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Aanleiding voor dit rapport
Traditioneel worden agrarische bedrijven ingedeeld naar

Naast het verzamelen, bundelen en publiceren van

hun gespecialiseerde activiteiten; akkerbouw, (glas)

kwantitatieve informatie, is de sturing op KPI’s

tuinbouw, melkveehouderij, rundveehouderij, fruitteelt.

(Kritische Prestatie Indicatoren) in opkomst. Deze

Specialisme op die bedrijven en in de keten hebben veel

aanpak is ontwikkeld binnen de melkveehouderij en

gebracht, maar kunnen nu niet meer voldoen aan de

wordt nu ook langzaamaan overgenomen door andere

nieuwe maatschappelijke vraag en de randvoorwaarden

sectoren. Vanuit de gedachte dat niet alles wat meetbaar

vanuit klimaat, natuur en leefmilieu. Er is een

is, ook gemeten kan worden (te intensief), worden enkele

nieuwe sector bezig met een opmars, de natuurgedreven

parameters geselecteerd en langjarig gemonitord die
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geïntegreerde bedrijven . Deze bedrijven combineren

het mogelijk maken een afgeleid beeld te creëren van de

meerdere productietakken op hun bedrijf en geven

totale prestatie van bedrijven.

primair invulling aan verschillende maatschappelijke
doelen (biodiversiteit, boer-burger-relatie, natuur,

Voor natuurgedreven geïntegreerde bedrijven

landschap, ect). Geïntegreerde bedrijven werken vaak

ontbreekt zowel de dataverzameling, als monitoring van

binnen soevereine en innovatieve organisatiemodellen,

de ontwikkeling en prestaties. In een tijd dat de

waarin de rechtstreekse relatie met afnemers centraal

agrarische sector zoekt naar een uitweg uit een aantal

staat. Hun productiemethoden worden op meerdere

crises, is het voorstelbaar dat het natuurgedreven

manieren geduid: natuurinclusief, agro-ecologisch,

geïntegreerde bedrijf één van de oplossingsrichtingen is.

agro-forestry, regeneratieve landbouw, natuurlijke

In het (publieke) debat over de potentie van deze

landbouw etc. Los van de benaming van deze systemen,

bedrijven ontbreekt momenteel de bewijslast. Daarnaast

kiezen de geïntegreerde bedrijven vanuit intrinsieke

en zeker niet in de laatste plaats, is het voor de individu-

motivatie per definitie kringlooplandbouw als het

ele bedrijven lastig om een businessplan op waardencre-

leidende principe voor de bedrijfsvoering.

atie en verdiencapaciteit te onderbouwen. Dit maakt de
beoordeling van de plannen door financiers en investeer-

De vigerende agrarische sector kenmerkt zich door een

ders gecompliceerd. De start van het verzamelen van

hoge mate van professionaliteit, maar ook door een hoge

data en het vinden van KPI’s, doorbreekt de status quo.

mate van centrale sturing. Vanuit deze centrale, vaak
door de overheid geregisseerde aanpak, worden al vele

Concreet werd in de periode 2012-2015 door Herenboe-

decennia kengetallen verzameld en gepubliceerd. De

ren NL gewerkt aan de ontwikkeling van het concept

KWIN-publicaties (Kwantitatieve Informatie)

van de Herenboerderij. Om het businessplan te kunnen

worden sectoraal uitgebracht en helpen zowel

doorrekenen ontstond behoefte aan het raadplegen van

boeren, als beleidsmakers en financiers om

kengetallen. Omdat Herenboeren NL deze niet vond,

onderbouwde keuzes te kunnen maken. De KWIN2 is dan

werd door het toenmalig Innovatienetwerk een opdracht

ook een breed gedragen instrument dat een belangrijke

verstrekt aan het LEI in Wageningen. Hoofdvraag was de

rol speelt bij de ontwikkeling van de bestaande,

gemaakte berekeningen te toetsen en aan te passen naar

gespecialiseerde agrarische sectoren. Vanuit de centrale

de inzichten van het LEI. Het LEI moest erkennen zelf

overheidssturing op de huidige sector is het aanleveren

ook niet over basisgegevens te beschikken om de door

van de kengetallen verplicht gesteld. Hierdoor heeft de

Herenboeren NL gemaakte berekeningen te kunnen

KWIN zich kunnen ontwikkelen tot een set gemiddelde

controleren. In een korte brief gaf het LEI als resultaat

waarden en rekengemiddelden (normgetallen) die zich

van de opdracht een beoordeling op de door

kenmerken door een hoge mate van relatieve

Herenboeren NL gehanteerde berekeningssystematiek.

betrouwbaarheid.

Een inhoudelijk oordeel kon niet worden gegeven.

1 Zie realisatieplan Visie LNV - Op weg met nieuw perspectief, paragraaf 3.5, bladzijnde 27
2

Voorbeelden van KWIN-publicaties https://www.wur.nl/nl/show/kwin-agv.htm ; https://www.wur.nl/nl/product/Handboek-Kwantitatieve-Informatie-Veehouderij-KWIN.htm
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Dit was voor Herenboeren NL een directe aanleiding om

HAS Den Bosch

het project “Groene KWIN” te starten. Daarnaast was de

Louis Bolk Instituut

ambitie van Herenboeren NL om ook andere waarden/

Natuurlijke Landbouw Projecten en Advies

prestaties in beeld te kunnen brengen en te kunnen

Stichting Heideboerderij Nederland

onderbouwen. De KWIN zelf legt het zwaartepunt vooral

Stichting Herenboeren NL

bij de financiële prestaties. Herenboeren NL had ook de

Stichting Nul punt nul

behoefte om de consequenties voor andere waarden mee

Stichting Professionele Natuurboeren

te nemen. Hierbij werd gedacht aan de effecten op het

(Vangroenewaarde)

gebied van bodem, biodiversiteit en landschap enerzijds

Stichting Van Akker naar Bos

en sociale aspecten anderzijds. Daarom werd contact

Vital Food Management

gezocht met diverse onderzoeks- en kennisinstellingen,

Wageningen Environmental Research

die later het consortium zouden vormen. Samen met
deze instellingen is het project verder ontwikkeld en

Begin 2017 startte het project “Waarnemen, leren en

uitgevoerd. Voor de uitvoering van de WINK werd een

doen!” beter bekend onder de werknaam Groene KWIN,

consortium gevormd door deze onderzoeks- en

met het doel om een eerste prototype te ontwikkelen

kennisinstellingen en partijen die in de praktijk betrokken

van een reisgids, een inspiratie- en informatiebron voor

zijn bij natuur gedreven voedselproductie.

geïntegreerde bedrijven. Doel van het project was het

Al bij de opstart van de WINK hebben zich daar diverse

verzamelen en ontsluiten van kengetallen (kwantitatief)

hogescholen bij aangesloten. Het consortium bestaat uit

en kwalitatieve informatie gebaseerd op de ervaringen

leden van de volgende partijen:

van een aantal praktijkbedrijven.

Aeres Hogeschool Dronten
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Dit rapport beschrijft de reis en de resultaten die het con-

Utrecht

sortium achter het project heeft doorlopen en opgeleverd.
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Samenvatting
Het huidige Nederlandse landbouwsysteem blinkt uit in

bijdragen aan het versnellen van een duurzaamheids-

productiviteit, efficiëntie en een relatief lage milieudruk

transitie in het Nederlandse landbouwsysteem.

per eenheid product en heeft een sterke positie op de
wereldvoedselmarkt. Door de grote productievolumes

Het WINK onderzoeksprogramma beoogt die patstelling

die nodig zijn om competitief te blijven op die markt, kan

te doorbreken door een ontwerp te maken voor een

de sector echter niet meer voldoen aan de maatschappe-

systeem van kennisverzameling en -ontsluiting voor

lijke vraag naar een duurzame omgang met de leefom-

natuurgedreven landbouw, en een start te maken met

geving en de randvoorwaarden daarvoor vanuit klimaat

eerste dataverzameling om dat systeem te vullen. Het

en ecologie worden gesteld. Als reactie daarop is een

doel van de eerste fase van het programma, waarvan

nieuwe sector bezig met een opmars, de natuurgedreven

hier verslag wordt gedaan, is om tot een programma

geïntegreerde bedrijven. Deze natuurgedreven bedrijven

van eisen te komen waaraan de WINK kennisbank zou

experimenteren/pionieren met nieuwe bedrijfs- en

moeten voldoen om van waarde te zijn voor natuurge-

teeltvormen met een breed palet aan gewassen en vee.

dreven werkende boeren, en kennis over natuurgedreven

Zij werken zoveel mogelijk met de natuur mee en benut-

productiemethoden vast te leggen en voor een bredere

ten principes uit de ecologie om nieuwe teelt- en houde-

groep boeren te ontsluiten, om zo de ontwikkeling van

rijtechnieken te ontwikkelen. Natuur is dus niet iets dat

deze manier van voedsel produceren te versnellen en

apart naast het productief oppervlak wordt onderhouden,

schaal te geven. Ook is onderzocht of de informatie

maar is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering

die in de WINK verzameld wordt, gebruikt kan worden

omdat het de basis vormt van de voedselproductie.

als basis voor het ontwikkelen van Kritische Prestatie

Natuurgedreven ondernemers sturen naast voedselpro-

Indicatoren (KPI’s) voor natuurgedreven landbouw. Om

ductie op toegevoegde waarden als biodiversiteit,

tot een goede en voor de praktijk relevante basis voor de

bodemkwaliteit, landschap, milieu en sociale aspecten.

WINK te komen, zijn van 5 bedrijven, die als voorlopers

Zij toetsen beslissingen die zij nemen op uitgangspunten

in natuurgedreven voedselproductie kunnen worden

als behoud van soevereiniteit, bijdrage aan circulariteit,

beschouwd, in hoge mate van detail de ontstaans- en

bijdrage aan (bio-)diversiteit en transparantie.

ontwikkelgeschiedenis, kantelpunten en leermomenten,

Het zorgvuldig omgaan met de eigen omgeving en

bedrijfsprocessen en gebruik en ontwikkeling van kennis

hulpbronnen staat centraal.

in kaart gebracht. Ook is bij deze bedrijven geïnventariseerd welke kengetallen voor natuurgedreven voedsel-

Voor deze bedrijven ontbreekt het echter aan

productie al konden worden opgehaald. Via een aantal

geïnstitutionaliseerde dataverzameling en monitoring

studentenprojecten is deze steekproef uitgebreid met

van de ontwikkeling en prestaties zoals die in de

34 andere bedrijven. Op basis van deze bedrijfsanalyses

conventionele sector wel plaatsvindt. Voor de poten-

en literatuurstudie is gekeken wat de praktijk voor eisen

tie van natuurgedreven productie als basis voor een

stelt aan een kennisbank voor natuurgedreven

duurzaam en houdbaar voedselsysteem ontbreekt

voedselproductie, zijn de stappen, maatregelen,

daardoor momenteel de bewijslast. Daarnaast is het voor

principes, kengetallen, literatuur en andere kennis-

de individuele bedrijven lastig om een businessplan op

bronnen die gebruikt worden voor de natuurgedreven

meervoudige waardencreatie en verdiencapaciteit te

bedrijfsvoering geïnventariseerd als basis voor de

onderbouwen. Dit maakt de beoordeling van de plannen

ontwikkeling van een indicatorsystematiek, en is een

door financiers en investeerders gecompliceerd. Dit zet

programma van eisen opgesteld waaraan de (ICT)

een rem op de groei van de groep natuurgedreven

infrastructuur van een kennissysteem zou moeten

bedrijven en zit in de weg van verspreiding van kennis

voldoen om de bovenstaande doelstelling in de volgende

over natuurgedreven productiemethoden en een

fase van het programma te kunnen realiseren.

businessmodel gebaseerd op meervoudige
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waardencreatie naar andere ondernemers. Het ontbreekt

De diversiteit op de bedrijven én tussen de bedrijven van

daardoor ook aan een olievlekwerking die zou kunnen

de koplopers bleek een grote uitdaging te vormen voor

het verzamelen van data die goed te vergelijken is en

verricht. Het identificeren van krachten, krachtvelden

waar algemene lessen uit kunnen worden getrokken. Alle

en situaties heeft geholpen bij het begrijpen van de aard

processen zijn het resultaat van unieke combinaties van

van de kennis die de basis vormt van de ontwikkeling

de context van de locatie, de persoon die er boert en het

van het bedrijf tot de bestaande situatie bij de koplopers.

organisatiemodel van het bedrijf. Ook het verzamelen en

Ondanks het gebrek aan generaliseerbare kengetallen is

structureren van concrete data (cijfers, kengetalen) bleek

wel duidelijk geworden dat alle bedrijven vergelijkbare

een uitdaging, omdat de werkwijze van de ondernemers

uitgangspunten voor een duurzame en langdurig volhoud-

vaak op intuïtie en persoonlijke ervaringen gebaseerd is,

bare bedrijfsopzet hanteren, waaruit ook de kennisvragen

en omdat er, mede door de complexiteit van de bedrij-

voortkomen en daarmee dus de basis kunnen vormen

ven, door bijna geen enkele ondernemer systematisch

van het WINK kennisssyteem. Deze zijn weergegeven in

concrete data wordt bijgehouden of metingen worden

onderstaande tabel i.

Tabel i: Thema’s en subthema’s voor iedere duurzaamheidspijler, die de basis vormen voor de WINK

PLANET
Natuurgedrevenheid
biodiversiteit
natuurlijke processen
bodem, water, lucht
cultuurhistorie
circulariteit

PEOPLE
Maatschappelijke binding
sociale dienstverlening
draagvlak
belevingswaarde
transparantie
lokale economie

Welzijn
dierenwelzijn, -gezondheid
ervaren van eigen ondernemerswelzijn
eerlijke waardering
veiligheid

PROSPERITY
Soevereiniteit
wet- en regelgeving
subsidieafhankelijkheid
organisatie landgebruik
arbeidsfilm
diversiteit
afhankelijkheid van externe
hulpbronnen

Professionaliteit
rentabiliteit
voedselproductie
productkwaliteit
marketing
kennismanagement
continuïteit
bedrijfsontwikkeling
interne organisatie

Het onderzoek onderstreept het belang van de

deze complexiteit te omarmen en niet plat te slaan in

complexiteit van de bedrijfsvoering voor de weerbaar-

gemiddelde kengetallen, of generieke KPI’s. Daaruit blijkt

heid, veerkracht en het duurzaam functioneren van

ook dat kengetallen maar de helft vormen van wat nodig

natuurgedreven bedrijven. Uit deze fase van het

is, inspiratie en context vormen de andere helft.

onderzoek komt dus duidelijk het signaal naar voren

Gecombineerd vormen deze voor de praktijk waardevolle
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kennis. De meeste van die kennis (embodied know-

meetbaar getal uit te drukken, waardoor we ook op

ledge) wordt tussen boeren onderling uitgewisseld in

zoek moeten naar andere manieren van meten en

de dagelijkse praktijk, niet systematisch gedocumen-

monitoren. Ook is er nog geen kennisdatabase die de

teerd en blijft dus grotendeels buiten het zicht c.q. het

benodigde structuur voor het vastleggen en ontsluiten

bereik van onderzoekers. Dit wijst op een belangrijke

van dit soort voor de praktijk relevante kennis kan

rol voor boeren zelf als het gaat om het vastleggen

ondersteunen. Een architectuur voor een dergelijk

en delen van kennis. Daarbij geldt ook dat niet alles

systeem op basis van het voorliggende onderzoek is

van wat van belang is om uit te wisselen is in een

weergegeven in figuur i.

•
•
•
•

•

••
•

Figuur i: Architectuur van de WINK

Het moet boeren makkelijk gemaakt worden om de

waardevolle informatie ontwikkelen voor de vulling van

kennisdatabase te vullen. Techniek moet daarbij

de database en voor overdracht naar andere onderne-

ondersteunend werken (bijvoorbeeld door automatisch

mers. Erkenning hiervoor in de vorm van een (financiële)

relevante data te verzamelen tijdens de werkzaam-

vergoeding is gerechtvaardigd: door het voortouw te

heden van de boer), omdat verzamelen en invoeren van

nemen met experimenten met innovaties dragen zij

gegevens een tijdrovende klus is. Het is van belang om

daarbij het risico van een eventuele mislukking en bij

een passende governance structuur uit te werken voor

een aantal ondernemers zien we dat het delen van die

databeheer en -eigendom, waarbij met name het eigen-

kennis in de vorm van cursussen, advieswerk, etc. op dit

dom van de data/gegevens/informatie in combinatie

moment onderdeel is van hun broodwinning.

met AVG-wetgeving moet worden meegenomen (door de
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context-afhankelijkheid speelt traceerbaarheid van ge-

Dit alles stelt specifieke eisen aan het verzamelen,

gevens een belangrijke rol). Het zijn de koplopers die de

documenteren en ontsluiten van kennis die relevant is

voor de boerenpraktijk. Het programma van eisen dat

Naast de specifiek op het ontwikkelen van het WINK

aan het WINK kennissysteem wordt gesteld is als volgt

kennissysteem gerichte gegevens heeft het onderzoek

geformuleerd. Een kennisinfrastructuur die rekening

door de gedetailleerde analyse van de onderzoch-

houdt met alle hiervoor besproken overwegingen moet:

te bedrijven ook bredere kennis opgeleverd over de

makkelijk te vullen zijn, waarbij slimme tools kunnen

ontwikkeling en huidige positie van natuurgedreven

ondersteunen (zodat boeren niet aan het einde van de

landbouwbedrijven, de belemmeringen waar zij in het

werkdag nog gegevens in moeten voeren);

huidige systeem tegenaan lopen en de mogelijke rol die

	vraag en aanbod kunnen koppelen. Boeren die het
systeem bevragen moeten ook nieuwe kennis kunnen

zij kunnen spelen in een verregaande verduurzaming
van de Nederlandse landbouw.

toevoegen op basis van hun ervaring;
	om kunnen gaan met de sterke contextafhankelijk-

De onderzochte bedrijven zijn pioniers in de natuurge-

heid van de kennis. Het systeem moet de context van

dreven landbouw en experimenteren op basis van een

een kennisvraag kunnen herkennen, en deze kunnen

zeer sterke intrinsieke motivatie met vormen van

verbinden met de voor die context relevante kennis

voedselproductie die breken met de conventionele

in het systeem. Het moet dus geïncorporeerde kennis

manier van landbouw bedrijven. Dit gebeurt daarom

vangen;

buiten de gebaande paden en vaak zelfs tegen de klippen

	
om kunnen gaan met verschillende vormen van data

op door de sterke verankering van de conventionele

en informatie, afkomstig van verschillende instrumen-

landbouw in institutionele structuren waar de natuur-

ten en personen (of organisaties)

gedreven ondernemer nog steeds afhankelijk van is. In

	dezelfde data aan verschillende toepassingen of

het transitiedenken zijn dit de typische kenmerken van

contexten kunnen koppelen. Data over de aanwezig-

de voorlopers die de kennis en inspiratie ontwikkelen die

heid van plaagorganismen in een bepaald gebied moet

een grotere groep ondernemers in beweging kan krijgen

bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om de ene boer

en daarmee richting en slagkracht aan de transitie

te helpen aanpassingen in een teeltplan te kunnen ma-

kunnen geven. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk

ken, of een andere boer te helpen om bepaalde land-

deze voorlopers te ondersteunen en de ervaren

schapselementen aan te kunnen leggen om natuurlijke

belemmeringen weg te nemen Dit maakt het ook voor

plaagbestrijders voor die plaag aan te trekken.

de meer conventionele ondernemers gemakkelijker en

	zelforganiserend zijn. Kennis moet kunnen worden

aantrekkelijker om zich in deze richting te gaan ontwik-

gestructureerd in interactie tussen gebruikers en

kelen. Dit kan naast het ontwikkelen van de hierboven

zelflerend vermogen van het systeem om informatie te

geschetste kennisbasis voor natuurgedreven landbouw

organiseren.

