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INLEIDING
In 2015 hebben we in opdracht van het Ministerie van Economische zaken de betekenis
van stadslandbouw voor de toekomst van het GLB na 2021 verkend. We hebben dit
gedaan door tweemaal een bijeenkomst te organiseren met een breed samengestelde
groep. Dit rapport is gebaseerd op de interviews en gesprekken voorafgaand en tijdens
deze ontwerpsessies.
We hebben gemerkt dat het waardevol is om mensen uit verschillende achtergronden
met elkaar in gesprek te laten gaan. Dat deelnemers het ondanks de verschillen
verrassend eens zijn over de situatie in de landbouw en de oplossingsrichtingen.
Dat betekent dat hier een maatschappelijke trend zichtbaar wordt: een patroon dat
mogelijk het weefsel vormt van onze (toekomstige) voedselstructuren. We zien dit al
op diverse plaatsen werkelijkheid worden: er zijn in Nederland talloze initiatieven voor
voedselcoöperaties, agrarische coöperaties, communities die samen eten inkopen,
(internet)winkels rechtstreeks van de boer naar de consument en initiatieven gericht op
sociale cohesie in steden. Ook zijn er nieuwe denkwijzen gericht op anders verdienen in
de landbouw. Bewegingen waarbij de voedselketen meer ‘van, voor en door iedereen’
wordt. Nu nog kleinschalig, maar als dit op regionale schaal versterkt wordt zal de
economische potentie hiervan zich naar onze mening steeds sterker manifesteren.
Het toenemend bewustzijn rond voedsel en de moeizame inkomenssituatie in de
landbouw stimuleren velen om verder te experimenteren en te innoveren in de
voedselketen. Overal geven mensen op eigen wijze vorm aan een voedselstructuur
waarin we goed omgaan met de bodem die ons voedt, zorgen dat het volhoudbaar is
voor de boer en er verbondenheid is met degene die het eten opeet, opdat we ons allen
gevoed weten. Hoewel de praktijken er heel verschillend uit kunnen zien zitten er in
deze structuren bepaalde waarden die steeds terug komen. Deze waarden hebben we in
verhaal en beeld gebracht.

structuren zodat langzamerhand een antwoord ontstaat op de nijpende (financiële)
situatie in de landbouw.
Op de website van DDW en GLB is dit proces voorlopig te volgen onder de titel ‘de
waarden van een regionale economie – van dichtbij op je bord’
Veel plezier!
Liane Lankreijer (Natuurlijk in je kracht)
Pauline van den Broeke (Can you Imagine)

De tekst en beelden in dit rapport zijn bedoeld voor de beleidsmakers die willen
reflecteren op het landbouw- en voedselbeleid en op zoek zijn naar een blik in mogelijke
robuuste toekomsten. Verder is dit rapport bedoeld voor initiatiefnemers, boeren,
consumenten en andere geïnteresseerden om te laten zien dat er een grotere beweging
gaande is, en je op ideeën te brengen voor de verdere ontwikkeling en verbinding vanuit
jouw werk.
Dit verslag is onze impressie in woord en beeld van wat de deelnemers zien ontstaan
in het voedselsysteem en wat daarvan de betekenis voor (stads)landbouw kan zijn. Het
verslag is dus niet de mening van het Ministerie van Economische zaken.
Wij hopen dat de verhalen en beelden velen inspireren om verder te weven aan deze
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SAMENVATTING
Op basis van de bijeenkomsten en het onderzoek naar waarden zijn circulaire
ontwerpprincipes
voor het voedselsysteem ontwikkeld. Deze ontwerpprincipes vormen
ontwerpp
prin
de basis voor het denken over transitiepaden en het vervolg van het ontwerpproces zelf.

Over het ontwerpproces zelf (people):
•
•

•

Ontwerp vanuit de principes: zeggenschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid, echt
en tastbaar, delen en overvloed.
Organiseer zeggenschap over de ontwikkeling van ons voedsel: Blijf in gesprek
met degenen die nu van onderaf het voedsellandschap veranderen en daarmee
experimenteren, bereid de netwerken uit en ondersteun deze om onderling leren te
versnellen.
Ontwerp in interactie een bestuurlijk model met zeggenschap over voedsel op
verschillende schaalniveaus.

Over het ruimtelijke ontwerp (planet):
•

•

•

•

Soeverein circulair: Ontwerp zodanig dat kringlopen op zo laag mogelijk
schaalniveau gesloten zijn, pas als dat niet kan spring je over naar een hoger
schaalniveau om daar een oplossing te creëren.
Veerkracht: ontwerp meerdere modellen naast elkaar opdat het systeem robuust
is. Gebruik hierbij natuurlijke systeemprincipes: organisatie op het laagste niveau
(cellen), ruimte om te diﬀerentiëren en te specialiseren (cellen en weefsels). Maak
feedbackloops zodat ophopingen en tekorten zichtbaar worden en circulatie op gang
blijft.
Verbinding consument-producent: ontwerp zodanig dat er een relatie is tussen de
vraag en het aanbod op alle schaalniveaus. Dit geldt voor de kwantiteit, dus hoeveel
en waar je produceert. Maar ook voor de kwaliteit: de gezondheidsaspecten die
consumenten beleven, de diversiteit in het aanbod en of mensen grondgebonden
productie belangrijk vinden of niet.
Volhoudbaar: ontwerp zodanig dat ook in de toekomst nog geproduceerd kan
worden.

Over het financieel ontwerp (profit):
•

•
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Regionale economie als basis: ontwerp het financiële systeem zo dat mensen
zelfredzaam zijn, dit ondersteunt hun zeggenschap en gevoel van overvloed.
Zelfredzaam geld is geld dat dienstbaar is aan het onderling verkeer tussen burgers.
Geld dat voor en door burgers is gecreëerd en beheerd.
Ontwerp zodanig dat gronden als collectieve productiemiddelen behandeld worden
en beheerd worden door communities/gemeenschappen die afhankelijk zijn van de
voedselproductie daar.
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PROCES VAN DE VERKENNING
P
Twee b
T
bijeenkomsten
ij
over stadslandbouw en GLB
Het Ministerie van Economische Zaken is geïnteresseerd in nieuwe (economische)
mogelijkheden voor boeren. Ook zoekt het Ministerie naar kansen om het beleid en
het GLB zo in te richten dat gevonden nieuwe mogelijkheden gestimuleerd worden.
Hiervoor heeft het Ministerie van Economische Zaken samen met de gemeente Den
Haag en een 40’tal vernieuwers op 10 april 2015 verkend wat zij voor toekomstwaarde
zien in stadslandbouw/multifunctionele landbouw. Centraal begrip uit deze bijeenkomst
is ‘schaalverfijning’. Na afloop zei een van de deelneemsters:
‘het lijkt wel of hier een heel nieuw voedselsysteem aan het ontstaan is, waar wij hier
getuige van zijn’¹. Dit leidde tot vervolgvragen: Op donderdag 22 oktober is daarom
onder de titel ‘Van dichtbij op je bord’ een ontwerpsessie gehouden ‘Agri meets design in
De Kas’ te Eindhoven.
De sessies vormden onderdeel van een proces, er is immers al het nodige werk gedaan
aan het benoemen van mogelijke toekomsten, de mogelijkheden om stadslandbouw te
verwaarden (rapport LEI) en diverse andere onderzoeken.
Beide bijeenkomsten kenden een brede samenstelling met mensen die
experimenteerden met stadslandbouw op allerlei manieren en schaalniveaus.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten is kort met elke deelnemer gesproken om de focus
van de sessie scherp te krijgen. De namen van de deelnemers staan in de bijlagen 1 en 2.

Vraagstelling
Centrale vraag tijdens de Dutch Design Week was: ‘What if’. De combinatie van
designers, architecten, stedenbouwers, agrarische ondernemers en beleidsmakers
maakte het mogelijk op een andere manier te kijken naar de agrarische inkomensvraag.
Daarom is in de voorbereiding en uitvoering van de ontwerpsessie ‘Van dichtbij op je
bord’ een brede analyse gemaakt van het voedselsysteem en gezocht naar nieuwe
denkmodellen en de verdienmogelijkheden die dan ontstaan. Schaalverfijning, een
regionale economie en (sociale) innovaties in de landbouw, logistiek en de stad zijn dan
onderdeel van de ontwerpopgave. Door scherp te krijgen wat de manier van denken is
in de stadslandbouwinitiatieven wordt ook zichtbaar wat deze manier van denken voor
beleid en het GLB betekent. Als de geldende waarden veranderen leidt dit tot innovatie
in de randen van het systeem. Stadslandbouw is een van die randen. Door de innovatieve
praktijken die nu al ontstaan te bestuderen kunnen we ons nieuwe toekomsten
voorstellen. Als boeren via dergelijke innovatieve waardecreatie hun inkomen veilig
stellen dan verandert daarmee ook de opgave voor het GLB als vangnet.
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Steeds opnieuw is de vraag; hoe komen we tot een volhoudbare agrarische
¹ Het rapport van deze bijeenkomst is: ‘Energiek samenwerken aan onze roots in stadslandbouw’

productiewijze die ingebed is in onze samenleving met de waarden die op dit moment
gelden.

Denklijn ontwerp en innovatie
In het ontwerp van de sessie is gewerkt met Theory U. Deze theorie gaat ervan uit je een
probleem niet kan oplossen op het (schaal)niveau waar het zich voordoet, want dan blijf
je het onbewust herhalen. De methode gaat er vanuit dat je het hele systeem in beeld
moet brengen en vervolgens via de waardepatronen en persoonlijke betrokkenheid tot
nieuwe ontwerpen voor de toekomst kan komen. Dit leidt tot innovatieve experimenten
en prototypes waar mensen zelf aan de slag gaan met wat hen aanspreekt in deze
ontwikkelingen. Zo ontstaat een gezamenlijk cyclisch ontwerpproces dat via trial en error
in de praktijk getoetst en aangepast wordt.
Verder hebben we voor het ontwerpen gehanteerd:
• Ontwerpen = je voorstellen hoe de toekomst er uit zou kunnen zien: ‘what if’.
• Experimenten die nu al gebeuren helpen bij het ‘je voor kunnen stellen’, ze zijn als
het ware prototypes van de toekomst.
• We kunnen leren van het verleden.
• Het systeem dat we nu hebben is niet zomaar ontstaan maar ook niet het enig
mogelijke. Vaak zien we in de menselijke geschiedenis of elders op de wereld andere
gedachten, andere manieren om dingen te organiseren. We zijn in enkele van deze
historische wortels gedoken en gebruiken deze als mogelijkheid om ons een andere
toekomst voor te stellen.
• In de huidige experimenten en de historische verhalen kom je bepaalde waarden
tegen, gedachten over hoe we tegen de wereld en elkaar aan kunnen kijken. Deze
waarden verschuiven in de loop der tijd, we kunnen ergens anders over gaan denken.
De manier waarop we denken over wat we logisch, eerlijk, ‘normaal’ vinden vormt
het sociale weefsel: de manier waarop we met elkaar en de wereld om gaan. De
andere waarden (gedachten) zoals we die vinden in experimenten en historische
verhalen laten een nieuw patroon in ons denken zien. Een nieuw patroon in het
weefsel dat de basis vormt voor onze activiteiten en dus voor het systeem waarin wij
leven. In dit verslag benoemen we daarom expliciet de waarden van het nieuwe dat
al ontstaat, zodat we het kunnen gebruiken voor het ontwerp van een toekomstig
systeem. De gevonden waarden gelden als ontwerpprincipes voor mogelijke
toekomsten.
• Als je je een mogelijke en wenselijke toekomst hebt voorgesteld, is het vervolgens
de vraag hoe je van het ene naar het andere komt: hoe kom je van nu naar daar? Dit
noemen we transitiepaden.

De samenvatting is opgenomen in dit rapport.

•

•

•

•

•

Om te komen tot concrete stappen op transitiepaden hebben we ons voorgesteld
hoe het zou zijn als de waarden toenemen die we zien in experimenten en het
verleden. Wat kan er dan ontstaan als nieuwe patronen ‘gewoon worden’ en wat
voor stappen zijn daarvoor nodig?
We hebben een begin gemaakt met mogelijke transitiepaden door de voorbeelden
en gedachten uit de ontwerpsessie door te trekken en te benoemen als mogelijk
beleid.
Uit de interviews, gesprekken en analyses ontstonden ook innovatieve
denkmodellen over het financiële systeem en de invloed daarvan op het agrarisch
systeem. Dit materiaal is in een epiloog opgenomen. Hier worden denkmodellen en
onderzoeksvragen geformuleerd gericht op het ontwerpen van passende prikkels in
het voedselsysteem en de bijbehorende economie.
Deze denkmodellen leiden tot vervolgvragen voor onderzoek, beleid en GLB.
Ook maken de ontwerpprincipes ontwikkelingen en kansen zichtbaar voor de
maatschappelijke initiatiefnemers en - ondernemers onderling. Zo kunnen deze
in de volgende fase van onderzoek en ontwerp uitgewerkt worden tot prototypes:
op allerlei plekken gaan mensen zelf aan de slag met wat hen aanspreekt in deze
ontwikkelingen. Zo ontstaat een gezamenlijk cyclisch ontwerpproces via trial en
error in de praktijk getoetst en aangepast.
In 2016 zullen de ontwerpprincipes en transitiepaden in samenwerking met de
betrokken agrarische en stedelijke netwerken uitgewerkt worden tot verdere
praktijken en ontwerpen onder andere in onderzoek van LEI.

ONDERDEEL BEELDVERHAAL UIT RAPPORT:
“ENERGIEK SAMENWERKEN AAN ONZE ROOTS IN DE STADSLANDBOUW”
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ENERGIEK SAMEN WERKEN AAN ONZE ROOTS
EN
SCHAALVERFIJNING ALS NOODZAAK VOOR GROEI
SCH
Op 10 april
april kwamen
kwa
ruim 40 mensen samen in Den Haag in de workshop: ‘Energiek
samen werken aan onze roots in stadslandbouw’. Hier is verkend wat er aan het ontstaan
is in ons landbouw- en voedselsysteem en wat de huidige voedselinitiatieven ons
daarover leren. Wat is er aan het veranderen door de opkomst van stadslandbouw?
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van Europa is een belangrijke organisatieen financieringsbron voor de landbouw in Europa. Vraag was hoe stadslandbouw als
opkomende beweging en de toekomst van de landbouw zich tot elkaar verhouden en
of er waarden in de stadslandbouw zijn die in het toekomstige GLB meer ruimte kunnen
krijgen.
Centraal begrip in de workshop was ‘schaalverfijning’. We hebben het heel vaak over
schaalvergroting, zo is ons landbouw- en voedselsysteem na de oorlog groot geworden.
‘Nooit meer honger’ betekende meer productie en zekerstellen van deze productie.
Kunstmest, chemicaliën en schaalvergroting hielpen hierbij. Ondertussen ontstond een
hiermee samenhangende logistiek die voor een uiterst eﬃciënte aanvoer van voeding
naar onze steden zorgt. Onderweg is echter de verbinding tussen de vraag van de
consument en het aanbod van de boer uit beeld verdwenen. Schaalverfijning gaat over
het afstemmen/afstellen van dit grote systeem op de beweging die zich van onderaf
laat zien: allerlei initiatieven, korte ketens, buurtmoestuinieren en nieuwe ondernemers
met lokale producten. Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat ze kleinschalig
zijn, van onderop, vanuit een intrinsieke motivatie door mensen gestart, allemaal
verschillend.
Als je kijkt naar het voedselsysteem als een sociaal systeem dat steeds in beweging
is, dan zouden het denken en doen in deze kleinschalige initiatieven zichtbaar kunnen
maken wat de kiem is van het nieuwe dat aan het ontstaan is. Innovatieve praktijken
wijzen zo naar de acupunctuurpunten in ons systeem. Als je op deze punten gaat
‘prikken’, dat wil zeggen, je beleid aanpast of meer ruimte maakt, dan kunnen deze
innovaties versterken en verbreden, waardoor nieuwe kansen in het hele agrarischeconomische systeem ontstaan.
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De focus in dit verslag richt zich op het in beeld brengen van dit nieuwe. Wetende
dat er een uiterst eﬃciënt systeem van voedselproductie en voorziening bestaat
dat een belangrijke economische factor voor Nederland is. Tegelijkertijd doen zich
ontwikkelingen voor die leiden tot vraagtekens bij de robuustheid van het bestaande
model. Daarom ligt de focus in dit rapport op de vraag: ‘what if’? Wat als er innovatie
plaatsvindt op heel andere gronden en principes dan de innovatie die uitgaat van de
bestaande situatie? Deze focus doet niets af aan het belang en de waarde van het huidige

systeem. Bij het doorontwikkelen van beleid zou het logisch zijn te komen tot een ènèn-verhaal, waarbij beide kanten van de medaille kunnen bijdragen aan een duurzaam,
(economisch) gezond voedselsysteem.
In het rapport ‘ Energiek samen werken aan onze roots in stadslandbouw is voor 7
thema’s geschetst wat we zien ontstaan en welke oplossingsrichtingen daarbij passen.

