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Samenvatting 

 

De Nederlandse landbouw wordt geconfronteerd met een aantal hardnekkige 

problemen, zoals de vervuiling van grond, water en lucht, het risico van 

verspreiding van ziektes en ethische vraagstukken omtrent het welzijn van dieren. 

Deze problemen zijn niet gemakkelijk op te lossen. Sinds de jaren ’80 van de 

afgelopen eeuw stimuleert de Nederlandse overheid de duurzame ontwikkeling 

van de landbouwsector. Zodoende is geïnvesteerd in onderzoeks- en 

ontwikkelingsprogramma’s en zijn subsidies verleend aan lokale projecten. 

Ondanks al deze inspanningen, gaat de overgang naar een duurzamere 

landbouwsector erg traag. Deze langzame overgang kan gedeeltelijk verklaard 

worden door de complexiteit van de bovengenoemde problemen. Dergelijke 

complexe problemen kunnen niet adequaat opgelost worden met kleine 

aanpassingen maar vragen om structurele veranderingen op het gebied van 

techniek, gedrag, relaties, regelgeving en institutionele omgeving. Innovaties die 

zulke structurele veranderingen teweeg brengen worden systeeminnovaties 

genoemd.  

 

Gedurende de laatste decennia is er veel geëxperimenteerd met het stimuleren 

van systeeminnovaties ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van 

verschillende sectoren. Eén van deze programma’s, TransForum, richt zich op de 

duurzame ontwikkeling van de landbouw. TransForum heeft een aantal 

innovatieprojecten ondersteund die onder andere de ambitie hadden om nieuwe 

en meer duurzame agrarische productieprocessen te realiseren.  

 

In deze innovatieprojecten werken boeren samen met onderzoekers, 

beleidsmakers en intermediairs om, onder andere, nieuwe agrarische bedrijven te 

ontwerpen, te realiseren in de praktijk, en het gebruik ervan te stimuleren. Het 

managen van innovatieprojecten is een uitdaging omdat er weinig ervaring is met 

het werken aan systeeminnovaties in de landbouw. Deze innovatieprojecten 

kunnen dan ook beschouwd worden als experimenteerruimtes waarin de actoren 

verschillende aanpakken uitproberen om ‘systeeminnovaties in de landbouw’ te 

ontwikkelen. Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd beschrijft 

en analyseert de ervaringen van de actoren van innovatieprojecten met het doel 

een bijdrage te leveren aan (i) de theorie over systeeminnovaties in de landbouw, 

en (ii) de praktijk van systeeminnovaties in de landbouw. 
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De auteur van dit proefschrift heeft onderzoek gedaan naar de interacties tussen 

actoren en technologieën bij vijf innovatieprojecten. De vijf bestudeerde 

innovatieprojecten hadden betrekking op ofwel de ontwikkeling en realisatie van 

de eerste Agroparken prototypes, ofwel op de opschaling van het gebruik van 

Gesloten Kassen. Agroparken zijn een ruimtelijke clustering van agrarische en 

industriële bedrijven die zo optimaal mogelijk gebruik maken van elkaars 

reststromen. Gesloten Kassen houden de ramen van de kas dicht en reguleren het 

klimaat via ondergrondse warmte-koude opslag. Dit maakt het stoken van aardgas 

overbodig.  

 

Via etnografische, participatieve en actie onderzoeksmethodes zijn de ervaringen 

van participanten van de vijf innovatieprojecten expliciet gemaakt. De analyse van 

deze ervaringen was vooral gericht op vragen die voortdurend naar boven 

kwamen tijdens het onderzoek. Deze vragen zijn: hoe komen actoren van een 

brede toekomstvisie van een Agropark tot de daadwerkelijke realisatie van een 

Agropark (hoofdstuk 2)? Hoe organiseren actoren inter-institutionele 

samenwerking en wederzijds leren tussen ondernemers en onderzoekers 

(hoofdstuk 3)? Wat leren de ervaringen van een Agropark-project in de 

realisatiefase over de dynamiek ten aanzien van sociale acceptatie van nieuwe 

agrarische bedrijven (hoofdstuk 4)? En; welke lessen kunnen getrokken worden uit 

de ervaringen van de tuinders die als eerste de (semi) Gesloten Kas in gebruik 

namen over de fase van initiële diffusie van innovaties (hoofdstuk 5)? Hieronder 

zijn de belangrijkste bevindingen van ieder hoofdstuk kort samengevat. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen een initiatief voor het schetsen van een 

toekomstvisie voor Agroparken en vier Agropark-innovatieprojecten onderzocht. 