ook door het ondersteunen van ondernemers bij het

	om kunnen gaan met verschillende manieren om data

omgaan met barrières voor innovatieve productie-

en kennis te communiceren, zoals video, beeld-

methoden in bestaande wet- en regelgeving en het

materiaal, audio, tekst. Dit geldt voor zowel de data-

wegnemen daarvan op de langere termijn, en door het

verzameling als de kennisontsluiting.

creëren van een risicovrije experimenteerruimte.

	een geheugen hebben. De staat en structuur van de
informatie uit het verleden moet beschikbaar blijven

Uit het onderzoek blijkt ook dat de huidige manier van

om evolutie van kennis en begrip inzichtelijk te

aansturen van boeren, met stimuli gericht op produc-

kunnen maken.

tie en efficiëntieverhoging gekoppeld aan subsidies,

	kunnen omgaan met toekomstige veranderingen in en

regelgeving en sanctionering om de potentiële negatieve

inzichten over relevante kennispraktijken en vormen,

effecten te beteugelen, totaal niet past bij de manier van

ook al er nog geen zicht op is hoe die verandering

werken van natuurgedreven ondernemers. Zij gebruiken

er uit gaat zien. Het moet mogelijk zijn de bestaande

de draagkracht van de leefomgeving als kaders voor het

kennis in het systeem in die nieuwe structuur mee te

bedrijf, en gebruiken ecologische processen als basis

nemen.

voor productiviteit en veerkracht van de voedsel-

Een goede governance structuur hebben, waarbij data

productie. Ook het aansturen via een set van

eigendom blijven van de mensen die ze genereren.

gestandaardiseerde KPI’s zoals die nu in ontwikkeling
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zijn voor het stimuleren van natuurgedreven landbouw

tot kapitaal en daarmee ook tot grond. Ook op dit

sluit onvoldoende aan bij de werkwijze en praktijk van de

institutionele niveau zullen dus maatregelen genomen

hier onderzochte voorlopers, waarin juist complexiteit en

moeten worden om een duurzame, natuurgedreven

variatie binnen en tussen bedrijven een drijvende kracht

manier van voedselproductie als logische uitkomst te

is. Ook worden essentiële prestaties in het domein van

krijgen. Het zal daarvoor noodzakelijk zijn meer druk

de meervoudige waardencreatie die deze bedrijven

voor verandering op het bestaande systeem te zetten,

nastreven, niet in dergelijke KPI’s gevangen.

waardoor dit meer ontvankelijk wordt voor het faciliteren

Onafhankelijke informatievoorziening en het faciliteren

en overnemen van de innovaties die bij de natuurgedre-

van gezamenlijke leer- en ontwikkelprocessen,

ven ondernemers ontwikkeld worden. Zonder deze druk

bijvoorbeeld via een ‘community of practice’, kunnen

op het bestaande systeem blijven duurzame innovaties

een veel sterker effect sorteren omdat ze aangrijpen op

zoals die van natuurgedreven landbouwbedrijven

de meer intrinsieke motivatie van ondernemers en hun

meestal in de experimentele fase hangen en zal een

manier van kennisverwerving. Door dit gezamenlijke

echte duurzaamheidstransitie in de landbouw niet op

leer- en ontwikkelproces te ondersteunen kan de over-

gang komen. Belangrijke stappen daarin zijn het actief

heid ‘sturen van opzij’, om de intrinsieke motivatie van

afbouwen van prikkels in het huidige systeem die

het ‘bottom-up’ proces te stimuleren en energie in het

verduurzaming tegenhouden; door de meervoudige

proces te houden.

(maatschappelijke) waardencreatie van duurzame
manieren van produceren beter zichtbaar te maken en

Het is echter ook belangrijk zich te realiseren dat een

mee te rekenen in het bedrijfssucces, waardoor een level

succesvolle duurzaamheidstransitie in de landbouw

playing field met de bestaande praktijk kan worden ge-

niet alleen in gang gezet kan worden door de voorlo-

creëerd; en door een concrete stip op de horizon te plaat-

pers beter te ondersteunen in hun ontwikkeling en het

sen waar gezamenlijk naar toe gewerkt moet worden, die

uitwerken van hun innovaties. Uit het onderzoek blijkt

voorzien is van duidelijke spelregels en heldere

namelijk ook dat het voor de pionierende natuurgedreven

randvoorwaarden waarbinnen die ontwikkeling plaats

ondernemers bijzonder lastig is zich in de institutionele

moet gaan vinden en die voor lange tijd vastliggen.

omgeving van het huidige landbouwsysteem staande

Hierdoor wordt ook een langetermijnperspectief gecre-

te houden. Het gaat daarbij dan om knellende wet- en

ëerd waarin het zowel voor boeren als voor de keten en

regelgeving, administratieve procedures die

financiers aantrekkelijk is om het landbouwsysteem in

helemaal niet voorzien in de natuurgedreven praktijk,

duurzame richting verder te ontwikkelen.

een gebrekkige marktontwikkeling, en beperkte toegang
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Inleiding
Door de toenemende globalisering van de markt voor

tegen ecologische grenzen aanloopt, maar ook juridische.

voedsel is de Nederlandse voedselproductie de

Dat laatste geeft aan dat het niet langer als vanzelfspre-

afgelopen decennia steeds verder geïntensiveerd en

kend meer kan worden geaccepteerd dat de landbouw

geïndustrialiseerd. De gevolgen daarvan voor natuur

haar externaliteiten op de omgeving afwentelt.

en landschap zijn desastreus geweest (Stoate et al.
2009). Maatschappelijke gevolgen zijn een steeds verder

Belangrijker is dat deze situatie laat zien dat staps-

toenemende kloof tussen voedselproducenten en con-

gewijze vergroening binnen de kaders van het huidige

sumenten, problemen met transparantie en veiligheid in

systeem onvoldoende impact heeft om tot duurzame

de voedselketen en een sterke toename van het aantal

oplossingen voor de huidige problemen te komen. In

voedsel gerelateerde gezondheidsproblemen.

plaats van incrementele maatregelen is er een transitie
nodig naar een integrale benadering van voedsel-

De landbouw zelf begint de nadelen van de steeds verder

productie, die zich niet alleen richt op de boer, maar ook

toenemende grootschaligheid ook te merken. Het huidige

op het hele systeem om de boer heen, inclusief de

voedselproductiesysteem wordt steeds kwetsbaarder

consument. Niet voor niets raadt de Wetenschappelijke

voor plagen en ziektes in grootschalige monoculturen,

Raad voor het Regeringsbeleid aan om het beleid

terwijl toegenomen pesticiden- en antibioticaresistentie

rondom deze thema’s integraal te benaderen via een

en het verdwijnen van natuurlijke plaagbestrijders het

gezamenlijk ‘voedselbeleid’, een advies dat door de

steeds minder goed mogelijk maken daar nog iets aan te

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de

doen (Geiger et al. 2010). Verder heeft de agrarische

staatssecretaris van Economische Zaken is overgeno-

sector te maken met aanhoudend lage marges, waardoor

men in een gezamenlijke Voedselagenda. Hierin doen zij

het steeds moeilijker wordt om als zelfstandig onderne-

voorstellen voor een samenhangend beleid gericht op

mer het hoofd boven water te houden. De afhankelijkheid

een transitie naar een duurzaam voedselsysteem dat

van een wereldmarkt voor bulkproducten met een lage

bijdraagt aan volksgezondheid, ecologische houdbaar-

prijs, gecombineerd met de relatief hoge productiekosten

heid en robuustheid. Een systeem waarin “Landbouw

voor landbouwproducten in Nederland heeft geleid tot

[...] niet het probleem [is] voor de opgaven op het gebied

een ‘race to the bottom’, waarbij het steeds blijven

van voedsel en ecologie, maar de oplossing”. Daarnaast

verlagen van de kostprijs via schaalvergroting en

wordt vanuit de Rijksnatuurvisie 2014 afstand genomen

intensivering het enige levensvatbare businessmodel

van het sectorale denken rond natuurbeleid. Ook hier is

lijkt (Duru et al. 2015; Van Dijk et al. 2018). Het gevolg

er dus een pleidooi om natuur en landbouw meer met el-

hiervan is dat ondanks een scala aan milieumaatregelen

kaar te integreren. Ten slotte roept ook de landbouwvisie

en een relatief lage milieudruk per eenheid product de

van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-

totale impact van de sector op natuur en milieu blijft

liteit op tot een integrale benadering, waarbij het sluiten

toenemen. Zo is er al jaren een lichte daling in de uitstoot

van kringlopen en het beter benutten van natuurlijke

van broeikasgassen per liter melk in de Nederlandse

processen en eigen resources het uitgangspunt vormen.

melkveehouderij, maar deze wordt volledig tenietgedaan
door de toename in de productie en gedeeltelijk ook het

Zowel vanuit de maatschappij, de landbouwsector en

aantal dieren, waardoor de totale uitstoot van broeikas-

de overheid is dus sterke behoefte aan een duurzame-

gassen door de sector alleen maar stijgt (Doornewaard

re en geïntegreerde benadering. Het gaat daarbij om

et al. 2017). Eenzelfde trend is zichtbaar voor biodiver-

een transitie naar nieuwe veerkrachtige systemen van

siteit op het platteland. Waar biodiversiteit in natuur-

grondgebruik die natuur, landschap en voedselproductie

gebieden voor sommige soortgroepen een licht positieve

integreren, en die naast voedsel ook biodiversiteit en

trend heeft, blijft de biodiversiteit op landbouwgrond

andere ecosysteemdiensten leveren.

dalen (Planbureau voor de Leefomgeving 2009).
De recente stikstofcrisis heeft laten zien dat het

In de afgelopen decennia zijn er veel initiatieven ontstaan

Nederlandse landbouwsysteem inmiddels niet alleen

die deze uitdaging hebben opgepakt, waarin nadrukkelijk
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wordt gezocht naar een combinatie van landbouw en

Hekkert et al. (2007) laten zien dat kennisontwikkeling en

natuur en een samenwerking tussen voedselproductie

het effectief kunnen delen van die kennis twee essentiële

en natuurbescherming. Deze initiatieven zijn vaak niet

functies van het innovatiesysteem zijn voor een succes-

alleen bezig met het herstellen van de verbinding tussen

volle doorontwikkeling van niches en voor doorstroom

landbouw en natuur, maar ook met de verbinding tussen

van de ontwikkelde kennis naar het bestaande regime.

consument en producent. CSA (Community Supported

Vernieuwende ideeën worden door creatieve onder-

Agriculture), burgerparticipatie, voedselcoöperaties, zijn

nemers uitgetest in experimenten. Wanneer de ervarin-

allemaal vormen van het dichter betrekken van de

gen die daar worden opgedaan (met zowel de succes- als

consument en/of burger bij de productie van voedsel.

de faalfactoren) kunnen worden gedeeld met andere
ondernemers kan de verdere ontwikkeling en implemen-
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In deze initiatieven wordt volop geëxperimenteerd en

tatie van nieuwe methoden en technieken in een

geleerd, vaak noodgedwongen buiten de gebaande paden

stroomversnelling raken. Dat komt niet alleen doordat

en los van bestaande instituties en markten. Daardoor

nieuwe ondernemers niet allemaal opnieuw het wiel

kan men zich deels onttrekken aan de bestaande

hoeven uit te vinden, maar ook omdat het delen van de

economische- en beleidslogica, voor de hand liggende

opgedane ervaring en kennis het gevoel van onzekerheid

bedrijfsstructuren en andere dwingende spelregels die

over en risico van de nieuwe aanpak kan verkleinen, wat

door de reguliere institutionele context wordt gedicteerd

ook ondernemers die vanuit de huidige praktijk vertrek-

(Gernert et al. 2018), waardoor innovaties en oplossingen

ken kan overtuigen om met de nieuwe aanpak aan de

worden ontwikkeld die binnen het reguliere

slag te gaan (de z.g.n. “small wins”; Termeer 2019).

landbouwsysteem nooit bedacht zouden kunnen worden.

De initiatieven zijn lokaal geworteld, een regionale

Daarmee kunnen ze een belangrijke aanjagende rol

coördinatie van de kennisontwikkeling is daarom van

hebben in een grootschaligere duurzaamheidstransitie

groot belang (Gerritsen 2019).

van de landbouw. De nieuwe initiatieven vervullen in die

Het vastleggen en deelbaar maken van ervaringen van

zin de rol van niches, zoals die in transitietheorie onder-

de huidige voorlopers in de ontwikkeling van nieuwe

scheiden worden (Geels 2002; Geels et al. 2017).

duurzame vormen van landbouw is dus essentieel voor

Een belangrijke voorwaarde voor deze niches om zich

het aanjagen van een duurzaamheidstransitie in de land-

een plek te kunnen verwerven in de bestaande

bouw, maar het structureel vastleggen van die kennis en

landbouwpraktijk is schaalbaarheid. Innovatieve land-

ervaring gebeurt nu, in tegenstelling tot in de gangbare

bouwinitiatieven moeten samen voldoende kritische

landbouw, nog niet. Een belangrijke reden hiervoor is

massa kunnen ontwikkelen om een geloofwaardig alter-

dat de huidige beschikbare databases en kennistools

natief te bieden voor het huidige systeem, of om er de

geschoeid zijn op de bestaande landbouwpraktijk, en

competitie mee aan te kunnen gaan waardoor druk voor

daardoor meestal niet zijn toegerust om ook de voor de

verandering in dat systeem ontstaat.

vernieuwende geïntegreerde bedrijven relevante kennis

vast te leggen. Een belangrijk verschil met de huidige

natuurgedreven bedrijven via interviews en bedrijfsbe-

praktijk is dat er bij de nieuwe initiatieven een sterke

zoeken in hoge mate van detail de ontwikkelingsgeschie-

focus is op meervoudige waardencreatie. Dat betekent

denis, relevante bedrijfsprocessen en kennisvragen in

dat er naast economische waarde bewust ook sociale

beeld te brengen. Daarnaast is de steekproef verbreed

en maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Omdat

door bij een groter aantal bedrijven via interviews deze

die sociale en maatschappelijke waarden in het huidi-

informatie in beeld te brengen.

ge landbouwsysteem niet of nauwelijks (economisch)
gewaardeerd worden, zijn ze ook geen onderdeel van

De kennistool heeft de naam WINK gekregen, dat staat

monitorings- en waarderingssystemen, en wordt er niet

voor Waardevolle Informatie Natuurgedreven

op systematische wijze data over verzameld of kennis

Kwaliteit. Het acroniem is een ‘knipoog’ naar de KWIN

over ontwikkeld. Ook worden er bij deze initiatieven

en moet naast kwantitatieve economische informatie

niet alleen agronomische innovaties ontwikkeld, maar

ook ondersteuning bieden voor kennisvragen specifiek

nadrukkelijk ook sociale innovaties en nieuwe financie-

voor de bedrijfsvoering van de natuurgedreven onder-

rings- en organisatievormen, die vaak essentieel zijn in

nemer, en op het vlak van sociale en maatschappelijke

de legitimatie en het voortbestaan van de nieuwe

meervoudige waardencreatie. Gegeven de belangrijke

initiatieven (Gernert et al. 2018; Van Oers et al. 2018).

rol die kennisontwikkeling en -ontsluiting speelt in de

Het ontbreken van systematisch verzamelde en

verduurzaming van de Nederlandse landbouw, is de

ontsloten kennis en data over natuurgedreven land-

WINK bedoeld als een kennis- en inspiratiegids waar

bouw kan daarom een belangrijke barrière vormen voor

natuurgedreven ondernemers waardevolle informatie

nieuwe ondernemers die met deze vorm van voedselpro-

kunnen vinden bij de opzet, ontwerp en verbetering van

ductie willen gaan experimenteren, wat een sterke rem

hun natuurgedreven landbouwbedrijf, en die daarmee

kan zetten op het bewerkstelligen van een grootschalige

inspiratie en vertrouwen geeft om met deze vorm van

transitie naar duurzamere vormen van landbouw.

duurzame voedselproductie aan de slag te gaan.
Daarnaast is er bij natuurgedreven boeren een grote

Het doel van het onderzoek waarvan in dit rapport

behoefte om de prestaties van hun bedrijf op het gebied

verslag wordt gedaan was tweeledig. Ten eerste willen

van duurzaamheid naar de buitenwereld zichtbaar te

wij op basis van een grondige analyse van een aantal

maken, omdat externe partijen zoals consumenten,

voorlopende bedrijven in natuurgedreven landbouw een

financiers en beleidsmakers vaak vragen om kwantitatief

beeld schetsen van de huidige positie van dit soort initia-

‘bewijs’ dat deze bedrijven inderdaad een duurzamere

tieven in het huidige transitieproces naar een duurzamer

prestatie leveren dan gangbare bedrijven, of om het vol-

landbouwsysteem voor Nederland. Hierbij ligt de focus

doen aan minimale standaarden of verbetering door de

op de successen maar ook de belemmeringen die deze

tijd in het kader van prestatieafspraken of extra beloning

ondernemers tegenkomen bij het experimenteren met

zichtbaar te maken. Er is daarom ook onderzocht of de

vergaande duurzaamheidsinnovaties binnen het huidige

informatie die in de WINK verzameld wordt, gebruikt kan

landbouwregime.

worden als basis voor dergelijke prestatie indicatoren.

