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InnovatieNetwerk
InnovatieNetwerk is een stichting die
grensverleggende vernieuwingen in
landbouw, agribusiness, voeding en
groene ruimte genereert en er voor
zorgt dat die door belanghebbenden
in de praktijk worden gebracht.
Het ministerie van Economische Zaken
nam het initiatief tot en financiert
InnovatieNetwerk met participatie van
bedrijfsleven en maatschappelijke
partijen.
 eer informatie over
M
InnovatieNetwerk:
www.innovatienetwerk.org
Volg InnovatieNetwerk ook op
Twitter: http://twitter.com/InnNetw

Volkstuinen als groene motor
voor de stad

Pact van Isselt: Een groene ontmoetingsplek.

Het stedelijk groen wordt nog vaak als
kostenpost gezien, terwijl parken en
plantsoenen juist een impuls kunnen geven
aan de leefbaarheid, de levendigheid en de
economie van de stad. InnovatieNetwerk
werkt met het concept ‘Volkstuinen als
Groene Motor’ aan deze omslag. De
elementen van de traditionele volkstuin,
waar burgers in eigen beheer hun bloemen
en gewassen verzorgen, worden gecombi
neerd met publieke toegankelijkheid en
aantrekkelijkheid van een park. Net als bij
volkstuinen kan het beheer van stedelijk
groen deels worden uitgevoerd door
gebruikers.
In drie pilotgebieden worden op dit moment
praktijkervaringen opgedaan. De Limburgse
gemeente Leudal heeft, geïnspireerd door een
inrichtingsvoorstel van InnovatieNetwerk,
een levensloopbestendig volkstuinencomplex
gerealiseerd. De gemeente, basisscholen en
een verzorgingshuis werken samen om
diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen via de

tuinen met elkaar in contact te laten komen.
In Den Haag is met wijkbewoners een
nieuw ontwerp voor de kanaalzone
gemaakt. Wijken die met hun rug naar de
stad liggen, vormen straks de kern van een
groen-blauwe zone.
Recentelijk heeft InnovatieNetwerk in
Amersfoort een nieuwe inrichting
gepresenteerd waarbij bedrijventerrein
Isselt een groene ontmoetingsplek wordt,
waar werknemers en stadsbewoners
kunnen wandelen, sporten, sportvissen en
loungen. InnovatieNetwerk werkt hier
samen met Stichting Eemstad Lab,
Tuinbureau Het Wilde Land, de gemeente
en bedrijven. Deze projecten laten zien dat
waardevol groen letterlijk naast de
voordeur kan worden gerealiseerd.
 eer informatie:
M
Marleen van den Ham,
m.van.den.ham@innonet.agro.nl,
06-29578849.
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Innoveren om
vee in wei te
houden
Om ervoor te zorgen dat koeien weer
vaker in de wei staan, zijn ingrijpende
oplossingen nodig. Met het project
Amazing Grazing zijn Courage en
Wageningen UR Livestock Research, in
opdracht van de Duurzame Zuivelketen,
op zoek naar deze innovatieve oplossingen.
Koeien staan vaker op stal, en komen
minder buiten. Terwijl een koe in de wei
niet alleen beeldbepalend is voor het
Nederlandse imago, maar ook van groot
belang is voor het maatschappelijk
draagvlak voor de melkveehouderij en
de afzet van zuivel.
Veehouders hebben op hun beurt
echter goede argumenten om hun vee
op te stallen: automatisch melken, de
schaalvergroting en de druk om
efficiënter te produceren.
Amazing Grazing beoogt de koe op
termijn in de wei te houden. Het project
heeft een open en interactief karakter.
Iedereen kan deelnemen. Ideeën kunnen
worden ingediend als ‘innovatieballonnen’,
die een vernieuwende oplossing voor een
knelpunt, voor- en nadelen en de uitda
gingen beschrijven. De meest waardevolle
ideeën vormen het innovatieprogramma
voor de komende jaren. De ambitie is deze
samen met veehouders, kennisinstellingen
en de toeleverende, verwerkende en
dienst-verlenende industrie uit te voeren.
Meedoen kan via:
- website http://www.amazinggrazing.eu,
- twitteraccount @Amazing_Grazing,
- facebookpagina Amazing Grazing Dairy.
Meer informatie:
Carel de Vries, 06-53578896,
carel@courage2025.nl.