De analyse laat zien dat in elk Agropark-innovatieproject een specifieke lokale visie 

werd ontwikkeld die paste bij de lokale omstandigheden en bij de behoeftes en 

voorkeuren van de participerende ondernemers. Dit proces van aanpassing en 

specificering noemen we contextualisatie. De specifieke lokale visies bevatten 

onder andere technische berekeningen, gebouw- en landschapsontwerpen, 

verwachte investeringen, ondernemingsplannen en risicoanalyses. Deze 

documentatie hielp ondernemers tijdens hun besluitvorming over de realisatie van 

de Agroparken.  

 

Hiernaast laat de analyse zien dat toekomstvisies de innovatieprojecten zowel 

positief als negatief beïnvloeden. De toekomstvisies kunnen een positieve invloed 

hebben op het verkrijgen van publieke financiële steun voor innovatieprojecten. 
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Daarnaast motiveren toekomstvisies projectparticipanten om hun ambities te 

vergroten. De toekomstvisies belemmeren de innovatieprojecten echter als 

actoren de toekomstvisie als een standaard beschouwen waaraan de 

innovatieprojecten zullen moeten voldoen.  

 

Hoofdstuk 2 laat verder zien dat de contextualisatie van de toekomstvisie 

geresulteerd heeft in vier specifieke vormen van Agroparken. Dit bevestigt het idee 

dat nieuwe technologieën geen statische objecten zijn maar voortdurend aan 

verandering onderhevig zijn in de ontwikkelings- en implementatiefase. Deze 

adaptieve capaciteit van nieuwe technologieën is zeer waardevol aangezien het 

nieuwe technologieën toepasbaar maakt voor verschillende contexten. Aan de 

andere kant kan contextualisatie er ook toe leiden dat waardevolle eigenschappen 

die aanvankelijk wel in de toekomstvisie geïntegreerd waren, verloren gaan. Dit 

onderzoek laat zien dat belanghebbenden en projectparticipanten een belangrijke 

rol spelen in het behouden van dergelijke waardevolle eigenschappen van de 

nieuwe technologieën gedurende de ontwikkelings- en implementatiefase. Daarbij 

kunnen deze actoren ontwerpers inspireren om nieuwe waardevolle 

eigenschappen toe te voegen tijdens de contextualisatie.  

 

Het ontwikkelen van een ontwerp is een eerste stap bij innovatietrajecten. Gezien 

de multidisciplinaire aard van systeeminnovaties, zijn de ervaring en kennis van 

zowel ondernemers als onderzoekers cruciaal voor het ontwerpen van nieuwe 

agrarische productiemethoden. Deze samenwerking vormt een uitdaging vanwege 

het verschil in institutionele achtergrond, belangen en gedrag. In hoofdstuk 3 

worden de interacties tussen ondernemers (zoals boeren die willen innoveren) en 

participerende onderzoekers in drie innovatieprojecten vergeleken om een beter 

begrip te verkrijgen van inter-institutionele samenwerking en wederzijds leren 

alsmede hoe dit gerealiseerd kan worden.  

 

De analyse van de ervaringen van drie innovatieprojecten laat zien dat het 

noodzakelijk is om te starten met articulatieprocessen van de visie binnen 

homogene groepen van ondernemers en onderzoekers om vervolgens een goede 

samenwerking tussen deze twee partijen te ontwikkelen. De analyse van de 

interactie tussen onderzoekers en ondernemers laat zien hoe onderzoekers de 

ondernemers ondersteunen tijdens de innovatietrajecten. Onderzoekers 

herdefiniëren het voorstel van de ondernemers om het overeen te laten stemmen 

met het wetenschappelijke discours. Dit aangepaste voorstel geeft de 

ondernemers weer inzicht in kwesties zoals technische haalbaarheid en 
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mogelijkheden. Op deze manier ondersteunen onderzoekers de ondernemers bij 

hun leertrajecten terwijl tegelijkertijd de onderzoekers hun onderzoeksveld verder 

brengen door de samenwerking met de ondernemers. Ten slotte laat hoofdstuk 3 

het belang van congruentie zien. Congruentie is de formulering van visies en 

vraagstukken waaraan iedere betrokken partij zijn eigen betekenis kan toewijzen.  

