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Huidige situatie 

Tegenwoordig wordt agro-ecologie (AE) ook wel omschreven als een 
toepassing, een wetenschap en een beweging. In Nederland heeft de AE 
beweging in de afgelopen decennia een flinke ontwikkeling 
meegemaakt. Dagelijks vergroten Nederlandse AE netwerken hun bereik 
en proberen ze boer burger en handel te verenigen. Dit doen zij 
momenteel echter in een gefragmenteerd speelveld, wat onder andere 
het delen van kennis en ervaring bemoeilijkt. Dit onderzoek is 
uitgevoerd om de netwerken binnen de Nederlandse AE beweging in 
kaart te brengen en hun overeenkomsten en verschillen te ontdekken. 
Op basis van de resultaten beschrijven wij mogelijkheden tot 
krachtenbundeling, zodat deze beweging kan worden versterkt.  
 
Het onderzoek bestaat uit de gegevens van een enquête ingevuld door 
45 Nederlandse AE netwerken. Deze zijn onderverdeeld in drie 
categorieën, namelijk netwerken met een focus op:   
I. Landbouw  
II. Handel & Distributie  
III. Burger verbinding & Belangenbehartiging 
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Bereidheid 
Van de 45 netwerken gaf 71% aan dat zij onderdeel zouden willen zijn 
van een overkoepelend orgaan voor Nederlandse agro-ecologische 
netwerken. De helft van deze netwerken geeft aan een coöperatieve 
coalitie vorm te prefereren, wat betekent dat zij activiteiten 
afstemmen en onderling middelen, capaciteit en kennis delen. Ieder 
deelnemend netwerk behoudt daarin wel zijn eigen identiteit en 
doelen. Deze resultaten geven duidelijk de bereidheid aan van 
netwerken om hun samenwerkingsverbanden binnen de Nederlandse 
AE omgeving te vergroten. 

Werkwijze 

Netwerk selectie 

Enquête 

Analyse 

 
In totaal zijn 80 Nederlandse AE netwerken geselecteerd, naar wie een enquête 
is verstuurd. Waarden en doelstellingen van de netwerken zijn door middel van 
open vragen achterhaald. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen behandeld 
in de gesloten vragen: 
• 12 agro-ecologische principes, zoals opgesteld door de FAO (beoordeling 
 van het belang op schaal van 1-5) 

• Voorkeur voor coalitie vorm, vier keuzes in oplopende mate van integratie 
• Redenen voor het wel/niet interesse hebben in een overkoepelend netwerk 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Ten eerste zijn verkennende interviews afgenomen van een aantal key 
stakeholders: Jelleke de Nooy van Tol, Klarien Klingen, Kees van Veluw en Jan 
Hassink. Vervolgens hebben we agro-ecologische netwerken geselecteerd aan 
de hand van een categorisatie.  
Geselecteerde netwerken hebben de focus op één van drie onderwerpen: 

1. Landbouw 
2. Handel en distributie van AE producten 
3. Burger verbinding en belangenbehartiging binnen het AE voedsel 
systeem 

 
Vervolgens is een statistische analyse uitgevoerd om significante resultaten uit 
te lichten en als laatste zijn er op basis van de resultaten weer interviews 
afgenomen bij de key stakeholders.  

71%

16%

13%

Netwerken die aan willen sluiten 
bij een overkoepelend orgaan, 
N=45 

Ja

Nee

Geen antwoord
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De voornaamste reden voor aansluiting is de uitwisseling van kennis en 

ervaring. Daarnaast willen netwerken graag meer invloed uitoefenen op 

beleidsvorming en bijdragen aan de Nederlandse AE beweging. Andere 

redenen lijken van minder groot belang om de samenwerking tot stand te 

brengen.  

“Wij geloven in een 

samenwerking met gedeelde 

waarden en overtuigingen.” 

“Wij willen voortbouwen op 

relaties en eerdere plannen in 

deze context.” 

“Ik weet niet of we  

gezamenlijke doelen hebben 

met andere netwerken.” 

“Wat kan een overkoepelend 

netwerk ons extra bieden? Wat 

is de toegevoegde waarde?” 