Vanwege het belang van innovatie, kennisontwikkeling

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste

en het delen van kennis voor opschaling en verdergaan-

bevindingen van het onderzoek en doet aanbevelingen

de transitieprocessen is een tweede doel om tot een

voor vervolgstappen voor de doorontwikkeling van de

eerste ontwerp voor een kennistool en bijbehorende

WINK tot een volwaardige kennistool voor natuurgedre-

monitoringsstrategie voor natuurgedreven landbouw te

ven ondernemen. De gedetailleerdere onderliggende

komen. Hiervoor is het ook nodig om onderzoek te doen

onderzoeksverslagen zijn als bijlagen bij de rapportage

naar hoe natuurgedreven ondernemers op dit moment

gevoegd. Verhalen en beeldmateriaal in de vorm van

kennis gebruiken, maar ook kennis ontwikkelen en

bedrijfsfilms van de 5 onderzochte bedrijven zijn

vastleggen. Om ervoor te zorgen dat de tool aansluit op

beschikbaar op de begeleidende website

de praktijk en de kennisbehoefte van natuurgedreven

www.natuurgedreven.nl.

ondernemers is dit gedaan door van 5 voorlopende
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Aanpak en methoden

Wat verstaan we in dit rapport onder
natuurgedreven?
Natuurgedreven boeren werken met een scherp oog voor

het totale geïntegreerde systeem, dan producent van

natuurlijke processen op het bedrijf en experimenteren/

alleen voedsel. Natuurgedreven ondernemers sturen

pionieren met nieuwe bedrijfs- en teeltvormen met een

naast voedselproductie op toegevoegde waarden als

breed palet aan gewassen en vee. Zij werken zoveel

biodiversiteit, bodemkwaliteit, landschap, milieu en so-

mogelijk met de natuur mee en benutten principes uit

ciale aspecten. Zij toetsen beslissingen die zij nemen op

de ecologie om nieuwe teelt- en houderijtechnieken te

uitgangspunten als behoud van soevereiniteit, bijdrage

ontwikkelen. Natuur is dus niet iets dat apart naast het

aan circulariteit, bijdrage aan (bio-)diversiteit en trans-

productief oppervlak wordt onderhouden, maar is een

parantie. Het zorgvuldig omgaan met eigen hulpbronnen

integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en vormt in

staat centraal.

veel gevallen zelfs de basis ervan. Het welzijn van
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dieren, planten en mensen staat centraal, net als de

Als voorbereiding van het onderzoek zijn verkennende be-

bodemkwaliteit. Vaak kiezen zij bewust voor korte

drijfsbezoeken gehouden bij de bedrijven Samenland (Taco

ketens en direct contact met de consument, hebben vaak

Blom), Stadsboerderij Turnhout (Guy Cotemans en Jeroen

nevenactiviteiten en vormen vaak een community om

van Dyck) en Landgoed Heerdeberg (Coenraad Reinders).

zich heen. Het denken vanuit ecosystemen waar voedsel

Tijdens deze bedrijfsbezoeken is een verkenning gedaan

uit komt, maakt de ondernemer eerder beheerder van

naar de belangrijkste thema’s om een goed beeld te

kunnen vormen van natuurgedreven bedrijven, is gewerkt

dan 160 fruitsoorten kweekt die mensen zelf mogen

aan het ontwikkelen van een gezamenlijke taal voor het

oogsten, kippen in de boomgaard worden gehouden, een

onderzoek en is geoefend met opzet en technieken voor de

kaasmakerij is gevestigd, een grote horecagelegenheid

diepte-interviews met de 5 voorbeeldbedrijven.

en biowinkel, zalen verhuurt en evenementen worden
gehouden en met zorg wordt gecombineerd.
Herenboeren Wilhelminapark

Onderzoek bij 5 voorbeeldbedrijven

www.herenboeren.nl.
Herenboerderij Wilhelminapark is de eerste van een

Om tot een goede en voor de praktijk relevante basis

reeks Herenboerderijen. Burgers uit de omgeving zijn

voor de WINK te komen, zijn van 5 bedrijven, die als

aandeelhouder van de boerderij en huren een boer in om

voorlopers in natuurgedreven voedselproductie kunnen

voor hen een veelzijdig pakket aan voedsel te verbouwen

worden beschouwd, in hoge mate van detail de

(vlees, groenten, fruit, eieren).

ontstaans- en ontwikkelgeschiedenis, kantelpunten en
leermomenten, bedrijfsprocessen en gebruik en ont-

Zuuver

wikkeling van kennis in kaart gebracht. Dit geeft ook

www.zuuver.nu.

een beeld van de huidige positie van natuurgedreven

Zuuver is een kleinschalige boerderij met eigen

bedrijven in Nederland. Ook is bij deze bedrijven geïn-

slachterij, waar Julia ter Huurne en partner Joris

ventariseerd welke kengetallen voor natuurgedreven

bijzondere boskippen, landkalkoenen, varkens en bijen

voedselproductie al konden worden opgehaald.

houden en groenten en fruit telen en via boerderij-

Het gaat om de volgende bedrijven:

verkoop en lokaal verhandelen.

Boeren in het Bos

Als inspiratie voor boeren die overwegen meer natuur-

www.boereninhetbos.nl

gedreven te gaan werken zijn van deze uitgebreid

Boeren in het bos is een bedrijf in Noord-Nederland

geïnventariseerde bedrijven korte journalistieke

dat bosvarkens, runderen, schapen, geiten en kippen in

beschrijvingen en bedrijfsfilms gemaakt. Deze staan op

natuurgebieden en bossen houdt. De twee ondernemers

www.natuurgedreven.nl.

Richard van Pelt en Mariska Slot verwerken en
vermarkten hun natuurvleesproducten zelf.

Voor een uitgebreidere beschrijving en typering van de
bedrijven zie bijlage 2.1 en bijlage 3.1 - 3.3.

Ekoboerderij Arink
www.ekoboerderijarink.nl
Ekoboerderij Arink is een ecologische melkveehouderij
van de familie Arink in de Achterhoek met een kaasmakerij en boerderijverkoop. De familie heeft een ecologisch

Ontwikkeling, leermomenten en
kantelpunten: de tijdlijn methode

vormgegeven Biotel waar toeristen een kamer kunnen
huren met restaurant met zelfgeproduceerd voedsel,

Om meer begrip te krijgen van waar natuurgedreven be-

waar mensen uit de omgeving wekelijks komen eten.

drijven in hun ontwikkeling mee te maken krijgen en wat

Jaarlijks fietst boer John (voor een kleine bijdrage) met

voor kennis en kunde van de ondernemers er nodig is

geïntresseerd langs al zijn weilanden en natuurgebied

om belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten,

Korenburgerveen om meer over zijn bedrijfsvoering te

is via de tijdlijnmethode aan de hand van de bedrijfsge-

vertellen.

schiedenis gekeken wat de belangrijkste kantelmomenten en leermomenten zijn geweest in de ontwikkeling van

Fruittuin van West

het bedrijf tot wat het nu is. De tijdlijn is een semi-

www.fruittuinvanwest.nl

gestructureerde interviewmethode voor participatieve

De Fruittuin van West is een publiekstrekker in

monitoring en evaluatie, die oorspronkelijk ontwikkeld is

Amsterdam-West, waar de familie Sturkenboom meer

om ervaringen met samenwerking in netwerken in beeld
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te brengen (Wielinga 2012). Deze methode richt zich

Vervolgens is gekeken in hoeverre bestaande monito-

op het gestructureerd en in chronologische volgorde in

rings- en beoordelingssystematieken voor duurzame en/

kaart brengen van de belangrijkste momenten met een

of natuurgedreven landbouw nu al bruikbaar zijn om

positieve of een negatieve invloed op de ontwikkeling van

informatie over deze thema’s op een systematische

het bedrijf, en inzicht momenten, waar nieuwe inzichten

manier te verzamelen, analyseren en ontsluiten.

doorbraken of mogelijkheden ontstonden. Na het in beeld
brengen van de tijdlijn wordt met de geïnterviewde geë-

Tot slot is een eerste groslijst van mogelijke kwantificeer-

valueerd of alle belangrijke momenten genoteerd zijn, en

bare indicatoren/kengetallen voor elk van de subthema’s

wordt via verdiepende interviews ieder punt op de tijdlijn

opgesteld en is een eenvoudige puntentelling ontwik-

verder uitgewerkt. Daarmee ontstaat een zogenaamde

keld, waarmee op basis van de indicatoren een bedrijfs-

‘learning history’, waarmee kwalitatieve informatie en

score kan worden gegeven die een beeld geeft van hoe

kennis effectief kan worden overgedragen naar een

natuurgedreven een bedrijf is.

andere context (zoals die van een andere natuurgedreven ondernemer), omdat uit een serie van specifieke

Om te testen hoe werkbaar dit systeem in de praktijk is,

gebeurtenissen algemene lessen kunnen worden getrok-

te zien wat voor indicatoren al in de praktijk worden ge-

ken op basis van de gedocumenteerde achterliggende

bruikt en dus relevant zijn, en of de benodigde informatie

gedachtegang en respons van de ondernemer (Kleiner &

bij de bedrijven is op te halen, is via de diepte-interviews

Roth 1997).

met 5 natuurgedreven landbouwbedrijven en meer
oppervlakkige toetsing bij 46 andere natuurgedreven

Voor de volledige rapportage van dit deelonderzoek zie
bijlage 1.3 en 2.1

bedrijven gekeken:
	Of de thema’s en subthema’s relevant waren voor het
bedrijf
	Of het bedrijf specifieke doelen voor ieder thema
nastreeft

Ontwikkeling indicatorsystematiek

	Welke kwantitatieve of kwalitatieve informatie de boer
bijhoudt of over beschikt en wordt gebruikt om infor-

Als basisstructuur voor de WINK is eerst geïnventariseerd op welke thema’s informatie verzameld moet
worden of indicatoren zouden moeten worden
vastgesteld om een evenwichtig beeld van de duurzaam-

matie over de gewenste staat van dat thema te krijgen
	Welke maatregelen worden genomen om de doelen
voor elk thema te bereiken
	Hoe gecontroleerd wordt of deze maatregelen werken.

heidsprestatie van een natuurgedreven bedrijf te krijgen
en om boeren te helpen om die prestatie, en de effecten

Voor de volledige rapportage van dit deelonderzoek zie

van eventueel ingrijpen om die prestatie te verbeteren,

bijlage 1.1 en 1.2

te monitoren. Op basis van de drie duurzaamheidsprincipes (People, Planet, Prosperity) en de matrix
duurzame voedselproductie (Van der Veer, Stichting
Herenboeren NL, 2018) is een lijst met voor natuur-

Borging natuurgedreven kwaliteit

gedreven landbouw relevante thema’s opgesteld, waar
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voor beoordeling, monitoring en/of interne verbeterings-

Voor de borging van voedselkwaliteit wordt in het

cycli minimaal informatie nodig is. Hierbij is ook gebruik

huidige beoordelingssysteem gebruik gemaakt van het

gemaakt van het overzicht van indicatorsystemen voor

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). De

duurzame landbouw van De Olde et al. (2016). Deze

verschillende processen worden via processchema’s in

thema’s zijn op basis van de expertise van het project-

beeld gebracht en vervolgens wordt er per processtap

team, bestaande monitoringstools en de interviews met

bekeken wat de chemische, microbiologische en fysische

natuurgedreven boeren verder aangescherpt en onder-

gevaren zijn en hoe voorkomen wordt dat deze optreden.

verdeeld in een aantal subthema’s.

Feitelijk is dit een negatieve benadering, die een

ondergrens aan geeft om minimaal aan de wet en

en de HAS Den Bosch met een vergelijkbare methodiek bij

regelgeving te voldoen. De door ons onderzochte natuur-

34 additionele bedrijven informatie opgehaald over

gedreven ondernemers willen echter verder gaan dan

de ontwikkelingsgeschiedenis en belangrijkste leermo-

een wettelijk minimum en opereren vanuit het idee dat

menten (tijdlijn) en over de stappen, maatregelen, princi-

door het optimaliseren van een natuurlijke balans op het

pes, kengetallen, literatuur en andere kennisbronnen die

bedrijf eventuele risico’s gereduceerd worden. Daarom is

gebruikt worden voor de natuurgedreven bedrijfsvoering.

voor de WINK een alternatieve manier van kijken naar

Voor de volledige rapportages van dit deelonderzoek zie

kwaliteitsborging ontworpen op basis van de PDCA-

bijlage 2.2 en 2.3.

cyclus (plan-do-check-act). Voor ieder bedrijf is een
procesboek opgesteld, waarin de relevante processen
in schematische vorm zijn weergegeven. Vervolgens is
er per processtap gekeken welke optimalisatie stap er
is genomen om het product, proces of de omgeving zo

ICT infrastructuur voor effectieve kennisoverdracht natuurgedreven landbouw

goed mogelijk in de natuurlijke balans te houden. Het
procesboek is dus een bedrijfsgebonden document. Om

In het WINK project is een verkenning gedaan naar het

tot een goed procesboek te komen is er tijdens de diep-

type kennis dat natuurgedreven ondernemers nodig

te-interviews veel ruimte genomen om de verschillende

hebben ter ondersteuning en ontwikkeling van hun

processen op de boerderij in kaart te brengen. Door het

bedrijfsvoering, en de vorm waarin deze kennis het beste

inventariseren en opzetten van deze bedrijfsprocessen

toegankelijk kan worden gemaakt via een ICT gebaseer-

in een procesboek zijn deze geordend en overzichtelijk

de kennistool en database. Dit onderzoek is uitgevoerd

waarna ze goed zijn te beoordelen. Ook kunnen

door Product Foundry en Stichting Townmaking. Hier-

syntheses gemaakt worden van de succesvolle (of

voor zijn 12 interviews gehouden met natuurgedreven

minder goede) processen en methoden. Deze kunnen

boeren en experts op het gebied van natuurgedreven

vervolgens weer gebruikt worden door andere

c.q. natuurinclusieve landbouw in Nederland. Vergelijk-

ondernemers en betrokkenen om zo op weg geholpen te

baar met de tijdlijn geven deze interviews inzicht in de

worden. Bovendien maakt het in kaart brengen van

ontwikkeling van de ondernemer als persoon en van het

processen met hun risico- en succesfactoren het

natuurgedreven bedrijf. Op basis van de interviews is

mogelijk om hierop nieuw beleid te formuleren.

een analyse gemaakt van de drijvende krachten achter
deze ontwikkelingen. Deze krachten zijn ingedeeld in

De volledige rapportages van dit deelonderzoek zijn bij

‘Eventualiteiten’ (dingen die gebeurden), ‘Actualiteiten’

de auteurs beschikbaar maar worden vanwege privacy

(dingen die bestaan) en ‘Wensen voor eventualiteiten en

redenen niet verspreid.

actualiteiten’. Vervolgens is gekeken hoe kennis en
ervaring is gebruikt om met die situaties en wensen om
te gaan of om tot bruikbare oplossingen te komen. Op
basis hiervan is een eerste stap gezet met het structure-

Verbreding van de steekproef

ren van een kennistool en bijbehorende kennisdatabase
voor natuurgedreven landbouw.

Om de bevindingen van het onderzoek aan de 5
voorbeeldbedrijven te toetsen met een bredere steek-

Voor de volledige rapportage van dit deelonderzoek zie

proef, is door studenten van de Wageningen Universiteit

bijlage 2.4
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Karakterisering onderzochte bedrijven
De voorbeeldbedrijven zijn pioniers. Een deel komt uit

Voedselkwaliteit met een analyse van de kringloopland-

de gangbare landbouw en heeft in een eerder stadium al

bouw in Nederland waarin zij zes bedrijfstypen onder-

voor biologisch gekozen, zoals bijvoorbeeld Ekoboerde-

scheiden die variëren van natuurboeren die de natuur

rij Arink en de Fruittuin van West. Een ander deel is te

vooropstellen, tot bedrijven die voor maximalisatie

karakteriseren als starters, al dan niet met een van huis

van de productie de maximale ruimte van de wettelijke

uit agrarische achtergrond. Alle onderzochte bedrijven

kaders opzoeken (Tabel 1; Erisman en Verhoeven 2019).

hebben de belangrijkste drijfveer een goede leefom-

De in het WINK project onderzochte bedrijven vallen alle-

geving voor zichzelf, mens en dier. De boeren die wij

maal in de onderste twee categorieën, die van maximale

hebben geïnterviewd zijn zonder uitzondering

benutting van eigen resources en natuurboeren. Dit is

gepassioneerde mensen die het goede voorhebben met

deels het gevolg van een bewuste keuze van de onder-

de aarde en mensen in hun omgeving. Balans is een

zoekers, omdat de verwachting was dat bij deze voorlo-

toverwoord. In 2019 kwamen Erisman en Verhoeven op

pers de meeste innovatieve praktijken op het gebied van

verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en

natuurgedreven voedselproductie te vinden zouden zijn.

Tabel 1: Typering van Nederlandse landbouwbedrijven (Erisman en Verhoeven 2019)
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De karaktereigenschappen die Erisman en Verhoeven

en smaakvol, waarvan de klant weet waar het vandaan

toedichten aan deze groepen vooroplopende kringloop-

komt en dat er niet mee is geknoeid, dat spreekt heel

boeren zijn zelfstandigheid, eigenzinnigheid en integraal

veel mensen aan. Voor Zuuver, dat in eerste instantie

breeddenkend. Deze karaktereigenschappen zijn zeker

begonnen was met productie voor eigen consumptie,

ook van toepassing op de natuurgedreven boeren die

vormde de vraag naar dit soort producten vanuit de

voor de WINK zijn onderzocht. Deze bedrijven willen

omgeving zelfs de start van commerciële verkoop.

graag ontwikkelen en verbeteren. Ze willen zo veel
mogelijk van hun verdiende geld gebruiken om proactieve verbeteringen voor bodem of dierenwelzijn door
te voeren. Dit leidt er voor sommige bedrijven toe dat zij
niet willen deelnemen aan duurzaamheidscertificeringen

Ontwikkeling, leermomenten en
kantelpunten

binnen het huidige systeem zoals SKAL, Demeter of
andere meerwaarde concepten om borging van

Met behulp van de tijdlijn methode is de ontwikkeling

processen te accrediteren, omdat daar hoge kosten

van de voorbeeldbedrijven in beeld gebracht, waarin

mee gepaard gaan en zij meer geloven in investeren in

het narratief van die ontwikkeling is samengevat in een

een continue zichzelf verbeterende bedrijfsvoering. Dit

aantal sleutelmomenten die doorslaggevend waren

is bijvoorbeeld het geval bij Herenboeren, waar certifi-

voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Dit kunnen

cering ook minder voor de hand ligt omdat er door de

zowel neutrale, positieve als negatieve momenten zijn.

directe afzet bij consumenten geen marktvoordeel van

Bij ieder van die sleutelmomenten is gedocumenteerd

een keurmerk is.

hoe de ondernemers hier mee om zijn gegaan, hoe ze
kennis en kunde hebben gebruikt en wat de belangrijkste

Om onafhankelijke keuzes te kunnen blijven maken en

leerpunten waren. Dit is ook voor de bredere steek-

het natuurgedreven karakter van het bedrijf te kunnen

proef van bedrijven in beeld gebracht (zie bijlage 2.2 en

waarborgen leveren de onderzochte bedrijven niet aan

2.3). De tijdlijnen van de 5 voorbeeldbedrijven zijn ook

reguliere afzetkanalen. Deze zijn vaak ook niet voorbe-

grafisch weergegeven. Twee voorbeelden daarvan zijn

reid op de kleinere en veel sterker gediversifieerdere

weergegeven in figuur 1 en 2. De overige tijdlijnen staan

productstromen die horen bij natuurgedreven werken.

in bijlage 2.1.