 

De inzichten die in hoofdstuk 3 naar voren zijn gekomen, zijn ingebracht in een 

ander innovatieproject dat de samenwerking tussen medewerkers van bedrijven 

en wetenschappers wilde verbeteren. Het intermezzo Achter de Schermen (p. 95) 

geeft een gedetailleerde beschrijving van een workshop die was georganiseerd om 

de inter-institutionele samenwerking en wederzijds leren in een specifiek 

innovatieproject te verbeteren. Deze beschrijving laat zien dat actoren obstakels 

voortkomend uit diepgewortelde gewoontes kunnen overwinnen. 

 

Om systeeminnovatie in de landbouw teweeg te brengen, dienen de ontwerpen 

van de nieuwe agrarische bedrijven lokaal ingevoerd en gebruikt te worden. Om 

implementatie van nieuwe agrarische bedrijven te realiseren is een zekere mate 

van sociale acceptatie nodig. Onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening 

laten zien dat pogingen om nieuwe agrarische bedrijven te realiseren kunnen 

leiden tot verzet; ook wanneer de realisatie van het geplande agrarische bedrijf 

bijdraagt aan een duurzamere ontwikkeling van de landbouw. Hoofdstuk 4 belicht 

de dynamiek rond sociale acceptatie van nieuwe agrarische bedrijven door de 

interactie tussen projectparticipanten en zes verschillende groepen 

belanghebbenden in een Agroparken-innovatieproject te analyseren.  

 

De resultaten in Hoofdstuk 4 onderschrijven het idee dat belanghebbenden zeer 

diverse normatieve perspectieven hebben ten opzichte van nieuwe technologieën. 

Het in kaart brengen van deze visies van belanghebbenden is van belang voor het 

vooraf signaleren van eventuele ongewenste effecten. De resultaten laten zien dat 

de participanten van innovatieprojecten tot op zekere hoogte de interesses van de 

verschillende belanghebbende groepen proberen te integreren. 

Projectparticipanten gaan nieuwe relaties aan met vertegenwoordigers van de 

verschillende belangengroepen om beter zicht te krijgen op hun behoeftes en 

bezwaren. Vervolgens proberen projectparticipanten, waar mogelijk, deze 

belangen te integreren in het ontwerp. Dit leidt tot meerdere aanpassingen in het 

ontwerp en de presentatie van het nieuwe agrarische bedrijf. Deze aanpassingen 

hebben vervolgens een positieve invloed op de sociale acceptatie van het nieuwe 

agrarische bedrijf. 
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Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat aanpassingen van nieuwe 

technologieën niet tot een algehele acceptatie leiden aangezien sommige 

belanghebbenden verwachten dat de nieuwe technologie schade kan berokkenen 

aan onder andere de lokale bevolking, de bestaande handel en het lokale milieu. 

De lokale realisatie van een nieuw agrarisch bedrijf houdt veranderingen in voor 

het hele sociaal-technische netwerk, wat er onvermijdelijk voor zorgt dat sommige 

actoren hiervan profiteren terwijl anderen er de dupe van zijn. In dit opzicht kan 

worden verwacht dat systeeminnovaties altijd op verzet stuiten en dat het omgaan 

met weerstand een onderdeel vormt van innovatieprojecten. 

