
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol en positie Living Lab Fryslân versus andere organisaties 
die zich met natuurinclusieve landbouw bezighouden 

 – versie 11 juni 2019 –  
Theun Vellinga en Carla Boonstra 



2 
 

De transitie van de landbouw, rol en positie van  

Living Lab Fryslân 

Inhoudsopgave 
1 Introductie ....................................................................................................................................... 3 

1.1 Wat is er aan de hand in de landbouw? .................................................................................. 3 

1.2 Ambitie van provinsje Fryslân ................................................................................................. 3 

1.3 Doel Living Lab Fryslân (LLF) .................................................................................................... 3 

1.4 Overzicht organisaties die zicht met NIL bezighouden. .......................................................... 3 

2 De context van natuurinclusieve landbouw (NIL) ........................................................................... 3 

2.1 Niveaus in transitie/systeeminnovatie binnen de landbouw .................................................. 3 

2.2 Verschillende (bedrijfs-keten)oriëntaties ................................................................................ 6 

2.3 De benadering van de markt. .................................................................................................. 6 

2.4 Fasen in de transitie naar natuurinclusieve landbouw ........................................................... 7 

2.5 Volgers en koplopers ............................................................................................................... 8 

3 Het overzicht van organisaties en activiteiten .............................................................................. 10 

3.1 Welke organisatie zijn opgenomen in het overzicht? ........................................................... 10 

3.2 Wat zijn de doelen van de organisaties? ............................................................................... 10 

3.3 Wat is de focus van organisaties? ......................................................................................... 10 

3.4 Wie zijn de doelgroepen van de organisaties? ...................................................................... 10 

3.5 Welke houding hebben die organisaties? ............................................................................. 11 

3.6 Wat is hun positie in de landbouw-voedsel keten? .............................................................. 11 

4 Wat betekent dit voor het werk van een Living Lab?.................................................................... 11 

 

 

  



3 
 

1 Introductie 
1.1 Wat is er aan de hand in de landbouw? 
De rol van de landbouw in het Nederlandse landschap en met betrekking tot de biodiversiteit staat 
volop in de belangstelling. Voor veel boeren is het rekening houden met biodiversiteit weer iets  
extra’s naast wat ze allemaal al moeten. Denk aan: mest en mineralen, ammoniak, klimaat en 
dierenwelzijn. Vaak worden deze zaken als extra ballast ervaren en gezien als beperkingen in hun 
bedrijfsvoering. Voor veel mensen, boeren en niet-boeren, is het ook een duidelijk signaal dat het 
allemaal anders moet. Er zijn steeds meer alarmerende  berichten over de achteruitgang van de 
biodiversiteit. Termen als Mansholt 2.0, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw hebben 
het woord “duurzaam” verbreed en zijn tegelijk een invulling van hoe dingen anders zouden moeten 
en kunnen. 

1.2 Ambitie van provinsje Fryslân 
De provincie Fryslân heeft de ambitie om de landbouw in de provincie om te vormen naar 
“natuurinclusieve landbouw” in 2025 (zie beleidsbrief 2017). Deze ambitie is voortgekomen uit een 
discussie over het Friese landschap en de achteruitgang van de weidevogelstand. De “Kening fan’e 
Greide” heeft als initiatief deze discussie aangewakkerd en stond, samen met anderen, aan de wieg 
van het Living Lab Fryslân. 

1.3 Doel Living Lab Fryslân (LLF) 
Het doel van het LLF is om de transitie naar natuurinclusieve landbouw (NIL) te stimuleren en qua 
snelheid te bevorderen. Het LLF heeft in de eerste fase (2016 – 2018) zich vooral gericht op het 
bekend maken van het begrip NIL en heeft NIL samen met koplopers duidelijk op de kaart gezet. In 
de tweede fase, die ook wordt gemarkeerd door de vorming van een nieuw team, richt het LLF zich 
onder meer op het makelen en schakelen, het leggen van verbindingen, het ondersteunen van 
partijen.  De vraag hoe natuurinclusieve landbouw ook leidt tot een goed inkomen voor de boer staat 
daarbij centraal. Hierbij kijkt ze niet alleen naar de schakel ‘Boeren’, maar ook naar alle andere 
schakels in de keten om gezamenlijk tot nieuwe verdienmodellen te komen. 