1. Kennis: toenemende verbinding tussen theoretische kennis en
ervaringskennis uit de praktijk
Door schaalverfijning verandert de vorming en de plaats van kennis. In plaats van
topdown vanuit een kennisinstelling ontstaat kennis als ervaringskennis in de praktijk, op
vele plekken en ‘diﬀundeert’ door de samenleving. Deze kennis is lokaal - hangt samen
met de plek en is ervaringsgericht - het zit ‘vast’ aan de persoon die de kennis vergaarde.
Landbouwinnovaties zijn meer en meer ook sociale innovaties en gaan over meer dan de
landbouwkundige praktijk, bijvoorbeeld het ‘vermerken’ en ‘vermarkten’ van een product
of het bouwen van ketens tussen boer en consument. Dit soort landbouwinnovaties
vinden zowel in de stad als daarbuiten plaats. Daarnaast is de algemene trend in de
maatschappij dat er geen ‘enkelvoudige waarheid’ meer is: In een complex systeem zijn
de samenhangen zo ingewikkeld dat een lineaire en reductionistische redenering “als dit
– dan altijd dat” uiteindelijk niet blijkt te kloppen. Daardoor neemt het belang van lokale
kennis en ervaring toe. Elke situatie is uniek en heeft behoefte aan een unieke kennis- en
ervaringsmix.
Een wetenschappelijk advies bestaat daardoor in de toekomst uit een gelijkwaardige
combinatie van theorie en ervaringskennis. Wetenschap beoefenen wordt: leren
samen met de praktijk, dit kan bijvoorbeeld in netwerken/kenniswerkplaatsen waar
stedelingen/consumenten/marketeers en voedselproducenten elkaar ontmoeten en
van elkaar leren. Meerdere disciplines werken samen in een integrale vraag. Sociale
technieken en systeemdenken zoals (Theory U – Otto Scharmer) worden onderdeel
van de onderzoeksmethodiek, zodat de complexe werkelijkheid meer in samenhang in
beeld blijft in scenario’s en ‘een palet van mogelijkheden’. Wetenschap krijgt de rol om
impliciete kennis ‘uit het veld’, gebaseerd op (onbewuste) ervaringen om te zetten in
expliciete (bewuste) kennis.

2. Logistiek: verbinden van boer en consument op grote en kleine
schaal
Logistiek is in de toekomst geen ‘eenrichtingsverkeer’, maar een slim transportsysteem
van producent en consument dat vraag en aanbod simpel en overzichtelijk verbindt

op verschillende schaalniveaus. Schaalverfijning en robuust wil bij ‘logistiek’ zeggen:
een eﬃciënt systeem om voedsel te bestellen en in de stad te krijgen op een manier
dat de beide uiteinden van de keten er zeggenschap en eigenaarschap in hebben.
Meer en meer zullen consumenten hun vraag bundelen en zullen korte ketens
eﬃciënt en duurzaam worden. In de stad is het systeem daardoor fijnmazig en divers,
bijvoorbeeld in communityshops (coöperatieve winkels met brede buurtfunctie) of
foodcommunities (CSA, pergolamodel). Voor boeren bestaat eveneens een fijnmazig
palet aan mogelijkheden: grootschalig blijven produceren en leveren, al dan niet in
coöperaties. Gericht op streekproducten en consumentenvraag en vaak met meerdere
bedrijfstakken. Wat nieuw is, is de mogelijkheid om (zelfs voor het zaaien) al te weten
wat de consumenten ongeveer willen, waardoor de risico’s afnemen. Ook levert meer
consumentencontact mogelijkheden op voor merkontwikkeling en markten voor
nieuwe producten. Als een GLB meer zou stimuleren om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen dan kan de regionale afzet groeien als onderdeel van een regionale economie
(economische schaalverfijning).

3. Bewustwording en educatie: betekenis geven via de eigen ervaring
Als je zelf met je handen in de grond staat te wroeten en ervaart hoe moeizaam het is
om een mooi kropje sla te produceren dan krijg je vanzelf respect voor de boeren die dit
weten te leveren en tegelijkertijd treedt ook steeds de verwondering op: ‘dit kropje groeit
zomaar uit de aarde’. Dit zijn waarden die ertoe leiden dat mensen vanuit een innerlijk
besluit anders met de rest van hun voedsel omgaan. Van hieruit ontstaat betrokkenheid
bij de voedselproductie: mensen willen weten waar hun voedsel vandaan komt, wie het
geproduceerd heeft. Deze ‘prosument’ wil zich graag laten horen en is op zoek naar
wegen waarlangs hij/zij invloed/medezeggenschap heeft over het voedsel.
Schaalverfijning van voedseleducatie wil zeggen: ‘lokaal zelf meedoen’ gecombineerd
met ‘klassieke’ educatie gericht op informeren en vergaren van kennis. Stadslandbouw
fungeert hier als etalage: zelf ervaren middels stadslandbouw leidt tot bewustwording.

4. Zorg voor elkaar en gezonde voeding uit een gezonde bodem
Stadslandbouw is vaak gezondheidsbevorderend: Buitenlucht, beweging en zorg voor
elkaar zijn belangrijke motivaties voor mensen om deel te nemen aan (buurt)moestuinen
of grootschalige stadslandbouw en leiden tevens tot betere gezondheid. Hier liggen
kansen voor preventieve gezondheidszorg. Meedenken, meedoen en meetellen in een
stadslandbouwproject verdient zich terug op andere plekken (o.a. gezondheid, veiligheid
en geschiktheid voor een baan of directe werkgelegenheid²). Hieruit ontstaat een sense
of urgency van de betekenis van voedsel als onderdeel van een gezonde levensstijl en
gezondheidspreventie. Wat verder kan ontstaan is bewustzijn dat goed zorgen voor de
bodem leidt gezond voedsel en tot toekomstige productiemogelijkheden en daarmee
robuustheid/veerkracht van de landbouw.
² Zie MKBA
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5. Robuust en veerkrachtig systeem: basis voor voedselzekerheid en
zelfredzaamheid
Een robuust en veerkrachtig systeem is volhoudbaar: het kan meebewegen
bij verandering, is ‘weerbaar’ en zorgt ook op lange termijn voor voldoende
voedselproductiecapaciteit van goede kwaliteit. Belangrijk element in het nieuwe dat
wil ontstaan is de behoefte aan zelfredzaamheid en betrokkenheid bij consumenten. De
afhankelijkheid van één of enkele spelers in de retail wordt niet gezien als veerkrachtig³.
Korte ketens zijn ook te interpreteren als de behoefte om voedsel te democratiseren.
Ook is de veerkracht van de Nederlandse landbouw laag door de vatbaarheid voor
ziekten, de grote afhankelijkheid van export markten en gevoeligheid voor imagoschade.
Veerkracht organiseren kan o.a. door diversiteit, regionaal maatwerk in de
voedselproductie en door creatie van feedbackloops, herstelvermogen en onderlinge
samenhang. Bestuurlijk betekent dit het bouwen aan netwerken bottom-up, de
menselijke maat en het denken vanuit maatschappelijke waarden: Landbouw is breder
dan economisch belang en derhalve deden de deelnemers een oproep om meer te
denken als Ministerie van Voedsel.

6. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Het ‘sociaal DNA’ van de boodschap
Wat we zien ontstaan is een nieuw samenspel van voedselketens/-verbindingen
waarin voedsel meer van, voor en door ons allemaal is vanuit gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Een systeem dat de potentie heeft om meer
robuust en veerkrachtig te zijn dan het bestaande systeem doordat de voedselketen
op verschillende schaalniveaus een eigen krachtige vorm heeft gevonden die op elkaar
ingrijpt.
Basis om dit (verder) te laten groeien is een onderzoek naar ons ‘sociaal DNA’: bewust de
nieuwe sociale waarden organiseren in onze systemen. Op alle niveaus: kennis, logistiek,
educatie en gezondheid. Een voedselsysteem dat is van, voor en door degenen die het
voedt.
Zoektocht is hoe we dit bewust organiseren op alle schaalniveaus in onze systemen:
Hoe maken we de kring rond zodat de consument en de boer op een eﬃciënte wijze met
elkaar in contact staan?

Kansen hiervoor:
• Stimuleren van een regionale economie: Economisch vertegenwoordigt de stad
een aanzienlijke vraag. Hier ligt dus in potentie voor boeren via directe vermarkting
een belangrijke economische basis. Op regionaal niveau kunnen stad en ommeland
elkaar nog herkennen/leren kennen. Hier ligt dus de kans om in regionale vraag
en aanbod bij elkaar te brengen. Maak hierbij gebruik van bestaande regionale
netwerken waar landbouw en gemeenten elkaar kunnen vinden in een regio,
bijvoorbeeld Leader of netwerk platteland.
• Veerkracht door feedbackloops: zorg dat agrarische productie verbonden is met de
maatschappelijke waarden zoals: voedselvoorziening, robuustheid en vitale grond/
bodemvruchtbaarheid als basis van onze voedselproductie. Zorg voor de juiste
prikkels in alle beleidskaders (GLB, voedselvisie, grondgebruik, landschapsbeheer,
provinciale beleidskaders).
• Werkwijze daarbij is het (blijven) organiseren van verbindingen tussen initiatieven,
tussen sectoren, tussen stad- en land en tussen groot- en kleinschalig.
Schaalverfijning om de verbindingen te herstellen.
• Organiseer netwerken/wees aanwezig bij netwerken waar verschillende
schaalniveaus met hun praktijkervaring je weer overzicht geven over het systeem
als geheel. Doe dit voor de voedselketen als geheel maar ook per thema: kennis,
logistiek, marketing, educatie en gezondheid(szorg).
• Lokaal: Voeten en handen
• De voeten en handen van het voedselsysteem liggen op het lokale niveau: bij
de boeren, in de steden en je vindt de handen en voeten terug in de praktijk van
initiatieven. Op dit niveau zijn mensen gewoon gestart, door te doen vanuit hun hart.
Wat iedereen daarvan maakt en wat er ontstaat, is afhankelijk van de lokale context,
van de talenten van de initiatiefnemer. Dat is voor iedereen verschillend, dus dit is
het niveau van diﬀerentiatie, experimenteren, lokaal, iedereen op zijn eigen manier.
De basis van het voedselsysteem.
• Stimuleer deze basis door met steden en initiatiefnemers lokale basisstructuren te
ontwikkelen die het voor een zo groot mogelijk deel van de mensen mogelijk maakt
om ‘iets te doen’ met voedsel: organiseer voedsel dichtbij mensen, maak ruimte voor
stadslandbouw, maak het mogelijk korte ketens op te zetten, foodcommunities op
te bouwen. Maak stadslandbouw diverser dan ‘ieder een eigen tuintje’. Weef op deze
manier blijvende structuren die dienen als uitnodiging om na te denken en in actie
te komen rond voedsel en sluit aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Bouw
aan zichtbare stedenbouwkundige structuren die dienen als uitnodiging om zelf in
beweging te komen.

MINDMAP VAN VERSLAG WORKSHOP 10 APRIL
“ENERGIEK SAMENWERKEN AAN ONZE ROOTS IN DE STADSLANDBOUW”
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³ Zie ‘Maak Ruimte’ opgave 11 Voorzie in Voedsel. Dit rapport verscheen in het kader van het jaar van de ruimte.
Hierin is een schema opgenomen van het PBL met de keten van producent naar consument.
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ANALYSE VAN HET VOEDSELSYSTEEM
A
Startvraag voor de ontwerpsessie was: hoe kan in de toekomst een jonge boer een
duurzame op de stad gerichte boerderij starten (ervan uitgaande dat die jonge boer geen
al te grote financiële reserves heeft en ook geen grond in bezit heeft)?
Deze vraag bevat het gehele spectrum van ruimtelijke verbinding stad-land,
schaalverfijning, kostenplaatje agrarisch bedrijf en waardecreatie. In de context van
de samenleving is ‘de landbouw’ bovendien niet alleen een economische sector maar
creëert ‘de landbouw’ ook voedsel, (stads)landschappen, gezondheid, een goede
bodemstructuur, betrokkenheid en bewustheid over het belang van gezond voedsel, en
het wonder van het leven.
Om te begrijpen welke aspecten een rol spelen in het ontwerpen van nieuwe agrarische
productiemodellen in de rand van de stad hebben we daarom het hele systeem in
ogenschouw genomen. We beschrijven hier kort welke factoren wij zien. Al deze factoren
spelen als een soort radertjes op elkaar in en laten het geheel draaien zoals het nu draait.
Voor een nieuw ontwerp zijn al deze radertjes dus van belang.

•
•
•
•
•

•
•
•

Voedsel is de basis
Door de eeuwen heen is voedselproductie altijd een sociaal maatschappelijk proces
geweest. Voedsel is immers de basis van ons bestaan. Zodra we met landbouw genoeg
voedsel konden produceren konden er steden ontstaan. Steden die voor hun voedsel
afhankelijk waren van de voedselproductie om hen heen. Boeren produceerden voedsel,
er was een vorm van transport nodig en er moest voldoende voedsel bewaard worden
om de winter door te komen. Iemand moest deze voorraden beheren en er was een vorm
van verdeling. Vele malen hebben mensen hier grenzen overschreden: hele landschappen
werden verwoest omdat bodems uitgeput werden, velen verhongerden en oorlogen
hadden vaak voedselvoorziening als basis voor het conflict: hetzij direct, hetzij vanwege
toegang tot productiemogelijkheden (vruchtbare grond).

Voedsel is een sociaal proces
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Als sociaal proces heeft voedsel een paar basale kenmerken:
• We hebben wensen en ideeën over voedselzekerheid, in ons eigen land, maar ook
daarbuiten. Er is een verdelingsvraag: men moet zich gevoed weten, anders ontstaat
er sociale onrust (denk bijvoorbeeld aan de bekende handelswijze van Romeinse
keizers: ‘brood en spelen voor het volk’). Door de eeuwen heen wisselde een norm
als ‘eerlijkheid’. Maar voedselzekerheid/voedselverdeling is altijd een vraagstuk
geweest: op zijn minst om sociale onrust en economische schade (minder handel) te
voorkomen. Voedselzekerheid/voedselverdeling is op dit moment een nationaal en

•

een mondiaal vraagstuk dat ons bezig houdt bij het kiezen van voedselstrategieën.
Voor voedselproductie is voldoende grond nodig en die bodem moet ook op de lange
termijn nog in voedsel kunnen voorzien omdat we ervan afhankelijk zijn;
Iemand of meerdere mensen hebben zeggenschap over het gebruik van deze grond;
Er is een fysieke relatie tussen steden en hun ommeland: boeren produceren voedsel
voor stedelingen = stedelingen zijn afhankelijk van boeren.
Het geproduceerde voedsel gaat via een bepaalde keten/logistiek naar de
consument;
De manier waarop we landbouw bedrijven is in principe gebaseerd op de voorkeuren
van mensen: wil je alleen voedsel uit de volle grond of is substraat ook ok? Hoe kijk
je aan tegen dierenwelzijn en het gebruik van gewasbescherming? De omgang met
dierenwelzijn, ziekten en planten heeft consumentenvertrouwen nodig.
Dit is gerelateerd aan visies op gezondheid. Onze opvattingen over wat gezond
voedsel is verschilt door de eeuwen heen;
De manier waarop we landbouw bedrijven heeft invloed op ons klimaat en het
klimaat heeft invloed op de landbouw die we kunnen bedrijven;
De manier waarop we landbouw bedrijven levert een cultuurlandschap op, een
landschap dat we ook gebruiken als open ruimte om te recreëren en dat meer of
minder ecologische waarde heeft. Bovendien heeft het invloed op de naastgelegen
ecologische waarden. Het is zoeken naar de balans tussen productiewaarde voor
voedsel, belevingswaarde voor recreatie en toekomstwaarde/intrinsieke waarde voor
natuur.
Het geheel kent een bestuursvorm die de sociale verhoudingen in deze keten regelt
en tot besluitvorming komt over de toegedeelde ruimte en randvoorwaarden aan de
productie.

