, omdat we ons nog midden in de ontwikkeling bevinden van
nieuwe veranderstrategieën gebaseerd op waarden of betekenis.
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Systeemvernieuwers gebruiken andere taal, kijken anders naar risico en zoeken
vaak ook andere financieringsbronnen dan gevestigde investeerders. We
nemen ze op in dit visiedocument, omdat zij mogelijk een voorafspiegeling zijn
van ontwikkelingen die gaan komen of al bestaan in andere culturen en regio’s
in deze wereld. Bovendien kunnen zij voor investeerders die meer cutting edge
willen investeren een inspiratie of concrete mogelijkheid zijn.
Naast deze drie veranderstrategieën beschrijft dit visiedocument ook een
denkraam om gamechangers en de systeemvernieuwing die ze voorstaan
te duiden in een taal, op een manier die de verandering representeert. Een
denkraam dat kan dienen als ‘we diligence’ en ‘pursued significance’ als
aanvulling op de due diligence, dat helpt om wereldbeelden, uitgangpunten en
nieuwe vormen van organiseren, ondernemen en impact te begrijpen.

Drie veranderstrategieën als opmaat naar systeemvernieuwing
In de veranderstrategieën van systeemvernieuwers zijn landbouw en voedsel
een hefboom naar betekenisvolle en duurzame ontwikkelingen voor mens,
omgeving, economie en natuur. Aan ondernemen, voeding, landschap, leefen werkomgeving wordt waarde toegekend voorbij productie en winst. Deze
veranderstrategieën zijn (in tegenstelling tot de meeste state of the art
ondernemers) subjectief van aard. Waarden zijn immers een keuze en niet
een bewezen werkelijkheid. Deze systeem-veranderstrategieën gaan uit van
engagement, betrokkenheid bij een leefomgeving of een context waarin de
samenhang tussen economie, natuur, omgeving en samenleving geduid wordt.
Door te kijken wat op de snijvlakken van de lenzen ‘voedsel produceren,
beleven en ondernemen’ ontstaat, kunnen we landbouw en voedsel opnieuw
betekenis geven of reframen. Daardoor kunnen andere oplossingen en ideeën
ontstaan voor de grote vraagstukken van deze tijd.
Alle drie de veranderstrategieën gaan uit van het vergroten van het speelveld
door integratie van, participatie in en dialoog met economische, natuurlijke,
sociaal-culturele en artificiële leefwerelden (transformation by enlargement),
waardoor ruimte en creativiteit ontstaat voor vernieuwing. Om zo thema’s
en dilemma’s op nieuwe manieren te duiden en op te lossen, baanbrekende
experimenten en concepten te ontwikkelen en om complexe, dynamische en
samengestelde vraagstukken te begrijpen en aan te pakken.
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Transformation by enlargement: speelvelden maken door te verbinden

Systeemvernieuwers in het domein van landbouw en voeding zoeken naar
speelvelden die relevant zijn op de cross-over tussen voedsel produceren,
beleven en ondernemen.
Door verbindingen te maken tussen manieren van denken en werken die in
elk van deze perspectieven gehanteerd worden, ontstaan openingen voor
systeemvernieuwing. Waar state of the art en radicale ondernemers vaak binnen
een van deze perspectieven blijven, treden systeemvernieuwers daarbuiten.
Opvallend is dat systeemvernieuwers ontstaan vanuit verschillende
samenwerkende disciplines. Wetenschappers variërend van sociologen tot
technologen en van filosofen tot biologen, kunstenaars, designers, economen,
ondernemers, boeren en belangenorganisaties werken samen om bij te dragen
aan systeemvernieuwing. Zij werken samen om uit te vinden, te ontwerpen en te
bedenken hoe het anders kan.
In dit visiedocument duid ik drie verschillende visies. Elke visie vertrekt uit één
punt van de driehoek en verbreedt naar de andere perspectieven: next nature,
socio-ecosystems en evonomie.
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Drie nieuwe speelvelden op weg naar systeemvernieuwing

Next nature is een ontwikkeling die het onderscheid tussen natuur en de door
mensen gemaakte omgeving opheft. Onze fysieke omgeving is één geheel
en het onderscheid tussen natuur en artificiële omgeving is achterhaald.
Er is natuur zoals oerbos, oerwoud en zee en we hebben door mensen
gemaakte natuur, huizen, wegen, waterstructuren, landbouwgebieden en
energieproductiesystemen. Alles wat we om ons heen kunnen waarnemen,
valt onder het begrip next nature. In deze visie wordt het één niet boven het
ander gesteld. Er wordt gezocht naar een werkzame samenwerking tussen
alle omgevingsfactoren, zodat alle delen maximaal profiteren. De mens

“NEXT NATURE ZIET ONZE
FYSIEKE OMGEVING ALS ÉÉN
GEHEEL EN HET ONDERSCHEID
TUSSEN NATUUR EN
ARTIFICIËLE OMGEVING ALS
ACHTERHAALD”

en de natuur zijn beide ‘makers’ en
werken gelijkwaardig samen. Natuur
zonder menselijke interventie bestaat
nauwelijks meer. De interactie tussen
mens, technologie en natuur kan leiden
tot een nieuwe vorm van natuur die
goed is voor mens, dier en natuur.