1.4 Overzicht organisaties die zicht met NIL bezighouden. 
Het LLF is niet de enige die zich bezighoudt met de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Om te 
onderzoeken waar een toegevoegde waarde zit of nodig is in het “speelveld” heeft LLF een overzicht 
gemaakt van alle organisaties en initiatieven die zich met NIL bezighouden. In dit stuk tonen we het 
overzicht en plaatsen het in de context van de transitie. Aan de hand daarvan destilleren we een 
aantal rollen.  

Voor de context van de transitie maken we gebruik van teksten, informatie en tekeningen die we 
hebben gekregen van Bart Bremmer (www.innovatiesocioloog.nl). Bart werkt met veel initiatieven 
die zich bezighouden met de zoektocht naar een omvorming van de landbouw. We zijn hem zeer 
erkentelijk voor zijn hulp. 

 

2 De context van natuurinclusieve landbouw (NIL) 
2.1 Niveaus in transitie/systeeminnovatie binnen de landbouw 
Om systeeminnovatie beter te begrijpen helpt het om drie niveaus in het landbouwsysteem te 
onderscheiden: 
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a) (Politieke) Landschap: Dit is de externe omgeving, waar wij weinig tot geen invloed op uit 
kunnen oefenen. Het is het niveau van macropolitiek en macro-economie, maar ook van 
sociaal-culturele denkbeelden: wat wordt door de maatschappij als belangrijk beschouwd 
(waarden)? Het paradigma na de tweede Wereldoorlog van “nooit meer honger” en 
betaalbaar voedsel voor iedereen, heeft lange tijd het “landschap” bepaald in Nederland en 
in Europa.   

b) Systeem of regime: Dit is het niveau van de heersende praktijken en structuren. Het regime 
staat voor de ‘spelregels’ (formeel en informeel) die aangeven wat wel en niet kan. Het 
regime zorgt ervoor dat het huidige systeem in stand wordt gehouden, en verder 
geoptimaliseerd wordt. Het is in feite de praktische uitwerking van het “landschap”. 

c) Niches en novelties: Dit is het niveau van kleinschalige initiatieven die zich onttrekken aan de 
regels van het regime. Hier ontstaan nieuwe praktijken die afwijken van wat gebruikelijk is. 
doordat ze kleinschalig zijn, kunnen ze zich ontwikkelen buiten het gangbare systeem om. 
Tegelijkertijd betekent dat dat zij geen gebruik kunnen maken van dit systeem, en daardoor 
moeite hebben om op te schalen. 

 

 

Ons huidige veehouderijsysteem heeft zich vanaf de jaren ’50 ontwikkeld op basis van de waarden: 
voldoende en betaalbaar voedsel, en het leveren van een positieve bijdrage aan de handelsbalans. 
Op basis daarvan heeft een enorme schaalvergroting, intensivering, specialisatie en 
professionalisering plaatsgevonden. Maar in de loop van de tijd is de maatschappij veranderd, de 
keerzijde van de schaalvergroting en intensivering wordt steeds meer duidelijk. Daardoor zijn nieuwe 
waarden belangrijk geworden, zoals biodiversiteit, broeikasgasreductie, dierenwelzijn, 
volksgezondheid, cultuurhistorie, vitale gezinsbedrijven en voedselveiligheid. Er is in de afgelopen 
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decennia veel gebeurd om aan die nieuwe waarden te voldoen en de veehouderij te verduurzamen. 
Op dit moment lopen er allerlei duurzaamheidsinitiatieven, geïnitieerd door sector, keten en 
overheid. Maar deze inspanningen lijken niet voldoende. Het dominante ontwikkelpad van de 
veehouderij is nog altijd gebaseerd op ‘oude’ waarden, en geeft te weinig invulling aan de nieuwe 
waarden. 