Het sociale weefsel
In de beschrijving van bovenstaande factoren in het voedselsysteem ontbreekt nog
het sociale weefsel zelf. De waardesystemen die in een bepaalde periode als normaal
beschouwd worden bepalen hoe de factoren er in de praktijk uit zien. Bijvoorbeeld: als we
andere ideeën krijgen over wat eerlijk is dan gaan we anders om met voedselverdeling.
Als we andere ideeën krijgen over dierenwelzijn dan willen we geen plofkip meer. Eerdere
ideeën over gemeenschappelijk grondbeheer zijn verdwenen ten gunste van privébezit.
Onze samenleving is kortom te zien als een sociaal weefsel. We weven in dit weefsel
steeds nieuwe patronen gebaseerd op onze maatschappelijke discours en handelen. Er
ontstaan steeds nieuwe ideeën over wat goed en juist handelen is. Het waardepatroon is
een manier van denken die de basis vormt voor onze activiteiten en dus voor het systeem
waarin wij leven. Als we kijken naar het huidige weefsel van onze voedselsysteem dan

lijkt het erop dat hier op steeds meer plaatsen rafels ontstaan: plekken waar vraagtekens
gezet worden bij de manier waarop onze voedselvoorziening en de financiering daarvan
nu geregeld is. Er ontstaan –o.a. in de stadslandbouw - plekken waar vanuit heel andere
gedachten wordt gewerkt, dit zijn dus de ‘vindplaatsen’ van nieuwe patronen voor ons
toekomstig sociaal weefsel. In transitietermen heten deze plekken ‘niche’. Maar er zijn
vele benamingen voor: de plekken van het ‘nieuwe normaal’, daar waar ‘omdenken’
normaal is.

WAT IS STADSLANDBOUW?
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DE VN HANTEERT VOOR STADSLANDBOUW EEN NOG RUIMERE DEFINITIE.
STADSLANDBOUW IS: ”EEN INDUSTRIE DIE VOEDSEL EN BRANDSTOF
PRODUCEERT, VERWERKT EN VERKOOPT, VOORNAMELIJK ALS ANTWOORD
OP DE DAGELIJKSE VRAAG VAN CONSUMENTEN IN EEN STAD OF STEDELIJKE
AGGLOMERATIE, OP LAND EN WATER VERSPREID DOOR HET STEDELIJKE EN
STADSNABIJE GEBIED, WAARBIJ INTENSIEVE PRODUCTIEMETHODEN WORDEN
TOEGEPAST, MET GEBRUIKMAKING VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN
STEDELIJK AFVAL, OM EEN DIVERSITEIT AAN GEWASSEN EN VEEHOUDERIJEN TE
KUNNEN REALISEREN.”
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ǛSǨƭǄ
ƣA
P

STADSLANDBOUW IS EEN BEGRIP MET EEN VEELVORMIGE INHOUD EN
VERSCHILLENDE DEFINITIES. BELEIDSMATIG HANTEERT NEDERLAND GEEN
DEFINITIE, MAAR ER ZIJN ER WEL VERSCHILLENDE IN OMLOOP:
“HET VOORTBRENGEN, VERWERKEN EN VERMARKTEN VAN VOEDSEL EN
DAARAAN GERELATEERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN, IN URBANE EN PERIURBANE GEBIEDEN, DAARBIJ GEBRUIKMAKEND VAN STEDELIJKE HULPBRONNEN
EN RESTSTOFFEN” ( PPO/ALTERRA, 2012).

ALS WIJ HET IN DIT RAPPORT HEBBEN OVER STADSLANDBOUW DAN HEBBEN WE
HET DUS OVER EEN BREED SCALA AAN PRODUCTIEMETHODEN.
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RUIMTELIJKE ANALYSE VAN DE OPGAVE - HET SLUITEN VAN KRINGLOPEN EN SCHAALVERFIJNING
Sociale context van de productie
Na de Tweede Wereldoorlog was het adagium in de landbouw ‘nooit meer honger’.
Er werd ingezet op kunstmest en landbouwkundige kennis: de Nederlandse
landbouw floreerde, de productie nam enorm toe. Dit leidde tot zo’n succesvol
landbouwproductiesysteem dat we in Nederland al heel lang geen voedseltekorten meer
kennen. Dus is eten vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat we de landbouw zijn gaan
zien als een economische sector en niet als de basis van onze voedselzekerheid. Wat en
hoe er geproduceerd wordt, wordt vooral bepaald door de wereldmarkt. In de loop van de
tijd zijn ‘landbouw’ en ‘voedsel’ wat los van elkaar komen te staan.
Gevolg hiervan is o.a. dat consumenten zich niet altijd meer herkennen in de wijze
waarop eten wordt geproduceerd en ook nauwelijks weten wat er gebeurd in de keten.
Wat vinden we sociaal aanvaardbare manieren van produceren? En in hoeverre vindt
een consument ‘terroir’ belangrijk, de (smaak)verbinding met de grond waar je eten
uit komt? Mensen hebben allerlei ideeën over de manier waarop voedsel geproduceerd
mag worden en de productie staat dus niet los van de consument. Landbouw =
voedselproductie. Voedselproductie is een sociaal proces en derhalve verbonden met de
omgeving: een voedselsysteem dat is van, voor en door degenen die het voedt.

Schaalverfijning: verbinden van grootschalige landbouw met de kleine
schaal van vernieuwing.
Uit ‘Energiek samenwerken aan onze roots’ kwam als centraal begrip het woord
‘schaalverfijning’ naar voren. Met de schaalvergroting in de agrarische sector en het
tegelijkertijd ontstaan van onze eﬃciënte voedselketen is de verbinding tussen de vraag
en aanbod uit beeld verdwenen. Het is nu òf grootschalig òf kleinschalig. Schaalverfijning
gaat over het afstemmen/afstellen van de grootschalige keten op de beweging die zich
van onderaf laat zien: allerlei initiatieven, korte ketens, buurtmoestuinieren en nieuwe
ondernemers met lokale producten.
Ruimtelijk bestaat het ontwerpen van schaalverfijning uit het creëren van
verbindingsmogelijkheden en ‘tussenvormen’ om een duurzame relatie te laten ontstaan
tussen de stad waar de meeste consumenten wonen, de gebieden waar voedsel
geproduceerd wordt en degenen die het voedsel produceren.
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Een deel van deze vormen zijn al in opbouw, in vele steden zien we stedelingen de vraag
bundelen en in consumentencollectieven ‘de boer op gaan’. Aan de agrarische kant zijn
er enkele koplopers die via ‘marketing en branding’ hun product in een eigen (regionaal)
afzetkanaal weten te vermarkten. De volumestroom is echter nog gering en daardoor
vaak beperkt in zijn economische betekenis. Vraag is dus wat deze volumestroom kan
doen toenemen.

Op regionaal niveau kunnen stad en ommeland elkaar nog herkennen/leren kennen.
Tegelijkertijd is een regio voldoende groot om een robuuste vraag van voldoende volume
en dus afzetmogelijkheid voor de agrarische producenten te creëren. De regio is dus
het niveau om schaalverfijning verder vorm te geven. In de sessie is hierbij de regio
Eindhoven als ondergrond gebruikt.

Samenhang in schaalniveaus
Niet elke regio is geschikt voor elk gewas/product en niet alles wordt in dezelfde regio
geconsumeerd. Vanuit wereldvoedselvoorziening is er ook een grotere schaal om naar
voedselproductie en –logistiek te kijken. Er wordt op dit moment op wereldschaal
voldoende voedsel geproduceerd voor alle wereldburgers, alleen komt dit nog niet
voldoende op de goede plekken terecht, waardoor er dus nog steeds honger heerst.
De ontwerpvraag gaat dus ook over het verbinden van vraag en aanbod op de hogere
schaalniveaus: Wat is op verschillende schaalniveaus een robuuste vorm die op
elkaar ingrijpt? Ook betaalbaarheid van voedsel voor iedereen is onderdeel van dit
verdelingsvraagstuk.
Wat is onze verantwoordelijkheid in Nederland voor de wereld? We hebben zulk
vruchtbaar land en produceren nu zoveel voedsel dat we ons misschien niet teveel
moeten terugtrekken uit de agrarische wereldeconomie. Maar aan de andere kant:
wij gebruiken heel wat hectares land (o.a. voor veevoederproductie en graan) en heel
wat mineralen (fosfaat)vanuit de rest van de wereld. Hoe brengen we de productie in
overeenstemming met de draagkracht van de bodem hier en elders?
Moet NL produceren voor de rest van de wereld, of kan de wereld dat zelf over een aantal
jaar?

Productielocatie: relatie met de bodem
Landbouw is meestal grondgebonden, maar de technologische ontwikkeling is zo ver
dat we in gesloten systemen enorme hoeveelheden voedsel kunnen produceren op
substraat. In hightech polydomes kunnen we overal ter wereld in alle jaargetijden en
met alleen energie van de zon allerlei soorten voedsel produceren, zowel plantaardig
als van dieren. Wanneer we daarbij de hoogte in gaan kan er verticaal helemaal veel van
een oppervlakte grond komen. Hier zien we verschillende trends die deels tegen elkaar
in bewegen. De toenemende technologische mogelijkheden maken ruimte voor nieuwe
productiemethodes en voor transparantie van de productie. Toenemend bewustzijn bij
de consument leidt daarentegen tot controlebehoefte, vragen over dierenwelzijn en een
wens om grondgebonden voedsel te produceren. Ook is er een trend naar ‘puur en echt’
zichtbaar bij de consument.

De aandacht voor de bodem neemt toe. Dit jaar werden veel meer mensen zich bewust
van de bodemproblemen die we ook in Nederland hebben⁴: de mineralenmix van onze
bodems is sterk aan het verarmen door afname van de hoeveelheid humus in de grond.
De mineralen spoelen nog steeds af en zorgen via ons oppervlaktewater een belasting
voor natuurgebieden. De bodemstructuur verdicht zich door zware machines (die
samenhangen met de schaalvergroting). De veenweidegebieden zakken sneller dan ons
lief is en zijn niet klimaatbestendig door de CO2-uitstoot die ze veroorzaken en ook niet
door de lage ligging.

verdienen. Daarbij hebben we in de breedte gekeken: stadslandbouwprojecten, boeren in
de randen van de stad, innovatieve boeren, biologische boeren maar bijvoorbeeld ook de
‘klassieke’ akkerbouw en melkveehouderij.

Herstel van verbinding tussen vraag (consument) en aanbod (producent), tussen stad
en land. Hoe ziet een landbouw eruit die ‘on demand’ produceert? Hoe krijgt verticale
landbouw (los van de bodem, bv. algen en viskweek in een kantoorpand) een plek in de
harten van bewoners en consumenten? Wat kan zo’n nieuw gemengd bedrijf logistiek
bijdragen aan ontwikkeling van korte ketens? Hoe gaan we hier eﬃciënt om met
grondstoﬀen?

Vragen voor de workshop
Als we kijken naar de huidige zoektocht in de landbouw dan gaat het over het
opnieuw leren sluiten van kringlopen en het herstel van verbindingen op meerdere
schaalniveaus. Kringlopen van grondstoﬀen en mineralen zijn door de grootschaligheid
en industrialisatie van de landbouw nu wereldwijde kringlopen die nog niet gesloten zijn.
Dit leidt tot uitputting en ophoping aan de uiteinden van de grondstoﬀenketen.
Hoofdvraag is: Welke ruimtelijke ontwerpen leiden tot een robuuste (volhoudbare)
voedselstructuur?

Subvragen:
•
•

•
•
•

Hoe verandert de sociale context en wat voor criteria stelt zij aan de landbouw/
voedselproductie?
Herstel relatie vraag en aanbod: Hoe versterken we de verbinding tussen degene die
het voedsel produceert en degene die het opeet op regionale schaal en wat is er op
andere schaalniveaus nodig?
Hoe zien scenario’s voor grondgebonden open landbouw en hightech gesloten
verticale landbouw eruit en wat kunnen we hiervan leren?
Hoe krijgen we gesloten grondstoﬀen kringlopen, op welke schaal en in welke
samenhang?
Wat zijn de criteria die de bodem als basisproductiefactor stelt aan een volhoudbaar
agrarisch systeem?

Om antwoord te geven op de vraag hoe boeren hun inkomen in de toekomst kunnen
realiseren hebben we ons verdiept in de wijze waarop boeren op dit moment hun geld
⁴ Jaar van de bodem
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ANALYSE VAN DE FINANCIERING VAN DE LANDBOUW
A
Om antwoord te geven op de vraag hoe boeren hun inkomen in de toekomst kunnen
realiseren hebben we ons verdiept in de wijze waarop boeren op dit moment hun geld
verdienen. Daarbij hebben we in de breedte gekeken: stadslandbouwprojecten, boeren in
de randen van de stad, innovatieve boeren, biologische boeren maar bijvoorbeeld ook de
‘klassieke’ akkerbouw en melkveehouderij.
In een korte video is dit in beeld gebracht. Boeren vertellen wat ze doen en hoe ze de
financiering rond krijgen en we zien hoe een korte keten functioneert. De video ‘Van
dichtbij op je bord’ schetst de diversiteit van de (stads)landbouw op dit moment.
Uit de voorbereidende gesprekken en interviews bleek kort samengevat dat er in de
landbouw maar heel weinig geld wordt verdiend. Er zijn boeren met wie het financieel
goed gaat, grofweg is dat het geval als:
• Er (in de rand van de stad) door middel van recreatie en horeca andere
hoofdinkomsten ontstaan (inkomsten uit andere bronnen)
• Er vrijwilligers meewerken op/in de boerderij(winkel) (hier wordt een deel van de
arbeidskosten niet meegerekend)
• Er inkomsten zijn door zorgpatiënten als dagbesteding mee te laten werken op het
land, (hier komt dus geld uit de zorgsector naar de agrarische sector en worden
arbeidskosten deels niet meegerekend).
• Het bedrijf zich specialiseert in bijzondere teelten en hiervoor andere afzetkanalen
creëert (hier is een andere keten en/of andere vraag gerealiseerd)
• Een bedrijf goedkoop over de grond en middelen kan beschikken omdat de grond al
langer in de familie is of er eigen kapitaal beschikbaar is (hier gaat een deel van de
bedrijfskosten omlaag).
Begrijpelijk dus dat het GLB zich langzamerhand op inkomenssteun is gaan richten,
kennelijk lopen we het risico dat boeren stoppen met boeren omdat er niet van te leven
valt en het dus niet volhoudbaar is. Dat is een risico met gevolgen buiten de agrarische
sector, want we zijn wel afhankelijk van boeren om in ons voedsel te voorzien en boeren
hebben grote invloed op het beheer van de Nederlandse bodems en landschappen.
Ook andere ontwikkelingen in de sector leiden tot vragen over de toekomst: bedrijven
worden steeds groter en kapitaalintensiever, er komen minder boeren, de gemiddelde
leeftijd neemt toe. De revenuen zijn relatief laag ten opzichte van het geïnvesteerde
kapitaal. Dit leidt tot vragen over de structuur van de agrarische bedrijven: wat is een
passende rechtsvorm voor deze bedrijven? Is een familiebedrijf nog wel het juiste sociale
en juridische kader voor agrarische bedrijven?
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Financiële context van de productie
Uit de interviews en deze structuurontwikkelingen dringen zich principiële vragen op:
Hoe kan het dat je geen inkomen kan halen uit een akker vol oogst? Een akker waar
– gezien de voedingsstoﬀen die er geproduceerd worden - velen van kunnen eten?
Waarom wordt deze waarde - gezond voedsel in overvloed - niet omgezet in een gezond
inkomen voor de boer? Hoe zit het dan eigenlijk met waardecreatie en –realisatie in
de agrarische keten? Deze zoektocht leidde tot vragen voor de ontwerpsessie. In een
epiloog zijn verdere bespiegelingen over de financiële aspecten van de voedselproductie
opgenomen. De epiloog dient als basis voor verder onderzoek, vervolggesprekken en om
mogelijkheden voor ‘omdenken’ te schetsen.
Ook op het grotere schaalniveau is het de vraag hoe het komt dat er zo’n scheve
verdeling is tussen de rijke landen in het Noorden en arme landen in het Zuiden en wat
hier de rol is van het heersende financieel economisch model.