De voornaamste redenen om geen deel te nemen aan een overkoepelend 

netwerk zijn het gebrek aan tijd en capaciteit. Daarbij vrezen veel 

netwerken voor tegenstrijdige waarden en doelstellingen binnen een 

bredere coalitie.  
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Overeenkomsten 
De resultaten laten zien dat er een brede basis bestaat voor verdere 
samenwerking tussen de netwerken. In de enquête werden de participerende 
netwerken gevraagd om 12 AE principes opgesteld door de ‘Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations’ (FAO) op een schaal van 1 
(onbelangrijk) tot 5 (heel belangrijk) te beoordelen. Wij zien een hoge 
gemiddelde totaalscore van 4.38, waarbij er geen grote verschillen worden 
waargenomen tussen de verschillende netwerk categorieën. De grootste 
waarde wordt gehecht aan bodemgezondheid en biodiversiteit. De 
maatschappelijke waarden en eetpatronen worden als minder belangrijk 
beschouwd.  

Verschillen 

Handel & Distributie 

Tegenstrijdige belangen 

Een andere uitdaging die uit 
het onderzoek naar voren 
komt is dat veel netwerken 
vrezen voor tegenstrijdige 
waarden en doelstellingen 
binnen een overkoepelende 
samenwerking. Biologisch 
gecertificeerde netwerken 
maken zich bijvoorbeeld 
zorgen dat er tegenstrijdige 
belangen bestaan tussen hen 
en de niet-gecertificeerde 
netwerken. 
 

Naast overeenkomsten zijn er ook 
uitdagingen op het pad van 
krachtenbundeling. De netwerken 
betrokken bij ‘Handel & Distributie’ 
achten bijvoorbeeld de Co-creatie 
van kennis minder belangrijk dan de 
andere netwerken. Ook zijn zij 
beduidend minder geïnteresseerd in 
het beïnvloeden van beleidsvorming 
en zeggen zij vaker een gebrek aan 
tijd te hebben voor een 
samenwerkingsverband. Netwerken 
van deze categorie onderscheiden 
zich met deze redenen van de 
andere categorieën. 

µ = gemiddelde  

 

* Significant verschil 

t.o.v. het gemiddelde , 

*↓ 
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Mogelijkheden 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een breed draagvlak bestaat voor 

verdere samenwerking in de vorm van een coöperatief netwerk, met het delen 

van kennis en ervaring als hoofdzakelijk doel. Ondanks dat netwerken vrezen 

voor tegenstrijdige waarden en doelstellingen, laat dit onderzoek zien dat de 

meeste netwerken helemaal niet zo veel van elkaar verschillen betreffende de 

FAO AE principes. Met name biodiversiteit en bodemgezondheid zouden 

kunnen dienen als verbindende waarden voor een mogelijke 

krachtenbundeling. 

Op basis van de gegevens uit dit project zien wij een drie stappenplan voor het 

tot stand komen van een coöperatief AE netwerk: 

 

1. Alliantie: Bestaande overkoepelende netwerken zoals de Federatie voor 

Agro-ecologische boeren, Transitie Coalitie Voedsel, VoedselAnders en de 

Boerenraad kunnen hun krachten bundelen op een nationaal niveau. Door 

middel van thematische activiteiten, onderzoek en belangenbehartiging, zal in 

eerste instantie de focus liggen op de voornaamste uitdaging in deze fase; het 

winnen van onderling vertrouwen tussen de netwerken. 

2. Gecoördineerd netwerk: In de tweede fase zal een netwerk met een 

centraal facilitair team opgezet worden door de alliantie als een ‘spin in het 

web’. Dit team zal een ondersteunende rol spelen met de focus op het creëren 

en bewaren van transparantie binnen de dynamische AE beweging. Daarnaast 

zullen thematische samenwerkingen ruimte geven voor het uitwisselen van 

kennis om zo invloed op de politiek te vergroten. Gebrek aan tijd en capaciteit 

zouden in deze fase een uitdaging kunnen vormen. 

3.  Coöperatief netwerk: ‘De stip op de horizon’. Dit zal een netwerk zijn met 

een permanente infrastructuur en financiering. Kennisuitwisseling en 

belangenbehartiging zal worden uitgevoerd vanuit een centraal orgaan om zo 

de druk op de deelnemende netwerken te verlichten. Echter, het voornaamste 

doel van het coöperatieve netwerk blijft ondersteuning van de individuele 

netwerken. Voldoende vertegenwoordiging en financiering zullen hierbij 

uitdagingen zijn. 