Soms betekent dit dat ondernemers genoegen nemen
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met een lagere omzet en levensstandaard dan mogelijk

De tijdlijn methode is een goede manier gebleken om de

was geweest bij grootschalige productie. Een logisch

ontwikkeling van een onderneming in beeld te brengen.

gevolg daarvan is dat de bedrijven werken met korte

Degene die wordt geïnterviewd is open en kan zijn of

ketens naar de consument die oog heeft voor de

haar eigen verhaal vertellen, Waarbij de verwachting is

meerwaarde van het product. Soms levert dat ook een

dat vrij automatisch de nadruk komt te liggen op precies

hogere betalingsbereidheid op, hoewel sommige

die thema’s, vraagstukken en ontwikkelingen die voor de

bedrijven, zoals Herenboeren, door hun organisatiemodel

ondernemer de meeste betekenis hebben (gehad). Het

producten goedkoper kunnen aanbieden dan in de regu-

verhaal dat wordt verteld is wel duidelijk het verhaal uit

liere kanalen (Herenboeren levert niet gecertificeerde

het perspectief van de ondernemer. De vraag is daardoor

biologisch geproduceerde producten onder de gemiddel-

of de tijdlijnen helemaal compleet zijn. Voor de meeste

de prijs van de supermarkten). Community-building met

ondernemers heeft er een voorgeschiedenis plaats ge-

klanten en de omgeving is daardoor een belangrijke

vonden die niet in beeld is gebracht, of zijn er meerdere

factor voor succes. Zuuver, Ekoboerderij Arink en

personen bij het initiatief betrokken die niet of onvol-

Fruittuin van West investeren daar veel in. Herenboeren

doende in beeld gebracht zijn tijdens het interview. De

bouwt zijn community zelfs met consument-leden die

contextafhankelijkheid van elk boerenverhaal vormt een

investeren in de opstart en exploitatie van het bedrijf

uitdaging voor het uiteenzetten van gemeenschappelijke

en daarover ook zeggenschap hebben. Wat voor de

leerpunten maar niettemin werd er een aantal leerpun-

onderzochte bedrijven daarbij heel belangrijk is, is de

ten op meerdere bedrijven waargenomen. Deze hebben

kwaliteit van het geleverde product. Gezond, voedzaam

betrekking op 3 aspecten van de bedrijfsvoering: adaptief

vermogen, omgang met de (sociale) omgeving van het

uiteindelijk leidde tot formele experimenteerruimte in

bedrijf en het financiële model onder het bedrijf.

de vorm van een Green Deal met het Ministerie van LNV
(Herenboeren). Bij meerdere bedrijven werd duidelijk dat

Adaptief vermogen

het niet altijd mogelijk is om de regels te volgen die zijn
opgesteld voor conventionele systemen. Het is daarom

Wees flexibel in het benaderen van externe factoren en

zaak creatief te blijven, speelruimte te bevechten en zo

knelpunten die kunnen optreden waar je weinig of geen

toch een alternatieve manier te vinden om doelen te

invloed op hebt. Alle geïnterviewde boeren zijn onver-

bereiken.

wachte knelpunten tegengekomen waar ze geen invloed
op hadden. Door actief te reageren op deze situaties,

Ondanks dat veel ondernemers vooral werken uit hun

door te zetten en oplossingen te zoeken binnen het

hart, wil dit niet zeggen dat ze zich met deze adaptieve

bestaande netwerk maar vooral ook buiten de comfort

instelling zomaar overal in storten. Vallen en opstaan

zone van het bedrijf, konden de bedrijven toch tot een

is onvermijdelijk, maar zeker als er grote investeringen

oplossing komen. Voorbeelden zijn het wegvallen van

mee gemoeid zijn, is het belangrijk eerst alle gerelateer-

financiële steun die uiteindelijk leidde tot een succesvolle

de factoren te onderzoeken voordat je er mee begint.

crowdfundingsactie (Roggebotstaete), het niet verkrij-

Vaak wordt inspiratie gevonden bij andere concepten of

gen van een subsidie voor een te ambitieus geacht plan,

ondernemingen, door deelname aan workshops, cursus-

waarna het plan in een trager tempo toch kon worden

sen en gesprekken met andere boeren. Het vasthouden

uitgevoerd (Boeren in het Bos) of een confrontatie met

aan de eigen visie en motivatie is belangrijk voor het

handhavende instanties op knellende regelgeving, die

blijven ontwikkelen en voor het behoud van het
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Explore the processing and
distribution channels of a
potential product before
initiating production

It’s not always possible to follow the
regulations created for conventional
systems; Be creative and find a
way to achieve your goals

When looking for a solution to a problem, search
in uncommon places and utilize all possible
contacts; rely on the connections of others both
in- and outside of your established networks

The choice to work independently comes at the cost of having to choose
between equally important farm activities. By aligning with a person (or
people) who share your ideals, you can continue the work you began and not
have to make as many compromises about what tasks can be accomplished

2013

2014

1. Co-founder advises on
organic horse feed
2. Co-founder begins
business selling organic
beef

4.4.1 Timeline

2015

3. Co-founder transitions
from sale of other organic
beef to the rearing and sale
of Scottish Highlander (SH)
4. Loss of some customers,
but gain of new business
5. Access to more land and
introduction of more
animals
6. Co-founder and other cofounder join forces

Creating partnerships with other
farmers provides new inputs and
fresh ideas about the implementation
of business strategies

The importance of round
table discussion; proactively
checking in to see how
priorities of partners align

2016

2017

2018

7. Introduction of
pigs to the forest

11. Pigs evicted from
the bOERbos

8. Third co-founder
joins the team

12. Concrete
collaboration of the
three co-founders

9. Development of
the Food Forest
‘bOERbos’ concept
(until summer ’16)
10. Rejection of first
application for subsidy

Learn from the past
and make realistic calculations for a viable
business plan

15. Application for
farm subsidy
16. Food Forest
design continues to
develop

13. Initiation of the
business entity
14. Success of
second application
for subsidy

Figuur 1: Samenvatting tijdlijn Boeren in het Bos (uit Bijlage 2.2, Li et al. 2018)

innovatieve karakter van de onderneming, waar vaak ook

Transparantie is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

de meerwaarde voor de consument op terug te voeren is.

Door transparant en eerlijk te zijn over je werkwijze, bouw

Het is daarom belangrijk nieuwsgierig te blijven en open

je vertrouwen bij je consumenten en begrijpen mensen

te staan voor verandering en verbetering.

beter waar sommige beslissingen vandaan komen. Deze
transparantie sluit aan bij de toenemende vraag naar pro-

Met name de eerste jaren van de bedrijfsontwikkeling

ducten waarvan de herkomst en de kwaliteit duidelijk zijn.

kunnen economisch en mentaal zwaar zijn. Verschillende

Het contact met die consumenten kan gelegd worden door

ondernemers geven daarom aan om in het begin de lat

activiteiten te ontplooien die het bedrijf en de manier van

niet te hoog te leggen en langzaam de activiteiten uit te

werken zichtbaar maken, bijvoorbeeld door het bezoeken

breiden als de omstandigheden daar gunstig voor zijn.

van streekmarkten, het investeren in een boerderijwinkel,
restaurant of overnachtingsmogelijkheid.

Omgang met de (sociale) omgeving
Transparantie kan ook helpen om een sterk netwerk te
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Voor alle onderzochte bedrijven geldt dat de sociale en in-

bouwen dat de boer en het bedrijf ondersteunt, wat een

stitutionele omgeving van de bedrijven een belangrijke rol

transitie naar een natuurgedreven manier van werken

heeft gespeeld in de totstandkoming en het succes ervan.

gemakkelijker maakt. Dat netwerk kan een bron van

Het gaat dan niet alleen om de relaties met de consument,

kennis zijn, maar ook van middelen (land, financiën) waar-

maar ook met andere belanghebbenden bij het productie-

door de start van een natuurgedreven bedrijf kan worden

proces (collega boeren, afnemende

ondersteund. Voor veel van de onderzochte bedrijven

bedrijven, etc.) en overheden.

heeft deze ondersteuning een belangrijke rol gespeeld in

55

de mogelijkheid te kunnen starten, maar ook om na de

tieve manier zijn om specifieke doelen te financieren

start effectief met andere belemmeringen om te gaan.

en anderen bij het bedrijf te betrekken. Verschillende
bedrijven hebben succesvolle crowdfundingsacties

Het is wel belangrijk de verschillende stakeholders mee

voor de aankoop of aanleg van zaken als bijenkasten

te nemen in de ideevorming en het enthousiasme van

(Roggebotstaete), of voor de aankoop van extra grond

de visie van het bedrijf met hen te delen. Veel van de

(De Regte Heijden). Verschillende bedrijven (Ekoboer-

natuurgedreven productiemethoden en bedrijfsmodellen

derij Arink, Zuuver en Fruittuin van West) werken onder

wijken zo sterk af van de huidige manier van boeren, dat

één of meerdere keurmerken voor duurzame productie

veel stakeholders terughoudend zijn in medewerking,

(Bio, EKO of Demeter). Door de naamsbekendheid van

zeker als ze sterk verankerd zijn in het huidige land-

dergelijke keurmerken zijn consumenten bereid om een

bouwsysteem. In het voorbeeld van de afgewezen

hogere prijs voor de producten te betalen. Of dat ook

subsidie voor het te ambitieus geachte plan van Boeren

daadwerkelijk financieel voordeel oplevert, hangt sterk af

in het Bos werd een tweede aanvraag wel toegekend

van de balans tussen de meerprijs voor producten en de

omdat de betrokkenen werden meegenomen in de

kosten voor de certificering. Voor veel kleine bedrijven

ideevorming, waardoor het doel en de ambitie van het

zijn deze kosten relatief hoog ten opzichte van de baten.

bedrijf veel duidelijker kon worden overgebracht. Ook

Verschillende bedrijven verwerken hun eigen producten,

Herenboeren is succesvol met deze aanpak, door vanaf

wat leidt tot een grotere financiële meerwaarde. Het gaat

het begin af aan beleidsmakers op het bedrijf uit te

dan om hoogwaardige voedselproducten (zelfgemaakte

nodigen om mee te kijken naar de innovatieve bedrijfs-

worst, voorgegaarde kip, kaas, etc.) die voor een goede

vorm en te praten over wat goed gaat, maar ook wat niet.

prijs direct aan consumenten, speciaalzaken of horeca

Op momenten waarop wrijving ontstaat met bestaande

kunnen worden verkocht.

regelgeving die niet voorziet in de manier van werken op
het bedrijf, wordt er daardoor meteen dialoog gevoerd,

Belemmeringen vanuit wet- en regelgeving

en wordt er gezamenlijk geleerd.
Uit de gesprekken met de ondernemers werd duidelijk
Financiële basis onder het bedrijf

dat ze bij de ontwikkeling van hun bedrijf regelmatig
belemmeringen zijn tegengekomen vanuit de bestaande

Een haalbaar en realistisch bedrijfsplan is een belang-

wet- en regelgeving. Deze is ontwikkeld voor de huidige,

rijke basis onder het succes van het bedrijf en moet

conventionele manier van voedsel verbouwen, maar past

gemaakt worden voordat er gestart wordt met grote

vaak helemaal niet op de veelal compleet nieuwe manier

investeringen. Met name in de eerste jaren is het een

van werken die de onderzochte natuurgedreven onder-

grote uitdaging om financieel te overleven. Herenboeren

nemers hebben. Het gevolg is dat de huidige wet- en re-

begon met een duidelijk en goed onderbouwd bedrijfs-

gelgeving soms helemaal niet voorziet in situaties die op

plan dat consumenten, die de belangrijkste investeerders

een natuurgedreven bedrijf ontstaan, waardoor onduide-

in het bedrijf zijn, kon overtuigen om mee te doen.

lijkheid ontstaat bij handhavers hoe zij moeten handelen

Andere bedrijven hadden juist te maken met financiële

en waardoor er onduidelijkheid ontstaat bij de boer waar

tegenvallers, mislukte projecten en gebrek aan

hij/zij aan moet voldoen, met grote onzekerheden en

belangstelling door het ontbreken van een goed be-

financiële risico’s tot gevolg. Eén van de meest voorko-

drijfsplan. Zoals uit de aanleiding voor het WINK project

mende voorbeelden daarvan is de sterke verwevenheid

blijkt, is het soms lastig om betrouwbare gegevens voor

van natuur en voedselproductie, die tot onduidelijkheid

zo’n bedrijfsplan te vinden. Bedrijfsplannen worden nu

leidt over welke regelgeving nou precies van toepassing

daarom vooral gebaseerd op ervaringen uit het verleden

is of soms zelfs leidt tot tegenstrijdige regelgeving.

van de initiatiefnemers zelf óf van andere vergelijkbare

Een voorbeeld dat we tegenkwamen was dat sommige

bedrijven.

percelen een agrarische bestemming hebben, maar ook
een natuurtype classificatie hebben vanuit de provincie

Bij de onderzochte bedrijven kwamen we verschillende

waardoor het perceel onder de boswet valt. Voor een

verdienmodellen tegen. Crowdfunding kan een effec-

oplossing voor dit type problemen hangt het er vaak
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sterk van af of een beslisser of handhaver gemotiveerd

Een tweede probleem is dat de huidige wet- en regelge-

is om het project te laten slagen, omdat een besluit niet

ving gemaakt is voor gangbare bedrijven, die over het

automatisch uit de regels volgt. Veel van de onderzochte

algemeen grootschalig zijn en gebruik maken van andere

bedrijven konden hiervan voorbeelden noemen. Soms

technieken en veel sterker beheersbare processen dan

leidden plannen in de ene gemeente tot een jarenlang

natuurgedreven bedrijven die juist gebruik maken van

vruchteloos proces, terwijl ze in een andere gemeente

complexiteit. Er wordt wel voorzien in uitzondering

zeer snel gerealiseerd waren. Sommige bedrijven gaan

op onnodige en/of zeer kostbare maatregelen voor

hier pro-actief mee om, door direct ambtenaren aan de

hobbymatige, niet-commerciële landbouw op zeer

hand mee te nemen in de planontwikkeling. Bij andere

kleine schaal. De hier onderzochte bedrijven zijn echter

bedrijven hing succes meer samen met toeval. Vaak

meestal te groot voor die hobbystatus, maar niet groot

leidde de vasthoudendheid en het enthousiasme van de

genoeg om de grote investeringen op te kunnen bren-

ondernemer daarbij tot een doorbraak, omdat dit nieuwe

gen die soms nodig zijn om aan wet- en regelgeving te

ingangen naar andere besluitvormers creëerde. In veel

kunnen voldoen. Zo gaat de wet er van uit dat varkens

van de succesverhalen viel op dat er contact was met

in stallen worden gehouden, waarvoor luchtwassers en

een vaste contactpersoon die de regie had over meerde-

een ontsmetbare verharde reinigingsplaats voor trans-

re vergelijkbare ontwikkelingen.

portvoertuigen verplicht zijn. Als varkens echter onder

Prepare yourself for
farming by increasing
and engaging your
network

It’s not always possible to follow the
regulations created for conventional
systems; Be creative and find a way
to achieve your goals

Learn from the past
and make realistic
calculations for a
viable business plan

1998

2003

2012

1. Founder works
for LTO

3. Start of the
concept Herenboeren

2. Founder starts
own business

4.1.1 Timeline

2015

Be transparent to create
understanding and gain
trust from the consumers
and the outside world
Close cycles: Think of possible
Use your opportunities to
relations between elements on the
make a change on a larger
farm. The output of one element
scale as well, benefiting you
can be the input of the other
and other green initiatives
Design the system in such a way
that there is minimal human Co-production: Involve
labour involvedDesign the system
others in your journey
in such a way that there is minimal
and share the enthusiasm
human labour involved
about your vision

2016

2017
15. Coryza
in chickens

9. Benchmark reached
7. Established go/no go deadline
8. Green Deal initiated

4. Land access
5. Soil analysis points
out poor soil quality
6. Soil improvement

2018

14. Caterpillars

10. Begin building the farm
11. Start of historic rain
12. National TV

19. Introduction of chicken caravan

16. Green Deal
signed
17. Introduction
of new chickens
introduced
18. Construction
of pig corridor

13. Start implementing production entities

20. Integration of pigs in crop
rotation
21. Development of Herenboeren on a national level
22. Develop education program
23. Become more circular
24. Develop hand-in-hand with
consumers
25. Make proposals to change25
legislation

Figuur 2: Samenvatting tijdlijn Herenboeren Wilhelminapark Boxtel (uit Bijlage 2.2, Li et al. 2018).

natuurlijke omstandigheden en in de open lucht worden

aantal dieren waarvoor wordt aangevraagd. In sommige

gehouden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij Boeren in

gevallen zorgt dit er voor dat bedrijven proberen actief

het Bos en Herenboeren, zou volgens de letter van de

onder de grens van het aantal dieren te blijven waarvoor

wet toch een luchtwasser moeten worden opgehangen,

deze verplichtingen gelden, terwijl iets meer dieren vanuit

en zouden de natuurgebieden waar de varkens grazen

bedrijfsmatig perspectief wel wenselijk zou kunnen zijn.

allemaal moeten worden voorzien van een verharde
wasplaats. Een ander voorbeeld zit hem in de aantallen

Doordat de praktijk van natuurgedreven bedrijven zo

dieren. De onderzochte bedrijven houden vaak dieren in

sterk afwijkt van die van conventionele bedrijven,

aantallen die de hobbystatus voorbij gaan, maar bij lange

worden soms verplichtingen gevraagd die niet of alleen

na de aantallen in de conventionele veehouderij niet

met zeer grote inspanning (en daarmee kosten) kan wor-

halen. De kosten voor administratieve verplichtingen die

den doorgevoerd. Runderen en varkens moeten verplicht

daar horen bij een omvang die de hobbystatus overstijgt

twee oormerken dragen en er vind registratie en identifi-

(zaken als de aanvraag van UBN nummers, opstellen van

catie plaats bij aanvoer, afvoer, geboorte, slacht, e.d.

een bedrijfsgezondheidsplan met bijbehorende monito-

Binnen de conventionele veehouderij levert dit weinig

ringsverplichting en eventuele inentingen) zijn daardoor

problemen op, maar bij natuurbegrazing worden deze

voor dit soort bedrijven relatief hoog. De aanvraagkosten

oormerken echter met grote regelmaat door de dieren

voor de UBN nummers zijn hoog en onafhankelijk van het

verloren. Bij verlies dient dit voor runderen binnen 3 en
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voor schapen binnen 7 werkdagen na de gebeurtenis

uitgebreid vooronderzoek en een stresstest van het be-

gemeld te worden en moeten nieuwe oormerken worden

drijf is vaak op voorhand niet duidelijk waar het mogelijk

ingedaan. Dat betekent dat ondernemers die niet in over-

wringt met bestaande wet- en regelgeving. Enkele

treding willen zijn de dieren iedere 3 of 7 dagen moeten

ondernemers hebben hier een mouw aan weten te pas-

controleren, waar bij vrije begrazing in grote gebieden

sen doordat ze een Green Deal hebben kunnen afsluiten,

praktisch niet uitvoerbaar is. Een ander probleem dat zich

zodat ze gaandeweg kunnen ontdekken waar wet- en

bij natuurbegrazing voordoet is dat van dieren met enige

regelgeving knelt voor de innovatieve praktijk, zonder

regelmaat bloedmonsters moeten worden afgenomen.

daarbij meteen een groot financieel risico te lopen, maar

Bij conventionele staldieren is dit gemakkelijk te doen,

dit is niet voor alle ondernemers een mogelijkheid.

maar zeker bij begrazing van uitgestrekte gebieden en
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gebieden waar geen stal of afrastering aanwezig is waar

Tot slot komt duidelijk naar voren dat de huidige wet- en

dieren bij elkaar gedreven kunnen worden, is het nage-

regelgeving ontworpen is om excessen en risico’s in te

noeg onmogelijk te doen, en dan nog alleen met extreme

perken, waarbij sterk wordt uitgegaan van wantrouwen

tijdsinspanning.

en het tegengaan van misbruik. Dit staat vaak haaks op

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een kleine selec-

de zeer sterke intrinsieke motivatie om zo duurzaam

tie van alle gevallen van knellende wet- en regelgeving

mogelijk te werken van de ondernemers die wij hebben

die we bij de interviews zijn tegengekomen. Zonder een

onderzocht en die de handhaving op de regels in plaats

van de doelen die ten grondslag liggen aan die regels als

ling (meer biodiversiteit) kan bereikt worden door een

zeer demotiverend en onrechtvaardig ervaren. Natuurge-

beter beheer van de bodem (meer koolstofbinding). Door

dreven bedrijven werken vanuit een integrale benadering

de koeien meer buiten te laten lopen (dierwelzijn)

en vanuit een duidelijk toekomstperspectief voor de lan-

ontstaat minder ammoniak (dus milieuwinst).

ge termijn. Zij hebben daardoor een sterke behoefte aan

De kruidenrijke en gevarieerde weiden met een rijkere

doelgerichte, stimulerende wetten en regels. Omdat het

bodem die zo ontstaan, vormen ook een geschiktere

huidige stelsel juist ingestoken is op maatregelniveau

leefomgeving voor de grutto.

en sanctionering worden kansen gemist om innovativiteit te stimuleren en boeren te laten werken vanuit een

Momenteel richten wetten en regels zich op alle onder-

geïntegreerd perspectief in plaats van het creëren van

delen afzonderlijk, ieder met zijn eigen systeem van

de focuste leggen op een hele reeks van maatregelen in

controleren en sanctioneren om ervoor te zorgen dat

isolatie.

reels worden nageleefd. Hierdoor worden er telkens
opnieuw investeringen in tijd, energie en geld van

We werken dit hier uit aan de hand van een voorbeeld:

boeren worden gevraagd. Een systeem van controleren

Om de grutto in Nederland te beschermen worden maat-

en sanctioneren moet worden ontworpen om ervoor te

regelen voorgeschreven of gesubsidieerd die bijdragen

zorgen dat regels worden nageleefd. Perverse prikkels

aan een mogelijk gunstigere biotoop. Die maatregelen

en tegenstrijdigheden in het systeem die daar het gevolg

zijn gebaseerd op de verschillende eisen die de grutto

van zijn, maken het de boer niet makkelijk en zo ontstaat

stelt aan zijn leefgebied, maar kunnen door boeren af-

een negatieve spiraal.

zonderlijk worden uitgevoerd, waardoor alsnog subopti-

Door vanuit het geheel te denken en te werken kunnen

male omstandigheden voor de grutto heersen terwijl de

doelen vanuit positiviteit en vertrouwen worden gesteld

boer wel een inspanning levert in reactie op beleid. Door-

en behaald. Het ontbreekt daarvoor echter momenteel

dat de boer verder wel afhankelijk blijft van het behalen

aan een beleidskader, waardoor het onvoldoende lukt om

van hoge productieniveaus, stimuleert dit ook een sterke

natuurgedreven bedrijven te ondersteunen en te

scheiding van natuur en productie. Waar verregaande

stimuleren bij hun innovatieve benadering en zoektocht

maatregelen voor de grutto moeten worden genomen,

naar een alternatieve manier van voedsel produceren die

kan niet meer voldaan worden aan de door de sector

past binnen de grenzen van de leefomgeving.

gevoelde noodzaak om koeien hoog productief te houden
met eiwitrijke jong gras. Geschikt gruttoland bevindt zich
daardoor nog steeds als ‘eilandjes’ te midden van strakke raaigrasweides die voor grutto’s ongeschikt zijn. De
hoge ammoniak- en broeikasgasuitstoot, mestproductie,

Ontwikkeling monitorings- en
inventarisatiesystematiek

etc. die van deze werkwijze het gevolg zijn, wordt weer
via andere, losstaande maatregelen gereguleerd.