Eettips voor zieke kinderen

Stichting De Kenniskeuken heeft het
boekje ‘Samen Eten’ uitgebracht. Hierin
staan voedseltips en adviezen voor ouders
van (chronisch) zieke kinderen. Tevens
bevat het vele recepten van gerechten die
kinderen lekker vinden en die zijn aan te
passen aan het dieet van het kind.
De tips en recepten zijn verzameld in
nauwe samenwerking met de

medewerkers en de kok van de Albert
Schweitzerschool in Haarlem. Op deze
school voor langdurig zieke kinderen
wordt elke dag gekookt. Men weet er
precies hoe je chronisch zieke kinderen
goed aan het eten krijgt. ‘Samen Eten’ is
geschreven door diëtist/journalist Karine
Hoenderdos.
De Kenniskeuken is een initiatief van
InnovatieNetwerk en heeft als doel om de
praktische kennis over goede voeding die
aanwezig is bij LZK-scholen te
combineren met kennis van artsen en
voedingskundigen, om deze inzichten
vervolgens ter beschikking te stellen aan
ouders van chronisch zieke kinderen.
Naast het boekje is ook de website van
De Kenniskeuken gelanceerd. ‘Samen
Eten’ is via www.dekenniskeuken.nl te
bestellen.
Meer informatie:
Joost Reus,
j.a.w.a.reus@innonet.agro.nl,
06-48130925.

Nederlanders werken aan
revolutionair ‘vissersschip’
De eerste schetsen van een innovatief
‘vissersschip’, dat veel meer kan dan alleen
vissen, zijn klaar. De multifunctionele
EKO-vation is een grote catamaran, die
vissers een nieuwe toekomst zal bieden. ‘Ik
wilde een ontwerp van een scheepsbouwer
die totaal out of the box kan denken,’ zegt
opdrachtgever Louwe de Boer, telg van een
Urker visserijfamilie en general manager
van Ekofish. ‘Want anders krijg je weer een
aangepaste visserskotter. Ik wil iets wat

helemaal nieuw is.’ Zo kwam hij uit bij
bureau Vripack dat voornamelijk
gespecialiseerd is in jachten, en nu de
catamaran ontwierp.
Het nieuwe schip moet een antwoord
bieden op de teruglopende inkomsten van
Noordzeevissers. Omdat er vaak niet meer
dan 190 visdagen zijn, liggen de schepen te
vaak aan de wal. Visprijzen zijn laag door
zware concurrentie van kweekvis uit het
Verre Oosten. Brandstofprijzen rijzen de
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Innovatie
Netwerk op
Groene Markt
Tijdens de Groene Markt (oktober
2012, Natuur en Milieufederatie
Utrecht (NMU)) zijn drie concepten
van InnovatieNetwerk gepresenteerd.
Nico Beun gaf uitleg over het concept
Nieuwe Marken en de casus in
Opeinde/Drachten. Anne Jansen van
de Stichting Vernieuwing Gelderse
Vallei presenteerde het Knooperf, zoals
dat in samenwerking met Innovatie
Netwerk is uitgewerkt in Leusden. Jac.
Meter van Nationaal Groenfonds
vertelde over Groengarantie (voorheen
Uitzichtgarantie), dat een coproductie
met InnovatieNetwerk is. Deze
concepten sloten naadloos aan bij het
doel van de bijeenkomst, die was
gericht op het identificeren van nieuwe
verdienmodellen met private gelden
voor natuurprojecten in Utrecht.
De concepten Nieuwe Marken en
Knooperf zijn opgenomen in ‘Schets
boek Groene Gebiedsontwikkeling’
dat de NMU naar aanleiding van de
Groene Markt heeft gepubliceerd. De
bundel bevat voorbeelden van nieuwe
investeringsmogelijkheden voor natuur
en landschap, waarbij maatschap
pelijke functies worden gecombineerd.
Het gaat om combinaties van groen
met bijvoorbeeld zorg, woningbouw,
recreatie, CO2-compensatie en
waterberging. Het schetsboek is te
downloaden via: http://www.nmu.nl.
Meer informatie:
Nico Beun,
n.j.beun@innonet.agro.nl,
06-48131099.