De natuur bestaat uit mensen, dieren en planten en al hun vermogens en
technologie samen ontwikkelen de natuur (onze fysieke leefomgeving) naar
een volgend stadium in de evolutie.
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Socio-ecosystems beschouwt de natuur en de niet-tastbare wereld als één
geheel. Natuur en de betekenis die we eraan geven, de waarde die we eraan
toekennen, de relatie die we ermee hebben en de expressies die we eraan
of ermee geven, zijn deel van de natuur. De natuur is één met haar sociaal-culturele omgeving. Een ecosysteem is een voedselweb op basis van interacties
tussen organismen, hun leefgemeenschappen en abiotische processen. Door
het ecosysteem uit te breiden met menselijke gemeenschappen en culturen
maken we de interactie tussen biologische, sociale en culturele processen
zichtbaar. We kunnen zien hoe die in samenhang kunnen leiden tot een
voedselweb ten gunste van het hele socio-ecosysteem. In socio-ecosystemen
gaan natuurlijke processen en ‘betekenis geven’ hand in hand. Uitganspunt is
de interactie tussen de natuur en de manier waarop mensen daaraan betekenis
geven. Daarin spelen alle kennissystemen een rol, variërend van lokale en
inheemse kennis tot wetenschap, kunst en literatuur, persoonlijke ervaringen,
emoties,tradities en design. Dat zijn de bronnen waaruit we putten als we
waarde toekennen aan de natuur en onze omgeving.
Evonomie beschouwt de economie als een levend en lerend systeem en
daarmee als een evoluerend systeem. Economie is net als de ecologie een
divers, dynamisch, beweeglijk en zichzelf steeds verder ontwikkelend systeem,
gebaseerd op feedback en de omgeving. Evonomie ziet de economie als
context- en tijdsgeestafhankelijk, als een systeem dat zich ontwikkelt in relatie
tot de sociaal-culturele, natuurlijke en artificiële omgeving. De deeleconomie,
lokale economie, inclusieve economie en informele economie zijn allemaal deel
van het evonomisch systeem. Economie wordt een responsieve activiteit en
kennisdomein. Niet voorschrijvend, maar adaptief en evolutief.
Door het speelveld te vergroten, kun je landbouw-voedselvraagstukken
reframen. Thema’s als de vleesproductie worden verbonden met een
groter voedselweb, met gezondheid, energievraagstukken en welzijn. Het
onderzoek van Hannah van Zanten herziet op die manier het uitgangspunt van
veehouderij: van het behalen van de hoogste productiviteit per dier naar het
voeden van zoveel mogelijk mensen per beschikbare hectare grond.
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Sprekend voorbeeld: Veehouderij als voorwaarde voor duurzaamheid in
de voedsel-energieketen
Vaak wordt gesteld dat de veehouderijsector een grote impact op het
milieu heeft, en dat het beter zou zijn als we allemaal vegetarisch of zelfs
veganistisch zouden worden. Maar is dit terecht? Niet per se. Een goede
inzet van vee kan bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening.
Als we onze varkens, koeien en kippen producten voeren die wij zelf
niet kunnen of willen eten (bijv. voedselresten of gras van land dat
ongeschikt is voor akkerbouw), dan worden deze reststromen omgezet in
hoogwaardige eiwitrijke producten (vlees, eieren en zuivel). Hierdoor kan
de veehouderijsector een hoeveelheid eiwit produceren, die kan voorzien
in 1/3 van onze dagelijkse behoefte. Er vindt daarbij geen concurrentie
plaats om land tussen veevoer en voedsel. Zo leveren dieren een
aanzienlijke bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem en
de milieuproblematiek, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.
Op dit moment worden reststromen (bijvoorbeeld groente-, fruit- en
tuinafval) vaak ingezet voor de productie van bio-energie: elektriciteit,
warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal (biomassa). Als
we onze energie veel meer gaan halen uit zonne-energie, windenergie en
waterkracht, hebben we ook minder fossiele brandstoffen nodig. Daarmee
is veel meer impact te behalen dan met de huidige inzet van reststromen
voor bio-energie. En dan kunnen we die reststromen benutten om koeien,
varkens en kippen mee te voeren.
Om een optimale efficiëntie van de voedselproductie per hectare grond
mogelijk te maken, zou de gemiddelde consumptie van dierlijk product
wereldwijd wel moeten afnemen met ongeveer een derde. We zouden
dus met name in Westerse landen per persoon minder vlees moeten
eten. In landen waar voedsel schaars is en de bevolking onvoldoende
nutriënten binnenkrijgt, is een stijging van de consumptie van dierlijke
producten echter essentieel. Ook moet de focus van dierlijke productie dan
verschuiven van het behalen van de hoogste productiviteit per dier naar
het voeden van zoveel mogelijk mensen per beschikbare hectare grond.65
65 Hannah van Zanten ‘Feed sources for livestock: recycling towards a green planet’ Wageningen University. link

52

In het volgende deel van dit visiedocument diep ik elk van de
veranderstrategieën verder uit en geef een aantal voorbeelden.
Ondernemende en andere voorbeelden, omdat systeemvernieuwing ontstaat
vanuit en in samenwerking tussen verschillende spelers.

Veranderstrategie: Next Nature

Next nature:
de totale
fysieke
omgeving

Economische
omgeving

Sociaal
culturele
omgeving

Speelveld Next Nature

Next nature ziet de natuur van de toekomst als een combinatie van menselijke
creaties en natuur. Zij zijn met elkaar verweven. Die trend is bijvoorbeeld
terug te zien in de nieuwe Nationale Omgevingswet en Omgevingsvisie. Niet
langer wordt beleid gemaakt voor verschillende aspecten van het landschap
(waaronder water, wegen, natuur, bos en recreatie). Vanaf 2018 is er in
Nederland één omgevingsvisie, waarin de grote vraagstukken van deze tijd
waaronder energietransitie, voedselzekerheid, water en veiligheid in hun
onderlinge samenhang en impact op de fysieke leefomgeving worden bekeken
en aangepakt. Deze nieuwe Nationale Omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld
uit van bos dat tegelijkertijd landbouw, energieproductie, recreatie- en
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“BINNEN NEXT NATURE
ZIJN MENSELIJKE
CREATIES EN NATUUR
VOLLEDIG MET ELKAAR
VERWEVEN.”

woongebied kan vormen. Door het verweven
van, of het maken van cross-overs tussen
activiteiten en verschillende landschappen,
kunnen verschillende vraagstukken
tegelijkertijd in synergie en met opbrengst
voor alle functies opgelost worden.

In het manifest 2040, waarin de uitkomsten staan van het Jaar van de Ruimte
(een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de fysieke
leefomgeving), wordt Nederland gezien als één grote metropool. Dus een
groot duurzaam, stedelijk landschap waarin de verschillende functies
(natuur, landbouw, wonen, werken, infra, recreatie en energie) met elkaar
verweven zijn.
Sprekend voorbeeld: We maken Nederland samen
“We willen dat Nederland in 2040 de gaafste metropool ter wereld is.
Groen, veilig, welvarend en circulair, dus met een minimale claim op water,
bodem, grondstoffen en fossiele energie.
2040 is gisteren al begonnen, dus we moeten nu aan de slag. We
hebben actie nodig op vele fronten, want onze leefomgeving
verandert onherroepelijk en dat gaat niet vanzelf goed. In onze steden
en landschappen komt alles samen. Daarom is een ruimtelijke blik
onontbeerlijk. Die is de afgelopen jaren verloren gegaan. Het gebrek aan
liefde voor de omgeving zie je terug in de manier waarop stad en land
zich ontwikkelen. Voor de toekomst van Nederland is het cruciaal om over
de schuttingen heen te kijken: voorbij het eigen belang en vanuit een
internationaal perspectief. Dat levert mooiere gebieden op, die langer
meegaan en dus meer waar voor het geld bieden.
Het Jaar van de Ruimte heeft een gedeelde toekomstagenda opgeleverd.
De zeven onvermijdelijke opgaven voor 2040 geven aan wat ons te doen
staat, en de vijf principes om samen te werken aan de leefomgeving laten
zien hoe we dat moeten aanpakken. In een levend laboratorium van vijftien
nieuwe praktijken leren landmakers zichzelf en anderen hoe we naar 2040
toe moeten werken.”
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Next Nature is een manier van denken over de natuur die niet terug, maar
vooruit wil naar een nieuwe integrale natuur: een totale, onderling verbonden,
fysieke leefwereld. Weg van het romantische beeld van een paradijselijke
natuur die beter was voordat de mens verscheen. De mens is onderdeel van de
natuur. De evolutie gaat door en de natuur verandert met ons mee.
De invloed van de mens op de aarde kan nauwelijks nog worden onderschat.
Denk aan klimaatverandering, verstedelijking of genetische manipulatie.
Ongerepte natuur bestaat bijna niet meer. Zeker in Nederland is elke meter
land kunstmatig ingericht. Tegelijkertijd is onze technologische omgeving zo
ingewikkeld geworden dat er een nieuw soort natuur ontstaat: door mensen
gemaakt.
Oncontroleerbare financiële crises, files en computervirussen. Terwijl
technologie oorspronkelijk werd ingezet om ons te bevrijden van wilde
natuurkrachten, heeft deze inmiddels een eigen natuurlijke dynamiek
ontwikkeld, die misschien wel net zo wild en onvoorspelbaar is. Het is tijd om
ons beeld van de natuur op te frissen.
Next Nature onderzoekt, experimenteert en co-creëert een
alomtegenwoordige technologische omgeving die complex, intiem en
autonoom wordt en zo als het ware een eigen natuur wordt.
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Alhoewel next nature in hoge mate gaat over landbouw, voeding en energie,
zijn de mensen die zich ermee bezighouden naast boeren vooral kunstenaars,
filosofen, designers, technologen, ecologen, financiële experts en betrokkenen
vanuit vele andere disciplines. Deze diversiteit is tekenend voor wat next
nature beoogt: diversiteit maken vraagt om diversiteit in spelers. Het vraagt
om creativiteit, denkkracht, experimenteerruimte en vooral samenwerking
tussen disciplines en sectoren.
De mens kan zich ten doel stellen technologie te ontwikkelen die onze
menselijke behoeften en potenties als uitgangspunt neemt, die ons kracht
geeft, onze zintuigen en mogelijkheden vergroot en aansluit bij onze intuïtie
en dromen die we over onszelf hebben gerealiseerd. Dergelijke technologie zal
volstrekt natuurlijk aanvoelen. Werkelijk geavanceerde technologie is niet te
onderscheiden van de natuur.
De next nature beweging wil:
1.