Op basis van de uitgebreide verkenning van de praktijk
van de vijf voorbeeldbedrijven en aanvullende literatuur-

In een natuurgedreven benadering daarentegen wordt

studie over indicatoren en monitoringssystemen voor

niet alleen gekeken naar wat de grutto nodig heeft, maar

duurzame landbouw is een monitorings- en inventarisa-

naar het hele systeem. Hierdoor worden automatisch

tiesystematiek ontwikkeld als basis voor de WINK. Door

veel andere onderwerpen ook meegenomen. Denk hierbij

deze op de praktijk van de onderzochte bedrijven te ba-

aan dierwelzijn, biodiversiteit, milieu, etc. Wanneer deze

seren wordt de relevantie voor die praktijk gewaarborgd.

onderwerpen met elkaar in verband gebracht worden, kan het vetrekpunt van dierwelzijn een oplossing

Boeren proberen dingen uit. Dat doen ze op basis van

bieden voor de grutto en kunnen maatregelen gestapeld

hun bedrijf en de omgeving daarvan. Elke stap in de

worden. Door naar de behoefte van de melkkoe te kijken,

ontwikkeling van een bedrijf hangt samen met het

volgt een rantsoen dat bestaat uit een kruidenrijke

bredere doel van hoe dat bedrijf past in de ecologische,

samenstelling van de weidezode: betere penswerking,

economische en maatschappelijke omgeving. Van die

meer variatie in smaak, etc. Deze kruidenrijke samenstel-

stappen kunnen andere bedrijven weer leren.
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De belangrijkste kennisbehoefte en kennisvragen die we

grondbewerking wordt beschreven, inclusief te

bij de onderzochte bedrijven tegen kwamen waren:

verwachten effecten, literatuur en bronnen.

	Praktijkkennis over wat werkt in specifieke gevallen
(e.g. combinatie van gewassen, omgang met plaag-

	Kengetal: het meetbare kengetal dat kan worden
gemonitord is het organisch stofgehalte in de bodem.

uitbraak, voederwaarde natuurlijke vegetatie, etc.)
	Welke mogelijkheden heb je om in complexe systemen
in te grijpen?
	Hoe ga je om met de buitenwereld (consument, keten,
wet/regelgeving)?
	Hoe maak je meervoudige waardencreatie zichtbaar
en gewaardeerd?

Op basis van deze logica is een matrix ontwikkeld met
voor natuurgedreven landbouw relevante thema’s
waarvoor doelen, stappen, maatregelen, principes en
kengetallen worden benoemd en beschreven. Uit de
verkennende interviews kwam naar voren dat de essentie van natuurgedreven bedrijven wordt bepaald door:

	Welk bedrijfsresultaat kun je verwachten van een
natuurgedreven landbouwbedrijf?

1.	De mens of mensen die het bedrijf runnen en de
maatschappelijke omgeving van het bedrijf;

De stappen die natuurgedreven bedrijven daarvoor

2.	De plek of het landschap waarin het bedrijf opereert;

nemen, zijn niet altijd in cijfers of kengetallen uit te

3.	Het bedrijf of de onderneming waarin op een

drukken, waardoor het in de WINK ook moeilijk bleek om

professionele manier de doelen, normen en waarden

de beschikbare wetenschappelijke en praktische kennis

van de ondernemer vorm worden gegeven en

te koppelen aan de boerenpraktijk. De omgeving van

gerealiseerd worden.

natuurgedreven bedrijven is zeer specifiek en daarbij
speelt de persoonlijkheid van de boer ook nog eens een

Deze driedeling loopt gelijk op met de meer populaire

rol. Maar om de stappen te nemen zijn concrete maat-

driedeling People, Planet en Prosperity, die samen de

regelen nodig, die gebaseerd zijn op principes, waaraan

drie pijlers van duurzaamheid vormen. De WINK heeft

wel kengetallen zijn vast te maken.

deze driedeling dan ook als basis genomen voor het
verzamelen van waardevolle kennis en kengetallen over

In de WINK zijn met elkaar samenhangende doelen,

natuurgedreven landbouw. Op basis van de verkennende

stappen, maatregelen, principes en kengetallen onder-

interviews en literatuurstudie zijn deze 3 pijlers verder

scheiden om die stappen beter te kunnen beschrijven

onderverdeeld in de vorm van 5 thema’s die relevant zijn

en kennis daarover te ontsluiten. Daar zit een logica in.

voor de praktijk van natuurgedreven landbouw. Het gaat

Natuurgedreven voedselproducenten hebben bepaalde

daarbij om natuurgedrevenheid, maatschappelijke

doelen. Er zijn een aantal mogelijke stappen om die

binding, welzijn, soevereiniteit en professionaliteit.

doelen te halen. Voor die stappen zijn concrete maat-

Hieronder volgt een korte toelichting op ieder van de 5

regelen die bedrijven kunnen nemen. Die maatregelen

thema’s.

bestaan uit een aantal principes, waarvan (meestal)
informatie bekend is in de wetenschappelijke literatuur

1. Natuurgedrevenheid

of vanuit de praktijk. Om de effecten van die stappen en
maatregelen te meten, kunnen meetbare kengetallen

Wie naar natuur kijkt, ziet idealiter een systeem dat

worden onderscheiden.

zichzelf ‘van nature’ in stand houdt. Een natuurlijk
systeem zorgt zelf voor haar eigen inputs (water, licht,

Een voorbeeld:
	Doel: de boer wil het organisch stofgehalte in zijn
bodem verhogen.
	Stap: een mogelijke aanpak is om de bodem niet (of
zomin mogelijk) te beroeren.
	Maatregel: een concrete maatregel hiervoor is de niet
kerende grondbewerking.
	Principe: het principe van de niet kerende
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voedsel, nutriënten) en haar outputs (groei van biomassa, bloei, groei, voortplanting). Natuur is bovendien
robuust, kan tegen een stootje, is veerkrachtig en gericht
op samenwerking; al met al een complex systeem van
verbindingen. Natuur ontwikkelt zich continu richting een
min of meer stabiele situatie.
Als je deze en andere kenmerken van natuurlijke systemen aan de basis zet van je voedselproductie, spreken

we van natuurgedreven voedselproductie. Zo’n natuurge-

openheid kan praktisch zijn (werk mee, verkoop direct

dreven systeem is dus complex, en stimuleert en benut

van het land of de boerderij af, open dag) maar kan ook

een rijke biodiversiteit. Natuurgedreven is iets anders

een wat steviger tintje krijgen (gedeeld eigenaarschap,

dan ‘laat maar waaien’ en de natuur ‘zomaar haar gang

mede-investeerder, zeggenschap).

laten gaan’. De bedoeling van natuurgedreven werken,

Maatschappelijke binding krijgt ook vorm door com-

is wel dat er hoogwaardig voedsel voor menselijke

binaties van voedselproductie met zorg, recreatie en

consumptie wordt geproduceerd. Ingrijpen in natuurlijke

educatie.

processen mag, alleen is de intensiteit en frequentie er-

Bij maatschappelijke binding draait het bij de natuur-

van zo beperkt mogelijk. In een natuurgedreven systeem

gedreven boeren ook om de keuzes rond professionele

is veel vertrouwen in de veerkracht en het oplossend

(keten)partners. Ken je de mensen waarmee je werkt

vermogen van de natuur.

persoonlijk bijvoorbeeld. En of je bedrijfsmiddelen bij

Andere aspecten die samenhangen met een natuur-

een bekende in je omgeving inkoopt, of anoniem op de

gedreven werkwijze, zijn het duurzame behoud of de

wereldmarkt, maakt nogal wat uit.

ontwikkeling van cultuurhistorisch waardevolle land-

Transparant zijn over hoe je je bedrijf runt, is belangrijk.

schappen, de instandhouding van oude rassen (plant en

Neem je burgers/consumenten mee in je bedrijfs-

dier) en het streven naar een circulaire bedrijfsvoering.

voering? Ben je zichtbaar in je regio en nodig je mensen
uit (online of offline) om een kijkje te nemen op je bedrijf?

2. Maatschappelijke binding
3. Welzijn
Het is belangrijk om de directe relatie tussen voedselproducenten en burgers/consumenten te herstellen

Welzijn is een breed begrip, ook binnen de WINK. Het

(Korthals 2018). Natuurgedreven boeren willen daar aan

welzijn van de ondernemer en het eventuele personeel,

bijdragen: ze hebben een open houding, en stellen een

moet altijd op plaats 1 staan. Maakt dat wat je doet, je

directe betrokkenheid met hun bedrijf op prijs, of zijn er

gelukkig en word je gewaardeerd om wat je doet? Dat is

zelfs van afhankelijk. En die betrokkenheid gaat verder

misschien wel de belangrijkste vraag. Elke dag met

dan een open dag op zijn tijd.

plezier aan de slag, dat is wat je wil, of zou moeten

De natuurgedreven boeren zijn allemaal in direct contact

willen.

met hun consumenten/leden/deelnemers. Een open

Werk je met dieren, dan stel je deze in de gelegenheid

houding is dus een voorwaarde, bereidheid om burgers

om hun natuurlijke gedrag te vertonen; dieren (buiten)

te laten zien wat je doet, eigenlijk een vereiste. Die

laten scharrelen, wroeten en weiden zijn voor
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Natuurgedreven boeren een vanzelfsprekendheid. Ook de

5. Professionaliteit

mogelijkheid tot natuurlijk voortplanting is een aspect
dat altijd de aandacht heeft.

Hoewel een natuurgedreven voedselsysteem dat gebruik

Welzijn betekent ook dat een veilige en gezonde werk-

maakt van natuurlijke complexiteit er wild, ruig en

omgeving een voorwaarde is, zowel voor de boer of

ongeorganiseerd uit kan zien (ogenschijnlijke chaos), is

tuinder als eventuele bezoekers. Hierbij speelt de

de ondernemer die erachter zit een professional. Een

preventie van incidenten een rol, maar ook inzicht in

man of vrouw die door opleiding en/of ervaring soms al

wat er moet gebeuren als zich toch een calamiteit als

decennialang werkt aan een voor hem of haar optimaal

een ongeluk of dierziekte voordoet. Daarnaast spelen de

bedrijf op de menselijk maat.

fysieke belasting, arbeidstijden, een eerlijke beloning en

Hoe professioneel natuurgedreven boeren zijn, uit

werkomstandigheden een rol.

zich onder meer in de mate waarin hij of zij open staat
voor nieuwe kennis en ervaringen (zelf ontwikkelen of

4. Soevereiniteit

extern vergaren). Een professionele ondernemer werkt
samen, is bereid te delen, en beschikt over een breed

Bij het thema Soevereiniteit, gaat het erom of het bedrijf

netwerk, van andere ondernemers met wie ervaringen

‘klopt’. Zijn de lijnen helder, zijn de ondernemer en zijn

kunnen worden gedeeld, specialisten die diepgaande en

of haar relaties overtuigd van de rechten en plichten,

niet-wijdverbreide kennis hebben e.d.

en wordt er goed gezorgd voor het systeem waarin en
waarmee gewerkt wordt?

Behalve kennis van zaken rond het ‘boeren’ is hij of zij

Neem de bodem: wat betekent de bodem voor je bedrijf?

dus een netwerker. De natuurgedreven boer richt zich

Welke ingrepen doe je, of laat je, om de bodem in haar

daarbij zowel op collega-professionals, onderzoekers, en

kracht te krijgen en te houden? Zo ook het landschap. Als

de burger/consument waaraan hij zich wil verbinden.

boer of tuinder heb je invloed op het landschap waarin je

Verder heeft een professionele boer zijn of haar cijfers op

onderneemt. De mate waarin je je daarvan bewust bent,

orde, genereert voldoende omzet, heeft grip op kosten en

speelt een rol in de WINK. Ben je slechts een benutter

weet zo voldoende inkomen te genereren. Ook is hij of zij

van het landschap, koester je het of herstel je verloren

geen eendagsvlieg. Risico’s zijn te overzien en verspreid

gegane waarden?

en mocht zich een calamiteit voordoen, dan is voorzien

Ook aspecten rond dierenwelzijn komen in dit thema

in een alternatieve inkomstenbron of andere vorm van

om de hoek krijgen, maar denk ook aan het welzijn

continuïteit.

van planten. Hebben de verschillende gewassen een

De natuurgedreven boer heeft zijn of haar bedrijfs-

versterkende, of juist ondermijnende werking op elkaar.

voering op orde en deze ook als zodanig opgeschreven.

Meerjarige teelten en concepten als voedselbosbouw of

De kwaliteit van de werkzaamheden en uiteraard het

permacultuur bijvoorbeeld, hebben een ander gewicht

geproduceerde voedsel, is gewaarborgd.

dan rijen met monoculturen. Onderneem je in omstandig-

30

heden waarin je ook zelf je rassen kiezen, of ben je er in

Uiteindelijk zijn alle 5 de thema’s op basis van de

beperkt, afhankelijk van leveranciers, of afhankelijk van

interviews geoperationaliseerd naar een aantal voor de

chemiebedrijven e.d.? Mag/kun je je eigen uitgangs-

praktijk van natuurgedreven bedrijven relevante sub-

materiaal (planten, dieren) kiezen/ontwikkelen? De mate

thema’s, waarvoor ook een eerste suggestie is gedaan

waarin je zelfvoorzienend bent, bepaalt ook of je als

voor kengetallen die indicatief zijn voor deze subthema’s.

ondernemer soeverein bent. Externe financiering, een

De thema’s en subthema’s die in de WINK zijn gebruikt

beperkte keuzevrijheid als het je (keten)partners aangaat

staan in tabel 2. De volledige lijst van thema’s, sub-

en weinig vrijheid in je dagelijkse keuzes, belemmeren je

thema’s en suggesties voor kengetallen is opgenomen in

soevereiniteit.

bijlagen 1.1 en 1.2.

Tabel 2 Thema’s en subthema’s voor iedere duurzaamheidspijler, die de basis vormen voor de WINK

PLANET
Natuurgedrevenheid
biodiversiteit
natuurlijke processen
bodem, water, lucht
cultuurhistorie
circulariteit

PEOPLE
Maatschappelijke binding
sociale dienstverlening
draagvlak
belevingswaarde
transparantie
lokale economie

Welzijn
dierenwelzijn, -gezondheid
ervaren van eigen ondernemerswelzijn
eerlijke waardering
veiligheid

PROSPERITY
Soevereiniteit
wet- en regelgeving
subsidieafhankelijkheid
organisatie landgebruik
arbeidsfilm
diversiteit
afhankelijkheid van externe
hulpbronnen

Professionaliteit
rentabiliteit
voedselproductie
productkwaliteit
marketing
kennismanagement
continuïteit
bedrijfsontwikkeling
interne organisatie

Voor elk van de subthema’s is op basis van literatuur

een te grote onderzoeksinspanning vergt om op een

en expert judgement een aantal meetbare indicatoren

zinnige manier te kunnen kwantificeren

geformuleerd. Dat mondde uit in lijst van 90 mogelijke

uiteindelijk niet relevant bleek voor een bepaald the-

en min of meer direct meetbare en eenvoudige

ma

indicatoren inclusief meet eenheid, frequentie van

overlapt met of wordt gedekt wordt door een andere

bepaling en wie de indicator moet meten (zie Excel

indicator

bijlage blad 1). Omdat 90 indicatoren een te grote en

te complex is om objectief te meten

daarmee kostbare monitoringsinspanning met zich mee

al verplicht is (wettelijke verplichting of voor een

brengt, is getracht het aantal indicatoren terug te bren-

keurmerk) en niets toe voegt

gen door als oefening alle 90 indicatoren te proberen te

Deze reflectie op de haalbaarheid van indicatoren heeft

bepalen voor een aantal bezochte bedrijven. Hierdoor

geleid tot een vermindering van het aantal indicatoren

werd duidelijk dat sommige indicatoren konden vervallen

van 90 naar 22. Deze indicatoren zijn redelijk verdeeld

omdat de indicator:

over de 5 hoofdthema’s (zie bijlagen 1.1 en 1.2).
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Relevantie bestaande indicatorsystemen
De meest uitgebreide en goed onderbouwde indicator-

ambitieus genoeg als gekeken wordt naar de praktijk van

systematiek die in de context van verduurzaming van de

de bestudeerde natuurgedreven bedrijven, die veelal

landbouw worden gebruikt zijn de KPI’s die ontwikkeld

veel hogere of heel andere doelen stellen op het gebied

zijn voor de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (Van

van biodiversiteit en natuur. Daarnaast zorgt het ook

Laarhoven et al. 2018). Op het moment van schrijven

voor een praktische mismatch tussen de KPI’s en de

zijn vooralsnog alleen concrete KPI’s geformuleerd voor

natuurgedreven praktijk. Een belangrijk voorbeeld

functionele agro-biodiversiteit. Het startpunt van de

hiervan is de oppervlakte natuurlijke elementen. Deze

ontwikkeling van deze KPI’s waren bestaande databases

KPI gaat uit van een strikte scheiding tussen natuur en

met kengetallen, waaruit een selectie is gemaakt op ba-

productief oppervlak, terwijl veel natuurgedreven

sis van de verwachte relevantie voor agro-biodiversiteit.

bedrijven juist streven naar verweving van beide func-

Deze zijn vervolgens via een factoranalyse geclusterd in

ties. Het is daardoor vaak simpelweg niet mogelijk om

een beperkter aantal overkoepelende KPI’s.

het onderscheid te maken, zoals in een voedselbos. Ook
een KPI als ‘oppervlakte onder de regeling Agrarisch

Nadere beschouwing laat echter zien dat de voor de

Natuur- en Landschapsbeheer’ is daarmee problematisch.

