
Terugblik Ambitiedag 
Duurzame Landbouw

“Alleen ga je dat niet redden. Maak vandaag kennis met elkaar,  
deel kennis met elkaar en bouw coalities.” PJ Beers

Provincie Zuid-Holland is het dichtstbevolkte stukje 
Nederland dat voor de hele wereld voedsel produceert. 
Blijft dat zo? Of ziet de Zuid-Hollandse landbouw er straks 
radicaal anders uit? Hoe werk je aan een duurzamere 
landbouw? Die vragen kwamen aan bod op 12 oktober 
tijdens de allereerste Ambitiedag Duurzame Landbouw. 
Hogeschool inholland Delft was het decor voor deze 
Ambitiedag die door het Kennisteam van onze Voedsel- 
families georganiseerd werd. Onder leiding van dagvoorzitter  
Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research en lid 
van het Kennisteam kwamen deze dag 70 innovatieve 
ondernemers, onderzoekers en studenten bij elkaar om 
ambities en kennis te delen en nieuwe contacten te leggen, 
met als doel een duurzame toekomst dichterbij brengen.  

MOOIE AMBITIES EN BIJZONDERE ERVARINGEN
Het was mooi dat de initiatiefnemers in het middelpunt 
stonden van de Ambitiedag. Dat gaf namelijk extra leer- 

effecten. Allereerst voor de ondernemers zelf, maar zeker 
ook voor de studenten en het kennisteam van de 
Voedselfamilie. Met de lessen en ervaringen van deze dag 
bouwt het kennisteam verder aan het beantwoorden van 
een aantal grotere vragen over landbouw- en voedsel- 
transitie in de provincie, zoals: Hoe kan Zuid-Holland 
zichzelf voeden? Hoe versterken we voedselbewustzijn? 
En: Hoe sluiten we de proeftuinen duurzame landbouw 
goed aan op het onderwijs en de kennisinstellingen? 

SAMENWERKINGEN ZORGEN VOOR INNOVATIEVE 
OPLOSSINGEN
Na ontvangst en een welkomstwoord van Gerard van 
Oosten, directeur Agri, Food & Life Sciences bij Hogeschool 
inholland Delft, startte de dag met een inleiding van  
PJ Beers, onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) en lector aan de HAS 
Hogeschool. PJ vertelde over hoe we door samenwerking 



innovatieve oplossingen kunnen creëren voor het realiseren 
van een duurzame voedselketen. Zijn boodschap: “Alleen 
ga je dat niet redden. Maak vandaag kennis met elkaar, 
deel kennis met elkaar en bouw coalities”.
 
WERKSESSIES
Aansluitend op deze inleiding was het tijd voor een 
werksessies over Proeftuinen. Initiatiefnemers van Proef- 
tuinen waren zo stoer om zichzelf met hun initiatief tijdens 
werksessies in de schijnwerpers te zetten, (nieuwe) ideeën 
of invalshoeken te delen en van alle deelnemers te leren. 

Zo was Martin Woestenburg van de Schaapskudde Eiland 
van Dordrecht, de Zuileshoeve, met 101 diensten en 
producten (wol, vlees, horeca etc.) benieuwd naar waar nog 
kansen en uitdagingen liggen: Hoe pak je het laaghangend 
fruit en hoe bouw je het uit? 

Jan Duijndam van Coöperatie Hoeve Biesland, boert met 
de natuur en vroeg de deelnemers: wat maakt dat je als 
bedrijf kantelt? Een andere weg inslaat? Als je bezig bent 
met toekomst, zoek je naar mogelijkheden, maar ook naar 
extremen. Als je een duidelijke visie op je bedrijf hebt en 
communiceert, werk je aan je merk en houd je kwaliteit in 
stand. Voor Jan betekent dat: de burger in de omgeving de 
beleving bieden die hij of zij zoekt.

In de derde proeftuin vertelde Freek van Leeuwen over zijn 
initiatief “democratische landbouw”. Freek: “Ik vind de 
huidige regels voor het verkrijgen van een voedselkeurmerk 
te star. Wat ik wil bereiken? Het opheffen van keurmerken 
die gebonden zijn aan vaste regels. Daarentegen pleit ik 
voor samenwerkingen met verschillende (maatschappelijke) 
organisaties zoals Natuurmonumenten. Ik zou producten 
willen voorzien van stickers waarop staat dit product wordt 
gesteund door.” Freek geeft aan dat hij nog wel moet 

nadenken over in hoeverre zo’n organisatie inspraak krijgt 
in het bedrijf. Daar komt de naam ‘democratisch’ vandaan. 