Waardecreatie in de keten: vraag en aanbod?
De inkomsten van een agrarisch ondernemer worden enerzijds bepaald door de prijs
die een boer krijgt voor dat wat hij oplevert, anderzijds door de kosten die hij maakt om
dit product te leveren. Bij het nadenken over verdiensten en waardecreatie kan dus aan
beide kanten gekeken worden naar mogelijkheden om tot een beter inkomen te komen.
Economie heeft als uitgangspunt dat (maatschappelijke) meerwaarde die iemand levert
ook terugvloeit naar degene die er moeite voor doet.
In de waardecreatie binnen de agrarische keten lijkt op het eerste gezicht niet zoveel
aan de hand: ieder onderdeel in de keten levert een toegevoegde waarde, dit wordt
uitgedrukt in geld en dit telt uiteindelijk met alle deeltjes op tot een bedrag voor de
consument. De consument schijnt vooral op kostprijs te selecteren, of in ieder geval een
juiste prijs-kwaliteit verhouding te kiezen en zo ontstaat een marktmechanisme van
vraag en aanbod. Vanuit economische logica van vraag en aanbod is er dan kennelijk veel
te veel voedsel waardoor het zo goedkoop kan zijn en de consument het voor het zeggen
heeft? Kennelijk hebben de supermarkten de logistiek extreem eﬃciënt geregeld? Is ons
voedsel daardoor te goedkoop en is er gewoon sprake van overproductie?
In de agrarische keten is de afstand tussen producent en consument groot. Een
consument heeft geen zicht en invloed op de manier waarop de keten georganiseerd
is. Consumenten zijn niet of nauwelijks georganiseerd waardoor zeggenschap over de
voedselproductie laag is. Consumenten zijn gewend geraakt aan het gemak van de
supermarkt en afhankelijk van deze ‘vindplekken’ voor voedsel in de buurt⁵.
⁵ In het boek ‘weg van de supermarkt beschrijf Gerrit Jan Groothedde mooi hoe moeizaam het kan zijn als je zonder
supermarkt wilt leven. Er is alleen met grote moeite een alternatief te creëren.

Aan de producentzijde van de keten gaan we ervan uit dat boeren zelfstandig
ondernemer zijn in het economisch proces. Je kunt hier echter vraagtekens bij plaatsen.
Een zelfstandig ondernemer neemt zelf beslissingen over wat hij produceert, voor
wie etc. etc. In de praktijk produceren boeren voor ‘de wereldmarkt’ en is hun enige
afzetkanaal via enkele grote spelers die met hun contractvormen grote druk uitoefenen
op de wijze van productie. Ook krijgt hij inkomenssteun uit het GLB. Zelfstandig
ondernemer?
Er lijkt op dit moment nauwelijks relatie te zijn tussen de hoeveelheid die een boer
produceert en de vraag van consumenten, in ieder geval is deze relatie voor beide
uiteinden van de keten niet meer zichtbaar of beïnvloedbaar?
De keten lijkt gedomineerd te worden door ondernemingen die een multinationaal
karakter hebben en aandeelhouders gedreven zijn. Zoals we inmiddels regelmatig in
de krant hebben kunnen lezen maakt dit een bedrijf niet altijd stabiel (zogenaamde
sprinkhaanondernemingen kopen graag delen van bedrijven om ze vervolgens door te
verkopen en andere delen af te laten sterven). Een groep aandeelhouders kan op deze
manier enorme invloed hebben op de voedselketen en dat op zich is een reden om te
onderzoeken hoe de agrarische keten weerbaarder/steviger kan worden door meerdere
ketenstructuren te ontwerpen en ontwikkelen. Dergelijke bedrijven onttrekken waarde
aan de voedselketen. Ook speculatie met voedsel maakt de wereldmarkt instabiel.
In de bijeenkomst van 10 april werd onder andere gedeeld dat afhankelijkheid van
één of enkele spelers niet wordt gezien als veerkrachtig en robuust. Dit komt overeen
met de conclusies die de WRR trekt in haar rapport ‘Naar een voedselbeleid’ en de
kabinetsreactie hierop van 30 oktober. Als één van de 5 grote retailers omvalt, kan
dat grote logistieke problemen veroorzaken in de voedselvoorziening en dan zijn daar

velen de dupe van zonder dat ze hier invloed op kunnen hebben. Tegelijkertijd zijn
degenen die de dupe zijn ook degenen die afhankelijk zijn van dit systeem voor hun
voedselvoorziening. Op het moment dat in de voedselproductie de logica van het geld
voorop staat zal er afwenteling blijven op anderen elders en later.
Vanuit dergelijke vraagtekens bij de rol van handelaren en supermarkten, ontwikkelden
vele idealisten initiatieven die de keten weer zelf in de hand nemen: van dichtbij op je
bord, rechtstreeks van de boer naar de consument. Consumenten verenigen zich in
coöperatieve verbanden en kopen samen in bij de boeren uit de buurt. Of de boeren
verenigen zich en regelen hun afzet direct met consumenten uit naburige steden. Een
groot deel van deze initiatieven draait (gedeeltelijk) op vrijwilligers. Het gekke is dat ook
deze initiatieven het nauwelijks financieel kunnen rondbreien.
Onderzoeksvraag is dan of de toegevoegde waarde van een boer voor een consument
nog zichtbaar is en of het geld dat de consument aan die waarde toekent ook
daadwerkelijk bij de boer terecht komt. Kortom: Hoe goed werkt vraag en aanbod tussen
consument en boer? Is er voldoende diﬀerentiatie om weerbaar te zijn? Wordt er geld
(lees: waarde) aan de keten onttrokken?
En is er (wereldwijd) sprake van overproductie?

bron: PBL
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Kosten en investeringen in de landbouw?
Om helder te krijgen hoe het komt dat de gecreëerde meerwaarde door de boer wel of
geen geld oplevert is het ook van belang te kijken naar de invloed van kosten voor grond,
leningen en andere investeringen op de agrarische keten.
Een (stads)boer heeft grond nodig om op te produceren. Meestal heeft hij dus kapitaal
nodig om deze grond te mogen bewerken/bezitten. Het is niet voor niets dat boeren
altijd zeggen: ‘ons geld zit in de grond’. Daarin kan je horen hoeveel (familie)kapitaal er
‘vast’ zit in het bezitten van grond. De gelukkige jonge boer die hier een handige afspraak
over weet te maken binnen de familie kan voor een redelijk bedrag de grond bewerken
en houdt aan zijn oogst nog wat over als inkomen. Degene die nu zonder familiekapitaal
zou willen starten heeft andere productievoorwaarden, evenals de stedeling die een
coöperatie start. Grond is in de stedelijke omgeving extra duur omdat het daar heel lang
gebruikt is als (speculatie)mogelijkheid om (gemeentelijke) inkomsten te verwerven via
grondbezit.
Hetzelfde geldt voor de kapitaalsinvestering in de opstallen en machines: ook hiervoor
leningen bij de bank. Hoe groter de schaal van het bedrijf, hoe hoger de kosten zijn aan
machinepark (of de loonwerker) en opstallen (opslag). De opbrengsten moeten dan dus
verder toenemen per ingezette arbeidseenheid. Dan zijn er nog de uitgaven in (productie
van) diervoeders, gewasbescherming, diergezondheid, diesel, zaai- en plantgoed en
dergelijke.

•
•
•

•

waarde en de gerealiseerde financiële waarde of is deze verbinding verbroken?
Oftewel: Hoe goed werkt vraag en aanbod tussen consument en boer,
Zijn er kosten of andere mechanismen die leiden tot het weglekken van waarde?
Hoe zit het met het bezit en de kosten van het productiemiddel grond – is dit een
problematische factor in de meerwaardecreatie door de agrarische sector? Wat
zijn mogelijkheden om dit anders te organiseren? Is er voldoende toegang tot
landbouwproductiegrond voor nieuwkomers? Bevordert dit innovatie of remt het
innovatie?
Als boeren en consumenten via innovatieve waardecreatie tot een nieuwe relatie van
vraag en aanbod komen, dan verandert daarmee ook de opgave voor het GLB als
inkomensvangnet. Vraag is daarom hoe een toekomstig GLB dienstbaar kan zijn aan
voedselvoorziening (Europa en wereldwijd), wetende dat inkomensondersteuning
moeilijker wordt met de verdere uitbreiding?

STILLS UIT VIDEO “VAN DICHTBIJ OP JE BORD”

Door de grotere schaal neemt de kostprijs per producteenheid af. Zijn we zo eﬃciënt
geworden dat er daardoor voor kleinschalige bedrijven nu geen ruimte meer is? Omdat
er geen marge meer is tussen de kostprijs van de productie en de prijs die de consument
betaalt?

Vragen voor de workshop
Vanuit voedselzekerheid en agrarisch inkomen is de hoofdvraag:
Welke financieel-economische ontwerpen leiden tot een robuuste (volhoudbare)
voedselstructuur met voldoende weerbaarheid/diﬀerentiatie? Onafhankelijk en met
voldoende waardering voor de agrarische productie, opdat er ook in de toekomst nog
boeren zijn.
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Na de analyse vloeien hieruit de volgende subvragen voort:
Wat is de bestaansgrond van een agrarisch ondernemer: welke maatschappelijke
waarde(n) levert hij/zij?
• Waard-ering: Komt het geld van maatschappij/consumenten ook in voldoende
mate bij de boer terecht? Is hier - net als bij de grondstoﬀenketen - sprake van een
ophoping/uitputting in de keten? Is er nog een verbinding tussen de toegekende
Leo, tuintherapeut Pluk!tuin Parnassia

Paul, tuinder Boeregoed

Krispijn van den Dries, biologische boer

Wichert, therapeut, BuitenLeeft Delft

Margriet Knopse, BuitenLeeft Delft

stadsboer Elemman Musa, Den Haag

Stijn Brakkee, meedenker daktuin Rotterdam Marijtje Mulder, Proeftuin Delft
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STRIPVERHAAL OVER WAARDE(N) IN DE VOEDSELKETEN
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VAN DICHTBIJ OP JE BORD: UITKOMSTEN
Het was druk in De Kas op 22 oktober, met 25 ontwerpers, beleidsmedewerkers en
boeren. Het doel was ontwerpprincipes te verzamelen voor een vervolg. Agri meets
design was hier letterlijk aan de orde en de deelnemers waren na afloop enthousiast.
‘Het was leuk omdat er echt anders gekeken werd naar mogelijke toekomsten voor
agrarische ondernemers.’
‘De diversiteit van de groep sprak mij vooral erg aan. En ik denk dat er echt wel zaadjes
zijn gelegd. Voor het nationale schaalniveau, maar misschien ook wel op kleinere schaal.’
‘De sessie was erg inspirerend. Ik heb mensen leren kennen die ik nog niet kende en ik
heb bijgepraat met mensen die ik al een tijd niet gesproken had. Ik vond dat het jullie
goed gelukt was om divers publiek te laten aanschuiven bij de sessie. Natuurlijk ben ik
erg benieuwd naar het vervolg. Wat zijn de plannen?’
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Als start van de sessie is de video ‘van dichtbij op je bord’ getoond. Hierin wordt in beeld
gebracht hoe er verdiend wordt in (stads)landbouw. Naar aanleiding hiervan is gesproken
over de vraag ‘wat vraagt volgens jou/jullie aandacht?’
• Bewustwording over de hele keten en neem iedereen uit die keten daarin mee.
• Het verdelingsvraagstuk: we moeten betaalbaarheid en beschikbaarheid van voedsel
centraal stellen.
• Terug naar eigen verantwoordelijkheid: Het heft in handen nemen en samen een
nieuw systeem opbouwen. Het gaat erom (bestaans)zekerheid te creëren: denk
bijvoorbeeld aan pensioen uitbetalen in voedsel. Alles moet opnieuw bekeken
worden nu de maatschappij in een grote transitie is.
• Dit vraagt andere organisatievormen en andere regels, andere systemen en compact
produceren: ‘ we moeten voedselproductie uit de economische kringloop halen’
• In de toekomst organiseren dat we meer zelf en worden we gemeenschappelijk
verantwoordelijk voor sociale zorg, minerale zorg en zorg voor de bodem.
• De factor tijd: het herstel van de bodem duurt 30 tot 50 jaar. Je hebt ook tijd nodig
om te denken over vernieuwing.
• Het gaat om moeten, willen, kunnen: het moet zo leuk zijn dat iedereen er zin in
heeft.
• Het is nu tijd om verbinding te zoeken/creëren zodat we de 10% gaan halen (10% is
de kritische massa voor veranderingen). Ook tussen overheden meer verbinding: elke
gemeente vindt zijn eigen wiel uit. Dit moet gekoppeld worden aan de provincies.
• Pioniers zijn vaak eenlingen, maar de eenlingen van nu zijn wel bereid om hun kennis
te delen.
• Jezelf ontwikkelen is voor velen een belangrijke basis voor persoonlijk geluk/
zingeving, daardoor zie je ook steeds meer voedselbewustzijn en initiatief voor ‘zelf
regelen’.

•

Wat is er nodig om de succesvolle niches van dit moment op te schalen?

Vervolgens is gewerkt met forecasting: deelnemers hebben een blik in de toekomst
geworpen door middel van een visualisatie. Een compilatie van de beelden: Boer als
marketeer, parttime, trots, een erf vol blije betrokken mensen, veel verschillende
gewassen, multifunctioneel en gemengd, Cirkels van waarde en waardebeleving,
Voedselproductie op substraat onder glas, Voedsel uit een zakje. Deze beelden vormden
de inspiratiebron voor het verdere ontwerp aan twee tafels: Ruimtelijk denken in
kringlopen en Financiering van waardecreatie.

Ontwerpen aan ruimte voor kringlopen
Bij schaalverfijning en het sluiten van kringlopen is een van de ontwerpopgaven om te
produceren op plekken die daarvoor geschikt zijn: wat is nodig en wat zijn dan de meest
gunstige omstandigheden? Hoeveel ruimte heb je nodig om te produceren dicht bij de
consument? Wat kan op daken, in hightech verticale landbouw? Als je verticaal gaat
produceren voor de stad, dan kan dit ook nabij de stad (snelwegen, knooppunten). Dit is
in twee scenario’s uitgewerkt tot ontwerpopgaven voor de toekomst: hightech landbouw
in de stad en grondgebonden bij de stad.
Hightech verticaal
Als je hightech gaat produceren in de stad, bijvoorbeeld vleesproductie in torens of
gewassen in een polydome, dan kan dat heel eﬃciënt zijn omdat je de grondstoﬀen laat
circuleren, de logistiek heel eﬃciënt kan zijn, er een ‘supply on demand’ kan ontstaan
en er korte aanvoer en afvoermogelijk is. Daarbij ontstaan tegelijkertijd nieuwe sociale
opgaven: hoe is de acceptatie van deze techniek, wat vinden mensen van eten dat niet uit
de grond komt maar van substraat en hoe beleven ze de omgang met dieren in dergelijke
hightech-omgevingen?
Grondgebonden
Hierbij is gekeken wat de consequenties zijn als de trends zich doorzetten: Wat als de
grond van iedereen is en er is ruilhandel?
Er zijn al voorbeelden van boerderijen die een deel van dit experiment uitvoeren: Bij de
Eemlandhoeve werken ze in een stichting, daar is het vermogen losgekoppeld van de
boerderij als bedrijf. Iedereen werkt in dienst van de stichting. Daardoor functioneert de
stichting als een soort landheer. De boer is als een pachter in dienst. Ook de coöperatie
Wilhelminapolder werkt met het loskoppelen van de productiemiddelen (van coöperatie)
en de arbeid.
Deelnemers wijzen erop dat een boer ook zijn vrijheid wil behouden en niet zit te
wachten op al die drukte (betrokken consumenten) op zijn land. Vraag is dus hoe de

relatie met de gemeenschap/community waar je voor produceert eruit ziet.
Stel: iedereen koopt 1m2 grond zodat het weer een publiek goed is en de boer
produceert naar vraag, wat voor afspraken heb je dan verder nodig? Hierbij denken
de deelnemers aan: zorgen dat er geen projectontwikkelaars met grond speculeren,
niet denken vanuit winst, een platte organisatie – een andere democratie?, vaste
prijsafspraken? en veel eigen verantwoordelijkheid. Vraag is hoe we omgaan met
collectieve zaken? Zijn de milieunormen dan ook van iedereen? Als iedereen voor zijn
eigen eten zorgt, wie zorgt er dan nog voor de natuur?
Welke gebied (stuk land) koop je dan als wijk? Hoe organiseer je dat? Zou deze
ontwikkeling een tijdperk worden van nieuwe ruilverkaveling?
Kringlopen sluiten op nieuw gemengd bedrijf
Interessant is het nieuw gemengd bedrijf met een gesloten kringloop. Daar wordt
akkerbouw/groenteteelt én veeteelt bedreven in symbiose met elkaar. Dit kan zowel in
verticale in de stad gelegen bedrijven als grondgebonden buiten de stad.
Welk deel is grondgebonden – horizontaal? Welke afstand van de stad is passend voor
een korte keten en voor welk product? Wat voor mixvormen ontstaan hieruit: periurbaan, inter-urbaan en intra-urbaan?
Wat voor logistiek heb je dan en is er al aan het ontstaan in andere sectoren? Als je
voor voedselvoorziening gaat denken vanuit ‘supply on demand’ en ‘smart grid’ zoals
die bestaan in respectievelijk logistiek en energievoorziening dan ontstaan nieuwe
ontwerpen met andere logistiek mogelijkheden. De infrastructuur van nu kan heel anders
zijn dan de infra in de toekomst.