Biodiversiteitsmonitor ontwikkelde KPI’s niet geschikt
zijn om te gebruiken voor de natuurgedreven landbouw
die in het kader van de WINK bestudeerd is. Daar zijn
een aantal pragmatische, maar ook meer fundamentele
redenen voor. Ten eerste zijn de KPI’s ontwikkeld voor

Ontwikkeling KPI’s voor natuurgedreven
landbouw

melkveehouderij, terwijl veel natuurgedreven bedrijven
gemengde bedrijven zijn, omdat dit een landbouwvorm is

Een belangrijke doelstelling van het project was daarom

waarin kringlopen het makkelijkst te sluiten zijn. Zo veel

om in de interviewrondes al zo veel mogelijk kwantitatieve

mogelijk gesloten kringlopen is een belangrijk uitgangs-

data op te halen, als startpunt voor een eerste lijst met

punt voor de meeste natuurgedreven bedrijven.

kengetallen en/of KPI’s specifiek voor natuurgedreven
landbouw. Vertrekpunt was daarbij een set open vragen

Ten tweede gaan de KPI’s alleen in op de planetaire

over de subthema’s om te toetsen of de boer in staat was

aspecten van duurzaamheid. Doordat KPI’s die indicatief

om iets over de huidige status van dat subthema op zijn

zijn voor de overige aspecten van duurzaamheid ontbre-

bedrijf te vertellen, welke doelstellingen hij/zij daarvoor

ken, is het niet mogelijk om afwenteling op of koppeling

nastreeft en welke indicatoren hij/zij daarbij gebruikt om

aan de twee andere pijlers inzichtelijk te maken, en is

die status vast te stellen of vooruitgang te monitoren.

een integrale duurzaamheidsanalyse dus niet mogelijk.

Uit de interviews met de onderzochte bedrijven blijkt dat

Vooral voor het type natuurgedreven bedrijven dat in het

de thema’s en subthema’s een goede basis vormen die

WINK project is bekeken is dat problematisch, omdat de

de kern van veel natuurgedreven landbouwbedrijven in

meeste daarvan zich richten op meervoudige waarden-

voldoende breedte beschrijft, hoewel niet alle subthema’s

creatie in alle drie de domeinen van duurzaamheid.

door alle bedrijven relevant werden geacht, meestal
omdat het bedrijf zelf helemaal geen doelstellingen op dat
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Ten derde zijn de voor de Biodiversiteitsmonitor

thema nastreeft. Uit de interviews blijkt dat de meeste

ontwikkelde KPI’s afgeleid van reeds aanwezige data

natuurgedreven boeren veel op gevoel werken, en daarbij

en bestaande praktijken en maatregelen, in plaats van

nauwelijks formele metingen, prestatie indicatoren of

geredeneerd vanuit de doelen en basisprincipes van

monitoringssystemen gebruiken om hun voortgang te

duurzaamheid en natuurgedreven werken. Dat betekent

monitoren. Er wordt dus ook zeer weinig data verzameld

dat veel van de ontwikkelde KPI’s niet passen op de vaak

of systematisch vastgelegd, niet in de laatste plaats

zeer innovatieve en vernieuwende productiemodellen

vanwege de investering en tijd die het kost om systema-

van de voorlopers in natuurgedreven landbouw die hier

tisch een veelheid aan indicatoren bij te houden. Daarmee

bestudeerd zijn. Allereerst zijn veel van de KPI’s niet

verschillen deze pionierende bedrijven, die zich meestal

Borging natuurgedreven kwaliteit
buiten gebaande kaders ontwikkelen, sterk van de gang-

Consumenten worden beschermd door een breed pallet

bare landbouw waar vaak van alles verplicht gemonitord

aan regelgeving. In de korte ketens is een deel van

moet worden voor afnemers of subsidieverantwoording.

de wetgeving niet van toepassing of niet toepasbaar.

Dit betekent overigens niet dat er geen kennisvragen zijn,

Kwaliteitsbewaking en risicoreductie moeten dan op een

blijkt uit een inventarisatie van kennisvragen bij de

andere leest worden geschoeid. Een belangrijke factor

ondernemers tijdens de interviews. Een deel van die

hierbij is het vertrouwen dat de consument heeft in de

vragen wordt beantwoord via het delen van kennis en

producent, die hij persoonlijk kent, of in producten

ervaring met andere ondernemers in het netwerk van de

waarvan de consument de herkomst kent. Een instru-

boer. Opvallend was dat de meeste kennisvragen gaan

ment dat in deze projectperiode van de WINK is ont-

over zaken in de bedrijfsvoering, zoals te verwachten

wikkeld, zijn de kwaliteitshandboeken. Het bijzondere

opbrengsten van niet gangbare landbouwgewassen of

van deze kwaliteitshandboeken is dat ze een nieuwe

nieuwe teeltsystemen, voederwaarde van natuurlijke ge-

methodiek hebben, uitgaande van speelveld, spelers,

wassen, etc. Het gaat daarbij dus om kengetallen, en niet

speelregels en spelregels. Het is een vorm van een

over prestatie-indicatoren.

PDCA-cyclus. Een PDCA-cyclus gaat echter uit van goed

Voor die data die er wel is, is de variatie tussen de

te onderscheiden, vrij lineaire processen, terwijl in de

bedrijven zo groot (vele malen groter dan in conventionele

praktijk van geïntegreerde bedrijven deze lastig zijn te

landbouw) dat de huidige steekproef veel te klein is om

onderscheiden of op zoveel elementen zijn te onder-

zinnige uitspraken te doen via statistische benaderingen

scheiden dat het niet meer werkbaar wordt. Een ander

zoals die bij de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

belangrijk element van deze kwaliteitshandboeken, is dat

zijn gehanteerd.

het de mens (die vaak een cruciale factor is in de
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productkwaliteit) hier heel centraal in staat, in tegenstel-

blijkt dat er 4 algemene manieren in te onderscheiden

ling tot andere vormen van procesboeken. De procesboe-

zijn: gewoonte, mimicry, heuristiek en ‘probing’, ofwel

ken die voor de geïnterviewde bedrijven zijn ontwikkeld,

uitproberen. Bij gewoonten gaat het vooral om herhalen

kunnen een voorbeeld inspiratiebron en een format zijn

van zaken waarvan je uit eerdere ervaring weet dat het

voor bedrijven met soortgelijke processen.

werkt (bijvoorbeeld gewasrotatie). Bij mimicry gaat het

Het opstellen van procesboeken is echter een zeer

om het kopiëren van oplossingen van andere boeren. De

tijdrovende methode gebleken. Dit was het geval omdat

meeste boeren geven er de voorkeur aan om te leren

de onderzochte natuurgedreven bedrijven bijzonder veel

van anderen via direct contact. Dit heeft het voordeel

verschillende activiteiten ontplooien, vaak veel meer dan

boven ‘boekenwijsheid’ dat de context waarin een andere

een conventioneel bedrijf. Dit komt door de vaak grote

boer die oplossing heeft toegepast meteen duidelijk

diversiteit aan verschillende gewassen, en de complexi-

wordt. Gegeven de eerdere observatie dat de variatie

teit van de bedrijfsvoering die voortkomt uit het gebruik

in die context bij natuurgedreven bedrijven vele malen

van zoveel mogelijk natuurlijke processen. Daarnaast

groter is dan bij conventionele bedrijven, en dat het door

zijn deze pioniers met zo’n vernieuwde materie bezig

de grotere afhankelijkheid van natuurlijke processen

die in de praktijk zo veel bijsturing vraagt dat wanneer

(in plaats van beter controleerbare externe inputs) ook

vandaag een proces beschreven is dit morgen alweer

moeilijker is die context na te bootsen, is dit directe con-

veranderd kan zijn. Dit onderstreept dat kennis en instru-

tact tussen ondernemers voor het uitwisselen van kennis

menten die voor de bestaande praktijk ontwikkeld zijn,

en kopiëren van natuurgedreven oplossingen uitermate

vaak niet goed op de innovatieve praktijken van natuur-

belangrijk. Voor heuristiek worden oplossingen voor

gedreven boeren passen. Er zijn daarom maar van twee

een probleem in een bepaald onderdeel van het bedrijf

van de onderzochte bedrijven procesboeken gemaakt.

toegepast op een heel ander onderdeel. Tot slot maken
veel boeren gebruik van ‘probing’, waarbij verschillende
mogelijke oplossingen voor een probleem worden uitgeprobeerd (soms zelfs op een willekeurige manier), en

ICT infrastructuur voor effectieve kennisoverdracht natuurgedreven landbouw

waarbij geëvalueerd wordt wat de gevolgen zijn. Deze
laatste manier van werken is ook bij de bedrijfsbezoeken
veel waargenomen, waarbij het vaak gaat om trial and
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Om een goed beeld te vormen van hoe kennis over

error, met een korte doorlooptijd om snel te kunnen

natuurgedreven landbouw op zo’n manier kan worden

aanpassen indien nodig. De uitdaging voor het bouwen

vastgelegd en ontsloten dat boeren die op zoek zijn

en vullen van een online kennistool die bruikbaar is

naar informatie en ondersteuning er iets aan hebben, is

voor natuurgedreven boeren is om deze verschillende

onderzocht op welke manieren de geïnterviewde boeren

vormen van kennisgebruik en kennisontwikkeling vast

kennis gebruiken om tot oplossingen voor problemen of

te kunnen leggen en op een contextgevoelige manier te

uitdagingen in hun praktijk te komen (bijlage 2.4). Daaruit

ontsluiten.

Discussie en aanbevelingen

Richt aansturing op de ontwikkeling
en het vergroten van de slagkracht/
kritische massa van voorlopers
Uit de interviews voor dit project komt duidelijk naar

die de kennis en inspiratie ontwikkelen die een grotere

voren dat de onderzochte bedrijven pioniers zijn in de

groep ondernemers in beweging kan krijgen en daarmee

natuurgedreven landbouw. De ondernemers zijn zeer

richting en slagkracht aan de transitie kunnen geven.

gedreven en experimenteren op basis van een zeer

Voorwaarde daarvoor is wel dat de groep voorlopers

sterke intrinsieke motivatie met vormen van voed-

voldoende kritische massa en tractie kunnen ontwikke-

selproductie die breken met de conventionele manier

len. Erisman en Verhoeven (2019) schatten in dat deze

van landbouw bedrijven. Dit gebeurt daarom buiten de

groep voorlopers op dit moment zo’n 10% van de boeren

gebaande paden en vaak zelfs tegen de klippen op door

betreft. Hoewel dit al een aanzienlijk percentage is, ligt

de sterke verankering van de conventionele landbouw

naar verwachting het marktaandeel van deze boeren

in institutionele structuren waar de natuurgedreven on-

vele malen lager. Uit de analyse van de ontwikkeling

dernemer nog steeds afhankelijk van is. In het transitie-

van de hier onderzochte bedrijven, en de kansen en

denken zijn dit de typische kenmerken van de voorlopers

belemmeringen die zij in de praktijk tegen komen, komt
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een aantal punten naar voren die kunnen helpen die deze

hoe zij het beste om kunnen gaan met regelgeving die

groep voorlopers in hun ontwikkeling te ondersteunen,

‘niet past’, en meedenken over praktische oplossingen

en daarmee hun aanjagende rol te versterken. Ook kan

daarvoor, waardoor de tijdsbesteding van de onderne-

het met deze maatregelen voor nieuwe ondernemers

mer om dit uit te zoeken en vaak actief te bevechten,

gemakkelijker en aantrekkelijker worden om zich in

kan worden beperkt. Nu zijn ondernemers vaak afhan-

natuurgedreven richting te ontwikkelen.

kelijk van de bereidheid van handhavers om buiten de
vastgelegde kaders mee te denken en te faciliteren,
en worden zij vaak van het kastje naar de muur
gestuurd. Niet iedere ondernemer heeft het (financië-

Bied inhoudelijke ondersteuning
wet- en regelgeving en creëer
experimenteerruimte

le) uithoudingsvermogen of de creativiteit om een
dergelijke situatie het hoofd te kunnen bieden. Dit is
een noodzakelijke kortetermijnoplossing tot knellende
wet en regelgeving kan worden aangepast. Door het

Zoals blijkt uit de analyse van knelpunten en belem-

actief bieden van ondersteuning is de ondernemer op

meringen lopen natuurgedreven boeren nogal eens

korte termijn geholpen, en kan, indien de verschillen-

tegen beperkingen in wet- en regelgeving aan die

de gevallen goed worden gedocumenteerd, op lange

experimenteren met echt innovatieve benaderingen van

termijn duidelijk worden waar wet- en regelgeving

natuurgedreven voedselproductie in de weg zitten.

knelt zodat deze kan worden aangepast om belem-

Het gaat dan meestal over belemmeringen die het gevolg
zijn van het feit dat bestaande manieren van registratie

meringen weg te nemen en innovatie te stimuleren.
2.	Creëren van experimenteerruimte voor natuurge-

en handhaving geschoeid zijn op het bestaande systeem,

dreven ondernemers, waarin zij buiten de bestaande

dat dus niet voorziet in benaderingen die daar sterk

kaders kunnen experimenteren met innovatieve

van af wijken. Een voorbeeld zijn bestaande bestem-

natuurgedreven productiemethoden, zonder daarbij

mingsplannen, die uitgaan van een strikte scheiding

zelf een groot risico te lopen in de vorm van boetes,

tussen landbouw en natuur, waardoor bijvoorbeeld

dwangsommen of het verlies van vergunningen. Ook

ondernemers met voedselbossen op natuurgronden

hier geldt dat deze experimenten goed gemonitord

eigenlijk niets mogen oogsten vanwege het bestem-

en gedocumenteerd moeten worden, zodat inzichte-

mingsplan. Een tweede voorbeeld zijn de formulieren

lijk kan worden gemaakt waar huidige regelgeving

voor de mei-tellingen (landbouwtellingen en basisregis-

knelt zodat deze kan worden aangepast. Daarnaast

tratie gewaspercelen) die niet ingevuld kunnen worden

is dit ook noodzakelijk om de ontwikkelde kennis vast

simpelweg omdat ze te weinig ruimte laten voor de grote

te kunnen leggen en deelbaar te maken met andere

aantallen verschillende gewassen die worden geteeld,

ondernemers.

of omdat de polyculturen van de natuurlijke landbouw,
waarbij meerdere gewassen op hetzelfde perceel worden

Het aantal knelpunten in de bestaande wet- en regel-

geteeld, daar simpelweg niet in passen.

geving blijkt dusdanig groot dat punt voor punt aanpassen van bestaande regels een ondoenlijke zaak lijkt te
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Huidige wet- en regelgeving is gericht op de conven-

zijn. De resultaten van de Green Deal Natuurinclusieve

tionele teelt- en productiemethoden en werkt remmend

Landbouw Herenboeren ondersteunen dit. In het kader

op innovaties met natuurlijke landbouw. Het beleid is

van die Green Deal worden voorstellen ontwikkeld voor

momenteel geënt op commerciële economie als leidend

de aanpassing van knellende wetten en regels op basis

principe, waarbij de ongewenste bijeffecten daarvan door

van experimenten. Om alleen al een ontheffingsmogelijk-

regulering en sanctionering binnen de perken worden

heid in het bestaande kader te kunnen inpassen voor het

gehouden, terwijl natuurlijke landbouw werkt vanuit

lossen van varkens in terrein zonder reinigings- en

meervoudige waardencreatie op alle drie de pijlers van

ontsmettingsplek, wordt al drie jaar gewerkt. Al deze

duurzaamheid. Om deze belemmeringen weg te nemen

zaken wijzen er op dat het aanpassen van het huidige stel-

adviseren wij twee dingen te doen:

sel van wetten en regels wel eens een doodlopende weg

1.	Bieden van actieve ondersteuning aan ondernemers

zou kunnen zijn, omdat er gewoonweg te veel weeffouten

in het systeem zitten en de uitgangspunten ervan niet

economische kengetallen, maar ook op kengetallen die

aansluiten bij een natuurgedreven manier van werken.

indicatief zijn voor de meervoudige waardencreatie die

Wij adviseren dan ook te investeren in een alternatief

deze bedrijven nastreven. De in deze fase van het project

beleidskader met andere vertrekpunten, dat een natuur-

ontwikkelde lijst met thema’s en subthema’s vormt daar-

gedreven manier van werken faciliteert en stimuleert.

bij een goede basis voor de selectie van relevante indicatoren, die in gezamenlijkheid een beeld kunnen geven
van de duurzaamheid van het bedrijf. Daarnaast kan een
deel van de gegevens worden gevonden in de wettelijk

Start actieve monitoring

verplichte administratie en registratie zoals financiële
jaarverslagen, de gecombineerde opgave, mestboekhou-

De hoeveelheid verzamelde getallen/informatie in deze

ding, e.d. Ook hiervoor geldt dat deze gebaseerd zijn op

fase van WINK is beperkt geweest. Gegeven de grote

het huidige landbouwsysteem, waardoor gegevens over

variatie in bedrijven is het noodzakelijk meer te verza-

de meervoudige waardencreatie die voor natuurgedre-

melen om betere uitspraken te kunnen doen en tot goed

ven ondernemers belangrijk zijn grotendeels ontbreken

onderbouwde kengetallen en informatie te komen. Voor

en dus onzichtbaar blijven.

het vergroten van de kennisbasis voor natuurgedreven
landbouw is het daarom belangrijk dat experimenten en

Uit de interviews blijkt dat de natuurgedreven boeren

lopende praktijken beter gemonitord gaan worden. Zoals

voor de verbetering van hun bedrijfsvoering daarnaast

uit de interviews met de voorbeeldbedrijven in dit on-

ook behoefte hebben aan informatie op het vlak van

derzoek blijkt, houdt geen van de geïnterviewde boeren

agronomie en bedrijfsresultaat. Het gaat dan bijvoor-

meetbare resultaten bij om de werkwijze te toetsen op

beeld om de voederwaarde van natuurlijke vegetatie of

resultaat. Dit komt deels door de intuïtieve manier van

reststromen, het verhogen van de weerbaarheid van het

werken van deze ondernemers en de snelheid waarmee

systeem tegen plaagdruk of de te verwachten opbrengst

aanpassingen worden doorgevoerd, maar ook door prak-

van combinaties van gewassen. Veel ondernemers geven

tische belemmeringen in de vorm van gebrek aan tijd en

aan ook geïnteresseerd te zijn in inzicht in de verbetering

geld voor monitoring en onderzoek. Omdat deze natuur-

van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en product-

gedreven ondernemers gebruik maken van een complex

kwaliteit een rol. Goede analyses hiervoor zijn duur en

netwerk van agro-ecologische processen om de resilien-

kunnen soms niet door boeren zelf worden uitgevoerd.

ce van hun productiesysteem te vergroten, in plaats van
uit gaan van een rechtlijniger controlemodel (Erisman et
al. 2016), is ook monitoring van de impact van ingrepen
in de bedrijfsvoering complex en daardoor duur. Ook is
de diversiteit aan producten vaak zo groot dat er geen

Faciliteer formele en informele
kennisdeling

gegevens te achterhalen zijn die terug te leiden zijn tot
één gewas. De Fruittuin van West heeft bijvoorbeeld 160

Het is van groot belang dat de verzamelde gegevens op

soorten fruit, waarvan de gegevens niet allemaal apart

een voor de ondernemers nuttige manier wordt vastge-

kunnen worden bijgehouden. Gecombineerd met de

legd en ontsloten. Daarbij is belangrijk dat de kengetal-

beperkte financiële middelen voor uitgebreide monitoring

len niet ontdaan worden van hun context. De grootste

zorgt dit ervoor dat er maar zeer beperkt gegevens

uitdaging om een in de praktijk bruikbaar systeem van

worden verzameld door de bedrijven zelf en het dus

kengetallen voor natuurgedreven landbouw te ontwik-

moeilijk is om alleen via interviews met de onderne-

kelen is om die context als ingang voor de kennistool te

mer concrete kwantitatieve data te verzamelen waarop

gebruiken. Dat vormt een andere benadering dan in de

indicatoren gebaseerd kunnen worden. Wij adviseren

meeste kennistools gangbaar is. Daar werkt men met

daarom voor een vervolgtraject van de WINK een meet-

algemene, gemiddelde kengetallen, waar hooguit op

en monitoringstraject op te zetten om tot betrouwbare

hoofdlijnen (bijvoorbeeld op basis van bodemtype) een

kengetallen en onderbouwde indicatoren te kunnen ko-

differentiatie in wordt gemaakt. Deze systemen lopen

men. Het is daarbij belangrijk niet alleen te focussen op

echter het risico te leiden tot een McDonaldisering van
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bedrijfsvoering en beheer zoals die in het huidige beleid

nodig hebben. Dit vereist wel een omschakeling in het

voor verduurzaming in de landbouw zichtbaar is (Morris

denken rondom kennis- en informatietools gebaseerd op

& Reed 2007), en die totaal niet aansluit bij en geen

kengetallen en KPI’s. Ten eerste moet men zich reali-

recht doet aan de diverse en sterk context afhankelijke

seren dat volledigheid in data niet alleen onmogelijk,

praktijken van natuurgedreven boeren. Vanuit de praktijk

maar ook onwenselijk is. Door de enorme variatie aan

van de onderzochte natuurgedreven landbouwbedrijven

contexten is het niet alleen lastig om op een statistisch

lijkt de combinatie van kengetallen toegespitst op voor

betrouwbare manier tot gemiddelde kengetallen te

ondernemers relevante onderwerpen en een ‘Narrative

komen, de nieuwe benadering gaat ook uit van de waarde

Assessment’ (Van Wessel en Ho 2018) of ‘learning

van een N=1 studie, als deze maar op betrouwbare wijze

history’ (Kleiner en Roth 1997) het meest waardevol als

gedocumenteerd is en past op de context van de

basis voor kennisoverdracht en interne verbetercycli

ondernemer die op zoek is naar informatie. Dat vereist

(zoals de PDCA cyclus).

ook een andere aanpak van monitoring en vastleggen en

Nieuwe benaderingen om op gestructureerde en we-

ontsluiten van data. Monitoring is veel arbeidsintensiever

tenschappelijk onderbouwde methoden zoals Narrative

dan voor standaard KPI’s, omdat er naast zelfrapportage

Assessment of vergelijkbare methoden kunnen hand-

over bepaalde indicatoren altijd een externe facilitator

vatten bieden om die contexten expliciet en inzichtelijk te

nodig is voor het vastleggen van een betrouwbaar

maken. In het WINK project is dit gedaan via de Tijdlijn

narratief over context en prestaties in een complexe

methode en door het maken van bedrijfsfilms. Beiden

omgeving (Van Wessel en Ho 2018).

bieden handvatten om ondernemers via voor hen

De voor WINK onderzochte ondernemers halen hun

relevante context naar de informatie te leiden die ze

kennis uit een combinatie van bestaande kennis, eigen

ervaring en toetsing aan de praktijk van anderen.