Systeeminnovatie of transitie is de overgang van het ene (landbouw)systeem naar een ander 
landbouwsysteem. Belangrijk daarbij is om te beseffen dat praktijken op systeemniveau niet 
veranderd kunnen worden zonder de onderliggende structuren te veranderen. Dat zijn niet alleen 
fysieke structuren als stallen, slachtlijnen en melkwagens, maar ook ketenafspraken, 
kennisinfrastructuur, wet- en regelgeving, financieringsstructuren en ideeën over wat goed boeren is. 

 

 

Verduurzaming, of in het geval van LLF, natuur-inclusieve landbouw zie je vooral op niche-niveau: 
kleinschalige initiatieven die zich ontwikkelen los van het bestaande systeem. Daardoor kunnen zij 
werken volgens hun eigen principes. Zij lopen tegen diverse obstakels aan, omdat ze maar een kleine 
speler zijn. Denk aan gebrekkige marketing, profilering, bekend zijn, niet kunnen leveren aan 
supermarkten. Samenwerking is hierin een vereiste om een vuist te kunnen maken. Tegelijkertijd 
kunnen zij vaak geen gebruik maken van de structuren die het heersende systeem biedt, zij moeten 
op zoek naar alternatieve financiering, alternatieve afzetmarkten, een eigen netwerk van adviseurs 
ontwikkelen, etc.  

Van een nieuw systeem is op dit moment nog geen sprake, en het is nog onduidelijk hoe dat systeem 
eruit komt te zien. Er zijn wel aanzetten te zien, zoals de nieuwe pachtvoorwaarden voor de gronden 
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die van de provincie zijn, de variatie in melkstromen bij zuivelbedrijven en de rentekortingen die onder 
voorwaarden worden gegeven.   

We zien als LLF een rol in de stap van niche/novelty naar regime, het leveren van een  bijdrage aan de 
transitie naar natuurinclusieve landbouw als de standaard. 

2.2 Verschillende (bedrijfs-keten)oriëntaties 
In de transitie van de landbouw zijn er grofweg 3 oriëntaties te onderscheiden:  

a) Volumeproductie waarin nog meer dan nu efficiëntie een hoofdrol speelt, en waar 
grondstoffen voor de wereldmarkt geproduceerd worden. Door een enorme 
schaalvergroting ontstaan allerlei mogelijkheden waardoor ondernemers met behulp van 
nieuwe technologieën kunnen verduurzamen. Oude waarden spelen hier nog steeds een rol, 
maar worden gecombineerd met nieuwe waarden.  

b) Nicheproductie: waarin veehouders geen grondstof meer produceren, maar een eindproduct 
met een verhaal, waarmee zij een specifieke doelgroep aanspreken. Producten kunnen hier 
voedselproducten zijn, maar ook diensten of een combinatie. De ondernemer produceert in 
een (extreem) korte keten, en zet daarmee nieuwe waarden om in geld.  

c) Kwaliteitsketens, waarbij een grondstof wordt geproduceerd met heel specifieke 
eigenschappen voor één bepaalde keten. In die keten worden meerjarige afspraken gemaakt, 
en met die afspraken creëren verschillende ketenpartners gezamenlijk een uniek 
eindproduct. Ketenpartners zijn wederzijds afhankelijk van elkaar.  

Natuurinclusieve landbouw kan voorkomen in elk van deze oriëntaties, alleen wel op een 
verschillende manier. Een voorbeeld voor het eerste spoor de combinatie van high tech en 
natuurinclusieve landbouw; maar ook de combinatie van intensieve landbouw met natuur, de land-
sparing benadering. Voorbeelden van het tweede spoor zijn de biologische en natuurinclusieve boeren 
die zelf producten maken en verkopen, zoals het bedrijf Deinum uit Gaasterland of buurvrouw Durkje. 
Een voorbeeld van het derde spoor is de ontwikkeling van een kaas als de Fryske, of de 
zuivelproducten van Weide Weelde, waar een ondernemer samenwerkt met veehouders en een 
zuivelbedrijf. De melk die wordt geleverd onder het SMK keurmerk “On the Way to Planet Proof” is 
ook te zien als een voorbeeld van het derde spoor,   

In het veld van organisaties die zich bezig houden met de transitie naar natuurinclusieve landbouw 
zijn er partijen en personen die een duidelijke voorkeur hebben voor een bepaald spoor. Voor 
sommigen is de huidige vorm van landbouw, ook in een aangepaste vorm, niet acceptabel. Anderen 
richten zich juist op aanpassing binnen bestaande ketens en systemen. Als LLF beschouwen we geen 
van de sporen als beter of belangrijker. Allemaal vervullen ze een rol in de transitie. 