IDEEËN VAN STUDENTEN
Na een smakelijke lunch met lokale producten, was het tijd 
voor de tweede ronde werksessies waar verder met elkaar 
gesproken en meegedacht werd over (1) het sluiten van 
kringlopen en grondstoffen, (2) versterken van regionale 
voedselketens en (3) het versterken van biodiversiteit in de 
agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen. 
Maar niet voordat de deelnemers kennis hadden genomen 
van de ideeën van de studenten van InHolland.

Zo werd informatie gedeeld over een aantal projecten zoals 
Korte Keten ‘Stad-Platteland’ en werd door Food studenten 
een zelf ontwikkeld yoghurt hapje uitgedeeld. 
De studenten van het Hipergreen project ‘Drones in de kas’ 
hadden een opstelling met een drone met camera die 
planten scant om de kwaliteit van de productie te 
verbeteren, om energie of inputs te besparen en/of om 
arbeid te besparen.   
Honours studenten hebben een boekje gemaakt met open 
brieven die elk een schakel van de keten aanspreken voor 
een duurzamere wereld. Dit boekje hebben zij overhandigd 
aan leden van het strategisch team en kennis team.   
Daarnaast verzorgde Martin Kampinga tijdens de 
lunchpauze een rondleiding bij de innovatiestudio en 
composietenlab van Hogeschool inholland. 
 
VERVOLG WERKSESSIES
In de werksessie over het sluiten van kringlopen en 
grondstoffen kwamen we erachter dat je eerst moet 
onderzoeken met welke kringlopen je te maken hebt. 
Vragen stellen, zoals: Wat is de ideale omvang van een 
kringloop? Is een kleine (regionale) kringloop altijd te 
prefereren? Of is soms een grotere (landelijke, Europese of 



mondiale) kringloop beter? Een eenduidig antwoord kwam 
er niet. Het hangt erg af van het product. Nee, geen koffie 
produceren in Zuid-Holland maar kijk eens naar al die 
andere voedselproducten die net zo goed van eigen bodem 
kunnen komen.

De centrale vraag in de werksessie over het versterken van 
regionale voedselketens was:
Hoe komen we naar een hoger plan: Korte Ketens 2.0? Het 
antwoord? Door van kostprijs naar waarde(n) te gaan. 
Meervoudig en true pricing, shared pricing, launching 
customer, verslogistiek, voedselveiligheid. Logistiek van 
korte ketens is bijzonder. Kleinschalige distributie heeft een 
grote footprint. Een zekere schaalgrootte is dan weer vaak 
economischer. Het innovatieproces moet steun kunnen 
krijgen. We hebben een nieuw logistiek systeem nodig. 
Breder dan alleen producent en consument. Wat heb je 
voor kennis nodig om zoiets te maken? Dan gaat het om 
het ontwerpen van een systeem, met ambities zoals footprint 
omlaag en voedselverspilling omlaag, om transparante 
verhalen. Wie kan een prijsvraag bedenken hierover? 

Tijdens de werksessie “Het versterken van biodiversiteit in 
de agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen” 
werd duidelijk dat de huidige wet- en regelgeving niet is 

ingericht voor duurzame alternatieven die landbouw en 
natuur combineren, zoals in voedselbossen. Bestemmings- 
plannen voor landbouwgrond laten bijvoorbeeld geen 
bomen en struiken toe. Overheden hebben de kans om 
ruimte te maken in de bestaande wet- en regelgeving, 
zodat alle actoren hun ambitie voor een grote sprong naar 
duurzame landbouw kunnen waarmaken. 

De Ambitiedag werd afgesloten met een inspirerende 
presentatie over Biomimicry, gegeven door Mauro Gallo, 
onderzoeker en lector aan Hogeschool inholland. 
Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren 
van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke 
toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te 
maken. Als voorbeeld haalt Mauro het eten van insecten 
aan: Eetbare insecten kunnen een mogelijke oplossing zijn 
voor de wereldwijde voedselcrisis. Insecten zijn een 
waardevolle bron van eiwitten, hebben weinig ruimte nodig 
en stoten veel minder broeikasgassen uit dan bijvoorbeeld 
koeien. 

We kijken terug naar een zeer geslaagde en inspirerende 
dag, waar de deelnemers met nieuwe ideeën om over na te 
denken huiswaarts keerden. We blijven ze volgen en zien 
uit naar de volgende Ambitiedag Duurzame Landbouw!
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