Ontwerpen aan financiering voor waardecreatie
Bij het ontwerpen aan de financiering van waardecreatie in de agrarische keten
ontstond een principieel gesprek over de werking van geld in de maatschappij. Er werd
bijvoorbeeld opgemerkt: ’ geld heeft ons welvaart gebracht, maar geen welzijn. Wat als
we geluk weer centraal zouden stellen?’ Dit riep ook de vraag op of geld nog functioneert
als ruilmiddel of dat geld een doel op zich is geworden en wie hier aan het stuur zit.
Benadrukt werd dat er meer waarden zijn dan geld, bijvoorbeeld het verrichten van
zinvolle arbeid, gezondheid en geluk en dat je het ontwerp van je economie/financiering
hier ook op zou moeten richten. Naast ‘je goed gevoed weten’ (de basis) moet
stadslandbouw ook andere waarden opleveren.
Omdenken
Deze gedachtegang leidt tot een geheel andere kijk op werk, waardecreatie en de
economie. Enkele deelnemers beschreven: ’ Ik heb geen vrije tijd, dat heb je alleen als je
werkt’. ‘Ik doe dingen omdat ik ze zinvol, belangrijk en leuk vind en daar leef ik van’. Deze
mensen denken niet in ‘banen’, maar denken in ‘bijdragen aan’. Zij verdienen wel geld,
maar dat staat niet voorop, wat voorop staat is dat ze hun leven op een bepaalde manier
willen leven. Ze zien daarbij ook andere mogelijkheden om in hun levensonderhoud te

voorzien, bijvoorbeeld via initiatieven als Timebank, LETS en dergelijke. Dit zijn tevens
de mensen die hun auto en spullen delen (Mywheels en Peerby), of op elkaars kinderen
passen waardoor hun levensstandaard niet verlaagt maar de kosten daarvan wel.
Vanuit deze levenshouding werd opgemerkt dat het vooral de kunst is om op deze wijze
te durven leven. Als meer mensen zich zo vrij zouden voelen dan zouden er meer mensen
bezig zijn met voedsel en stadslandbouw. Er ontstaat dan tijd voor voedsel productie,
onderlinge zorg en coöperatieve activiteiten. Daarvoor is nodig dat ze meer zekerheid
hebben over hun levensonderhoud. Voedsel en stadslandbouw leiden voor sommigen
dus tot ‘omdenken’: bewustzijn gericht op zingeving en geluk. De consequenties van dit
omdenken hebben we in de epiloog ‘denken in overvloed’ verder verkend.
Deels hebben we gewoon geld nodig: ‘het is handiger om met geld als ruilwaarde te
werken dan met kippen’. Daarbij is wel de vraag hoe we weer zelf verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor ons leven: de bank, de energiemaatschappij, de zorg: alles
wordt voor me geregeld, maar hoe kan ik hier weer meer zelf zeggenschap en
verantwoordelijkheid in nemen? Het ontwerpen en denken in communities die onderling
delen, ruilen en voor elkaar zorgen is dan een aantrekkelijk beeld. Niet iedereen is en wil
hetzelfde, het is dus belangrijk om op veel verschillende manieren van (stads)landbouw
te ontwikkelen.
Grond
Voor de (stads)landbouw is het hebben van toegang tot grond belangrijk. Hoe kunnen we
de grond vrij beschikbaar maken om te beheren voor (toekomstige) voedselproductie?
Kunnen gemeenten hier een rol in spelen? Het woord ‘Gemeente’ is gebaseerd op de
Meente, historisch de gemeenschappelijke grond voor voedsel. Hoe zou het zijn als we
grond weer beschouwen en behandelen als ‘Common’, onder het motto: ‘De grond is van
ons allemaal’?
Vraag en aanbod
De huidige markt van vraag en aanbod is te afstandelijk: Bij wie klaag je, als je eten
niet lekker is? Dat zou bij de boer moeten zijn, maar door de huidige afstand is dat de
detailhandel/supermarkt. Door regionaal te produceren, korte ketens kan hier weer een
meer directe relatie ontstaan en weet de boer tenminste ook wat een consument echt
wil. Een boer kan zich niet meer afsluiten op zijn erf, er is een verantwoordelijkheid van
zowel de boer als de consument om te verbinden/ontmoeten.
Welke partijen kunnen een verbindende rol spelen, katalyseren, hoe gaan we naar die
10% om een omslag te bewerkstelligen? De verandering zou zo leuk moeten zijn dat
de energie groeit. Er is twijfel over het GLB: de huidige peilers van het GLB stimuleren
diﬀerentiatie en korte ketens niet.
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CIRCULAIR ONTWERPEN
C
Op basis van de ontwerpsessie in de Dutch Design Week hebben we gekeken naar de
manier waarop de waarden nu al aan het verschuiven zijn. Opvallend hierin is dat meer
en meer gezocht wordt naar manieren om kringlopen weer te sluiten. Daarom hebben
we circulair denken als basis genomen voor het ontwerp van een volhoudbare/robuuste
toekomst.
In de huidige experimenten zie je de innovatie die aan de randen van het huidige
systeem al plaatsvindt. Hoe zou de (verre) toekomst - rond 2060 – eruit zien als deze
experimenten toenemen en gangbaar zijn? Wat vinden we dan normaal? Door daarbij te
kijken naar het verleden en de historische verhalen krijgen we zicht op het toekomstig
sociale weefsel. Op basis hiervan kunnen principes voor de verdere ontwerpen benoemd
worden en enkele mogelijke stappen om deze volhoudbare toekomst dichterbij te
brengen. Om de complexiteit hiervan enigszins te beperken hebben we het geheel
beschreven in de vorm van 3 circulaire ontwerpen:
1. Ruimtelijk-fysieke cirkel (planet): ontwerp gesloten kringlopen voor aan- en
afvoer van grondstoﬀen. Wat voor ruimtegebruik hoort hierbij op verschillende
schaalniveaus?
2. Financiële circulatie (profit): hoe kan geldcirculatie de waardecreatie ondersteunen
en uitdrukken.? Hoe stroomt geld door het systeem, waar komt het vandaan, waar
gaat het naartoe, waar en wie voegt waarde toe?
3. Cirkels van waarden (people): hoe ziet een circulair waardensysteem eruit, waarin
mensen dingen voor elkaar doen en zaken met elkaar delen? Waarin mensen- zoals
in een kring- meer op gelijke wijze met elkaar verbonden zijn? Welke waarden heeft
een circulair sociaal weefsel?

1. Een ruimtelijk systeem om stad-landverbindingen en
grondstoﬀencirculatie te herstellen
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In de bijeenkomst op 22 oktober hebben we ontworpen aan een circulair systeem om
fysieke verbindingen te herstellen. Daarbij hebben we steeds het begrip schaalverfijning
in het achterhoofd gehad. Het gaat immers niet om ‘cirkels op kleine schaal’ vs. cirkels op
grote schaal, maar om het verbinden van deze schaalniveaus. Kunst is dus om op ieder
schaalniveaus een eigen krachtige vorm te laten ontstaan die op elkaar ingrijpt. We zien

daarbij al diverse cirkels ontstaan:
a. Lokale productie voor een lokale ‘markt’- zelfoogsttuinen, CSA’s, groentetassen en
de lokale boerenmarkten komen op. Hier wordt de consument weer betrokken bij
het boeren en de plaats waar de gewassen groeien. De verbinding tussen stad en
ommeland herstelt zich, men wordt zich opnieuw bewust van de afhankelijkheid:
‘ik weet waar mijn eten groeit en wie het verzorgt’. Nu zie je dit nog alleen op kleine
schaal en meestal gericht op groenten.
b. Een heel andere cirkel is de lokale hightech-cirkel: een gesloten productiesysteem
waar op grote schaal, maar vertikaal, dichtbij of in de stad voedsel wordt
geproduceerd. Bijvoorbeeld LED-licht gesloten systeem van algenkweek
gecombineerd met visproductie (aquaponics). Grondstoﬀen (substraat, meststoﬀen)
worden hier deels nog internationaal aangevoerd, afname is lokaal.
c. Op regionale schaal zie je cirkels ontstaan van gezamenlijke marketing door boeren,
nieuwe coöperaties komen tot leven, cirkels met een bepaalde economische
zelfstandigheid en robuustheid, de relaties zijn niet meer 1 op 1, maar via coöperaties
en consumentenverbanden. In de steden zie je korte keten initiatieven waarin de
consumenten hun vraag bundelen waardoor ze ook echt eﬃciënt en op redelijk grote
schaal afzet van boeren garanderen. Op schaalniveau van 1 winkel worden al lokale
teeltafspraken gemaakt, de eerste teeltafspraken op schaalniveau van een regio
hangen in de lucht.
d. Landelijk zie je dat er in toenemende mate wordt nagedacht over
voedselvoorziening en voedselzekerheid. Eind 2015 verscheen een eerste landelijke
voedselvisie⁶. Op lokaal niveau gingen een zevental steden voor met een lokale
voedselstrategie.
e. Internationaal is er in Milaan ter afsluiting van de WorldExpo een Urban Food Pact
afgesloten met meer dan honderd steden.
f. Voedselzekerheid is al sinds het begin een van de belangrijkste doelen voor het GLB.
Hieronder wordt zowel zekerheid in voedselvoorziening wereldwijd, als zekerheid
in voedselvoorziening binnen de EU verstaan, evenals zekerheid voor arme EUconsumenten.
Als we kijken naar het verleden dan zien we dat gemengde bedrijven tot redelijk recent
nog heel gebruikelijk waren. Op de boerderij was bijvoorbeeld ook vaak een varken: het
varken at het groenafval, werd vetgemest en in november geslacht voor consumptie
op de boerderij. Mest van het varken voedde het land. De kringloop was op het erf,
alles werd gebruikt en hergebruikt. Ook was de fysieke relatie met de stad lange tijd
heel vanzelfsprekend: eeuwenlang verkochten boeren hun waren op de markt in de
stad. Inwoners van de stad kochten hun eten op de markt en leefden op die manier
⁶ kabinetsreactie op het WRR rapport is 30 oktober verschenen: Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel

vanzelf met de seizoenen mee. De opkomst van de trein en andere vervoermiddelen,
de mogelijkheden om voedsel langer te bewaren als conserven en de hiermee
samenhangende opkomst van de supermarkt creëerden een langzaam steeds grotere
fysieke afstand tussen de consument en de producent. Vanuit het adagium nooit meer
honger introduceerde men kunstmest in Nederland, zodat boeren niet alleen afhankelijk
waren van dierlijke mest. Ook kon grootschalige veeteelt ontstaan door zandgrond
met (kunst)mest geschikt te maken voor productie. En de ligging van Nederland aan
zee maakte het mogelijk om grote hoeveelheden veevoer goedkoop uit het (verre)
buitenland te halen. Dit had ook grote gevolgen voor de manier waarop geteeld werd:
minder gewassen, eﬃciënter en minder wisselteelt. Meer gewasbeschermingsmiddelen:
fijn om misoogsten te voorkomen, minder fijn omdat de focus ‘goed voor de bodem
zorgen’ naar de achtergrond verdween. Het lineaire economische denken over de
landbouw versterkte zichzelf: iedereen deed aan specialisatie en schaalvergroting,
de kloof groeide. Inmiddels raken grondstoﬀen aan het ene einde van de keten op en
hopen ze zich aan het andere einde op (bv. fosfaat). Door deze ontwikkelingen is de
grondstoﬀenkring verbroken.
Binnen het vaak feodale systeem ontstond in het verleden ook een systeem van
commons: gemeenschappelijke (weide)gronden. Den Haag is bijvoorbeeld oorspronkelijk
een ‘geest’dorp geweest. Een dorpsgemeenschap gelegen rond een gemeenschappelijke
geest. Dit kom je op vele plaatsen in Nederland nog tegen in de plaatsnamen. Ook
‘meentes’ waren dergelijke gemeenschappelijke plaatsen. Hoewel het regelmatig mis
ging met het beheer van deze commons (onze heidelandschappen zijn daar het bewijs
van, want ontstonden uit overbegrazing door schapen) kon het regelmatig ook goed
gaan: zolang er genoeg onderlinge afhankelijkheden zijn in een gemeenschap is een
gemeenschap prima in staat om gezamenlijk afspraken te maken en te handhaven op
een gemeenschappelijk stuk grond⁷.
Als we doorredeneren vanuit de huidige circulaire ontwikkelingen en de mogelijkheden
uit het verleden dan zien we in de toekomst:
• Cirkels in cirkels ontstaan: lokale communities die samen hun voedsel inkopen en
betrokken zijn bij de productie, regionale cirkels die vraag en aanbod afstemmen en
de linking pin zijn naar de voedselvoorziening vanuit (inter)nationale contexten;
• Gemengde bedrijven verder opkomen, zowel in de hightech als in de grondgebonden
open landbouw. Dit is immers een manier om grondstoﬀenkringlopen te sluiten:
enerzijds door dierlijke en plantaardige productie weer te koppelen, anderzijds door
bundeling van grondstoﬀenstromen.
• Er ontstaan veel meer coöperaties van consumenten. De infrastructuur past zich
hierop aan: door slimme ICT wordt oogst van de boer net zo eﬃciënt opgehaald als
nu door de grote retailers, maar deze vrachtwagens rijden via regionale en lokale
voedselhubs naar de klant. Er zijn lokale bezorgdiensten, maar je kunt ook je eten
ophalen bij jou in de buurt: op kantoor en in wijklocaties. Aan de randen van de stad

⁷ J.W. van der Schans, Governance of marine resources; conceptual clarifications and two case studies.
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zijn hiervoor overslagcentra waar verschillende stromen gecombineerd worden en
op schone kleinschalige vervoermiddelen overgeladen.
De vraag wordt zo scherp dat er ‘on demand’ geleverd wordt, er zijn teeltafspraken
waardoor de overproductie enorm beperkt is en de seizoenen voor seizoensgroenten
verlengd. Er zijn een soort teeltafspraken zodat de boer weet wat wanneer afgezet
kan worden, overschotten verdwijnen en hiervoor in de plaats komt een veel ruimer
assortiment van teelten, dit maakt wisselteelt mogelijk en daardoor is het ook
eenvoudiger de bodems goed te verzorgen.
De teelt is sociaal geaccepteerd doordat consumenten samen met boeren,
onderzoekers en ketenpartners deelnemen in lokale en regionale voedselteams.
Deze teams zijn de beheerders van de regionale voedselkring. Hierboven bestaat
een nationaal voedselzekerheidsteam dat zicht houdt op de robuustheid en
weerbaarheid van het nationale voedselsysteem in relatie tot wereldontwikkelingen.
Dit kijkt naar feedbackloops, herstelvermogen en onderlinge samenhang.
Het fysieke eigendom van de gronden rond de steden verandert; een deel van de
gronden zijn in bezit van de stad: net als in het verleden wordt hier geboerd voor de
stad: niet meer als horige voor een hongerloontje, maar als partner in een maatschap
met de stad. De boer kan hierdoor veel meer op de lange termijn boeren: hij wordt
weer bodemverzorger en weet voor wie hij produceert.