Schets innovatief ‘vissersschip’ EKO-vation.

pan uit. Kortom, de vissers hebben het
moeilijk. ‘Dat moet anders,’ aldus De Boer.
‘In de Noordzee vinden allerlei activiteiten
plaats waar wij op in kunnen spelen. Het
schip dat we laten ontwerpen moet
multifunctioneel zijn. Het moet ook
inzetbaar zijn bij olie-, gas- en zandwinning,
windenergie, visteelt of bijvoorbeeld
onderzoek.’ Het idee is dat er voor de helft
van de tijd met het schip gevist wordt, en de
catamaran voor de andere helft wordt
ingezet voor de nevenactiviteiten.
‘Het is een slimme vorm,’ zegt Bart
Bouwhuis van Vripack over de catamaran.
Omdat de accommodatie voorop komt,
biedt het beschutte achterdek een enorme
werkruimte, die voor elke functie opnieuw
ingericht kan worden. ‘Je kunt je voorstellen
dat je er een container met een fabriekje op
zet, waar de vangst meteen gefileerd en voor
klanten ingepakt kan worden. Op die
manier hebben we meegedacht met de
visketen. Maar er kan ook een laboratorium
op geplaatst worden als het schip ingezet
wordt voor onderzoek op zee. De
catamaran kan ook boeien uitzetten of
dienen als foerageerschip,’ aldus Bouwhuis.

Daarom wordt het ook een multipurpose
zeegaand platform genoemd.
De voordelen van de catamaran is dat het
een stabiel, snel en compact schip is dat
minder brandstof verbruikt. ‘Ook
belangrijk is dat het super comfortabel is.
Met een dergelijk innovatief en
aantrekkelijk ontwerp denken we ook de
jeugd weer te interesseren voor een
maritiem bestaan,’ legt Bouwhuis uit.
In het project participeren ook Innovatie
Netwerk en maritiem adviesbureau
Koers&Vaart, vooral met het oog op de
inpassing van nevenactiviteiten naast de
visserij. ‘Het is geen proefballonnetje,’
vertelt Bouwhuis. ‘Het is de bedoeling dat
we het schip binnen enkele jaren kunnen
gaan bouwen. We denken dat er een grote
markt voor is. Onlangs waren Louwe en ik
in Oman, en daar hebben ze dezelfde
problemen als hier.’
 eer informatie:
M
Jelle Landstra,
j.a.landstra@innonet.agro.nl.
06-46768032.
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Stadslandbouw
in de ‘Tuinen
van West’
Amsterdam wil in het gebied tussen
Osdorp en Halfweg ruimte bieden aan
stadslandbouw. Onlangs is daarom de
businesscase ‘De Stadsbuurderij van
Tuinen van West’ uitgewerkt. Vooral
organisatorische aspecten krijgen daarin
veel aandacht.
De afgelopen jaren hebben diverse
partijen in opdracht van de gemeente
Amsterdam en InnovatieNetwerk onder
de projectnaam ‘Tuinen van West’
gewerkt aan nieuwe ontwerpen voor de
inrichting van het gebied, dat nu weinig
structuur kent. Oorspronkelijk was het
een agrarisch gebied, maar veel onder
nemers zijn gestopt. Bedrijfsgebouwen en
kassen staan leeg of worden voor heel
andere activiteiten gebruikt zonder dat er
sprake is van veel samenhang.
De gemeente had behoefte aan nieuwe
ideeën en ontwerpen voor stadslandbouw.
Uitgangspunt was dat niet het aanbod
centraal zou staan, maar de stadse vraag:
hoe kunnen de Tuinen van West
bijdragen aan ambities van AmsterdamWest? Daarna zijn ontwerpteams aan de
slag gegaan rond vier thema’s: Tuinen van
West als banenmotor, als gezondheids
centrum voor ouderen, als voedsel
voorziening en als openbare basisschool.
Een combinatie van deze functies is
uitgewerkt in de businesscase, die te
downloaden is via:
http://www.innovatienetwerk.org/nl/
bibliotheek/rapporten/544.
Meer informatie:
Mathieu Wagemans,
bureauthieu@gmail.com,
06-48131102.