2.3 De benadering van de markt 
Een belangrijk onderdeel dat hoort bij het voorgaande is de vraag hoe  we het aanbod van producten 
van natuurinclusieve bedrijven kunnen afstemmen op de vraag vanuit de markt? De producten 
hebben in een aantal gevallen een betere of andere smaak en textuur. Soms zijn de gehalten van 
vetzuren of mineralen anders. In een aantal gevallen wordt ook een relatie gelegd met gezondheid.  

 
Bestaande producten Nieuwe producten 

Bestaande markten marktpenetratie productontwikkeling 

Nieuwe markten marktontwikkeling diversificatie 
Tabel 1. Het Ansoff groeimodel 
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Als je het Ansoff groeimodel toepast op de bedrijfsoriëntaties zoals ze hierboven zijn genoemd en op 
de natuurinclusieve landbouw als sector, dan kun je het volgende opmerken:  

 Er is sprake van een lichte vernieuwing van zuivelproducten: de melk die gebruikt wordt om 
zuivelproducten te maken is duurzamer dan voorheen, o.a. door programma’s als On the way 
to Planet Proof (Friesland Campina), het duurzaamheidsprogramma van A-ware en 
aanvullende eisen op landgebruik (o.a. kruidenrijk grasland en voergebruik). Er zijn 
momenteel verschillende varianten beschikbaar op de markt, denk hierbij aan biologisch, 
weidemelk en gangbare melk. Deze eerste twee melkstromen zijn  vernieuwend voor de 
boeren en de zuivelindustrie; achter de schermen is het proces om naar een verkoopbaar 
product te komen immers heel anders ingericht. Voor de consument is dit echter niet heel 
vernieuwend. Duurzaam = de nieuwe standaard. De consument is bereid iets extra’s te 
betalen voor biologische melk en weidemelk (productontwikkeling). 

 Tot de nichemarkten behoort de huisverkoop van zuivel op boerderijen en de streekproducten 
in winkels. De zuivelproducten zijn minder bewerkt en zuiverder, zonder onnatuurlijke 
toevoegingen. Er blijft meer marge voor de boer over omdat de tussenliggende schakels 
wegvallen. Daarnaast zijn de productiekosten om tot het eindproduct te komen vaak wel 
hoger dan bij gangbare melkproducten (marktontwikkeling). 

Vragen die gesteld kunnen worden bij het bovenstaande: 

 Er is een kleine (bestaande) markt voor biologische en natuurinclusieve producten: de 
bewuste consument die meer geld kan en wil besteden. Kan die markt groeien? Hoe zouden 
we die kunnen laten groeien?  

 Kunnen we meer aan productontwikkeling doen? Van de duurzame zuivel andere soorten 
producten op de markt brengen? Trends op dit gebied zijn: zuivelproducten zonder 
koemelk/lactose, biologisch, 100% plantaardig, en “ zonder toegevoegde suikers”. Denk aan 
de introductie van (destijds) succesvolle nieuwe zuivelproducten als: Yakult en Skyr van Arla 
(yoghurt IJslandse stijl). 

 Kunnen nieuwe markten worden aangeboord? Waar liggen nog witte vlekken? Denk hierbij 
aan: zuivere zuivel, zonder teveel toevoegingen. Zodra er fruit, aroma’s, verdikkingsmiddelen 
en suiker aan wordt toegevoegd stijgt het suikergehalte en vetgehalte enorm. Juist door deze 
laatste twee genoemde gehaltes laag te houden, speel je in op een gezonde trend. DiY (Do It 
Yourself). De bewuste consument van tegenwoordig voegt zelf wel fruit, of bijv. honing / 
kokos toe. Het is dus de kunst voor leveranciers om het product zo zuiver (eerlijk) mogelijk te 
houden.  