2. Een
E circulair
i l i financieel
i l systeem
t
voor waarde(n)vol voedsel
In de sessie op 22 oktober hebben we een begin gemaakt met het verkennen van de
impact van het financiële systeem op het agrarische productiesysteem. Dit leidde tot
vragen over grondbezit, de afstand tussen vraag en aanbod en de sturende rol van geld
in de voedselproductie. Zoektocht voor een circulair financieel systeem richt zich dus
op modellen/ontwerpen die zowel het beheer van de grond/bodem/productiefactoren
veilig stellen voor de lange termijn als het mogelijk maken om onderling goederen en
diensten te kunnen ruilen en daarmee de meerwaarde van die goederen en diensten uit
te drukken.
Wat we nu zien in de experimentele setting rond korte ketens is dat er tendensen zijn om
de financiën te ontvlechten van de landbouwproductie:
a. Er ontstaan diverse initiatieven voor gemeenschappelijk grondbezit en
grondonderhoud, consumenten kopen grond vrij en brengen dat onder in
Stichtingen die de grond voor de toekomst veilig stellen, bijvoorbeeld bij Land
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of Seattle (Lazuur), Stichting grondbeheer biologische landbouw. Hier wordt
geëxperimenteerd met collectief grondbezit om aan de ene kant te waarborgen
dat die grond ook in de toekomst nog bruikbaar is als landbouwgrond (lees:
voedselproductiegrond), maar aan de andere kant om boeren te ontlasten van
de kosten die ze moeten opbrengen om de grond te mogen bewerken. Ook
coöperatieve boerderijen/stichtingsboerderijen ontkoppelen het bezit van de grond
(bij coöperatie/stichting) juridisch van de productie en het inkomen van de boer.
b. Consumenten betalen het inkomen van een boer in CSA-achtige constructies, zoals
bij Herenboeren⁸.
c. Er wordt vanuit verschillende initiatieven gewerkt aan nieuwe banken: De Blije B,
een nieuwe bank zonder rente in combinatie met andere ruilmiddelen dan de Euro.
Het initiatief Ons Geld.nu vraagt om banken die van de overheid zijn en heeft daar
begin oktober een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over gevoerd. Verder
zijn diverse initiatieven om met eigen ruilgeld een lokale economie op te zetten,
bijvoorbeeld via LETS, DAM en Timebank.
Als we kijken naar het verleden dan zien we:
Voordat het geld zoals we het nu kennen bestond, werden er vaak meerdere ruilmiddelen
naast elkaar gebruikt, er was dus zowel ruilhandel als geld. Ook werden mensen
uitbetaald in graan. Graan werd wel centraal opgeslagen, als een soort bank, maar de
eigenschap van graan is dat het gewicht verliest naar mate je het langer bewaard. Het
graan verloor dus zijn waarde en dat was een reden om het gewoon te gebruiken en te
verhandelen in plaats van te bewaren en lang op te potten. Graangeld circuleerde tot
het werd opgegeten. Op een gegeven moment ontstond er deels tegelijkertijd met het
graangeld ook goudgeld: goud was schaars en waardevast. Hier ontstond al vrij vroeg
een ruilsysteem met rente. Doordat rente per definitie de gewoonte heeft van mensen
met minder geld naar mensen met meer geld toe te stromen leidt het er al snel toe dat
het goud zich bij een kleine groep rijken ophoopt en dus verwerd goudgeld tot in goud
gecondenseerde macht. Bovendien leidt rente ertoe dat er steeds nieuwe investeringen
gedaan moeten worden om het goud weer ergens in te beleggen zodat de goudwaarde
toe kan nemen, er zijn grof gezegd steeds nieuwe plekken nodig waar rentewaarde aan
onttrokken kan worden.

25

Met de opkomst van aandelen als waardefenomeen nam de hoeveelheid geld dat in
omloop was verder toe. Nederland speelde in de geschiedenis een niet onaanzienlijke
rol in dit mechanisme. De Gouden Eeuw werd voor ons mogelijk door de gezamenlijke
investeringen van rijke Nederlandse burgers door aandelen in de VOC te nemen. Als een
schip terug kwam werden de aandelen in goederen uitbetaald. De goederen werden
verkregen door kolonisatie, maar ook de huidige handelsovereenkomsten zijn nog
grotendeels gebaseerd op de verhoudingen uit deze tijd. De wereldwijde circulatie
van geld is nu vrij eenzijdig; Er vloeit nog steeds veel geld vanuit het Zuiden naar het

⁸ website Herenboeren

Noorden, onder andere via de rentes op staatsleningen en handelsbelemmeringen, (zie
film Blije B). Geld stroomt op verschillende schaalniveaus van arm naar rijk.
Meer lokaal was het denken in gemeenschappen en voor elkaar zorgen vroeger
vanzelfsprekender; men was lokaal van elkaar afhankelijk en dus aan elkaar overgeleverd
in een gemeenschap. Ook de ‘dorpsgek’ of de zieke oma had hierin zijn eigen plekje: hij
kon altijd wel een stalveegbaantje krijgen of meewerken op de tuin en oma werd ook
gevoed. De meeste zaken werden lokaal geproduceerd en verkocht/geconsumeerd. Er
was een lokale zelfvoorzienende kringloop.
Als we doorredeneren vanuit geldcirculatie in het verleden en in de huidige voorbeelden
dan zien we als hoofdpunten in een toekomstig financieel systeem:
• Hoe kan geld weer een echt ruilmiddel worden, een manier om toegevoegde waarde
onderling te waard-eren. Een circulatiemiddel van alle mensen.
• Eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gecombineerd betekent
individuele vrijheid: Het staat mensen vrij om zelf te bepalen hoe ze bijdragen aan
de samenleving, hoe ze ook functioneren, zij weten zich gevoed. Onderlinge zorg in
lokale communities is ‘het nieuwe normaal’. Vergelijkbaar met een basisinkomen,
maar dan vanuit een ‘voor elkaar zorgen en delen’ gedachte.
• Hoe zou het zijn als grond geen privébezit meer is, omdat het de bestaansgrond
van een ieder is? Wat levert het maatschappelijk op als de productiefactoren van
iedereen samen zijn?.
• Wat voor nieuwe vormen van rentmeesterschap over de grond kunnen dan
ontstaan? Hoe wordt een boer een ‘grondverzorger’ die als ‘bijproduct’ voedsel
levert dat aansluit bij de wensen van de gemeenschap?.
• Als gevolg van een toenemend bewustzijn wordt ‘delen in overvloed’ de trend.
Mensen benaderen geluk in hun leven als leidend en kiezen voor zaken die ze zinvol
vinden. Geld is daarin geen doel op zich, maar een middel om waarden te verkrijgen.
Als je die waarden ook door ‘delen in overvloed’ kan realiseren dan is geld niet meer
eidend voor de keuzes die iemand maakt.
leidend

3. Het
et sociale weefsel van waarden
n
De manier waarop we voedsel produceren en verhandelen kunnen we niet los zien van
de mensen die het opeten en hoe die denken over de productie. Deze waarden zijn
cultureel bepaald, de voorkeuren hierin ontwikkelen zich in de tijd tot nieuwe voorkeuren

gebaseerd op nieuwe inzichten. Dit totaal van ons gemeenschappelijk denken, dat
wat we als ‘normaal’ aanvaarden is de basis van ons denken over voedselproductie en
economie. Dit noemen we het sociale weefsel, de basis waarop het systeem functioneert.
Eenmaal ontstane denkpatronen liggen vast in het sociale weefsel en komen steeds terug
in de manier waarop we dingen vormgeven. Op dit moment is er een nieuw ‘circulair’
waardensysteem in opkomst, een weefsel met een ander patroon dan dat wat we tot nu
toe in ons economisch systeem hebben vormgegeven.
a. Zeggenschap & eigen initiatief als waarde neemt toe. De participatiesamenleving,
energieke samenleving, doedemocratie, netwerksamenleving en sociaal
ondernemen zijn uitingen van burgers en ondernemers die zelf initiatief nemen en
het heft weer in handen willen hebben. Zeggenschap koppelt aan een van de eerste
basisrechten van de mens: vrijheid, soevereiniteit. Verandering ten opzichte van
wat we gewend zijn is dat mensen door de toegenomen opleiding en internet ook
meer zicht krijgen op de momenten en plekken dat ze eigenlijk toch geen vrijheid en
zeggenschap hebben terwijl ze dachten van wel.
Zeggenschap willen sommige consumenten en de boer soms bijvoorbeeld ook over
de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid: als een boer rauwe melk levert
aan een consument dan maakt hij met de consument de afspraak dat het vanaf het
moment dat de consument het meeneemt het risico en de verantwoordelijkheid bij
de consument ligt. Een ‘mondige’ consument kan willens en wetens een risico lopen,
daar is op dit moment geen ruimte voor. Je kunt zelfs geen risico lopen als je het zou
willen en je mag geen rauwe melk (ver)kopen. Diﬀerentiatie in risico’s is een vorm
van keuzevrijheid waar een goed geïnformeerde consument aan toe is.
Van de bestuurlijke systemen vraagt dit om meer uit te gaan van gelijkwaardigheid
en ruimte voor zeggenschap op het individuele niveau. In de energievoorziening
beginnen hier al de grootschalige gevolgen zichtbaar te worden: hoe ziet ons
energiesysteem eruit als iedereen ‘van de bron’ zijn energie inkoopt of al dan niet
in coöperaties zelf energieleverancier wordt? Hier organiseren we nu een ‘smart
grid’ als collectieve basisvoorziening met de mogelijkheid om steeds meer lokaal
zelfvoorzienend te zijn.
Daarbij is zeggenschap als waarde niet alleen in het Westen van belang, ook op
andere plaatsen op aarde neemt het verlangen naar zeggenschap toe.
b. Gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt toe. Vanuit de behoefte aan
zeggenschap en eigen initiatief ontstaan ook nieuwe groepen, communities die
samen het beheer van iets collectiefs/openbaars op zich nemen. Bijvoorbeeld door
middel van zelfbeheer in de wijk (Almere), maar ook door deelauto’s in de wijk te
introduceren of gemeenschappelijke tuinen te starten. Er zijn in Nederland al vele
coöperaties die samen groenten inkopen. er ontstaan nieuwe commons (gronden)
en coöperaties (samenwerkingsverbanden) voor voedselproductie.

De combinatie ‘zeggenschap en samen’ leidt tot voedselinitiatieven als CSA’s,
oogstaandelen , groentetassen en -boxen (met of zonder recepten) en teeltafspraken
waarbij boeren en consumenten weer afspraken maken over vraag en aanbod.
Hierbij ontstaat ook nieuwe zeggenschap over het grondgebruik en de kwaliteit
van voedsel(keten). Voor boeren ontstaat er zeggenschap over de eigen wijze van
productie en afzet.
In deze coöperaties wordt de grond weer beschouwd als een ‘common’, waar we
de community zeggenschap over heeft omdat het ‘van en voor ons allemaal is’.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt tot het gezamenlijk in beheer hebben van
de eigen lokale cirkels van verantwoordelijkheid.
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Echt & tastbaar: financiële crisis, mondialisering en de internationale onrust maken
een mens kwetsbaar. Veel mensen zijn daarom op zoek naar houvast: hoe kan ik
een beetje meer zelfvoorzienend zijn en wat kan ik doen om mijn leven wat leuker
te maken? Groen en voedsel zijn lokaal niveau zichtbaar en tastbaar: je weet waar
je eten vandaan komt en als je het leuk vind kan je er zelf aan meehelpen om het
te produceren. Het lokale en tastbare geeft een gevoel van grip op het leven en het
biedt verbondenheid met de plek waar mensen wonen. Tastbaar is een contrast dat
mensen zoeken als antwoord op de virtuele revolutie.
Lokaal voedsel en een regionale economie brengen de keten weer dichtbij en
brengen de relatie tussen steden en hun ommeland weer in het bewustzijn.
Stadslandbouw wordt daarom ook wel eens beschreven als ‘etalage’ voor
voedselproductie. Steden zien deze educatieve functie als een belangrijke rol van
stadslandbouw en korte ketens, ze maken voedsel weer echt en tastbaar. Ook draagt
stadslandbouw als etalage bij aan ruimtelijke schaalverfijning: in de rand van de stad
kan je zien hoe voedsel verderop geproduceerd wordt en vanuit de boer gezien is de
stadsboerderij met winkel een plek waar hij kan zien wat voor vraag er is en een deel
van zijn afzet direct kwijt kan. Een voedselhub is een plek waar de lokale en regionale
voedselcirkels bij elkaar komen en overlappen.
Zo ontstaat: ‘Supply on demand’: een nieuwe logistiek in en om de stad. Hoe ziet
een ‘smart grid’ voor voedsel eruit? (vgl. smart grid energienetwerk). Hoe kunnen
we de grondstofketen verder sluiten en wat voor rol kunnen voedselhubs in en om
de stad nabij knooppunten en ontsluitingswegen hierbij bieden. ‘On demand’ is ook
los van de logistiek een belangrijke waarde in de voedselketen: hoe zorgen we dat de
behoefte/vraag van consumenten invloed heeft op de productie?

d. Delen en overvloed. Het denken in overvloed en delen als logica in het sociale en
economisch verkeer neemt toe. Via Peerby lenen buren elkaars spullen, deelauto’s
zoals Mywheels nemen in de grote steden een grote vlucht. De 30’ers van nu
zijn minder gericht op privébezit en gaan meer uit van de deeleconomie. Door
globalisering en internet wonen we in een global village. Dit leidt zoals eerder
beschreven tot behoefte aan houvast in de nabijheid, maar ook tot een nieuwe
kijk op verdeling. In open source software en op wikipedia delen mensen hun
kennis. Doordat kennis nu een gemeenschappelijk goed is waar iedereen aan kan
bijdragen ontstaan nieuwe gevoelens over ander gemeenschappelijk bezit en wordt
het gevoel van overvloed gestimuleerd. Dit leidt tot nieuwe gedachten over ons
financiële stelsel en het verdelingsvraagstuk in de wereld. Als je je verbonden voelt
met mensen aan de andere kant van de wereld dan wil je anders nadenken over de
verdeling van voedsel.
Als je delen met je buren en mensen die je kent normaal vindt en het verlangen naar
zeggenschap over geld toeneemt, kan dat leiden tot nieuwe geld- en banksystemen
waarbij geld weer dient als ruilmiddel en de gemeenschap de regels bepaalt.

Deze waarden weven samen een nieuw weefsel. Een weefsel waarin zich een patroon
aftekent van cirkels: cirkels van gesloten kringlopen op steeds grotere schaalniveaus. Op
het lokale niveau in steden en dorpen ontstaan buurtcommunities waar mensen elkaar
kennen en een bepaalde mate van zorg voor elkaar en hun omgeving op zich nemen. Deze
communities verenigen zich samen in voedselcoöperaties die hun voedsel grotendeels uit
de regio (provincie)halen. Voedsel dat dus van het land in en om de stad heen komt. Op het
schaalniveau van Nederland is er sturing op voedselzekerheid: een deel van ons voedsel
verbouwen we zelf, er wordt weer meer Nederlands graan geproduceerd. Via het GLB wordt
in de EU gestuurd op voedselzekerheid in Europa, hier wordt in overleg bepaald welke
Europese regio’s welke strategische voedselgewassen produceren. Lokale en regionale
productie verzorgen het grootste deel van het nationaal agrarisch inkomen.
Voedselproductie is weer gekoppeld aan grond en waarden in plaats van louter financiële
waarde. Vanuit economisch perspectief wordt de relatie tussen vraag en aanbod hersteld
zodat de markten beter functioneren.
Dit wordt mogelijk gemaakt door via de communities en coöperaties te ontkoppelen van
de bestaande voedselketen. Hiervoor in de plaats ontwikkelen mensen eigen systemen en
manieren om hun inspanningen te verrekenen. Mensen nemen daarmee weer zeggenschap
over het land. Via deze zeggenschap maken ze een regionale economie mogelijk en kweken
ze vertrouwen bij boeren dat dit een stabiele inkomensbron is. Deelnemers creëren hiermee
vrijheid in hun levensonderhoud.
Naarmate deze groep consumenten en boeren groeit, wordt het ook voor overheden
makkelijker om dit te versnellen. Door grond en gebouwen beschikbaar te stellen aan
communities. Daarmee is grond weer wat het ooit was: een collectief bezit, dat we voor de
gemeenschap beheren en derhalve gebruiken voor onze voedselvoorziening.

EEN WEEFSEL VAN WAARDEN
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TRANSITIEPADEN: EEN INNOVATIEF TABLEAU VOOR EEN ROBUUST VOEDSELSYSTEEM
Dit rap
rapport biedt een overzicht van de twee bijeenkomsten die dit jaar georganiseerd zijn in
het kader
kad van de toekomst van het GLB en de betekenis van de stadslandbouw. We hebben
blootgelegd dat de waarden in de stadslandbouw ons zicht bieden op een voedselsysteem
dat nu opkomt. Een transitie omdat er sprake is van een nieuwe set waarden waarop dit
systeem gebaseerd is. We hebben circulaire ontwerpprincipes benoemd en ruimtelijke,
financiële en sociale ontwerpen geschetst. Op basis hiervan benoemen we kansen voor een
GLB 2021 en andere stapstenen op het transitiepad.
Het voedselsysteem is van ons allemaal en dus is het logisch dat hier door vele partijen aan
gebouwd wordt. De innovatie in de landbouw zal verder groeien door activiteiten van alle
betrokkenen, waarbij de ontwerpprincipes de richting aangeven. Het ontwerpen aan een
regionaal model voor ons voedsel is ook niet klaar.
Door beleid aan te passen aan deze richting, door Samen te werken in beleid, onder andere
met NGO’s en door participerend onderzoek te doen kan een innovatie netwerk versterkt
worden waarin ieder op zijn eigen werkveld experimenteert: in burgerinitiatieven voor korte
ketens, agrarische initiatieven, en innovatieve bedrijfsstructuren (van CSA tot coöperaties tot
afzetafspraken).
Beleid en onderzoek kunnen dit faciliteren door samen te werken, bruggen te bouwen en
zo de cirkel van mogelijkheden uit te breiden. De ruimtelijke ontwerpopgave zien wij graag
uitmonden in een beschrijving van mogelijke ruimtelijke veranderingen ten behoeve van
de omgevingsvisie. Een ontwerpproces waar stakeholders mee ontwerpen en waar regio’s
verschillen⁹.