Nutri-hof levert vis, groenten en
energie

Impressie Household Unit Community Farm System.

Het eerste ontwerp voor het Nutri-hof is
klaar. Het gaat hierbij om een concept
voor duurzame, geïntegreerde aquacultuur
met een gesloten kringloop. AquaFarming
Consult maakte de opzet voor een bedrijf
dat vis kweekt. Daarbij wordt het
nutriëntenrijke vijverwater (stikstof,
fosfaat, kalium) gebruikt voor de teelt van
groenten, die vervolgens verkocht worden.
De fijne organische deeltjes uit de vijver
worden onder andere door mestwormen
genuttigd, die op hun beurt deels door de
vissen worden gegeten en deels verkocht.

Tevens levert het bedrijf zelf duurzame
energie om in de eigen behoefte aan
warmte en stroom te voorzien.
AquaFarmingConsult heeft de studie
uitgevoerd op basis van literatuur en eigen
experimenten, in opdracht van Regio
Noord-Veluwe en InnovatieNetwerk. Met
dit innovatieve concept is het ook
mogelijk om op relatief kleine schaal
rendabel te produceren. Onlangs is een
samenwerkingsovereenkomst getekend
met CAH Dronten, Regio Noord-Veluwe
en AquaFarmingConsult. Deze partijen
hebben vergunningen aangevraagd om dit
concept te kunnen realiseren.
 eer informatie:
M
Jan de Wilt,
j.g.de.wilt@innonet.agro.nl,
06-48131103.

Amsterdamse wijk als speeltuin
voor schone technologie
In Amsterdam-Noord hebben toekomstige
bewoners het initiatief genomen voor een
nieuwe duurzame buurt die ingericht wordt
als speeltuin voor schone technologie. De
‘Cleantech Playground’ komt in een
woonbootwijk in het Johan van
Hasseltkanaal, met aangrenzend een
tijdelijk kantorenpark, waar voedsel
productie wordt gecombineerd met
afvalwaterzuivering en energieopwekking.
Op de daken van alle woonboten wordt een
kas geplaatst voor voedselproductie. De
steigers en looppaden tussen de woonboten
worden benut om warmte en afvalwater te
transporteren. Ook komen er gemeenschap
pelijke ruimtes voor het wassen, verwerken