2.4 Fasen in de transitie naar natuurinclusieve landbouw 
a) De eerste fase is de voorontwikkelingsfase, waarin het oude systeem nog in evenwicht is, 

maar er op niche niveau wel allerlei initiatieven worden ontplooid. Aan de ene kant is er in 
deze fase een gretigheid om uit te zoeken hoe het anders kan; aan de andere kant is er 
terughoudendheid om bestaande structuren te veranderen. Hoewel invloedrijke partijen 
elke poging tot regimeverandering (vaak onbewust) zullen tegenhouden, creëren zij wel 
ruimte voor experimenten. Zolang initiatieven kleinschalig en/of tijdelijk blijven, wordt er 
geen bedreiging gevoeld. 

Dit is de fase waar we op dit moment in zitten als het gaat om verduurzaming van de landbouw, en 
bewegen richting natuurinclusieve landbouw, maar we neigen wel naar een volgende fase. Er is een 
veelheid aan projecten, vaak gefinancierd vanuit de bestaande structuren, zoals POP3 en andere 
financieringsbronnen. LLF probeert het overzicht van de projecten actueel te houden. Dat overzicht 
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kan helpen om te zien waar mensen meer kunnen samenwerken en van elkaar leren. LLF faciliteert en 
initieert samenwerkingsmogelijkheden (vb Grond). 

b) De volgende fase is de versnellings- en inbeddingsfase. De inschatting is dat we op de grens 
zitten van de bovengenoemde fase van voorontwikkeling en die van “versnelling en 
inbedding”. In de tweede fase gaan niche-initiatieven uitbreiden en opschalen, meer 
gebruikers (consumenten) trekken, en beginnen ze te concurreren met het bestaande 
systeem. Daarvoor is het nodig dat er structurele verandering plaatsvindt. Opschaling van 
alternatieve praktijken moet samen op gaan met socio-culturele, economische en 
institutionele veranderingen. Dit moet verder gaan dan ‘laat duizend bloemen bloeien’. Er 
moet actief ingezet worden op het betrekken en beïnvloeden van het systeem.  

Concreet kan dit gaan om bijvoorbeeld:  

I. Aanpassingen in wet- en regelgeving (keurmerken introduceren – duidelijkheid voor de 
afnemer/consument) 

II. Aanpassing financieringsbeleid voor duurzame praktijken (in allerlei schakels in de keten) 
III. Stimuleren van bewustwording bij  partijen in de keten 
IV. Stimuleren van vraag naar duurzame productie 
V. Ontwikkelen en ondersteunen van ketens die zich richten op duurzame productie 

VI. Onderwijs en advies helpen in hun transformatie om zich meer te richten op duurzaamheid. 

Dit is al een veel lastiger fase dan de eerste. Het vergt overleg tussen veel partijen, overheden en 
andere organisaties moeten gaan bewegen en meer consumenten moeten worden betrokken. 
Hoewel LLF een kleine organisatie is, willen we op het gebied van verbinden van partijen in deze 
overgang van eerste naar tweede fase een bijdrage leveren. Dat doen door:  

 partijen te ondersteunen die projecten willen opstarten, soms zijn we deelnemer, soms ook 
niet 

 partijen bij elkaar brengen die aan hetzelfde onderwerp werken, samenwerking en 
uitwisseling van kennis en ervaringen kan zorgen voor snellere vooruitgang in het proces en 
mensen kunnen van elkaar leren 

 consolidatie van de opgedane kennis en ervaringen via kennis delen en doorstromen ervan 
naar meerdere partijen  

 door inzicht te geven in het totaal aan organisaties die met NIL bezig zijn, zorgen we voor 
verbinding.  

 Doordat partijen gaan samenwerken zorgen we voor opschaling.  