•

•

•

Verder dient er rekening gehouden te worden met de factor tijd, transitiepaden zijn een
kwestie van een lange adem, een bestaand systeem groeit niet in korte tijd naar een nieuwe
situatie. Een natuurlijk systeem groeit langzaam. Belangrijk is dus om in het ontwerpproces
de tijd te nemen om werkelijk te bouwen aan experimenten en hiervan te leren. Het zou
helpen hiervoor een transitieagenda op te stellen voor een periode van zo’n 25 a 30 jaar. Dit is
de tijd die bodems nodig hebben om te herstellen in hun oorspronkelijke staat, de tijd van een
generatie die de nieuwe waarden al van kleins af aan in zich dragen en de tijd die financiële
investeringen duren, dus ook als je hier iets op of afbouwt.
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Stappen op het transitiepad:
• Basis van een transitieagenda is dat we gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en
betrokkenheid bij de voedselketen organiseren om vraag en aanbod op verschillend
schaalniveaus bij elkaar te brengen. Er ontstaan dan cirkels van betrokkenheid op alle
niveaus: kennis, logistiek, educatie en gezondheid. Consumenten en producenten
⁹ Op de website van Agrimeetsdesign.com en ToekomstGLB.nl is dit proces voorlopig te volgen onder de titel ‘de
waarden van een regionale economie – van dichtbij op je bord’.

•

werken in een regionale kringloop samen om tot een aantrekkelijk eetbaar landschap te
komen.
Als we uitgaan van de kracht van lokale en regionale voedselsystemen ontstaan nieuwe
economische mogelijkheden. Een nationale voedselstructuur bestaat dan uit ‘cirkels in
cirkels’, een ‘smart grid’ voor voedsel waar lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
wordt gestuurd op voedselzekerheid en vraag en aanbod. Vraag is hoe maken we
de kring op de bovenregionale niveaus rond zodat de consument en de boer op een
eﬃciënte wijze met elkaar in contact staan? Welke beleidsagenda’s en –instrumenten
kunnen hieraan bijdragen?
In Europees verband zou vanuit een voedselstrategie gekeken kunnen worden naar
de manier waarop Europa zelf in voedsel voorziet en welke regio’s ze eventueel verder
voorziet. Voedselzekerheid is een van de belangrijkste doelen van het GLB: wanneer
gedacht wordt in ruimtelijke en economische cirkels van voedselzekerheid dan zou de
eerste stap nu zijn om voedselzekerheid te definiëren in productie-verzorgingscirkels,
zodat zichtbaar wordt hoe de markten wereldwijd en lokaal met elkaar te maken hebben
. Misschien dat het PBL en het LEI kunnen onderzoeken hoe Nederland kan voorzien in
voedsel uitgaande van verzorgingscirkels zo dicht mogelijk bij en daarbij in beeld brengen
hoe het buitenlandse grondbeslag van Nederland daardoor verschuift? (immers: als mijn
voedsel uit mijn eigen regio komt hoef ik geen andere gronden elders te bezetten voor
mijn voedsel, ik creëer daarmee geen schaarste en sociale onrust elders?). Toekomstig
GLB-instrumentarium zou dan ingezet kunnen worden op die vormen van landbouw en
grondgebruik die deze voedselvisie tot stand brengen.
Doordat we nu het voedsel naar de veehouderij brengen gebruikt de Nederlandse
economie nu veel grond elders met als risico onvrede in het Zuiden over ontstane
handelsverhoudingen. Dit grondgebruik in combinatie met deze handelsverhoudingen
maken het in het Zuiden vaak moeilijk om tot eigen voedselproductie te komen en leiden
ook tot verdere ontbossing van tropisch regenwoud wat een van onze wereldwijde
commons is. In combinatie met de wereldwijde (religieus getinte) onrust op dit moment
kan dit leiden tot onlusten en risico’s voor de Nederlandse economie. Het zou daarom
een strategische onderzoeksvraag kunnen zijn om te kijken wat regionale productie ons
kan brengen. Wanneer andere landen ook ruimte krijgen voor eigen regionale productie
dan kan een andere verdeling van geld binnen het GLB ontstaan en kunnen andere
handelsovereenkomsten ontstaan. Er ontstaat dan meer zelfredzaamheid elders.
Eerste stap is in het kaart brengen van de regio’s waar Nederland nu gebruik van maakt
om vervolgens te kijken welke koppelingen tussen vee(eiwitproductie) en regionale
economieën kansrijk en strategisch nodig zijn. Dit kunnen dus zowel regionale
Nederlandse economieën met gesloten kringloop zijn, als regionale economieën elders
op de wereld.

•

•

•

•

•

•

In een toekomstig GLB kan als aanvullend mechanisme worden gekeken hoe gelden een
regionale economie kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door collectieven (vergelijkbaar
met het agrarisch natuurbeheer) en coöperatieve verbanden tussen stad en land (korte
ketens) te stimuleren. Dat zou een uitbreiding van de huidige producenten organisaties
kunnen zijn, naar brede product- en sectoroverschrijdende coöperatieven.
Steden kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Eerste stap kan hier zijn om met EZ
als aanjager in gesprek te gaan met de steden die in Milaan het Urban Food Policy
Pact hebben getekend (o.a, Amsterdam, Rotterdam Utrecht, Den Haag en Almere). Zij
hebben zich gecommitteerd aan het stimuleren van een regionale voedselvoorziening.
Met hen zou in bijvoorbeeld een Green Deal afspraken kunnen maken.
Opgave is het coöperatieve (de cirkel) te versterken, zowel bij consumenten als bij
boeren. Afstemming tussen vraag en aanbod vraagt immers om organisatiegraad aan
beide kanten: consumenten verenigen zich in voedselcoöperaties en communities en
bundelen zo hun vraag richting agrarische sector. Boeren bundelen hun marketing en
afzet naar de stad. Fysiek ontstaan er contactpunten in de randen van de stad waar boer
en stedeling elkaar ontmoeten, zgn. voedselhubs, maar ook eetbare landschappen waar
de stedeling die daar behoefte aan heeft op een recreatieve wijze deel kan uitmaken van
het boerenleven: hij zaait en oogst mee, helpt op het land en vindt geestelijk rust.
Stimuleer steden om verder in te zetten op lokale bewustwording: zij maken het voor
een zo groot mogelijk deel van de mensen mogelijk om ‘iets te doen’ met voedsel:
door voedsel dichtbij mensen te organiseren, ruimte te maken voor stadslandbouw als
sociaal en educatief middel, de gemeente helpt/schept ruimte om foodcommunities op
te bouwen (korte ketens). Daarvoor wordt ook stedenbouwkundige kennis ingezet om
stadslandbouw diverser te maken dan ‘ieder een eigen tuintje’.
Om regionale kringlopen te sluiten kan het Ministerie van Economische Zaken inzetten
op de rol van de provincies: agrarisch inkomensbeleid is niet hetzelfde als een circulair en
integraal beleid voor het landelijk gebied. EZ zou provinciale overheden kunnen vragen
om via het POP (Programma Ontwikkeling Platteland) eetbare landschappen mogelijk
te maken en te stimuleren (vergelijkbaar met het gezamenlijk landschapsbeheer). Een
voedselvisie kan dan onderdeel worden van een gebiedsvisie voor wie wordt er in dit
gebied geproduceerd, hoe wordt de afzet regionaal ondersteund en wie wordt er vanuit
dit landschap gevoed? (dit laatste ruim opvatten: een recreatief of cultuurhistorisch
landschap ‘voedt’ mensen ook, uit esthetisch oogpunt, het gaat dus om een combinatie
van waarden in de landschappen/gebieden: voedselvoorziening, contact met de
afnemers, ‘gebruiks’waarde voor stedeling, ruimte voor natuur.
Voor beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld Omgevingsvisie en voedselagenda ) - in
gesprek met deze verenigingen - verder onderzocht kunnen worden wat er nodig is
om gezamenlijk eetbare landschappen ontwikkelen en de relatie met de stedelijke
consument te versterken. Stimuleer de regionale en nationale netwerken waar landbouw
en gemeenten elkaar kunnen vinden in een regio, bijvoorbeeld Leader of netwerk
platteland. Verbreed deze netwerken door hier ook coöperatieve initiatieven van boeren

•

•

•

•

en consumenten onderdeel van te maken.
Ook op andere schaalniveaus kan het Ministerie van Economische zaken met haar
beleid inzetten op het sluiten van grondstoﬀenkringlopen: van megastallen en mega
kassen in het Nieuw Gemengd Bedrijf, tot verticale stadslandbouwsystemen waar het
rioolwater van de stad kan dienen voor hightech aquaponics systemen met teelt onder
led verlichting (of in kassen op daken van gebouwen). In India en Hongkong is hier
al mee geëxperimenteerd. In Nederland wordt in De Schilde in Den Haag het eerste
grootschalige hightech systeem gebouwd waarbij vis op algen worden gekweekt in een
voormalig kantoor. Voor veehouderij in een Nieuw Gemengd Bedrijf zijn experimenten
tot nu toe op weerstand gestuit tegen de megastallen die daarbij hoorden.
Door de grondstoﬀen en financiële kringlopen op meerdere schaalniveaus in beeld te
brengen, krijgen we zicht op plaatsen waar waarde ‘vast’ zit of verdwijnt en kan gezocht
worden naar prikkels om de kringloop verder te sluiten.
Een gezonde bodem is letterlijk de basis van onze voedselproductie. Het is de vraag of de
voorwaarden waaronder grond beschikbaar wordt gesteld en verhandeld voldoende zijn
om onze voedselproductiegrond voor onze toekomst goed te beheren (bijvoorbeeld in
het GLB, maar ook de wijze waarop grond verhandeld en verpacht wordt). Er zou in een
pilot geëxperimenteerd kunnen worden hoe communities in een regio een rol kunnen
krijgen in bodembeheer en onderzocht worden welke prikkels in grond- en pachtbeleid
leiden tot een goede bodemverzorging.
De uitdrukking ‘mijn geld zit in de grond’ is maar al te waar en dat is in het geval
van overheden prima, aangezien er dan gemeenschapsgeld in de grond zit die de
gemeenschap voedt? Hier zou in overleg met gemeenten en provincies, bijvoorbeeld
in een green deal gestart kunnen worden met pilots waarbij overheidsgronden als
commons beschikbaar worden gesteld aan de gemeenschappen die afhankelijk zijn
van deze grond. In Groningen wordt hiermee een begin gemaakt door het omvormen
van het voormalige Suikerunieterrein naar een broedplaats voor zelfvoorziening en
duurzaamheid.
− Ondersteunend hieraan is een onderzoek naar hoe en wat voor soort geld een
regionale economie stimuleert. Dat wil zeggen welke vorm van geld zal het meest
regionaal circuleren en hoe is dit te versterken?
In de Green Deals/Citydeals kunnen ook deze regionale economische pilots
vorm krijgen, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen grondbezit door
en voor de gemeenschap eventueel ondersteund door specifieke financiële
mogelijkheden: bijvoorbeeld regio-termijneuro’s van STRO, een URA van de Blije B,
landmunten/oogstaandelen, Timebanking) en voedselcollectieven-zeggenschap/
zelfvoorzienend.
− Op landelijk niveau wordt er in de onderzoekscentra van het Ministerie van EZ
volgend jaar onderzoek gedaan naar de verdienmogelijkheden in de (stads)
landbouw, daarbij wordt ook ingegaan op de rol van finance (banken) in het geheel
door overkapitalisatie, nieuwe mogelijkheden die ontstaan (commons, coöperatief
bankieren, afzetcoöperaties, inkoopcoöperaties etc.).
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EPILOOG
EP
Bij het verkennen van de relatie tussen ‘Finance’ (de manier van financieren)
Bi
en de voedselketen zijn een aantal denkrichtingen opgekomen die mogelijk
interessant
zijn voor een vervolg.
in
In deze epiloog verkennen we verder of er waarde weglekt uit de agrarische
keten
en of dit mogelijk komt door de rol van rente. Dit mondt uit in een
ke
aantal
vragen om verder te toetsen en een denkrichting voor oplossingen.
aa
De tweede denkrichting die we hier schetsen gaat over ‘omdenken’, de
manier
waarop steeds meer mensen hun relatie met geld veranderen door
m
niet
ni meer uit te gaan van schaarste maar van overvloed.

Waarde lekt via rente, renderen en grondeigendom?
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de baten van deze grond vloeien in de vorm van rente terug naar de bank. De bank
ontvangt bovendien rente over het uitgeleende kapitaal. En dat betekent dat een flink
deel van de meerwaarde van de oogst op het land verdwijnt naar het financiële systeem.
Hetzelfde geldt voor de kapitaalsinvestering in de opstallen en machines: ook hiervoor
leningen bij de bank, die je met rente terug moet betalen en de inkomsten waaruit je dat
moet doen bestaat uit de oogst. NB. oogst vatten we hier voor de leesbaarheid even op
als alle plantaardige of dierlijke ‘oogst’ op een boerderij, het kan dus ook melk, vlees of
kaas zijn; oogst is datgene wat je verkoopt aan de handelaar/afnemer.
Dan zijn er nog de uitgaven in (productie van) diervoeders, gewasbescherming,
diergezondheid, diesel, zaaigoed en dergelijke. In al deze uitgaven zitten ook rentekosten
verdisconteerd van degene die deze hulpmiddelen levert.

Vraag die we eerder verkenden is waar de landbouw maatschappelijke meerwaarde
levert en hoe het komt dat deze meerwaarde wel of geen geld oplevert. De vraag of er
waarde weglekt uit de agrarische keten is niet als zodanig beantwoord.
Het zou interessant zijn om dit wel verder te onderzoeken. Bij diverse initiatieven die we
spraken heerst het denkbeeld dat er waarde verdwijnt uit de agrarische productieketen
door de werking van rente, overkapitalisatie door banken en de manier waarop banken
geld creëren.

Naar aanleiding van de financiële crisis wordt ook gekeken naar het mechanisme van
geldcreatie op zich. Als ik een lening afsluit bij de bank dan doe ik een schuldbekentenis
aan de bank. Deze schuldbekentenis (het geleende geld) wordt opgeteld bij het bezit
van de bank. Door deze optelling ontstaat er nieuw geld. Met elke schuldbekentenis
(hypotheek, kapitaallening) komt er nieuw geld bij dat meecirculeert in het financiële
systeem. Omdat het meeste geld is gecreëerd als schuld, moet alles waar je geld voor
gebruikt dus net zo snel groeien als de toename van geld.

Het verhaal hierover is als volgt:
Iedereen die kapitaal nodig heeft (bijvoorbeeld voor grond of machines) leent geld van
de bank en betaalt hier rente over. Logica om te betalen voor het uitlenen van geld lijkt
dat hiermee wordt afgedekt dat het geld niet terugkomt en dat het een verrekening is
voor het beschikbaar stellen van geld/kapitaal dat iemand op dat moment niet zelf heeft.
Gevolg van rente is echter dat er sprake is van een constante herverdeling, waarbij geld
vloeit van de ruim 80% van de mensen naar de rijkste 10%. Volgens Margrit Kennedy¹⁰,
een Duitse onderzoekster gaan we pas profiteren van ons huidige geldsysteem als je
meer dan een half miljoen Euro bezit (en dat is dan dus minus hypotheekschulden en de
staatsschuld per capita). Door de kapitalisatie van productiemiddelen, dat wil zeggen,
doordat voor alle productiemiddelen geld is geleend dat met rente terug moet vloeien
naar de banken betalen we volgens deze onderzoekster in alle consumptiegoederen zo’n
45% aan rente. Vraag is hoeveel dit in de landbouwketen is?