en koken van voedsel. Energie wordt
opgewekt met zonnepanelen. Uit het
afvalwater (met ontlasting en urine) wordt
biogas geproduceerd waarmee ook
elektriciteit wordt gemaakt. Het restant
(digistaat) wordt gezuiverd, zodat het als
meststof kan worden gebruikt voor de
voedselproductie. Overtollige warmte wordt
‘s zomers opgeslagen in het water onder de
woonboten en ’s winters weer benut.
De opzet is het resultaat van een zoektocht
van toekomstige bewoners, specialisten, het
bedrijfje Metabolic Lab en Innovatie
Netwerk. Het begon met een vraag van een
groep bewoners die zelf wilde investeren in
nieuwe duurzame technologieën en een
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Partijen
trekken
samen op
InnovatieNetwerk en SIGN werken
samen met toeleveranciers van voedsel
aan nieuwe concepten voor de zorg.
Het belang van goede voeding voor
zorgcliënten is evident, maar de dage
lijkse maaltijd staat wegens krappere
budgetten onder druk, terwijl ondervoeding juist weer hogere zorgkosten
oplevert. Goede en betaalbare
leveranciers zijn daarom belangrijk.
Op het congres ‘Beter eten, beter leven’,
dat in oktober werd gehouden,
bespraken vertegenwoordigers van
ZLTO, de provincie, zorginstellingen en
de Provinciale Raad voor de Gezondheid
deze vraagstukken.
Voor tuinders en vissers is de zorgsector
een interessante markt. Directe levering
aan de instelling betekent lagere
ketenkosten en een betere marge voor de
producent. Ook de instellingen kunnen
profiteren van deze directere verkoop.
Voeding is niet alleen calorieën en
nutriënten. Smaak, beleving en samen
eten vormen de geluksfactor van voeding.
Voor de zorginstelling is het daarom
belangrijk om toe te werken naar het
stimuleren van de eetbeleving en een vrije
menukeuze.
In februari publiceert InnovatieNetwerk
een overzicht van verschillende nieuwe
concepten op dit terrein.
Meer informatie:
Peter Oei, 06-51542882,
p.t.oei@innonet.agro.nl,
en
Jelle Landstra, 06-46768032,
j.a.landstra@innonet.agro.nl.

Fantasy Scenario van de Cleantech Playground.

duurzamere leefstijl. Eva Gladek van
Metabolic Lab nam contact op met
InnovatieNetwerk om te zien hoe deze
droom verwezenlijkt kon worden. Voor
InnovatieNetwerk is het interessant om te
weten of kleinschalige, maar hoogproduc
tieve systemen in een stedelijke omgeving
haalbaar zijn. Het sluiten van kringlopen en
het hergebruiken van reststromen kunnen
ook bestaande stadslandbouwprojecten op
een hoger plan tillen.
Gladek besprak eerst met de potentiële
bewoners wat hun wensen zijn, of ze bereid
zijn om tijd te steken in voedselproductie en
sommige voorzieningen willen delen met
anderen. Vervolgens onderzocht Gladek met
een team van specialisten welke techno
logieën geschikt zouden zijn. Hiervoor
gebruikte ze een ingenieus kaartsysteem dat
per technologisch proces precies aangaf
welke stromen als input werden gebruikt en
welke reststromen uit het proces kwamen.
Op die manier waren de technologieën
eenvoudig te combineren en werd precies
duidelijk voor welke reststroom nog geen
goede bestemming was gevonden.