Een rijker natuurbegrip uitdragen;
Het veranderende beeld van de relatie tussen mens, natuur en 		
technologie verspreiden.

2.

Biologie en technologie in balans brengen;
Exploreren hoe technologie een eigen natuurlijke dynamiek ontwikkelt.
Verbindingen tussen de biosfeer en technosfeer zichtbaar maken en
versterken.

3.

De mens redden;
Zorgen dat ook de mens van morgen een leefbaar bestaan heeft,
door een pad naar de toekomst uit te zetten dat wenselijk is voor de
mensheid en voor onze planeet als geheel.

Door de variatie aan mensen en disciplines die bijdragen aan de ontwikkeling
van deze systeemvernieuwing, zijn de experimenten en concepten ook
uiteenlopend van aard. We geven twee voorbeelden: één vanuit de kunst en
design en één vanuit de landbouw en wetenschap.
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Sprekend voorbeeld: Meat the future
Kweekvlees wordt in een laboratorium gekweekt uit dierlijke stamcellen.
Hoewel het voor de hand ligt om bestaande producten als hamburgers,
worsten en biefstukken te reproduceren, kan deze technologie ook de
aanzet vormen tot een geheel nieuwe eetcultuur. Next Nature Network
onderzoekt de manier waarop kweekvlees in de keuken toegepast kan
worden. De innovatieve natuurorganisatie, die in 2005 werd opgericht
door kunstenaar/filosoof Koert van Mensvoort en ontwerper/redacteur
Hendrik-Jan Grievink, werkte voor dit onderzoek samen met de Technische
Universiteit Eindhoven. Dat resulteerde in 2014 in ‘The In Vitro Meat
Cookbook’, geïllustreerd door Silvia Celiberti. Het boek bevat 45 vooralsnog
onuitvoerbare recepten, waaronder een gebreide steak.
Meat the future maakt deel uit van een tentoonstelling in het Stedelijk
Museum in Amsterdam: Dream Out Loud - Designing for tomorrow’s
demands.
De ontwerpers treden met speels gemak de problemen van deze
tijd tegemoet. Minder afhankelijkheid van vlees? Bedenk je eigen
vleesvervanger. Creëren van een schoon universum? Zoek naar materialen
zonder olie als basis, of bedenk een smog-free zone, waarbinnen je wel
frisse lucht inademt. Oceanen vergiftigd met plastic? Bouw een gigantische
zeestofzuiger! Deze ontwerpers laten zien hoe hergebruik kan werken: zij
smeden overtollige collecties aaneen tot hippe mode, hakken sieraden uit
oude bouwhelmen of smelten overbodige cd’s om een stoel te printen.
Ook als ‘social design’ niet meteen
bruikbare toepassingen oplevert,
zorgt het ervoor dat de
verbeelding nieuwe
denkrichtingen opent of
dat door middel van de
fantasie het uitvoerbare
dichterbij komt.66

66 See more at: http://www.stedelijk.
nl/tentoonstellingen/dream-outloud#sthash.7y2jmI5K.dpuf
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Het tweede voorbeeld van next nature is het werk van Willie Smits, een
ondernemende onderzoeker in Indonesië. Smits is een wetenschapper die
gelooft dat we in staat zijn om de fysieke wereld fundamenteel anders te
organiseren. Hij toont aan hoe we dat kunnen doen in zijn wetenschappelijk
onderzoek en in een aantal ondernemende projecten zoals Tapworld.
Sprekend voorbeeld: Tapworld
Van gewas naar natuur verbouwen
Smits combineert het verbouwen van suikerpalm, met als opbrengst suiker
en ethanol, met herbebossing, het herstellen van de biodiversiteit en
energietransitie. Een combinatie van innovatieve technologie, synergie
tussen technologische activiteiten (gebruik van reststoffen), kennis van
natuurlijke omstandigheden op basis van big data en kennis van de werking
van ecosystemen, maakt het mogelijk om een ideale natuur te ontwerpen
voor bedrijven, mensen, dieren en biodiversiteit.
Werken met de omgeving
Door goed naar de natuur te kijken, ontdekte Smits dat suikerpalm een
gewas is met veel mogelijkheden. Je kunt suiker en ethanol maken van
het sap van de boom, maar de boom zelf zorgt ook voor bescherming
tegen erosie en nodigt uit tot de aanplant van gemengd bos. De boom
floreert namelijk niet in een monocultuur. De palm kan gedijen op heel
veel plaatsen in de wereld en daarmee een flink aandeel leveren in de
toenemende vraag naar biobrandstoffen en suiker. De palm produceert sap
dat 17% direct te winnen suiker bevat en is daarmee een stuk efficiënter
dan bijvoorbeeld suikerriet.
Door goed te kijken naar de lokale ecologische omstandigheden zoals
bodemstructuur, neerslag en temperatuur kun je bepalen waar de palm
floreert en het meeste sap zal opleveren. Door na te gaan waar de natuur
bedreigd wordt door bijvoorbeeld verschraling in vruchtbaarheid en erosie,
weet je precies waar de aanplant de grootste bijdrage levert aan de natuur.
Als je de palm samen met een stukje minivoedselbos eromheen aanplant,
zie je dat aangetaste natuur zich herstelt. Op basis van topografie,
kennis van waar mensen wonen en van hun sociale en economische
omstandigheden, weet je waar veel arbeidskracht beschikbaar is om het
sap te oogsten en te verwerken.
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Door het plaatsen van kleinschalige suikersap-verwerkingsinstallaties
dicht bij de winning kun je de oogsten maximeren. Daarvandaan kan het
ingedikte sap vervoerd worden naar een grotere verwerkingsfabriek die er
ethanol of suiker van maakt.
Door over de hele aarde langs de evenaar een band te creëren van deze
suikerpalm, voedselbossen met daarin technologische hubs (die ook
nog voorzien in dierenvoer en schoon water) en energiefabrieken en
wordt het mogelijk om een groot deel van de energie die we wereldwijd
nodig hebben te produceren. Tegelijkertijd wordt de biodiversiteit en de
veerkracht van de aarde te hersteld, verdienen mensen een inkomen en
worden lokale gemeenschappen voorzien van voedsel.
Vrijmaken van ecologisch en sociaal kapitaal
Door te kijken naar de natuur als productiemiddel en niet naar het gewas
alleen, gaat de natuur voor je werken in plaats van tegen je. Je laten
leiden door de kracht van de natuur ontketent ecologisch kapitaal voor
je organisatie. Het vrijkomen van dat ecologische kapitaal betekent in
veel gevallen ook daadwerkelijk een vermindering van economische
investeringen. Je maakt minder kosten, omdat je de natuur niet hoeft te
veranderen door te kappen, te bemesten of te irrigeren.
Een holistische aanpak
In een pilotproject heeft Smits tot in detail uitgewerkt hoe natuur, de
gemeenschap en de economie maximaal gediend kunnen worden. Hij
bekeek de natuur en de wijze waarop de suikerpalm in dat gebied het best
gedijt. Daarnaast onderzocht hij welke technieken het meest effectief en
efficiënt zijn in het winnen en transporteren van het suikersap en in het
omzetten van het sap in suiker en ethanol. Dat alles bracht hij bij elkaar
in een holistische aanpak voor de onderneming. Een onderneming die
gebouwd wordt op ecologisch, sociaal en economisch kapitaal en die
rendeert voor alle partijen.67