2.5 Volgers en koplopers 
In de niche-initiatieven bevinden zich de koplopers op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Uit 
de Trouw-enquête van vorig jaar blijkt dat veel veehouders wel willen verduurzamen, maar de 
mogelijkheid daartoe niet zien. Uiteraard zien zij wel wat de innovatoren gepresteerd hebben, maar 
zij kunnen daarbij moeilijk de koppeling maken naar zichzelf en naar hun eigen bedrijf. Zij kunnen 
zich niet met de innovatoren identificeren, omdat ze een heel andere ondernemerstype zijn. Zij zijn 
kritisch over de investeringen en risico’s die verandering met zich meebrengt, en zij hebben zich in de 
loop der tijd een houding aangewend van ‘u vraagt, wij draaien’: de markt moet eerst maar eens 
serieus meer willen betalen voor duurzamere producten, dan komen wij wel in beweging.  

De verwachting is vaak dat als we maar voldoende inzetten op de koplopers, de volgers er vanzelf 
wel achteraan komen. In de praktijk blijkt echter dat verduurzaming blijft steken bij de innovatoren 
en dat de ‘volgers’ niet zo volgzaam zijn. Van de volgers vragen we een verandering van hun 
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dagelijkse praktijk, terwijl de structuren van het systeem waarin zij werken nauwelijks verandert. Als 
die structuren gaan bewegen, en meer ruimte bieden voor verandering zullen volgers ook eerder 
serieuze stappen richting een duurzamer bedrijf durven zetten. Deze ruimte en mogelijkheden 
moeten in kaart gebracht worden voor de volgers, het moet makkelijk instapbaar zijn. Verwacht niet 
teveel eigen initiatief van deze groep.   

Daarvoor zijn diverse strategieën te bedenken. In elk daarvan kan onderzoek een belangrijke rol 
spelen, hoewel deze rol behoorlijk afwijkt van de klassieke positie van onderzoek als standalone 
kennisontwikkelaar. Het gaat om gezamenlijke kennisontwikkeling en directe toepassing daarvan. 

Ook in Friesland zijn deze voorbeelden te vinden. Er is een grote groep veehouders die positief staat 
tegenover natuurinclusieve landbouw, maar vooral worstelt met de vraag hoe dit moet en kan 
gebeuren op hun bedrijf. Tegelijkertijd zijn er organisaties van boeren die al verdergaande stappen 
dan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) op gebiedsniveau willen ondernemen en ook 
worstelen met de vraag hoe dat gedaan kan worden. LLF ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij het 
ondersteunen van groepen en individuele boeren bij het zetten van stappen naar een meer 
natuurinclusieve landbouw. Dat is waarom LLF sterk heeft ingezet op de rol van de consulent in het 
kader van de landbouwdeal Natuurinclusieve landbouw. Niet alleen als een kennismakelaar, maar als 
een adviseur en ondersteuner van het veranderingsproces. 

Ook moet het stimuleren van duurzame praktijken en het faciliteren van leerprocessen op dat vlak 
zich niet beperken tot veehouders. Ook adviseurs, erfbetreders, ketenpartijen, financiers, 
onderzoekers en beleidsmakers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het faciliteren van 
leerprocessen gericht op deze doelgroepen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het veranderen 
van structuren en ruimte creëren voor ondernemers om te verduurzamen.  

Binnen en buiten deze doelgroepen zijn er eenlingen en kleine organisaties die verbinding weten te 
leggen tussen alternatieve praktijken (niche-initiatieven) en het bestaande systeem. Met die 
verbinding vergroten zij niet alleen de potentie van de alternatieve praktijken, maar veranderen zij 
ook (een klein stukje van) de manier waarop het systeem functioneert. Hier zijn diverse voorbeelden 
van te vinden:  

- In Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) zorgt een ketenregisseur die op de hand is van de 
varkenshouders ervoor dat meer dan 300 varkenshouders duurzaam varkensvlees kunnen 
produceren tegen een meerprijs, wat verkocht wordt bij slagers en in de supermarkt.  

- Wroet doet iets soortgelijks als KDV; alleen blijven zij kleinschaliger. Daardoor zijn ze 
exclusiever, maar kunnen zo ook flexibel blijven, beter vasthouden aan de oorspronkelijk 
uitgangspunten.  