Deze procedure leidde uiteindelijk tot drie
scenario’s: ‘proven technology’, ‘low budget/
do-it-yourself’ en ‘fantasy’. Bij het laatste
scenario zijn de nieuwste technieken
toegepast of zelfs technieken en materialen
die nog in ontwikkeling zijn, zoals zelf
reinigende materialen met nano-coatings of
biologische systemen die licht geven.
De verschillende scenario’s zijn
voorgelegd aan de aspirant-bewoners en
uiteindelijk is er één ontwerp gemaakt dat
zo veel mogelijk duurzaamheidsdoelen
gaat halen, en voor hen ook financieel
haalbaar is. Door de nieuwe wijk in te
richten als een ‘Cleantech Playground’
zullen ook bedrijven die nieuwe
technologieën ontwikkelen en produceren
geïnteresseerd zijn om mee te investeren.
Het eindrapport van Metabolic Lab is
binnenkort te downloaden via de website
van InnovatieNetwerk.
 eer informatie:
M
Joost Reus,
j.a.w.a.reus@innonet.agro.nl,
06-48130925.
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Natuursector
kan leren van
bedrijven
De natuursector kan bij het ontwikkelen
van ketens, waarin op basis van vraag
wordt geproduceerd, veel inspiratie vinden
bij andere bedrijfstakken. Dat is de
conclusie van Bureau Zuivere Speeltijd,
dat in opdracht van InnovatieNetwerk een
verkenning uitvoerde naar ervaringen van
andere branches om tot creatieve
oplossingen te komen voor problemen die
vernieuwingen in de weg staan. Deze
zoektocht is beschreven in het rapport
‘Inspiratie voor de Natuursector’.
Eén van de worstelingen van de natuur
sector heeft betrekking op lange productie
tijden voor sommige producten en
diensten. Als natuureigenaren bijvoor
beeld hout willen produceren, moeten zij
tientallen jaren vooruit plannen, met alle
onzekerheid van dien. Bureau Zuivere
Speeltijd vergeleek deze lange productie
cyclus met die van cognac, waarvan
sommige soorten decennia moeten rijpen
en waarbij ook onzekerheden en risico’s
moeten worden ingecalculeerd. Deze case
levert met voorbeelden uit de media,
muziekindustrie, vluchtelingenhulp, het
bibliotheekwezen en land- en tuinbouw
een keur aan ideeën voor professionals
uit de wereld van natuur en landschap.
Het rapport is een vervolg op de recent
verschenen ‘SWOT-analyse van de natuursector’, en is binnenkort te downloaden
via: www.innovatienetwerk.org.
 eer informatie:
M
Marleen van den Ham,
m.van.den.ham@innonet.agro.nl.
06-29578849

Unieke identiteit in
‘Beeldverhalen’
De Adviescommissie Regionale Beeld
verhalen, die onder voorzitterschap van
Riek Bakker staat, heeft de afgelopen drie
jaar bezoeken gebracht aan de projecten
Friese Meren, Parkstad Limburg, de
Veluwe, en de Dijk van een Delta (met
Jachthaven van de Toekomst, Meeting of
the Waters en Poort van Nederland). Dit
voorjaar komt de commissie met een advies
hoe deze succesvolle werkwijze verder
gestimuleerd kan worden. De beeldverhalen
kwamen ook prominent aan de orde op
17 januari tijdens het congres ‘Gastvrij
Nederland, Leisure Port van Europa’, dat
plaatsvond in het Klasse Theater in Tilburg.
Bij beeldverhalen bepalen diverse partijen
- ondernemers, overheden, terreineigenaren
en andere stakeholders – samen de unieke
identiteit (het ‘DNA’) van hun regio. Ook
stellen deze partijen samen vast wat de
gewenste ontwikkelrichtingen zijn waarbij

het vrijetijdscluster een prominente rol
vervult. Het doel is om nieuwe
investeringen, bedrijvigheid en innovaties
tot stand te brengen gebruikmakend van de
identiteit van de regio.
De commissie Bakker is ingesteld in 2010
door STIRR, een partner van Innovatie
Netwerk. Doel van de commissie is om de
vrijetijdssector bij bestuurders in beeld te
brengen als belangrijke drager van de
economie en omgevingskwaliteit. Experts
op het gebied van vrijetijdseconomie,
ondernemerschap, natuur en gebieds
ontwikkeling hebben zitting in de
commissie.
 eer informatie:
M
Hans Hillebrand,
h.hillebrand@innonet.agro.nl,
06-31932884.