67 Tapworld als onafhankelijke organisatie is inmiddels opgeheven. Het project is geadopteerd door een grote
energieproducent in Indonesië en wordt onder die vlag voortgezet.
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Smits ontwikkelde een denklijn die fundamenteel anders begint: namelijk bij
het samenbrengen van de natuurlijke context met cutting edge technologie en
wetenschap. Dus niet bij voedsel of gewas, maar bij de mogelijkheden, noden
en wensen van een fysiek gebied en de gemeenschappen die daar zijn. Wat zijn
de omstandigheden? Wat is nodig om voor iedereen in werk, inkomen, welzijn
en voedsel te voorzien? Zo komt hij tot een fundamentele ommekeer in het
denken over landbouwproductie. In plaats van het ontwikkelen van gewassen,
maken we ‘natuur’ met als opbrengst gezonde ecosystemen voor mens en
dier. De opbrengst bestaat uit voeding, energie, biodiversiteit, natuurherstel
en welzijn. Als we dit integraal toepassen, bewegen we volgens Smits voorbij
het idee van schaarste. Door natuur te revitaliseren en als uitgangspunt van
ons handelen te nemen, maken we haar weer de overvloedige bron die zij in
oorsprong is.
Smits ontwerpt op maat gemaakte blauwdrukken voor bossen (natuurlijk
omgeving), waar mensen kunnen leven en werken en waar de dieren een thuis
vinden. Hij ontwerpt natuur op basis van de volgende uitgangspunten:
•

Gelaagdheid en biodiversiteit: zo’n bos kan meer zonlicht opvangen en
meer broeikasgassen opslaan;

•

Watercreatie en -filtratie als basisfunctie;

•

Zero-waste systeem: een bos dat voorziet in haar eigen voedingstoffen
en die van de gemeenschap;

•

Inkomenspotentieel: een bos dat inkomen genereert voor de boer die
beheert, innoveert, zaait en oogst. (Smits bij Geodon, 2010)

Willie Smits werkt aan een database van kaarten waarin alle natuurlijke, sociale
en culturele omstandigheden over de hele wereld zijn opgenomen. Op basis
daarvan kan bepaald worden in welk gebied welk activiteiten op welke manier
gedaan kunnen worden. Door de nieuwste technologie met de overvloedige
kracht van de natuur samen te brengen, kunnen we nieuwe biodiverse natuur
maken die goed is voor alle mensen, dieren en de aarde.
Alle informatie die nodig is voor deze database is al beschreven, alleen nog
niet bij elkaar gebracht op een toegankelijke manier. Op basis van deze
database (big data) kunnen blauwdrukken gemaakt worden voor alle denkbare
omstandigheden. (Spaas 2016)
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S Veranderstrategie: ocio-ecosystemen

Artiﬁciële
fysieke
omgeving

Socioecosystems:
Natuurlijke,
socoaal culturele
omgeving

Economische
omgeving

Speelveld socio-ecosystemen

Socio-ecosystemen zien de natuur en de intrinsieke waarden die we eraan
toekennen als één geheel. De relatie die mens en natuur hebben en de wijze
waarop we die duiden, verbeelden, verwaarden en ermee samenwerken, ervan
leren en ermee omgaan, is deel van de natuur. Andersom is de natuur ook deel
van ons denken, weten, zijn, leven, begrijpen, vieren en handelen.
Door de natuur los te zien van deze metafysische kant kunnen we haar
reduceren tot functioneel, tot grondstof. Dat kan niet als we de natuur zien
als schoonheid, betekenisvol en bron van leven. Lokale en inheemse culturen
leggen meer nadruk op de metafysische kant van de natuur dan onze Westerse
cultuur, die vooral een functionele blik richt op de natuur. De oorspronkelijk
bewoners van het Amazonegebied hebben honderden woorden om de natuur
in het algemeen, op een specifiek moment, vanuit een specifiek perspectief of
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belang te beschrijven. Ook het Afrikaanse begrip Ubuntu (dat ‘ik’
en ‘wij’ verbindt) includeert de natuur: ‘wij’ betekent voor hen
alle mensen, voorouders én de natuur waarin we leven.
Socio-ecosystemen zijn een combinatie van natuurlijke
en sociale systemen die elkaar kunnen versterken. Door
landbouw te zien als het creëren van socio-ecosystemen in
plaats van een gewas, zoals onder andere in voedselbossen
en permacultuur 68 gebeurt, krijgt landbouw betekenis als
mede-maker en wordt die mede gemaakt door de sociaalculturele en natuurlijke leefomgevingen.
Socio-ecosystemen verweven mens en samenleving met
natuur, kunst ,cultuur, landbouw en voedsel.
Deze verschillende werelden versterken elkaar op basis van
responsief vermogen: door elkaars waarden, uitgangspunten,
kennis, beleving en taal te begrijpen en de eigen kennis, taal
en waarden daarmee te verbinden, ontstaan nieuwe denk- en
handelingsmogelijkheden die los van elkaar niet zouden ontstaan.
Co-evolutie is een kernbegrip in socio-ecosystemen: gelijkwaardige
verbindingen aangaan waaruit nieuwe betekenissen voortkomen en waarmee
vernieuwing van en ten gunste van

“DOOR LANDBOUW TE ZIEN
ALS HET CREËREN VAN SOCIOECOSYSTEMEN IN PLAATS VAN
EEN GEWAS, KRIJGT LANDBOUW
BETEKENIS ALS MEDE-MAKER
VAN LEEFOMGEVINGEN”

het hele systeem kan ontstaan.
Niet het individu, de markt of de
gemeenschap staat centraal, maar
het samenhangende systeem.
Alleen in verbinding kan een
systeemvernieuwing ontstaan,
samen met alle systeempartners.

68 Ethische uitgangspunten die gehanteerd worden in de permacultuur zijn hier een voorbeeld van:
1. Zorg voor de aarde: alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen;
2. Zorg voor de mensen: mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun voortbestaan;
3. Deel de overvloed: breng in- en output in een systeem in balans
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Individu

De Markt

Gemeenschap

Socio-ecosysteem

Waarde bepalen

Waarde
maken en
verdelen

Gemeenschappelijke waarde
ontwikkelen en
leven

Samenwerkingsverbanden aangaan
met mensen en
natuur die betekenisvolle waarden
creëren

Socio-ecosystemen: integratie van werelden door participatie van alle partijen en uitwisseling
tussen alle partijen.