- Ruud Zanders treedt eerst op als ketenregisseur voor het Zorg-ei, en ei van Gijs (Plus). Later 
gaat hij samen met 3 andere ondernemers zelf de duurzaamste eieren ter wereld 
produceren, die verkocht worden bij Lidl. Kipster bestaat nu 2 jaar; er zijn plannen voor bouw 
van meer stallen.  

- Beter Leven Keurmerk (Dierenbescherming) zorgt ervoor dat nieuwe praktijken die 
duurzamer zijn dan regulier een plek kunnen krijgen in het bestaande systeem; in dit geval 
dat hun product met meerwaarde in de supermarkt verkocht wordt.  

Elk van deze voorbeelden is anders. De gemene deler is dat zij een kleine verandering in het 
systeem/de structuren weten te bewerkstelligen (zij zorgen voor opschaling), waarmee zij ruimte 
creëren voor alternatieve praktijken. Ook voor volgers die geen behoefte hebben aan het 
ontwikkelen van een eigen concept, en veel liever instappen in een duidelijk omlijnd duurzaam 
productiesysteem als KDV of 2 sterren Beter Leven. Ook als het gaat om natuurinclusieve landbouw 



10 
 

gaat het om het bij elkaar brengen van gamechangers, innovatiemakelaars, institutioneel 
ondernemers  en het vinden van personen/organisaties die als ketenregisseur kunnen en willen 
optreden. LLF ziet ook daar een rol weggelegd als makelaar en schakelaar.  

Tegelijkertijd zijn er al stappen om kleine initiatieven op te schalen: het project Coöperatief Centrum 
voor Regionale Voedseldistributie (CCRV) streeft naar opschaling van diverse korte ketens en wil deze 
onderbrengen in een professionele vorm van distributie. Er zijn veehouders die deelnemen aan het 
Boerengilde en producent zijn van de Weideweelde zuivelproducten. Anderzijds zijn er nog erg veel 
kleine initiatieven die nog los van elkaar opereren. Er is nog geen centrale structuur, die gericht werkt 
aan het doordringen in de markt. Tegelijkertijd wordt de beweging naar natuurinclusieve landbouw 
nu overgenomen door grote spelers in de markt, zoals FrieslandCampina en de Rabobank. Vanuit de 
natuurinclusieve hoek wordt dat aan de ene kant toegejuicht en aan de andere kant is er ook veel 
kritiek. Veel boeren die natuurinclusief werken passen niet binnen de criteria van Planet Proof, omdat 
de zuivelsector in dat concept een sterke nadruk legt op verlaging van de broeikasgasemissies. LLF 
kan een rol spelen bij de discussie hoe deze brede initiatieven uit de markt verbeterd kunnen worden. 

3 Het overzicht van organisaties en activiteiten 
3.1 Welke organisatie zijn opgenomen in het overzicht? 
Er zijn veel verschillende organisaties, variëren van private bedrijven zowel groot als klein, een deel 
van de bedrijven is werkzaam in de landbouw-voedselketen. Maar er zijn ook bedrijven die in de 
institutionele en kennis infrastructuur daaromheen zitten. Daarnaast zijn er overheden, stichtingen 
en verenigingen van boeren, kennis- en onderwijsinstellingen en een aantal programma’s Deze 
worden in het overzicht allemaal aangeduid als “organisaties”. In totaal gaat om 115 organisaties. 

3.2 Wat zijn de doelen van de organisaties? 
Iedere organisaties heeft een hoofdreden om betrokken te zijn bij natuurinclusieve landbouw. Dat 
kan gaan om betrokkenheid bij natuur en landschap en om de betrokkenheid bij gezondheid en 
voedsel. Soms zijn beide doelen belangrijk voor organisaties (40 van de 115), maar in veel gevallen is 
het ook één van beide. In bijna twee derde van de gevallen is natuur en landschap de hoofdreden, in 
ruim een derde is het voedsel en gezondheid. 