Riek Bakker (Riek Bakker Advies) en Joep Thönissen (RECRON) geven advies.
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Melkvee
bedrijf krijgt
hoofdrol in
game
Courage heeft het bedrijf Gamious de
opdracht gegeven om een nieuwe game
‘FaceKoe’ te maken waarin een bestaand
melkveebedrijf de hoofdrol speelt. Het
doel van het spel is om burgers in
contact te brengen met de zuivelsector.
Het project FaceKoe (voorlopige
werktitel) is het resultaat van de eerste
Courage Carrousel, waarbij zeven
mensen uit de melkveehouderij een
ontmoeting hadden met zes mensen uit
de gaming industrie.
Het doel van de Carrousel is nieuwe
kansen te creëren door vertegen
woordigers uit de melkveehouderij
intensief in gesprek te brengen met
professionals uit heel andere sectoren.
FaceKoe is het eerste idee dat concreet
wordt uitgewerkt. Pim Bouwman,
oprichter en directeur van Gamious:
‘Er bestaat geen mooiere content dan
user generated content. Geen andere
content is spontaner, oprechter,
onvoorspelbaarder, onuitputtelijker én
goedkoper. Dat deze inhoud ooit door
koeien zou worden gegenereerd, had ik
niet kunnen voorzien. Dit is echt
uniek.”
Zie:
http://www.youtube.com/watch?v=
I0RZaOpmZ7Q&feature=plcp
http://www.courage2025.nl/inspiratie/
courage+carrousel
Meer informatie:
Carel de Vries,
carel@courage2025.nl,
06-53578896.

Ontmoet en eet je favoriete vlees
met ‘Meat Your Own’
InnovatieNetwerk heeft onder de paraplu
van Meat Your Own nieuwe activiteiten
ontwikkeld om consumenten directere
invloed te geven op de vleesproductie,
zodat een duurzamere keten kan
ontstaan. In januari is een ‘datingsite’ van
start gegaan waarbij consumenten juist
díe producenten kunnen vinden die bij
hun voorkeuren aansluiten - zie
www.meatyourown.nl. Vorige maand
heeft InnovatieNetwerk (7 tot
21 december) een kerstactie gehouden
om alvast bij consumenten in beeld te
komen. Ongeveer vierhonderd mensen
hebben laten weten wat hun favoriete
stukje vlees is, en wat hun wensen zijn
voor verkrijgbaarheid en veehouderij.
Tevens is er een bijeenkomst voor
consumenten en producenten georgani
seerd om inzicht te krijgen in wat zij
relevant vinden. Hieruit bleek dat beide
groepen elkaar soms moeilijk bereiken.
Voor consumenten zijn vertrouwen en

respect cruciale criteria, terwijl producen
ten vooral communiceren over de
technische aspecten van hun bedrijf. Met
Meat Your Own wil InnovatieNetwerk
ook deze kloof overbruggen.
Inmiddels hebben circa 20 producenten
zich aangesloten bij Meat Your Own.
Onlangs heeft InnovatieNetwerk hen een
training gegeven in het gebruik van
sociale media. Zo kunnen ze rechtstreeks
met consumenten in contact komen.
Daarnaast zijn consumenten actief
betrokken in de vleesketen via het project
KoKeten. Op basis van door kooklief
hebbers ingestuurde recepten worden
kant-en-klare producten gemaakt, die
vervolgens via het eigen circuit van de
inzenders of speciale winkels worden
verspreid. Er is een succesvolle pilot
uitgevoerd met een stoofpotje op basis
van Jersey vlees.
Verder gaat InnovatieNetwerk met gamers
aan de slag om te kijken welke elementen
uit de varkenshouderij zich lenen voor een
serious game. De basis voor dit idee is
gelegd in de Battle of Concepts
(http://www.innovatienetwerk.org/nl/
bibliotheek/rapporten/520/PigYourOwn.
html).
Op deze manier wil InnovatieNetwerk de
sector dichter bij mensen brengen.
Zie ook:
http://www.innovatienetwerk.org/nl/
concepten/view/175/Meatyourown.html
 eer informatie:
M
Jan de Wilt,
j.g.de.wilt@innonet.agro.nl,
06-48131103.