 

Het stimuleren van een brede implementatie van nieuwe technologieën is een 

grote uitdaging voor het realiseren van systeeminnovaties in de landbouw. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de leerervaringen van acht tuinders die na de ontwikkeling 

van het prototype Gesloten Kas als eerste de nieuwe kas in gebruik namen. Een 

analyse van deze acht ervaringsverhalen laat zien dat de tuinders de Gesloten Kas 

verschillend beschouwden. De analyse versterkt het idee dat nieuwe 

technologieën zijn gekenmerkt door een hoge interpretatieve flexibiliteit. Niet 

alleen hadden de tuinders ieder een andere kijk op de (semi) Gesloten Kas, ze 

reconstrueerden deze nieuwe technologie ook nog eens. Verbanden tussen 

onderdelen van de Gesloten Kas werden verbroken; nieuwe delen werden 

geïncorporeerd en nieuwe verbanden werden gecreëerd. De term 

recontextualisatie is geïntroduceerd om te verwijzen naar het proces waarin 

eerdere versies van een nieuwe technologie worden gereconstrueerd door de 

gebruiker. De reconstructie veroorzaakt een grote onzekerheid over de kosten, de 

baten en de werking van het systeem. De initiële fase van diffusie van nieuwe 

agrarische bedrijven kan dan ook niet worden opgevat als simpelweg ‘het invoeren 

van reeds gestandaardiseerde systemen’, maar eerder als adaptieve trajecten 

waarbij leren en experimenten essentieel zijn. 

 

De ondernemers spelen door recontextualisatie een belangrijke rol in de verdere 

ontwikkeling van de nieuwe agrarische bedrijven. Zo testten de ondernemers 

verschillende modellen uit in uiteenlopende omstandigheden. Dit leverde 

waardevolle inzichten op voor verbeteringen. Maar slechts een beperkt aantal 

ondernemers is bereid om nieuwe technologieën tijdens de fase van initiële 

diffusie te implementeren aangezien recontextualisatie een hoog niveau van 

onzekerheid omtrent de werking van de nieuwe technologie met zich meebrengt.  
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De Nederlandse overheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen genomen 

om ondernemers te motiveren over te schakelen naar (semi) Gesloten Kassen 

tijdens de fase van initiële diffusie. Hoofdstuk 5 laat zien dat er een discrepantie is 

tussen de behoeften van de ondernemers en de huidige beleidsmaatregelen om 

initiële diffusie van de (semi) Gesloten kas te bevorderen. Terwijl de ondernemers 

behoefte hebben aan ondersteuning bij het oplossen van problemen die gepaard 

gaan met het leertraject waarin zij zich bevinden, leggen de huidige 

beleidsmaatregelen de nadruk op subsidies met het doel om financiële obstakels 

te overwinnen. Hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een aantal suggesties om 

nieuwe innovatiebeleidsmaatregelen te ontwikkelen waarbij de nadruk ligt op het 

coachen van ondernemers tijdens de fase van initiële diffusie. Coaches kunnen 

zowel ondernemers ondersteunen als waarborgen dat waardevolle eigenschappen 

van de nieuwe agrarische bedrijven verankerd blijven in het ontwerp. 

 

Samengevat laat dit proefschrift zien dat systeeminnovaties in de landbouw 

contextualisatie en re-contextualisatie van nieuwe agrarische bedrijven met zich 

meebrengt tijdens de fasen van prototype ontwikkeling, prototype implementatie 

en initiële diffusie. Zodoende draagt dit onderzoek bij aan de theorie over 

systeeminnovaties in de landbouw. Actoren geven vorm aan deze nieuwe 

configuraties door middel van inter-instutionele samenwerking en wederzijds 

leren; voortdurende onderhandelingen tussen de verschillende belanghebbenden 

tijdens de implementatie; en het delen van ervaringen en kennis tijdens het 

gebruik van de nieuwe technologieën. Dit realiseren is niet eenvoudig. 

Participanten van innovatieprojecten hebben daarom baat bij ondersteuning door 

bijvoorbeeld monitors. Monitors zijn personen die participanten motiveren om 

continu te reflecteren op hun handelen, de acties van anderen en de 

(institutionele) context van het innovatieproject. Hiermee assisteren monitors 

projectparticipanten met het duiden van de complexe innovatieproces en het 

verbeteren van hun interventiestrategie. Dit onderzoek is gebasseerd op 

monitoringsactiviteiten van de autheur van dit proefschrift. Dit resulteerde in de 

formulering van een aantal handelingsperspectieven voor het managen van 

innovatieprojecten. Op deze manier draagt dit onderzoek ook bij aan de praktijk 

van systeeminnovaties in de landbouw. 