3.3 Wat is de focus van organisaties? 
In deze transitie zijn erg veel organisaties actief. Al deze organisaties hebben hun eigen focus als het 
gaat om natuurinclusieve landbouw, de transitie is naast verandering van markten, structuren en 
instituties ook een inhoudelijke verkenning. In het overzicht is onderscheid gemaakt naar de 
technische focusgebieden: landbouw, biodiversiteit, bodem (bodemkwaliteit e.d.), gezonde voeding 
en de financieel-economische focusgebieden: grond (kosten, e.d.) en verdienmodellen/financiering. 
Organisaties konden scoren op meer dan één focusgebied. Ruim driekwart (78%) van de organisaties 
heeft een technische focus, terwijl slechts een kwart sterker gericht is op de financieel-economische 
kant.  

3.4 Wie zijn de doelgroepen van de organisaties? 
Bij deze indeling heeft ruim de helft van de organisaties meerdere doelgroepen. In de totaaltelling 
blijkt dat in 51 % van de gevallen de boeren als doelgroep worden gezien, in bijna een kwart van de 
gevallen is de burger de doelgroep. Overheden en studenten vormen met 13 en 8 % relatief kleine 
groepen. Maar de kleinste groep is die van de ketenpartners. Slechts in 4 % van de gevallen wordt 
deze genoemd als doelgroep. 
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3.5 Welke houding hebben die organisaties? 
Twee derde van de organisaties in het overzicht heeft een proactieve houding ten aanzien van 
natuurinclusieve landbouw. Ze zijn met dat doel opgericht of hebben er sterke affiniteit mee.  Een 
kwart wordt vooral gekenmerkt door een reactieve houding: hier zaten we niet op te wachten, maar 
nu het er is doen we er iets mee. Een beperkt aantal organisaties is ingedeeld als “neutraal”, ze 
spelen een rol in het vraagstuk, maar nemen geen positie in. 

3.6 Wat is hun positie in de landbouw-voedsel keten? 
De organisaties in de keten hebben als eigenschap dat ze zich bezig houden met de productie of 
verwerking van voedsel en met de levering van inputs aan landbouwbedrijven. Boerenorganisaties 
zijn in dit overzicht niet als ketenpartijen aangemerkt. Een groot deel van de organisaties zit buiten 
de keten. Tegelijkertijd worden de ketenpartijen wel gezien als belangrijk bij het realiseren van de 
transitie naar natuurinclusie landbouw. Zij vormen in feite een deel van het systeem/regime.   

4 Wat betekent dit voor het werk van een Living Lab? 
 Verder uitkristalliseren van de marketingvraag (paragraaf 2.3) 
 Als onafhankelijke organisatie bieden wij overzicht van de activiteiten/projecten aan alle 

partijen (2.4) 
 Van verbinden van partijen in deze overgang van eerste naar tweede fase een bijdrage 

leveren door: (2.4) 
o partijen te ondersteunen die projecten willen opstarten, soms zijn we deelnemer, 

soms ook niet 
o partijen bij elkaar brengen die aan hetzelfde onderwerp werken, samenwerking en 

uitwisseling van kennis en ervaringen kan zorgen voor snellere vooruitgang in het 
proces en mensen kunnen van elkaar leren 

o consolidatie van de opgedane kennis en ervaringen via kennis delen en doorstromen 
ervan naar meerdere partijen  

o door inzicht te geven in het totaal aan organisaties die met NIL bezig zijn, zorgen we 
voor verbinding.  

o Doordat partijen gaan samenwerken zorgen we voor opschaling 
 LLF pakt actief een aantal thema’s als facilitator op waar we de verwachting bij hebben dat 

we <2 jaar resultaat kunnen bereiken. Denk aan: Grond en Stallen.  
 De consulent in het kader van de landbouwdeal Natuurinclusieve landbouw. (2.5) 
 Het bij elkaar brengen van gamechangers, innovatiemakelaars, institutioneel ondernemers  

en het vinden van personen/organisaties die als ketenregisseur kunnen en willen optreden. 
LLF ziet ook daar een rol weggelegd als makelaar en schakelaar. (2.5)  

 