Waar next nature begint bij creatie, beginnen socio-ecologische systemen
bij verbinding, wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking. De Stichting
Geïntegreerde Visserij is een mooi voorbeeld van in samehang ondernemen,
natuur beheren en gemeenschappen ontwikkelen.
Sprekend voorbeeld: Stichting Geïntegreerde Visserij
Een voorbeeld van deze vorm van ondernemen is Stichting Geïntegreerde
Visserij (SGV). Dit is een collectief van vissers die kleinschalig willen vissen op
het Nederlandse wad. Het wad is een bijzonder natuurgebied dat behouden
moet blijven. Daarom zoekt SGV naar manieren van vissen in harmonie en
interactie met de zee. Het collectief doet dit door vistuigen te ontwikkelen, de
seizoenen te eren en actief te reageren op veranderingen in de visstand door
meer of minder en op verschillende soorten te vissen. Door samen te werken
met de Waddenzee en de vissersgemeenschappen, worden deze vissers naast
ondernemers ook natuurbeheerders. Ze ontwikkelen nieuwe activiteiten op
het Wad om mensen de zee en het leven in en op zee te laten ervaren. Ze
dragen bij aan een levendige visserscultuur. De stichting werkt samen met
de overheid, natuurbeschermers en de keten. In een voortdurende dialoog
geven zij betekenis aan de relatie tussen mens en natuur, cultuur en natuur,
de mens/ondernemer als natuurbeheerder en aan de natuur als werkgever,
cultuurbeïnvloeder, levensritmebepaler en gemeenschapsontwikkelaar.
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Projectcoördinator Jaap Vegter vertelt dat SGV er hard aan trekt om hun
producten in de markt te zetten, wat niet altijd makkelijk is. Want met
kleine boten kun je met slecht weer alleen dicht langs de kust vissen of zelfs
helemaal niet uitvaren. Dat betekent een beperkte of zelfs geen vangst.
“Dat kunnen we niet alleen oplossen”, zegt Vegter, “maar wel in
samenwerking met de restaurants en viswinkels. Op dezelfde manier als
we dat doen met de vissers en de natuurbeschermers als het gaat om
duurzamer vissen. We zijn bijvoorbeeld bezig om samen met verschillende
chef-koks te zoeken naar recepten voor onbekendere vissoorten. We
brainstormen met restauranthouders over seizoensgebonden producten op
het menu en we praten met mensen in de gemeenschap over manieren om
de vis tijdig te leveren bij de restaurants en winkels. Stap voor stap gaat het
werken. We kiezen er bewust voor om niet alles eerst uit te denken en te
organiseren. Juist omdat we niet weten hoe nieuwe manieren van vissen of
vermarkten van de vis zullen uitwerken, zeggen we: ‘we doen het gewoon
en dan kijken we gaandeweg wel wat werkt en wat niet. Wat we kunnen
verbeteren of waarmee we misschien weer moeten stoppen.’”
Het is deze samenwerking met de gemeenschap, de keten en de
natuurbeschermers die SGV onderscheidt van andere vissers. Ze gaan niet
uit van standaard antwoorden en zijn bereid om dingen waar nog niemand
in gelooft uit te proberen. De samenwerking maakt hen sterk, net als het
voortdurend praten over hun plannen en het steeds weer afwegen van
alle belangen, om zo samen te komen tot de beste besluiten voor mens,
wad en vissers. De balans vinden tussen concreet dingen anders doen en er
tegelijkertijd met elkaar over in gesprek zijn, blijkt vruchtbaar. Klanten zien
wat je doet en kunt. Dat maakt het makkelijker om hen iets te verkopen.
Natuurbeschermers weten dat je alle beschikbare informatie met hen deelt
en open op tafel legt; waar je twijfels hebt en waar niet. Dat geeft hun
voldoende vertrouwen om te zeggen: ‘doe maar, ga je gang maar’, ook al
is nog onbekend wat precies het effect zal zijn. SGV is in die zin misschien
meer een economische beweging dan puur een onderneming. Stap voor stap
vinden ze uit hoe duurzame visvangst ook rendabel kan zijn voor iedereen in
de keten en voor de natuur.
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Veranderstrategie: Evonomie
Natuurlijk
fysieke omgeving

Artificiële
fysieke omgeving

Evonomie
Responsieve en
adaptieve economie

Sociaal culturele
omgeving

Speelveld evonomie

Evonomie herschikt de relatie tussen de verschillende leefwerelden. Economie
staat in het midden om zich maximaal te kunnen laten beïnvloeden door de
ontwikkelingen in de andere leefwerelden. Daarmee haar eigen legitimiteit
voortdurend ter discussie stellend en als dienend te zien aan elk van deze
werelden. Economie is zo niet langer waardevrij, maar een ethische activiteit,
onderneming en systeem.
“We seriously undermine the ability of the economy to do its job—that
is, to provide for the sustaining and flourishing of life—if we continue
to imagine it as an ethics-free and care-free sphere. Economic dogmas,
misleadingly presented as scientific and widely disseminated through
education and the media, are largely to blame for this damage. The field of
economics is far overdue for a thorough-going ethical wake-up call.”
Much of Economics is a Sham Science, Julie Nelson69
69 http://evonomics.com/pretending-hard-science-ethics-free-julie-nelson/
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Wat legitimeert een economisch systeem? Niet de wetmatigheid en daarmee
voorspelbaarheid ervan zoals economen ons doen geloven. Het gaat om de
levendigheid en evolutie ervan in relatie tot een context, en de werking en
impact ervan in en op verschillende leefwerelden. Evonomie ontstond als een
wetenschappelijk antwoord op de economische crisis in 2008. Evonomie gaat

“VIA EVONOMIE ONTSTAAN
ONDERNEMENDE SYSTEMEN
WAARIN DELEN EN GEVEN
EEN ROL SPELEN, NAAST
ECONOMISCHE TRANSACTIES.”

uit van werkzaamheid (efficacy)
en beschouwt economie als een
levend en dus gelaagd en beweeglijk
fenomeen. Economie evolueert zoals
een ecologisch systeem dat doet op
basis van feedback en leren.

Evonomie heroverweegt niet alleen de economie als overkoepelend systeem,
maar ook manieren van ondernemen en organiseren. Bijvoorbeeld door
ondernemingen of de corporate wereld te zien als een gemeenschap, een
sociaal systeem van spelers die samen op basis van gedeelde waarden waarde
creëren. Zo ontstaan ondernemende systemen waarin bijvoorbeeld delen en
geven een rol spelen, naast economische transacties. Zo kunnen economische
systemen ontstaan die toegankelijk zijn voor alle spelers, talenten en
expressies van mensen en alle waarden van de natuur.
The Evolution Institute’s focus on economics from an evolutionary
perspective (Evonomics) started with the economic collapse of 2008. EI
President David Sloan Wilson wrote a proposal to the National Science
Foundation’s National Evolutionary Synthesis Center (NESCent) to organize
a conference titled “The Nature of Regulation: How Evolutionary Theory can
Inform the Regulation of Large-scale Human Society”
In addition to rethinking economics at the highest levels of academia, the
EI also assisted in the launch of Evonomics.com, which reports “the next
evolution of economics” to a wide audience. The founding editors are EI
associates Robert Kadar (who was also the founding editor of This View
of Life). Evonomics.com has experienced spectacular success during its
first year, reaching a circulation of over 350,000 page views per month and
discussed by prominent members of the economic and policy community.
This is an example of the EI’s “Science to Narrative Chain” communication
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strategy, which connects the most recent and authoritative science to
content accessible to mass audiences and diverse public policy communities.
The EI’s focus on economics has also expanded in the direction of business
and management. In 2013 a conference titled “Darwin’s Business: New
Evolutionary Thinking about Cooperation, Groups, Firms, and Societies”, was
held. This resulted in an article “Doing Well by Doing Good: An Evolution
Institute Report on Socially Responsible Businesses”.70