De hoeveelheid geld die we met z’n allen in omloop hebben gebracht is echter vele malen
groter dan onze reële economie. Dat wil zeggen: we hebben meer geld dan we in fysieke
handel en in diensten als meerwaarde kunnen creëren. Dus… blijft er eigenlijk geld
‘over’, geld dat in het financiële systeem een waarde vertegenwoordigd die niet meer
gekoppeld is aan een echte waarde in de praktijk. Deze luchtbel groeit exponentieel
omdat we ook over dit geld rente betalen dat stroomt naar de rijksten.

Deze rentekosten dragen niet bij aan de kwaliteit van het product (meerwaarde). Wel is
het zo dat de consument het uiteindelijk betaalt. Dat zou betekenen dat er dus niet een
grootverdiener is in de agrarische keten zelf, maar een grootverdiener daarbuiten.
De hoge grondprijzen die we in Nederland kennen leiden vaak tot leningen bij de bank,
¹⁰ Over de Blije Bank en renteheﬃngen

Het overschot aan geld wordt voor zover mogelijk weer gekoppeld aan een echte
waarde. Aangezien de waarde van grond en gebouwen geen vast gegeven is, kunnen
deze in prijs stijgen, op deze manier kan er nog wat meer rente aan onttrokken worden.
Maar dat moet dus nog steeds door fysieke oogst gedekt worden. Dat verklaart ook hoe
de huizenprijzen en de grondprijzen zo gestegen zijn: toen de banken begin jaren ’90 de
laatste koppeling tussen echte waarde en geldcreatie loslieten ontstond de mogelijkheid
om nog meer geld te creëren, dit geld zocht een weg en dus konden we via hogere
hypotheken de huizenprijs op laten lopen.
Door het mechanisme van rente en de exponentiële groeicurve die daarmee gepaard
gaat, moet geld zich in een vast tempo blijven verdubbelen, anders kan je de rente niet

betalen. Een grappige vergelijking, als iemand in het jaar 0 1 cent met 5% rente op de
bank had gezet en die zou dat nu op willen halen, dan zou dat nu een schat aan goud
moeten opleveren die een veelvoud is van het gewicht van de hele aarde.
Zou dit rentemechanisme de verklaring zijn waarom we niet meer kunnen leven van de
oogst van het land?
Deze denkwijze leidt tot een set mogelijke onderzoeksvragen:
− Hoe werkt (over)kapitalisatie in op de agrarische productie, wat is de rol van rente
hierin en leidt dat mogelijk tot het onttrekken van waarde aan de grond?
− Van waar naar waar stroomt het geld in de agrarische keten? Zijn deze geldstromen
representatief voor de hoeveelheid meerwaarde die geleverd wordt? Oftewel,
is het misschien zo dat aandeelhouders en banken een onevenredig deel van de
gecreëerde waarde tot zich nemen waardoor geld aan de keten onttrokken wordt?
− Wat is de invloed van banken op het agrarische systeem? Hoe bepalend zijn banken
voor de wijze waarop een agrarisch ondernemer kan/mag produceren?
De reden om dit financiële aspect verder te onderzoeken is om een breder perspectief
te ontwikkelen op agrarische ‘verdienmodellen’. Het klassieke verdienmodel gaat
ervan uit dat de economie altijd groeit en dat je meer kan verdienen door eﬃciënter te
produceren, productieschaal te vergroten of kosten te reduceren. In onderstaande tabel
is geschetst wat voor verdienmodel er ontstaat als je ook gaat sleutelen aan het bezig
van grond, rentelasten en andere onderdelen van het kostprijsmodel van een boer.
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Omdenken naar overvloed
In de ontwerpsessie werd door sommigen gewezen op de ruimte om in het eigen
handelen anders om te gaan met geld. Door geld letterlijk anders te beleven en geld
bewust een andere rol in hun leven te geven creëren deze mensen voor zichzelf een
nieuwe werkelijkheid. Als steeds meer mensen dit zouden doen dan zou deze bewustzijns
innovatie de transitie naar een waardenvol voedselsysteem kunnen ondersteunen.
Het verhaal ‘denken in overvloed’ is als volgt:
• Ik begin met een omkering in mijn leven: ik ben een vrij mens en doe dingen omdat
ik ze zinvol, belangrijk en leuk vind. Ik volg mijn hart en dat vind ik zo belangrijk dat
ik daar een lager inkomen voor over heb. Ik word veel gelukkiger van zinvol werk, dat
is me heel wat waard. Mensen ervaren het als onlogisch om hun tijd en levensenergie
te besteden aan werk dat hen niet vervult en kiezen andere wegen.
• Als ik mijn passie deel en doe wat mijn hart heeft dan komt er vanzelf wel iets terug
‘wie goed doet goed ontmoet’. Als ik dit doe voel ik me een bron van overvloed: ik zet
mijn energie en tijd in voor alles wat ik belangrijk vind en dat voelt als overvloed. De
gemeenschappen waar ik deel van uitmaak geven me een gevoel van verbondenheid
en veiligheid. Deze mensen zien geld verdienen niet als economische transactie 1
op 1 (ik doe wat voor jou en krijg daar geld voor terug) maar als een terugvloeiende
stroom voor inspanningen.
• Als je begint met het uitgangspunt dat er overvloed is, bijvoorbeeld genoeg plek om
te wonen, genoeg voedsel, genoeg geld dan leidt dat tot een gevoel van veiligheid,
vertrouwen en vrijheid in mijn handelen. Ik ben soeverein. Het gewone denken leidt
tot angst voor tekort en schaarste. Wat je aandacht geeft groeit, dus dan geloof ik
liever in overvloed dan in schaarste.
• Mensen die denken in overvloed gebruiken nieuwe systemen om met elkaar te
kunnen handelen en voor elkaar te kunnen zorgen. Initiatieven als Timebank, LETS
en dergelijke groeien. De ruimte voor delen neemt toe en de nadruk op bezit neemt
af. In de opkomende deeleconomie leen ik de auto en het gereedschap van de buren
en ga ik naar de weggeefwinkel met spullen die ik niet meer nodig heb.
• Fysiek is er door de landbouwtechniek ook sprake van overvloed: wij kunnen de hele
wereld voeden, het is alleen een kwestie van verdelen.
• Het grappige is dat deze omkering van binnenuit een gevoel van vrijheid verschaft
dat de keuze versterkt. Start je vanuit vrijheid en zekerheid als bewuste beleving van
je leven, dan zie je als boer en als consument opeens vele mogelijkheden om in je
voedsel/levensonderhoud te voorzien.
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Uit het verhaal ‘omdenken naar overvloed’ vloeien interessante opgaven voort:
− Als een deel van de mensen zich meer vrij zouden voelen om met voedsel bezig te
zijn dan zouden ze dat waarschijnlijk doen. Daarvoor is nodig dat ze meer zekerheid
hebben over hun levensonderhoud om tijd vrij te maken voor voedsel productie

−

−

en zorg en bij te dragen aan coöperatieve activiteiten. Ontwerpopgave is dan: hoe
zou je het gevoel van overvloed, vrijheid en basiszekerheid kunnen versterken in de
ruimtelijke en financiële omgeving van voedsel?
Andere onderzoeksvraag is een principieel economische: we hebben welvaart
in Nederland gedefinieerd in de hoeveelheid geld die wordt omgezet. Als deze
geldstroom echter leidt tot het onttrekken van waarde aan vitale productiefactoren
zoals grond en watersystemen, dan is het de vraag of deze weergave van onze
welvaart de werkelijkheid beschrijft. Vraag is dan hoe ‘levensgeluk’ en ‘je veilig en
gevoed weten’ meer leidend kunnen worden voor onze economie.
Als we gaan omdenken en de reële economie (letterlijk ‘huishouden’) weer gaan
gebruiken voor ons eigen geluk en welzijn dan ontstaat er een nieuwe situatie.
Vraag is of dit kan in het systeem of dat je daar – al dan niet tijdelijk en erbij - een
ander soort geld nodig hebt. Een soort geld zonder rente en met zeggenschap voor
degenen die dit geld als onderling ruilmiddel gebruiken. Dat sluit aan bij de wens van
het initiatief ‘ons geld.nu’ dat ervoor pleit dat geldcreatie bij de staat moet liggen en
bij initiatieven voor termijneuro’s van STRO, de Blije B en dergelijke.

BEELD VAN DE DWARSVERBANDEN TUSSEN LANDBOUW, RUIMTE, VOEDSEL EN GEZONDHEID
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DEELNEMERSLIJST 10 APRIL
Rosanne Metaal

EZ, Stadslandbouw en multifunctionele landbouw

Annelie Boogerd

EZ, Toekomst GLB

Ed de Jager

Gemeente Den Haag, Uitvoering voedselstrategie en stadslandbouw

Tom Voorma

Gemeente Den Haag stadslandbouw

Jan-Willem van der Schans

LEI

Inno Kock

Lazuur-Foodcommunity

Lucas Mutsaers

Provincie Zuid-Holland, systeeminnovatie grondgebonden landbouw, oa landbouwdialoog gevoerd

Chesley Rach

Programmadirecteur Wijkaanpak Gemeente Den Haag

Erna Krommendijk

Noordhollandse milieufederatie

Jan Hartholt

EZ, inspirator Netwerk Platteland, regiebureau POP

Tanja den Broeder

Initiator van onseten.nu cooperatief inkopen van voedsel ketenverkorting, Eetbaar A’dam

Hans Ghijsels

Initiator van www.onseten.nu

Annemiek Fontein

Gemeente Rotterdam

Bram Heijkers

Platform31, SEiSMiC

Arnold van Woerkom

Gezond voedsel

Tycho Vermeulen

Stadswijngaard Laak

Petra van den Kop

Stedennetwerk stadslandbouw

Lidwien Reyn

Netwerk stadslandbouw (bureau Mozaiek)

Wiebe Visser

AMPED, Food-y-Concept, Utrecht innovators

Jan- Eelco Jansma

WUR, stedennetwerk

Wout Veldstra

Beleidsontwikkelaar, coördinatie voedselbeleid, Gemeente Groningen

Marieke Koot

ETC

Nils den Besten

Melkveehouder en NAJK

Henk Renting

Coordinator GROW the City project, Programme Oﬃcer RUAF-Foundation
International Network of Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security)
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Renee Mekel

I&M, jaar van de ruimte

Ger Kwakkel

Gemeente Den Haag, hoofd Natuur- en Milieueducatie

Liselotte Bredius

Lekker Nassuh, korte keten Den Haag

Jeroen Boon

Stadslandbouw Dordrecht en Den Haag

Carien-Jansen van Raaij

Fonds1818

Rene Bruijns

RVO, het voedsel

Marianne Karstens

Walnut Food & Hospitality Management

Onno Bakkers

Appelbomen in Scheveningen , vierkantemetertuine, degroenestad

Karen Jonkers

Kruisbestuiving voor natuur

Suzan Klein Gebbink

Gelderse Vallei/Foodvalley/Utrecht Oost, cooperaties met stadslandbouw, voedselmakelaar, coordinator regionaal voedsel

Ronnie Horstman

Kraaybeekerhof academie

Rien van der Velden

Fonds1818

Tamar Post

Gemeente Den Haag, stadslandbouw

Koen Bos

B2ontwerpstudio

M. de Munk

Monitoring

Arnold Homan

Inbo, geworteld wonen

Liane Lankreijer

Natuurlijk in je kracht, facilitator & Voedsel in het hart van de stad

Pauline van den Broeke

Can you imagine, ontwerper & Voedsel in het hart van de stad
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DEELNEMERSLIJST 22 OKTOBER
Yvonne van Geelen

pl innovatie land- en tuinbouw, coörd EU landbouw provincie Gelderland

Bernadette Janssen

stimulering korte ketens

Yvonne de Beer

freelancer

Geert van der Veer

boer

Herenboeren (CSA Boxtel)

Henk Jan Solle

pl ruimtelijke ordening

gemeente Westvoorne

Henk Huijgen

boer

Eemlandhoeve

Berit Piepgras

architect

Berit Piepgras

Noud te Riele

architect en filmmaker

StorrmCS

Annelie Boogerd

toekomst GLB

ministerie EZ

Rosanne Metaal

Stadslandbouw en multifunctionele landbouw

ministerie EZ

Jan Willem v. d. Schans

econoom

LEI

Inge Vleemingh

landschapsarchitect

WUR

Daan Mulders

architect

Campina Collectief

Bas de Groot

boer

Voord&WIJ

Hendrik Hoeksema

programma leider transitie

ZLTO

Pierre van Genugten

varkensboer en bestuurder BAJK

BAJK

Gerard Koolen
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provincie Gelderland

Verskantoor

Inno Kok

boer

Lazuur

Wilbert van de Kamp

coördinator

YFM

Sanne Wiltink

coördinator

YFM

Koos van Wissen

Topsector Agri&Food

ministerie EZ

Marije van der Park

ontwerper

Studio van der Park

Alexandra Fuss

medewerker

Rechtstreex Eindhoven

Esther Audier

hoofd marketing en communicatie

Rechtstreex

Eline Keus

landschapsarchitect

Oase stedenbouwlandschap

Monique Hootsmans

landschapsarchitect

ministerie EZ

Georgica, leerdicht over de landbouw, Vergilius, 37 tot 28 v. Chr.

Links naar websites:
Rapport Energiek samenwerken aan onze roots in de stadslandbouw (10 april in Den Haag):
http://toekomstglb.nl/leren-van-stadslandbouw-voor-glb-na-2020/
MKBA Stadslandbouw:
http://www.wageningenur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343339333031
Maak Ruimte, startbod behorende bij het Jaar van de Ruimte 2015:
http://issuu.com/deltametropool/docs/3658dmp_maak_ruimte_web_los
Website Jaar van de Bodem:
http://jaarvandebodem.nl/home
Video ‘Van dichtbij op je bord’ De film is gerealiseerd door Noud te Riele (Storrm CS):
https://www.youtube.com/watch?v=PL8iUT0J3TE

Kabinetsreactie op WRR rapport: Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z20339&did=2015D41317
Website Herenboeren: http://wilhelminapark.herenboeren.nl/

GELUKKIGE LANDLIEDEN, ZE ZOUDEN MOETEN WETEN HOE GELUKKIG ZE ZIJN!
VER WEG VAN DE TWEEDRACHT DOOR DE WAPENS BRENGT DE ZEER
RECHTVAARDIGE AARDE ROYAAL LEVENSMIDDELEN VOOR HEN VOORT.
ZE HEBBEN GEEN ENORME, HOGE HUIZEN MET EEN PRACHTIG PORTAAL, EN
‘S OCHTENDS KOMT ER GEEN MASSA CLIËNTEN, DIE ZICH VERGAPEN AAN DE
MOOIE DEUREN, INGELEGD MET SCHILDPADDENLEER , DE KLEREN DIE MET
GOUDDRAAD DOORWEVEN ZIJN, EN HET CORINTHISCHE BRONSWERK.
DE WITTE WOL WORDT NIET GEVERFD MET ASSYRISCHE KLEURSTOF EN DE
OLIJVEN WORDEN NIET VERBASTERD DOOR DE BIJSMAAK VAN KANEEL.
ER IS WEL EEN VEILIGE RUST, HET LEVEN KENT ER GEEN BEDROG EN HET IS ER
RIJK AAN HULPBRONNEN.
MEN KENT VRIJE TIJD OP DE LATIFUNDIA, ER ZIJN GROTTEN, NATUURLIJKE
MEREN EN FRISSE DALEN.
MEN HOORT HET GELOEI VAN DE KOEIEN EN SLAAPT ER VREDIG ONDER EEN
BOOM.
ER ZIJN GRASRIJKE BOSSEN EN SCHUILPLAATSEN VOOR WILDE DIEREN.
DE JEUGD KAN NOG WERKEN EN IS TEVREDEN MET SOBERHEID.
MEN OFFERT NOG VOOR DE GODEN.
JUSTITIA HEEFT HAAR LAATSTE SPOREN BIJ HEN ACHTERGELATEN TOEN ZE DE
AARDE VERLIET.

COLOFON
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
Opdrachtgevers:
Annelie Boogerd: Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021
Rosanne Metaal: Stadslandbouw en Multifunctionele landbouw

Proces over het verkorten van de keten en vervolg op ‘van dichtbij op je bord’:
Agrimeetsdesign.com en ToekomstGLB.nl

Uitgevoerd door:
Liane Lankreijer, Natuurlijk in je kracht
Pauline van den Broeke, Can you Imagine

Over de Blije B(ank) en renteheﬃngen:
http://www.deblijeb.nl/waarom/#renteheﬃngen

film en fotografie:
Noud te Riele, StorrmCS
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