Tegelijkertijd moet worden gewerkt aan een systeem

Beslissingen om wijzigingen aan te brengen in hun

waarbij de gebruikers ook zelf weer nieuwe kennis

bedrijfsvoering, worden vaak voorafgegaan door een

kunnen toevoegen. Als boeren kennis uit het systeem

korte of lange oriëntatieperiode op andere bedrijven of

halen, die in eenzelfde of nieuwe context gebruiken, en

raadpleging van literatuur en internet en kunnen snel

daarbij weer vastleggen hoe ze dit hebben gedaan en

zijn doorgevoerd. Erfbetreders hebben hier een veel

wat wel en niet werkte, kan weer nieuwe relevante

kleinere rol. Boeren maken vaak meer gebruik van trial

kennis aan het systeem worden toegevoegd.

en error dan van een van tevoren volledig uitgewerkt

Ter ondersteuning hiervan kan het de moeite lonen om

plan. Voor het ophalen van kennis zijn ze gebaat bij een

op basis van eerder verzamelde gegevens voor enkele

uitgebreid netwerk van mensen die hen kunnen

indicatoren eenvoudige monitoringstools te ontwikkelen,

adviseren over niet-standaard-problemen. Wij adviseren

waarmee ondernemers zelf hun voortgang kunnen

dus om naast het ontwikkelen van de WINK kennisdata-

monitoren, en op die manier ook weer aan verdere

bank en -tool ook te investeren in het ontwikkelen van

dataverzameling kunnen bijdragen. Op langere termijn

een community of practice rondom deze tool, waarin

kan ook de ontwikkeling van slimme technologie hier een

ondernemers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

bijdrage aan leveren. Het gaat dan om technologie die

Dit heeft niet alleen voordelen voor de ondernemers zelf,

wordt toegevoegd aan het bestaande instrumen-

maar kan ook in belangrijke mate bijdragen aan het

tarium dat de boer in de praktijk gebruikt voor

versnellen van een transitie naar een duurzamer en

agronomische processen (zaaien, oogsten, etc.) en

natuurgedreven landbouwmodel. De community of

automatisch gegevens verzameld die voor kennisdeling

practice kan een aanjagende rol spelen doordat bij de

relevant zijn terwijl de boer met zijn/haar kerntaak, het

deelnemers ook weer nieuwe kennis en data over

produceren van voedsel, bezig is. Naast slimme tech-

innovatieve praktijken kan worden verzameld om

nologie om dataverzameling makkelijker te maken,

daarmee de kennisbasis weer verder te vergroten, maar

hebben de ondernemers ook begeleiding of scholing

ook omdat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor

nodig om hun leerproces handen en voeten te geven. Zo

nieuwe ondernemers die zich in deze richting willen ont-

ervaren ze zelf de toegevoegde waarde ervan.

wikkelen door te laten zien wat in de praktijk mogelijk is.

Onderdelen die de overheid zonder de context van een

De initiële inhoud van de WINK kennisdatabank zal

leeromgeving vraagt van ondernemers, wordt gezien

door externe onderzoekers en experts moeten worden

als een extra administratieve verplichting die je maar zo

verzameld, zoals voor deze fase van het onderzoek oor-

snel mogelijk moet uitbesteden.

spronkelijk ook de bedoeling was. Om aan te sluiten op
de manier van werken van natuurgedreven boeren moet
duidelijk zijn dat de aangedragen kennis de vier manieren van kennisgebruik- en ontwikkeling in die we in de

Denk na over andere vormen van
aansturing dan via uniforme KPI’s

praktijk waarnemen (gewoonte, mimicry, heuristiek en
probing) ondersteunen en professionaliseren. Voor

Een belangrijke vraag die zich opwerpt naar aanleiding

gewoontes geldt dat de onderliggende mechanis-

van de resultaten van de interviews is of er vanuit de

men waarom ze effectief zijn in beeld moeten worden

ondernemers wel behoefte is aan het ontwikkelen van

gebracht en geëvalueerd moeten worden op mogelijke

een indicatorsysteem in de vorm van een generieke set

verbetering. Bij mimicry moet begrepen worden waarom

van KPI’s, zoals bijvoorbeeld voor de Biodiversiteits-

bepaalde oplossingen wel of niet werken. Voor heuristie-

monitor wordt gebruikt. Ten eerste gebruiken de onder-

ken moet duidelijk worden waarom ze wel of niet werken,

nemers op dit moment heel weinig formele indicatoren,

waarbij degene die wel werken moeten worden door-

maar gaan zij veel meer af op intuïtie en eigen waarne-

ontwikkeld naar nieuwe praktijken. Probing moet van

ming van wat er gebeurt op hun bedrijf en gaan zij adap-

ongerichte trial en error worden kunnen doorontwik-

tief te werk (‘learning by doing’). Ten tweede blijkt uit de

keld naar gerichtere experimenten met een duidelijke

analyse van de interviews dat de kennisbehoefte van de

kennisbasis.

ondernemer zeer sterk bepaald wordt door de specifieke
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context waarin hij/zij werkt. Dat zorgt ervoor dat ook

gestandaardiseerde KPI’s onvoldoende aansluit bij de

kengetallen die bij een specifieke ondernemer zijn

werkwijze en praktijk van in ieder geval de hier bekeken

opgehaald zeer context afhankelijk zijn. Dergelijke

voorlopers in natuurgedreven landbouw. Daarnaast

informatie is dus niet zonder meer bruikbaar, omdat

blijkt uit de analyses van de bedrijven en interviews dat

die context bij verschillende natuurgedreven onderne-

er voor belangrijke kenmerken en processen van een

mers meestal sterk verschilt. Het ontwikkelen van en

succesvol natuurgedreven bedrijf bepaalde maten of

werken met generieke kengetallen is daardoor lastig,

indicatoren nodig zijn, waarover geen consensus bestaat

en kengetallen zijn alleen bruikbaar als er een manier

hoe die objectief vast te stellen. De belangrijkste

wordt gevonden om kengetallen en context gekoppeld

voorbeelden daarvan zijn het waarneem- en leer-

te houden bij de informatieoverdracht. Wat voorkomen

vermogen van de boer en het adaptief vermogen van de

moet worden is dat de set van KPI’s uitnodigt tot sterk

boer om zich in het complexe sociale en beleidsnetwerk

uniform gedrag en het simpelweg voldoen aan de norm

rondom zijn/haar bedrijf staande te houden en kansen te

zonder over het doel na te denken, waardoor potentieel

kunnen herkennen of zelfs afdwingen. Deze eigenschap-

waardevolle en contextgebonden alternatieve bedrijfs-

pen kunnen wel getraind en ondersteund worden, maar

beslissingen buiten beeld geraken.

zijn moeilijk in een meetbare indicator te vatten.

Beide aspecten wijzen er op dat aansturing en onder-

Er zijn echter wetenschappelijk onderbouwde methoden

steuning van natuurgedreven bedrijven via een set van

voorhanden die speciaal ontworpen zijn voor het

monitoren van voortgang en succes in complexe situaties

specifiek om manieren van sturing die niet gevoelig

waar een directe relatie tussen actie en resultaat niet

zijn voor sterk variërende contexten en dus zaken niet

altijd duidelijk is vast te stellen, bijvoorbeeld omdat

platslaan in gemiddelden, die de nieuwsgierigheid en het

die acties plaatsvinden in een continue veranderende

leervermogen van de boer prikkelen en die stimulans

omgeving waarin allerlei invloeden die buiten het hande-

en ondersteuning bieden voor het ontwikkelen van een

lingsperpectief van de ondernemer liggen dat resultaat

sterk adaptief vermogen van de boer en het bedrijf.

mede bepalen, en waar praktijkkennis en gecontextua-

Een voorbeeld van een dergelijke manier van aansturen

liseerde beoordelingen bepalen wat de beste strategie

kan gevonden worden in het Ierse Origin Green

is om een doel te bereiken. Eén van die methoden is

programma van Bord Bia (https://www.origingreen.ie/),

Narrative Assessment, een methode waarbij verhalen

waarin deelnemende boeren wordt gevraagd continu

over verandering of impact (‘narratives’) gestructureerd

aan verbetering van de duurzaamheid van hun bedrijf

worden vastgelegd in een samenwerking tussen de

te werken, waarbij ze zelf hun doelen moeten stellen.

ervaringsdeskundige stakeholder en een facilitator, met

Boeren worden daarbij ondersteund met advies en een

als doel inzicht te geven in de ervaringen, kennis en

set aan monitoringstools waarmee ze in een peer-group

vaardigheden die gebruikt zijn voor de interpretatie van,

hun voortgang monitoren en waar nodig hun strategie

besluitvorming over en reageren op kansen, uitdagingen

aanpassen. De manier waarop deze doelen moeten

en problemen (Van Wessel en Ho 2018). De methode

worden bereikt wordt in tegenstelling tot veel gangba-

voegt daarmee iets toe aan gebruikelijke monitorings- en

re duurzaamheidsprogramma’s of subsidieregelingen

evaluatie tools zoals KPI’s, die zich alleen richten op

vrijgelaten, zodat er alle ruimte is voor creativiteit en

het toetsen of een vooraf gestelde uitkomst al is bereikt,

ondernemerschap van de boer. Dichter bij huis wordt op

maar geen ruimte bieden voor het delen van kennis over

deze manier in de biodynamische landbouw gewerkt met

ervaringen, mislukkingen, leermomenten en niet vooraf

collegiale toetsing van de Demeter Stichting. Collegiale

bepaalde succesvolle uitkomsten, waar bij natuurge-

Toetsing is een oefening in het concreet waarnemen en

dreven ondernemers juist behoefte aan is en die met

benoemen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering bij

deze methode inzichtelijk gemaakt en gedeeld kunnen

jezelf (als ontvangend bedrijf) en bij je collega’s. Het

worden. De vorm van Narrative Assessment die in het

biedt de mogelijkheid om tegelijk te werken aan

WINK onderzoek is toegepast is de Tijdlijn methode,

bedrijfsontwikkeling in de BD-landbouw én aan kwali-

ondersteund door bedrijfsfilms.

teitsbewaking. Voor het 1e is het belangrijk om de

Dit neemt overigens niet weg dat het verzamelen van

intervisiemethodiek te integreren in de aanpak van de

kengetallen en indicatorwaarden niet nuttig zou zijn.

Collegiale Toetsing, voor het 2e is het van belang om

Zeker voor nieuwe ondernemers en ondernemers die

goede instrumenten (scorelijst en verslaggeving) te

overschakelen vanaf conventionele landbouw kunnen

ontwikkelen. De biodynamische beweging schenkt ook

deze getallen in ieder geval in de opstartfase heel nuttig

veel aandacht aan het groeiproces van de boer in relatie

zijn omdat ze een eerste basis vormen om op te plannen

tot zijn bedrijf. De Nederlands-Vlaamse BD-Vereniging

en zicht geven op wat een ondernemer kan verwachten.

werkt al sinds 1996 aan het project BD-beroepsontwikke-

Wel zetten wij vraagtekens bij de wenselijkheid en nut

ling. Eerst op individueel bedrijfsniveau, later in groepen,

van het ontwikkelen van een set van generieke KPI’s om

en van individuele bedrijfscoaching over intervisiegroepen

natuurgedreven landbouw mee aan te sturen. Ze zijn

tot collegiale toetsing van het hele bedrijf. Het uitgangs-

waarschijnlijk niet nuttig voor gebruik in de praktijk door

punt bij collegiale toetsing is dat de boer eerst een zelfe-

de boer (want te generiek) en abstractere zaken als het

valuatie uitvoert rond 9 kwaliteitsaspecten

ontwikkelen van een goed leer/waarnemingsvermogen

(Van Ruitenbeek 2011; Figuur 3). Op die basis geven

van de boer zijn veel belangrijker. Ons advies is dan ook

collega-boeren feedback. Niet om een oordeel te vellen,

om, naast de het verzamelen en monitoren van context

maar om samen na te denken over de verdere ontwikke-

gebonden kengetallen die aansluiten bij vragen van

ling van de BD-kwaliteit op het bedrijf. Daaruit ontstaan

boeren uit de praktijk, andere vormen van evaluatie,

dan enkele ontwikkelingspunten waar het bedrijf de

sturing en stimulering te verkennen. Het gaat dan

volgende twee jaar actief aan zal werken.
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Figuur 3: De 9 elementen voor collegiale toetsing van Stichting Demeter
(bron: www.stichtingdemeter.nl)
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Eerder onderzoek heeft laten zien dat het faciliteren

practice’ biedt daarbij ondersteuning via kennisuitwis-

van leren en ontwikkelen, zeker in combinatie met

seling en het introduceren van een zekere vorm van

collegiale toetsing, een veel effectievere manier van

‘peer pressure’, die beiden voor extra motivatie kun-

sturing is, omdat deze aangrijpt op de intrinsieke

nen zorgen (Lokhorst et al. 2010). Door dit gezamen-

motivatie van de ondernemer zelf, in plaats van het

lijke leer- en ontwikkelproces te ondersteunen kan de

voorschrijven van regels en geboden met doel-middel-

overheid ‘sturen van opzij’, om de intrinsieke motivatie

verwarring als gevolg (Lokhorst et al. 2011; De Snoo

van het ‘bottom-up’ proces te stimuleren en energie in

et al. 2013). Het creëren van een ‘community of

het proces te houden.

Conclusies WINK fase 1a
en vervolgstappen ontwikkeling
WINK kennisbank en bijbehorende
(ICT) infrastructuur
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Het doel van fase 1a van het WINK onderzoek was om tot

systematisch concrete data wordt bijgehouden of

een programma van eisen te komen waaraan de WINK

metingen worden verricht.

kennisbank zou moeten voldoen om van waarde te zijn
voor natuurgedreven werkende boeren, en kennis over

Uit het voorliggende onderzoek is ook duidelijk geble-

natuurgedreven productiemethoden vast te leggen en

ken dat informatie en kennis twee verschillende zaken

voor een bredere groep boeren te ontsluiten, om zo de

zijn. Was het beeld van WINK bij aanvang een soort

ontwikkeling van deze manier van voedsel produceren

“Winkipedia”, nu weten we dat dat niet werkt. Een Wiki

te versnellen en schaal te geven. Daarvoor zouden bij

is gericht op overdracht van informatie, terwijl er bij de

een groep koplopers in de natuurgedreven landbouw

ondernemers behoeft aan echte kennis is, dus informatie

kengetallen worden verzameld, die ook de basis van een

gekoppeld aan ervaring en context. Fase 1A heeft veel

verder te vullen database met kengetallen over natuur-

informatie opgeleverd, maar het is onvoldoende gelukt

gedreven landbouw zouden moeten vormen, in analogie

om tot de bruikbare kennis door te dringen die eigenlijk

met de bestaande KWIN systematiek, als basis voor

in de WINK moet worden opgenomen. Een herijking is

bedrijfsontwerp, verbetering van de bedrijfvoering en

nodig om een systeem te ontwerpen dat meer generatief

verantwoording naar buiten toe richting maatschap-

en opkomend is, en kennis geleidelijk ontwikkelt door

pelijke partners, beleid en financiers.

interacties en door de context te begrijpen (waar en
hoe gebeurde het, wanneer gebeurde het, wie was erbij
betrokken en wat deden ze, welke fauna was betrokken
en hoe, welke flora was er betrokken en hoe, wat waren

Verzamelen van informatie, getallen en
kennis

de prioriteringsactiviteiten en waarom, hoeveel inspanning was vereist of verspild, enz.). Het identificeren van
krachten, krachtvelden en situaties heeft geholpen bij het

De diversiteit op de bedrijven én tussen de bedrijven

begrijpen van de aard van de kennis die de basis vormt

van de koplopers bleek een grote uitdaging als het gaat

van de ontwikkeling van het bedrijf tot de bestaande

om data verzamelen die te vergelijken is. Anders dan de

situatie bij de koplopers. Dit begrip heeft geholpen bij

huidige bedrijven in de landbouw, is het onmogelijk ge-

het vormgeven van configuraties voor de ontwikkeling

bleken om bedrijven strak te categoriseren. Alle kennis

van kennis georiënteerde applicaties die natuurgedreven

is afkomstig van unieke combinaties tussen de context

landbouw het beste zouden kunnen dienen.