Onder evonomie vallen verschillende nieuwe beelden en verhalen van wat
een economie of ondernemen kan zijn en aan het worden is, of in sommige
regio’s als sinds mensenheugenis is. Evonomie verbindt formele en informele
vormen van economie. Voorbeelden zijn de deeleconomie, de schenkeconomie,
een inclusieve economie, lokale economie, alternatieve valuta, block chain en
ruilen in natura. Maar het gaat ook om fenomenen als een basisinkomen en
andere vormen van organiseren en leiderschap, zoals werkgemeenschappen
en horizontaal leiderschap. Allemaal voorbeelden waarin de markt een plaats
is waar talenten, mensen, producten en ideeën elkaar ontmoeten en tot
verschillende vormen van uitwisseling komen, waardoor waarde ontstaat en
er weer nieuwe talenten, kennis, ideeën, expressies, producten en diensten
gegenereerd en uitgewisseld kunnen worden.
Evonomie bevraagt de legitimering van een economie, onderneming en
organisatie in het licht van betekenis, impact, context en betrokken mensen
en samenlevingen. Een voorbeeld van een agrarisch bedrijf dat bewust werkt
aan de ontwikkeling van andere participatie- en ondernemerschapsvormen - en
daarmee zoekt naar een ander economisch systeem - is de Herenboeren.

Sprekend voorbeeld: Stichting Herenboeren Nederland
Het doel van Herenboeren is het bereikbaar maken van smaakvol, gezond,
veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen. Herenboeren
stimuleert een hernieuwde voedselbeleving en bewustzijn, vanuit de
overtuiging dat voedsel mensen bij elkaar brengt en bindt
Herenboeren Nederland wil samenwerken met professionals, burgers en

70 http://evonomics.com/
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de natuur. Herenboeren Nederland wil bewuste consumenten verenigen
in voedselcoöperaties, die samen gaan werken aan hun eigen coöperatieve
boerderij. Gezamenlijk worden ‘Herenboerderijen’ opgericht, die voorzien
in het eten van een gemeenschap.
De basis is 20/200/2000: 20 hectare grond en 200 mensen die elk 2000
euro inleggen om samen een organisatie/gemeenschap te beginnen die
vruchtbaar is voor de aarde, de boer en de afnemers van de producten.
Als vanzelfsprekend wordt samengewerkt met de natuur. Op de
boerderijen wordt geboerd met respect voor de dieren, de bodem, de
planten, de natuur en cultuur. Herenboeren Nederland werkt samen
met allerlei professionals om elke voedselcoöperatie te ondersteunen
bij alle te doorlopen fasen voor de realisatie van de Herenboerderij. Een
Herenboerderij is meer een gemeenschap dan een bedrijf. Het is een
gesloten ecologisch- en marktsysteem. Er is geen sprake van eigendom,
maar wel van delen, leren en samenwerken. De waardecreatie van elke
boerderij geldt voor de natuur, de boer, de dieren en de gemeenschap.
Doel is om zo iedereen van lokaal, gezond en gevarieerd voedsel te
voorzien.
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DENKRAAM VOOR INVESTEREN
IN SYSTEEMVERNIEUWING:
‘WE DILIGENCE’
Investeren in systeemvernieuwing betekent deel uitmaken van
systeemvernieuwing
Investeerders maken deel uit van het systeem. Investeerders die willen
bijdragen aan systeemvernieuwing, worden met hun investering en de wijze
waarop ze die doen deel van de systeemvernieuwing. In veel gevallen vraagt
dat om een andere kijk op en manier van investeren.
Zo’n vernieuwing kenmerkt zich door andere uitgangspunten en daarmee een
andere taal dan gebruikelijk in de manier waarop we voedsel ondernemen,
produceren en beleven.
Door het speelveld te vergroten, kunnen systeemvernieuwers andere
verbanden leggen of bestaande verbanden anders duiden. De link tussen
economie en biologie leggen, maakt het mogelijk om economie als een
levend systeem te begrijpen. Door technologie en natuur gelijkwaardig naast
elkaar te zetten, ontstaat een nieuwe opvatting over wat de natuur kan
zijn. Door deze verbindingen ontstaan als het ware nieuwe wereldbeelden,
waarop systeemvernieuwers hun onderneming grondvesten. Daarmee
veranderen ook de uitgangspunten die gelden voor investeringen, rendement
en de relatie tussen investeerder en investee. Het nieuwe businessmodel,
de manier van investeren en de relatie tussen investeerder en investeren
worden onderwerp van gesprek, onderzoek en vernieuwing. Investeren in
systeemvernieuwing vraagt om een

“INVESTEERDERS DIE
WILLEN BIJDRAGEN AAN
SYSTEEMVERNIEUWING,
WORDT OM EEN ANDERE
MANIER VAN EN KIJK OP
INVESTEREN GEVRAAGD.”

aanvullend waardenonderzoek naast de
due diligence: een ‘we diligence’.
Een we diligence is een gezamenlijk
onderzoek dat het wereldbeeld duidt
dat onder de systeemvernieuwing ligt
en op basis daarvan het alternatieve
businessmodel expliciet maakt.
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Systeemvernieuwers hanteren veelal creatieve businessmodellen, omdat
het bieden van een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging hun
uitgangspunt is. Dat maakt dat naast gangbare elementen als financiële winst,
competitie en efficiency, elementen als samenwerking, geven en delen een
belangrijke(re) rol spelen. Dat brengt andere organisatievormen met zich mee,
ander leiderschap, andere risico’s, andere opbrengsten en vaak een langere
tijdshorizon.
Dit beïnvloedt ook de relatie investeerder/ ondernemer. Waar normaal gezien
de investeerder de norm bepaalt, is dat bij systeemvernieuwende investeringen
vaak niet werkbaar. Het ‘spel’ van systeemvernieuwing is juist om de norm
met betrekking tot bedrijfsdoelstellingen, opbrengsten, maatschappelijke en
ecologische impact, looptijd, rente et cetera, samen uit te vinden.
De onderneming streeft naar het vinden van nieuwe antwoorden op
samenhangende vraagstukken en naar meervoudige opbrengsten en
investeringen. Van zowel ondernemer als investeerder vraagt dat om een
open blik en de bereidheid tot samen stappen nemen, leren en creëren.
Beiden worden uitgedaagd tot een hernieuwde invulling van de manier
van samenwerken, van de relatie en de opbrengsten daarvan voor alle
betrokkenen.