Stoofpotje van kalfsvlees gemaakt door producent
mét consument.
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Nieuwe Marke
van start

Geld voor Academische
Werkplaatsen

Met een Nieuwe Marke nemen burgers zelf
weer verantwoordelijkheid voor natuur en
landschap door eigenaar en beheerder te
worden. Daarmee verschuift de
financiering van natuur en landschap van
subsidiegedreven naar zelf doen. De eerste
twintig personen die belangstelling hebben
om tussen Opeinde en Drachten  hun
eigen natuurgebied te gaan ontwikkelen en
er in te gaan wonen, hebben zich gemeld.
In september is de gemeenteraad van
Smallingerland akkoord gegaan met
kaders voor de Nieuwe Marke Opeinde.
De plannen worden verder uitgewerkt in
een bestemmingsplan. Met onder andere
dit promotiefilmpje worden bewoners/
kopers geworven:
http://www.wijbouweneenwijk.nl/
weblog/48/nieuwe-markte-promotiefilm.
De komende maanden zal de groep
potentiële bewoners worden uitgebreid. Zij
zullen in de vorm van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap aan de slag gaat met
een concreet ontwerp voor het gebied.  

Er is geld beschikbaar gekomen om
gedurende één jaar Academische Werk
plaatsen Natuur en Gastvrijheidseconomie
te organiseren. De middelen komen uit
een legaat van het inmiddels opgeheven
Kenniscentrum Recreatie. In
Academische Werkplaatsen worden
praktijkmensen en wetenschappers die
zich met dezelfde thema’s bezighouden,
bij elkaar gebracht. In dit geval gaat het
om een gezamenlijke zoektocht naar
productieve combinaties van natuur en de
gastvrijheidseconomie, waarbij een
onderzoeksagenda wordt opgesteld,
projectervaringen worden uitgewisseld en
geëvalueerd en nieuwe inzichten worden
gedeeld. De werkplaats stimuleert zowel
de kennisontwikkeling als de sector zelf
- in onderlinge wisselwerking.
De Academische Werkplaatsen passen
binnen het Actieprogramma van de
Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en
dienen als opstap naar een stevige kennis
infrastructuur. Hans Hillebrand van STIRR/
InnovatieNetwerk en Hans Mommaas van
Tilburg University/Celtor voeren de regie.
De bijeenkomsten vinden op verschillende

Meer informatie:
Nico Beun, 06-48131099,
n.j.beun@innonet.agro.nl.

locaties in het land plaats. Daarbij kiezen
de organisatoren voor een locatie waar een
specifieke vraagstelling leeft. Inmiddels
vonden drie sessies plaats. De eerste sessie,
bij de Leisure Boulevard (Midden
Brabant), draaide om de vraag hoe echte
samenwerking met gezamenlijke
investeringen tussen ondernemers tot
stand kan komen, zonder dat hiervoor
intermediairs nodig zijn. De tweede sessie
vond plaats in de Metropoolregio
Amsterdam. Hier werd het driejarige
project ‘Amsterdam bezoeken, Holland
zien’ uitgediept. Dit project wil bezoekers
van Amsterdam motiveren om ook de
regio te bekijken. Deelnemers kregen
inzicht in de aanpak, en deden inspiratie
op voor hun eigen regio. In Friesland vond
de derde sessie plaats met het thema: ‘Hoe
ga je om met meervoudige dilemma’s in
het organiseren van gebiedsmarketing’.
Centraal in deze academische werkplaats
stond het Fries Merenland.

Colofon
InnovatieNetwerk
Croeselaan 15
(Rijksverzamelgebouw)
Postbus 19197
3501 DD Utrecht
Tel. 070-3785653
 ilt u niet meer op de verzendW
lijst staan? Stuur een e-mail naar
info@innonet.agro.nl.

Wim Haarmann (Telos) tijdens één van de werkplaatsen.

Meer informatie:
Hans Hillebrand, 06-31932884,
h.hillebrand@innonet.agro.nl.