(plaats, omgeving, tijd, energie, klimaat etc.) van de locatie, de persoon die er boert (een ecologische gedreven
persoon, of een technologische gedreven persoon etc.)
en het organisatiemodel van het bedrijf. De koplopers die

Koplopers als informatiebron

wij hebben onderzocht hebben gemengde bedrijven, vaak
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met een veelheid aan verschillende bedrijfstakken, die

Koplopers in natuurgedreven landbouw zijn een belang-

samen een complex samenhangend productiesysteem

rijke inspiratiebron voor andere boeren die ambities

vormen om de resilience van het bedrijf te vergroten en

hebben op het gebied van natuurgedreven werken. Die

kringlopen zo veel mogelijk lokaal te kunnen sluiten. De

inspiratie is een belangrijke ingang naar kennis, informa-

complexiteit die het lastig maakt om de bedrijven in en-

tie en data die bij de koplopers kan worden verzameld.

kele kengetallen te categoriseren heeft dus een duidelijk

Tijd maken is echter een uitdaging voor de koplopers.

doel. Uit deze fase van het onderzoek komt dus duidelijk

De deelname aan bijeenkomsten en het maken van

het signaal naar voren deze complexiteit te omarmen en

afspraken voor de inventarisatie bleek soms te veel. We

niet plat te slaan in gemiddelden. Ook het verzamelen

denken dat dit komt doordat de boeren zich niet genoeg

en structureren van concrete data (cijfers, kengetallen)

verbonden voelen met het project en ook de noodzaak

bij de pionierende koplopers bleek een uitdaging, omdat

ervan niet zien voor eigen bedrijfsvoering. Bij deelname

de werkwijze vaak op intuïtie en persoonlijke ervaringen

aan dit project maken ze tijd voor het algemeen belang,

gebaseerd is, en omdat er, mede door de complexiteit

en niet voor hun individuele belang. Voor hen wordt

van de bedrijven, door bijna geen enkele ondernemer

het pas van individueel belang als ze een concrete

vraag hebben waar ze antwoord op willen, of als ze een

Monitoring

rustig moment vinden waarin ze tijd hebben om nieuwe
ideeën op te doen. We constateren dat een onderzoeker

Er komt duidelijk naar voren dat de koplopers wel wíllen

of interviewer andere vragen stelt aan de koplopers, dan

monitoren, maar daar geen tijd voor hebben en/of niet

wanneer koplopers elkaar onderling bevragen, en dat

goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Daar komt

eerstgenoemde partijen ook minder diepgaande ant-

bij dat ze zelf vaak het best weten wát ze willen monito-

woorden krijgen. We vermoeden dat dit komt doordat de

ren. De informatie die zij uit de monitoring willen halen

boeren van elkaar beter snappen hoe de bedrijfsvoering

is naar onze verwachting ook de meest waardevolle

werkt en waar je als boer tegenaan loopt, dan wanneer

informatie voor de gebruiker van de WINK. Vanwege het

een ‘outsider’ dit probeert te doorgronden. Ook geven

genoemde tijdgebrek voor monitoring zal het nood-

de koplopers aan dat ze het als waardevol zien om met

zakelijk zijn om boeren te voorzien van intelligente

andere koplopers in contact te komen, om zo rechtstreeks

technologie voor min of meer automatische dataver-

informatie uit te wisselen. Dit komt, hetzij minder spe-

zameling, waardoor de WINK zichzelf kan (aan)vullen

cifiek zoals hier beschreven, ook naar voren uit project

met meer data en nieuwe kengetallen. Aanvullend kan

“Verkenning praktijkwijzer Natuurinclusieve landbouw’

dan gericht onderzoek en monitoring door externe

(WUR/Eqautor/LBI, 2019) wat de behoefte voor opvolging

partijen plaatsvinden.

onderstreept.
Boeren zullen echter niet snel zelf achter de computer
kruipen om artikelen te schrijven of herschrijven voor een
extern kennissysteem. We moeten boeren zo min mogelijk
belasten en het moet duidelijk zijn wat het hen oplevert
als ze hun kennis delen. Boeren moeten worden vergoed
voor de kennis die ze inbrengen, want die input is in dit

Eisen aan een (ICT) kennisinfrastructuur
voor het verzamelen, vastleggen en overdragen van kennis voor natuurgedreven
landbouw

project het meest waardevolle asset. Daar komt bij dat de
koploper het risico dragen van eventuele mislukking van

Uit de resultaten van fase 1a van het WINK onderzoek

experimenten met innovatieve nieuwe productie-

volgt de onderstaande architectuur voor een voor

methoden. Tot slot zien we dat bij een aantal onder-

natuurgedreven landbouw bruikbare en nuttige

nemers het delen van die kennis in de vorm van cursus-

kennistool (Figuur 4) en een programma van eisen voor

sen, advieswerk, etc. onderdeel is van hun broodwinning.

de bijbehorende (ICT) kennisinfrastructuur.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Figuur 4: Architectuur van de WINK

Een kennisinfrastructuur die rekening houdt met alle

landschapselementen aan te kunnen leggen om

hiervoor besproken overwegingen moet:

natuurlijke plaagbestrijders voor die plaag aan te

	makkelijk te vullen zijn, waarbij slimme tools kunnen
ondersteunen (zodat boeren niet aan het einde van de
werkdag nog gegevens in moeten voeren);
	vraag en aanbod kunnen koppelen. Boeren die het
systeem bevragen moeten ook nieuwe kennis kunnen
toevoegen op basis van hun ervaring;
	om kunnen gaan met de sterke contextafhankelijkheid van de kennis. Het systeem moet de context van
een kennisvraag kunnen herkennen, en deze kunnen
verbinden met de voor die context relevante kennis

gestructureerd in interactie tussen gebruikers en
zelflerend vermogen van het systeem om informatie
te organiseren.
	om kunnen gaan met verschillende manieren om data
en kennis te communiceren, zoals video, beeldmateriaal, audio, tekst. Dit geldt voor zowel de
dataverzameling als de kennisontsluiting.
	een geheugen hebben. De staat en structuur van de

in het systeem. Het moet dus geïncorporeerde kennis

informatie uit het verleden moet beschikbaar blijven

vangen;

om evolutie van kennis en begrip inzichtelijk te

	om kunnen gaan met verschillende vormen van data
en informatie, afkomstig van verschillende instrumenten en personen (of organisaties)
	dezelfde data aan verschillende toepassingen of

kunnen maken.
	kunnen omgaan met toekomstige veranderingen in en
inzichten over relevante kennispraktijken en vormen,
ook al er nog geen zicht op is hoe die verandering

contexten kunnen koppelen. Data over de aanwezig-

er uit gaat zien. Het moet mogelijk zijn de bestaande

heid van plaagorganismen in een bepaald gebied moet

kennis in het systeem in die nieuwe structuur mee te

bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om de ene boer
te helpen aanpassingen in een teeltplan te kunnen
maken, of een andere boer te helpen om bepaalde
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trekken.
	zelforganiserend zijn. Kennis moet kunnen worden

nemen.
	Een goede governance structuur hebben, waarbij data
eigendom blijven van de mensen die ze genereren.

Tot slot:
natuurgedreven voedselproductie en
landbouwtransitie

De voor de WINK onderzochte bedrijven zijn veelal

zijn voor de transitie naar een duurzaam, natuurinclusief

pioniers in natuurgedreven voedselproductie. Ze lopen

en houdbaar landbouwsysteem. Er wordt daarbij veel

daarmee ver voor de troepen uit in het ontwikkelen van

geëxperimenteerd en geleerd buiten de gebaande paden,

innovatieve bedrijfsmodellen die tegemoetkomen aan de

waardoor oplossingen kunnen worden ontwikkeld die op

nadelige gevolgen van de hoogproductieve industriële

een gangbaar bedrijf nooit bedacht zouden kunnen

landbouw die de laatste jaren steeds meer merkbaar zijn

worden. Het wordt steeds duidelijker dat dat soort

geworden en zijn dus bezig met innovaties die heel goed

innovaties nodig zijn om tot dat houdbare systeem te

aansluiten bij de beleidsdoelen die recent geformuleerd

komen. Om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan die
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transitie is het nodig dat deze groep nieuwe innovatieve

marktperpectief is er daar één van (dus stimulering via

bedrijven voldoende massa kan gaan ontwikkelen om

de keten of consument), maar ook het beter zichtbaar

een geloofwaardige speler te worden, waardoor de

en geloofwaardig maken van de positieve economische

ontwikkelde kennis ook door kan stromen van de voor-

vooruitzichten voor de lange termijn van deze manier

lopers naar de veel grotere groep van volgers. Hiervoor

van bedrijfsvoering (inclusief de meervoudige waarden-

is het noodzakelijk dat de ontwikkelde kennis op een

creatie) bij financiers. Dit kan o.a. door regelingen

betere en systematischere manier vastgelegd gaat

waarmee grondlasten en investeringslasten kunnen

worden, waardoor ze deelbaar en overdraagbaar ge-

worden gedrukt of eisen te stellen aan de aard van de

maakt kan worden. Via een uitgebreide studie van een

bedrijfsvoering voor toegang tot en financiering van

aantal van deze voorlopende natuurgedreven bedrijven

grond. Als er serieus werk gemaakt wil worden van

is met dit onderzoek geïnventariseerd welke kennis

een transitie naar een duurzamer, groener en natuur-

daarbij relevant en belangrijk is, hoe die kennis wordt

gedreven landbouwsysteem in Nederland moet worden

gebruikt en wat voor eisen daar uit volgen voor het

nagedacht over een transitiefonds dat garanties geeft

ontwikkelen van een monitoringssystematiek en kennis-

voor risico’s op oogstverliezen en inkomensterugval

database die nuttig en relevant is voor natuurgedreven

gedurende de omschakeling, geld en begeleiding

werken.

beschikbaar stelt voor het ontwikkelen van innovaties en

Het vastleggen en delen van kennis alleen zal echter niet

financiële ondersteuning biedt om ook de effectiviteit van

genoeg zijn voor het creëren van voldoende kritische

die innovaties te onderzoeken, te documenteren en op

massa en het in gang zetten van de gewenste duurzaam-

een zinnige manier te ontsluiten voor andere boeren.

heidstransitie. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat
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het voor deze ondernemers bijzonder lastig is zich in de

Het is echter ook belangrijk zich te realiseren dat een

institutionele omgeving van het huidige landbouw-

succesvolle duurzaamheidstransitie in de landbouw niet

systeem staande te houden. Dat wordt veroorzaakt door

alleen in gang gezet kan worden door de voorlopers

knellende wet- en regelgeving, praktische zaken als

beter te ondersteunen in hun ontwikkeling en het uit-

formulieren en methodieken die helemaal niet voorzien

werken van hun innovaties. Het zal ook noodzakelijk zijn

in de praktijk van dit soort bedrijven, een gebrekkige

meer druk voor verandering op het bestaande systeem

marktontwikkeling, en beperkte toegang tot kapitaal en

te zetten, waardoor dit meer ontvankelijk wordt voor het

daarmee ook tot grond. De natuurgedreven ondernemers

overnemen van deze innovaties. Zonder deze druk op het

lopen daardoor een groot persoonlijk en financieel risico

bestaande systeem blijven duurzame innovaties zoals

door zicht buiten de gebaande paden te gaan bewegen.

die van natuurgedreven landbouwbedrijven meestal in

Dit zal veel ondernemers die misschien best stappen

de experimentele fase hangen en zal een echte duur-

willen zetten tegenhouden.

zaamheidstransitie in de landbouw niet op gang komen.

Daarom zal ook moeten worden geïnvesteerd in het

Belangrijke stappen daarin zijn het actief afbouwen

creëren van experimenteerruimte, waarin veilig kan

van prikkels in het huidige systeem die verduurzaming

worden geëxperimenteerd zonder dat het risico daarbij

tegenhouden; door de meervoudige (maatschappelijke)

volledig bij de ondernemer ligt.

waardencreatie van duurzame manieren van produce-

Voor het afdekken van financieel risico kan worden

ren beter zichtbaar te maken en mee te rekenen in het

gedacht aan subsidieregelingen voor natuurgedreven

bedrijfssucces, waardoor een level playing field met de

innovaties, maar veel van de door ons onderzochte

bestaande praktijk kan worden gecreëerd; en door een

koplopers lopen vaak al ver voor de huidige subsidie-

concrete stip op de horizon te plaatsen waar geza-

regelingen voor innovaties en vergroening uit en komen

menlijk naar toe gewerkt moet worden, die voorzien is

er daardoor niet voor in aanmerking. Veel koplopers

van duidelijke spelregels en heldere randvoorwaarden

zien zichzelf ook niet als koploper en komen dan ook niet

waarbinnen die ontwikkeling plaats moet gaan vinden

automatisch bij dit soort regelingen terecht.

en die voor lange tijd vastliggen. Hierdoor wordt ook een

Het afdekken van het (financieel) risico van het experi-

langetermijnperspectief gecreëerd waarin het aantrek-

menteren met natuurgedreven innovaties kan echter

kelijk is om het landbouwsysteem in duurzame richting

ook op andere manieren. Het creëren van een wenkend

verder te ontwikkelen.
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Bijlagen WINK

1 Methoden en technieken

ze — op een bepaald moment — een beeld geven hoe

1.1 Matrix WINK

een bedrijf zich ontwikkelt. Daarmee kunnen onderne-

In de WINK zijn met elkaar samenhangende doelen,

mers beter waarnemen, leren en doen om hun bedrijf te

stappen, maatregelen, principes en kengetallen onder-

ontwikkelen. Daarnaast maakt het voor beleidsmakers,

scheiden om die stappen beter te kunnen beschrijven

bestuurders en onderzoekers inzichtelijk hoe bedrijven

en kennis daarover te ontsluiten. Daar zit een logica in.

zich ontwikkelen.

Natuurgedreven voedselproducenten hebben bepaalde
doelen. Er zijn een aantal mogelijke stappen om die doe-

2 Gegevens van boeren

len te halen. Voor die stappen zijn concrete maatregelen

2.1 Vijf voorbeeldbedrijven

die bedrijven kunnen nemen. Die maatregelen bestaan

Tijdens het project zijn 5 bedrijven onderzocht:

uit een aantal principes, waarvan (meestal) informatie

	Boeren in het Bos

bekend is in de wetenschappelijke literatuur of vanuit

	Herenboeren Wilhelminapark

de praktijk. Om de effecten van die stappen en maat-

	Zuuver

regelen te meten, kunnen meetbare kengetallen worden

	Fruittuin van West

onderscheiden. Op basis van deze logica is een matrix

	Ekoboerderij Arink

ontwikkeld met 5 hoofdthema’s en 27 sub-thema’s.
Van al deze boeren zijn de volgende producten als
1.2 Vragenlijst

bijlagen beschikbaar:

Aan de hand van de matrix is een vragenlijst ontwikkeld,

	Herenboeren Overzichtsdocument

die gebruikt kan worden voor interviews met natuur-

	Herenboeren Tijdlijn

gedreven boeren. De input die verkregen werd via de

	Boeren in het Bos Overzichtsdocument

interviews is gebruikt om deze vragenlijst te verfijnen.

	Boeren in het Bos Tijdlijn

Het doel van deze methode en structurele manier van

	Zuuver Overzichtsdocument

doorvragen is om inzicht te krijgen in doelen, stappen,

	Zuuver Tijdlijn

maatregelen, principes en kengetallen van natuur-

	Fruittuin van West Overzichtsdocument

gedreven boeren voor alle thema’s van de matrix.

	Fruittuin van West Tijdlijn
	Ekoboerderij Arink Overzichtsdocument

1.3 Tijdlijnmethode

	Ekoboerderij Arink Tijdlijn

Bij de tijdlijnmethode worden vragen over de reis van
de ondernemer gesteld. Aan de hand van de antwoorden

Van deze vijf boerenbedrijven zijn de volgende

is er een visuele tijdlijn ontwikkeld van de ondernemer,

documenten beschikbaar (maar vanwege privacy niet

waarbij gebeurtenissen door de jaren heen weergeven

te verspreiden):

worden. Het belang van deze methode is om inzicht te

	Ingevulde vragenlijsten

geven wat er voor belangrijke ontwikkelingen op een

	Concept-bedrijfshandboeken en -processchema’s

bedrijf zijn gebeurd waardoor de strategie is aangepast.
2.2 Verbreding van de steekproef door de WUR Academic
1.4 Bedrijfshandboeken

Consultancy Training

Van drie van de vijf intensief geïnterviewde natuurge-

Bijlagen:

dreven boeren (Zuuver, HB Wilhelminapark en Boeren

	ACT 1 Li et al 2018 Tools for an era of change

in het Bos) zijn aan de hand van processchema’s van

	ACT 1 Li et al 2018 Tools for an era of change

natuurgedreven bedrijven bedrijfshandboeken opgesteld.
Hierin staat op een kwalitatieve manier de verschillende
bedrijfsprocessen beschreven die op deze bedrijven
spelen. Het belang van de bedrijfshandboeken is dat
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Presentation
	ACT 2 Auger et al 2018 A travel guide towards nature
inclusive farming

2.3 Verbreding van de steekproef door studentenonder-

3 Inspiratie

zoek HAS Den Bosch

3.1 Website

Bijlagen:

Op de website www.natuurgedreven.nl staan teksten

	HAS Beekveld, Kant & Kloosterman 2019
Beroepsopdracht WINK

over de reden van de WINK, over wat WINK is, over de
WINK-boeren en de WINK-thema’s.

	HAS Beekveld, Kant & Kloosterman 2019
Inspiratiegids WINK
	HAS Beekveld, Kant & Kloosterman 2019
Volledig uitgewerkte interviews WINK
Studenten Bram van Beekveld, Berrie Kant en Mirjam
Kloosterman van HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

3.2 Films
Op het YouTube-kanaal Natuurgedreven.nl (https://www.
youtube.com/channel/UCL8LJPJLC1u3T9N1toW2LrQ)
zijn 5 films gepubliceerd:
	Waarom WINK: Interview met Jac Meter van het

hebben 31 natuurgedreven bedrijven geïnterviewd.

Nationaal Groenfonds en Jan Willem Erisman van het

Het resultaat van het studentenonderzoek is een

Louis Bolk Instituut

inspiratiegids, waarvoor de 31 geïnterviewde bedrijven
als basis dient. De verschillende thema’s en onderwerpen zijn in de inspiratiegids gecategoriseerd in de
hoofd- en subthema’s van de vragenlijst van WINK en
volgens de landbouwsectoren dierlijk (rundvee, pluimvee, varkens; opgesplitst in product en verwerking,
bodem en teelt en gezondheid en huisvesting) en tuin- en
akkerbouw (akkerbouw, fruitteelt, boomteelt; opgesplitst
in bodem en teelt en afzet).

	(https://youtu.be/h_Zn_KnSaVE?list=TLPQMjAxMjIwMTlK12lWw_-hNg)
	Waarom WINK: Interview met diverse boeren
(https://youtu.be/enhONgf4sU4?list=TLPQMjAxMjIwMTlK12lWw_-hNg)
	De WINK Consumentenfilm
(https://www.youtube.com/watch?v=qgfhEJhxnBY)
	Boeren in het bos: Impressie van het boerenbedrijf
(https://youtu.be/tOfgwSdfD3s?list=TLPQMjAxMjIwMTlK12lWw_-hNg)

2.4 Diepteinterviews met natuurgedreven boeren en

	Wat is WINK en waarom is deze nodig?: Interview met

experts

Geert van der Veer

Product Foundry en Stichting Townmaking hebben 12

(https://youtu.be/oh5PaRWQ1N4?list=TLPQMjAxMjIw-

interviews gehouden met natuurgedreven boeren en

MTlK12lWw_-hNg)

experts op het gebied van natuurgedreven c.q. natuurinclusieve landbouw in Nederland. Vergelijkbaar met de

3.3 Reportages

tijdlijn geven deze interviews inzicht in de ontwikkeling

Douwe Korting schreef reportages over boerenbedrijven

van de ondernemer of expert als persoon en van het

die zijn gepubliceerd op de website:

natuurgedreven bedrijf. De uitwerking van de interviews
is specifiek gericht op het identificeren van de belangrijkste drijvende krachten voor het ontwikkelen van een
succesvol natuurgedreven landbouwsysteem.

	Boeren in het Bos
	(http://www.natuurgedreven.nl/wink-boeren/boerenin-het-bos/)
	Herenboeren Wilhelminapark
	(http://http://www.natuurgedreven.nl/wink-boeren/
herenboeren/)
	Zuuver
	(http://www.natuurgedreven.nl/wink-boeren/
zuuver/)
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