We diligence
Je zou kunnen zeggen dat het veld van systeemvernieuwing een shift
aanmoedigt van de ‘top-down’ houding van investeerder naar ondernemer en
weldoener naar ontvanger, naar een houding van gelijkwaardig partnership.
Een attitude waar elkaar versterken en samen durven ontwikkelen deel van
uitmaakt. Bovenop het bedrijfsmatig belang geldt er een groter gezamenlijk
belang. Zo wordt due diligence: we diligence.
De gebruikelijke due diligence, die de investeerder doet bij de ondernemer,
blijft een belangrijk instrument om de ‘investeerwaardigheid’ van een
onderneming te beoordelen.
Ondernemer en investeerder onderzoeken dus samen en op basis van
gelijkwaardigheid de potentie van inhoud, vorm en relatie van een lange
termijn partnership.
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“BIJ WE DILIGENCE GELDT
BOVENOP HET BEDRIJFSMATIG
BELANG EEN GROTER
GEZAMENLIJK BELANG.”

Een we diligence is per definitie
maatwerk op basis van co-creatie.
Dat hoeft niet te betekenen dat
daarvoor geen handvatten, modellen
of voorbeelden beschikbaar zijn.

De bestaande economische taal en denkkaders helpen niet om nieuwe
economische vormen te herkennen, duiden en begrijpen. Laat staan om de
werkzaamheid en impact ervan te beschrijven of evalueren.
Duiden en waarnemen van vernieuwing vraagt om taal. Zoals Cruijff zei: “Je
gaat het pas zien als je het doorhebt.”71 Je hebt een denkraam nodig om taal te
geven aan, en te duiden wat deze systeemvernieuwers doen en willen bereiken.
Vaak doen de systeemvernieuwers dat zelf, maar soms ook niet. Spontane
initiatieven kunnen zich ontpoppen tot baanbrekende systeemvernieuwers,
soms zich nauwelijks bewust van hun onderliggende uitgangspunten. Om
systeemvernieuwende initiatieven te waarderen (in alle betekenissen van het
woord) is duiding voorwaarde.
Systeemvernieuwers bedenken en bedrijven landbouw op manieren die buiten
de huidige kaders vallen. Ze zijn niet te begrijpen en duiden in de rationele
taal van de economie en wetenschap, en daarmee ook niet te plannen of
voorspelbaar. Zij ontwikkelen gaandeweg nieuwe kennis en taal die nodig zijn
voor hun aanpak, hun bedrijf en hun manieren van ondernemen.
Dat betekent dat investeerders hun afweging niet puur kunnen maken op
basis van de huidige parameters. Elk initiatief kan alleen volledig begrepen en
gewogen worden door het onderliggende wereldbeeld en de organisatorische
en ondernemende principes te duiden.
Natuurlijk gelden in veel gevallen ook delen van de bekende manieren van
wegen en begrijpen. Maar daarnaast is een nieuw denkraam nodig dat helpt
om de waarden van een systeemvernieuwer- en vernieuwing in wording te
waarderen.

71 https://nl.wikipedia.org/wiki/Cruijffiaans
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Due diligence

We diligence

Óver de ander

Met elkaar

Op basis van feiten

Duiden van betekenis

Duiden van verleden, heden en verwachting

Duiden van de transformatie ten opzichte van
verleden, heden en verbeelding van de toekomst

Bewezen doelen

Beoogde waarden

Observerend onderzoek

Dialogiserend onderzoek

Vaststellend onderzoek

Ontwerpend onderzoek

Kwantitatief, vergelijkbare kwaliteiten

Kwalitatief, vergelijkbare subjectiviteit

Een kijkwijzer
Naast due diligence (gebaseerd op het verleden en binnen bestaande kaders)
is een kijkwijzer nodig die de relaties en de systeemvernieuwing duiden op
basis van wat kan ontstaan, of aan het ontstaan is buiten de bestaande kaders.
Dat kan alleen in dialoog, omdat wat je wilt duiden niet tastbaar is. Het betreft
een intentie, een wereldbeeld, meerdere betekenisvolle relaties en werkende
principes. De uitwerking of weerslag daarvan is vaak wel tastbaar. Maar die
alleen duiden is niet voldoende om de systeemvernieuwing die níét tastbaar
is te doorgronden en waarderen. Dat vraagt om samen zoeken en
duiden van het wereldbeeld waarop de onderneming
gefundeerd is.
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Vanuit dat wereldbeeld kan het businessmodel van een systeemvernieuwer
begrepen worden. Zoals due diligence een onderneming begrijpt vanuit
feiten en objectieven, zo duidt we diligence een vernieuwer vanuit een nieuw
wereldbeeld.
We diligence is in eerste instantie een gezamenlijk onderzoek of gesprek dat
het initiatief of de onderneming duidt in termen van speelveldvergroting,
systeemvernieuwing en wereldbeeld. Het begrip wereldbeeld,
wereldbeschouwing of maatschappijbeeld slaat op het algemene idee dat
mensen hebben over de wereld waarin we leven en hoe die wereld zou moeten
zijn. Een wereldbeeld gaat vooraf aan de (wetenschappelijke) waarneming.
Het geeft in zekere zin ‘sturing’ aan de waarneming door deze van een duiding
te voorzien. Wereldbeelden in systeemvernieuwing kenmerken zich door
hun meervoudigheid: ze combineren verschillende werelden zoals natuur en
cultuur, economie en cultuur of natuur en fysieke omgeving.
Vergelijkbaar met due diligence kan een we diligence-onderzoek werken aan
de hand van de standaard businessmodelelementen:
•

Waardepropositie

•

Supply chain

•

Klanten interface

•

Financieel model

In het domein van impact investment voor systeemvernieuwing kun je deze
elementen als volgt herformuleren:
•

Multiple purpose

•

Co-creatie

•

Participatory playing field

•

Levels of impact
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We diligence begint bij een nieuw of samengesteld wereldbeeld, due diligence
bij het bestaande financieel-economische wereldbeeld.
Beide kijken ze naar de elementen van een businessmodel, maar ze definiëren
die verschillend. Op basis daarvan ontstaat het volgende raamwerk:

SAMENGESTELD WERELDBEELD

We
diligence

Due
Diligence

Organisatie
ontwikkeling
principes

Co/re-use
Re-creation
Creating foward

Speelveld ontwikkeling

Impact op systeemvernieuwing

Organiserende
principes

Ontstaan en
design Interactie/
co-creatie
processen

Aard en betekenis
van de (onderling
samenhangende)
relaties

Impact door en in
meshwork
(verweven)

Uitnodiging tot
betekenisvol
meewerken

Toegevoegde
waarde van de
samenstelling

Interactie principes

Impact door
proces

Gedeelde
samengestelde
waarden

Samenstelling
assets

Engagement van
alle verschillende
betrokkenen

Impact door
outcome

MULTIPLE
PURPOSE

CO-CREATIE

PARTICIPATORY
PLAYING FIELD

LEVELS OF
IMPACT

WAARDE
PROPOSITIE

SUPPLY
CHAIN

KLANTEN
INTERFACE

FINANCIEEL/
PROFIT MODEL

Kern aanbod

Kern resources

Klantsegmenten

revenuen

Kernactiviteiten

Waardeketen
design

Klantrelatie

Investerings
strategie

Organisatiestructuur, mensen en
capaciteiten

Productsysteem

Verkoop en communicatiekanalen

Sociale kosten en
opbrengsten

Leiderschap
en visie

Keten positie/
regie

Brand

Ecologische
kosten en
opbrengsten

FINANCIEEL-ECONOMISCH WERELDBEELD
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BIJLAGE: FEITEN EN MYTHES
VAN BIOLOGISCHE LANDBOUW
INVESTEERDERS
De biologische landbouw onderscheidt zich voornamelijk van
de gangbare landbouw door een lagere uitstoot van resten van
gewasbeschermingsmiddelen en het nastreven van een gezonder
bodemleven.72 Biologische boeren kiezen er in plaats van kunstmest,
chemische gewasbeschermingsmiddelen en genetisch gemodificeerde planten
voor om juist de natuurlijke processen zoveel mogelijk te benutten.
Verder voldoen producten die op een biologische manier geproduceerd zijn
aan de EU-regels voor biologische landbouw.7 Deze regels houden in:
•

Producten bestaan voor minimaal 95% uit echte biologische
ingrediënten.

•

De ingrediënten zijn duidelijk traceerbaar.

•

Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

•

Er is geen kunstmest gebruikt.

•

Bij de productie van vlees is rekening gehouden met het dierenwelzijn.

In het algemeen zijn biologische landbouwproducten gemiddeld anderhalf
keer zo duur als producten van gangbare teelt. Deze meerprijs ontstaat door
het verschil in productieproces. Biologische landbouw maakt geen gebruik van
kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de opbrengst
per hectare lager is. Ook is de biologische landbouw arbeidsintensiever. Het
vlees is duurder omdat dieren langer huisvesting nodig hebben, meer ruimte
hebben en biologisch voer krijgen. Volgens de organisatie Milieu Centraal
zijn dit de voornaamste redenen voor het prijsverschil in de supermarkt. Wat
je echter niet in de kostprijs terugziet, zijn de indirecte kosten die gemaakt
72 Planbureau voor de Leefomgeving, Wat zijn de voor- en nadelen van biologische landbouw (2016), Link
73 Voedingscentrum, Europees Biologisch Keurmerk (2016), Link
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worden door de gangbare landbouw. Zo is er bijvoorbeeld becijferd dat de
waterleidingbedrijven jaarlijks zo’n 23 miljoen euro besteden aan het zuiveren
van grond- en oppervlaktewater als gevolg van het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen.74 Deze kosten worden via de belastingen
verhaald op de burger, en zijn (per kilogram product) hoger voor gangbare dan
voor biologische producten.
Bionext stelt dat onderzoek de claim ondersteunt dat biologische landbouw en
voedselproductie de lucht, het water en de bodem veel minder belasten met
bestrijdingsmiddelen dan de gangbare landbouw. Voor een aantal sectoren
is aangetoond dat de stikstofuitspoeling en ammoniakemissie bij biologische
landbouw duidelijk minder is.75 Dat biologische landbouw minder bijdraagt
aan de eutrofiëring van oppervlaktewater, is volgens Bionext bewezen voor
de melkveehouderij. Al met al zijn er duidelijke bewijzen dat de biologische
landbouw op deelgebieden beter presteert dan de gangbare landbouw, waar
het gaat om het milieu. Volgens de WUR bespaart dit de maatschappij nu al 10
miljoen euro per jaar aan waterzuiveringskosten.76
Hieronder zetten we aan de hand van een aantal stellingen de zin en onzin van
de biologische landbouw op een rij.
‘Biologisch geproduceerd voedsel is gezonder’
Britse wetenschappers analyseerden de uitkomsten van 162 onderzoeken
die tussen 1958 en 1998 werden uitgevoerd en in totaal 3.558 vergelijkingen
bevatten tussen biologisch en gewoon voedsel.77 Ze vonden geen verschillen
voor vijftien belangrijke nutriënten. Het enige verschil werd gevonden in
de vetten: biologisch voedsel bevat meer vetten, met name de gezonde,
onverzadigde vetten.

74 Milieu Centraal, Biologisch (2016), Link
75 Bionext, Milieu (2016), Link
76 Resource, Biologische boer bespaart ons tien miljoen (2008), Link
77 Smith-Spangler C, Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic Review
(2012),
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‘’Chemische bestrijdingsmiddelen zijn gevaarlijker dan natuurlijke
bestrijdingsmiddelen’’
Voor velen staat ‘biologisch’ gelijk aan ‘beter’, ‘gezonder’ en ‘veiliger’. Toch
zijn uiteindelijk alle bestrijdingsmiddelen vergif, zelfs middelen die een
natuurlijke oorsprong hebben. De overtuiging dat een bestrijdingsmiddel
beter is alleen maar omdat het biologisch is, is onjuist.78 Veel biologische
bestrijdingsmiddelen zijn krachtige neurotoxinen, die een langzame, pijnlijke
dood veroorzaken. Het effect op mensen is meestal matig, maar populaties
vogels, vissen en nuttige insecten als bijen kunnen worden uitgeroeid als
ze eraan worden blootgesteld. Daarentegen is bij sommige plagen een
behandeling met een synthetisch middel effectiever. Een synthetisch middel
hoeft meestal minder vaak gebruikt te worden om de benodigde bescherming
te bereiken.79 Als natuurlijke bestrijdingsmiddelen op de juiste manier worden
gebruikt, hoeven ze geen gevaar op te leveren. Maar datzelfde geldt voor
synthetische bestrijdingsmiddelen.
‘’Lokaal geproduceerde producten zijn beter voor het milieu’’
‘Voedselkilometers’ moeten tot een minimum beperkt worden, want dat
is beter voor het milieu. Die vuistregel gaat niet altijd op. Brits onderzoek
berekende dat sperziebonen die per vliegtuig worden ingevlogen vanuit
Kenia minder milieubelastend kunnen zijn dan die van een Britse akker. Ook
al is het aantal voedselkilometers naar een Britse consument veel groter, de
productiemethoden in Kenia kunnen minder belastend zijn omdat boeren
daar natuurlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest. Bovendien wordt
het werk met de hand gedaan in plaats van met diesel slurpende tractors. Bij
voedselkilometers moet dus niet alleen gekeken worden naar de kilometers,
maar ook naar de lokale productiemethode.

78 Sensiseeds, Gids voor veilig gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen 2013, Link
79 Sensiseeds, Gids voor veilig gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen 2013, Link
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‘’Alles kan biologisch worden geproduceerd’’
Dit is een zeer omstreden bewering zonder eenduidig antwoord. Het ene
kamp beweert dat om evenveel voedsel te produceren, biologische bedrijven
meer land nodig hebben.80 Als gevolg zou er bij een groeiende vraag naar
biologisch eten meer landbouwgrond in gebruik genomen moeten worden.81
De Amerikaanse schrijver/journalist Michael Pollan, merkt echter op dat een
groot deel van het voedsel, met name in arme landen, zeer inefficiënt wordt
verbouwd. Als al het voedsel in de wereld biologisch zou worden verbouwd,
stijgt volgens hem de opbrengst met vijftig procent. Deens onderzoek gaat
zelfs verder en stelt dat als de hele wereld biologisch zou verbouwen, er
genoeg voedsel voor iedereen zou zijn zonder dat daar extra land voor hoeft
te worden ontgonnen. Wel moeten arme boeren dan toegang hebben tot
voldoende mest. Een andere reden dat biologische landbouw op de langere
termijn mogelijk minder landbouwgrond behoeft, is omdat er minder land
verloren gaat aan uitputting en erosie.

80 Milieu Centraal, Biologisch (2016), Link
81 Trouw, Ralf Bodelier, Biologisch eten is goed fout (2013), Link
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