 

Om tot een succesvol en stabiel samenwerkingsverband te komen, ongeacht 

welk type, is het te adviseren om rekening te houden met de afwijkende 

belangen van ‘Handel & Distributie’ en de verdeeldheid binnen al dan niet 

biologische gecertificeerde netwerken. Ook is het van belang dat er ruimte blijft 

bestaan voor de individuele identiteit van de verscheidenheid aan 

deelnemende netwerken.  
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Discussie met stakeholders 

Alliantie 

Individuele netwerken 

Projectgroep Zwerm 

Tijdens de presentatie van het onderzoek is er door de aanwezige 

academici en vertegenwoordigers van de agro-ecologische netwerken een 

levendige discussie gevoerd rondom een aantal thema’s. Hieruit kwam 

duidelijk naar voren dat er behoefte is aan verder onderzoek. Met name is 

er interesse voor de positie die de categorie ‘Handel & Distributie’ zal 

innemen binnen een mogelijke krachtenbundeling. 

Ook was men het erover eens dat voor het welslagen van een dergelijk 

verbindend netwerk financiële middelen gevonden dienen te worden, daar 

het op basis van vrijwilligers een ondoenlijke taak is. Als laatste waren de 

meningen verdeeld over de rol en structuur van dit verbindend netwerk. 

Overwegend was er consensus dat dit orgaan niet een ‘top-down’ structuur 

zou moeten hebben en dus ook niet de titel overkoepelend zou moeten 

dragen. Eerder ging de voorkeur uit naar ‘krachtenbundeling’, of ‘bedding’. 

De meningen liepen echter wel uiteen over de rol van een dergelijk 

netwerk. Sommigen vonden dat een sterk centraal bureau invloed zou 

kunnen uitoefenen op beleid, terwijl anderen juist meer voelden voor 

thematische samenkomsten op een ad-hoc basis. 

Een mogelijk grof structureel ontwerp waar een breed draagvlak voor 

gevonden kan worden en welke ook in het volledige rapport besproken 

wordt, is een afgeleide van het zogeheten ‘Spotify model’. Hierin 

behouden netwerken duidelijk hun eigen identiteit en autonomie terwijl er 

structureel (projectgroep) en ad hoc (zwerm) samengewerkt wordt. De 

kracht en bevoegdheid van het aansturend orgaan is dan nog wel nader te 

bepalen.  

‘Spotify-model’ 
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Betrokken netwerken Over ons 
De onderstaande netwerken hebben deelgenomen aan het onderzoek. Ons onderzoeksteam bestaat uit vijf gemotiveerde Master studenten aan de 

Wageningen Universiteit. Onze verschillende academische achtergronden 

hielpen bij de ontwikkeling van dit project. Deze werd uitgevoerd in het kader 

van ‘Academic Consultancy Training’, waarin wij uitgedaagd werden om als 

consultants te werken voor opdrachtgever Jan Hassink van Wageningen Plant 

Research. In samenwerking met Jelleke de Nooy van Tol, Klarien Klingen en Kees 

van Veluw is dit product tot stand gekomen. 

Maaike Visser  - Msc Nutrition and Health 

Tim Persoon - Msc Biology 

Howard Koster - Msc Organic Agriculture 

Samjhana Khanal - Msc Plant Breeding and Genetics 

Xianya Wang - Msc Organic Agriculture 

Netwerken met een focus op:: 

I. Landbouw N=24 

  

Aarde Boer Consument  

Agrobosbouw NL 

BIO-NH  

BioLogisch Limburg 

BoerenNatuur 

Boerenraad  

CSA Netwerk Nederland  

De Biotuinders  

De Federatie Particulier Grondbezit  

Federatie van Agroecologische Boeren  

Feriening Biologyske Boer en Fryslân 

Friese rassen en gewassen  

Kringlooplandbouw 

Noardlike Fryske Walden  

Platform natuurlijke veehouderij  

Stichting Duinboeren  

Stichting Bio-Vee Verbetering  

Studieclub Biologische melkveehouderij Zuid 

Nederland 

Team Ecosys  

Toekomstboer en  

Tuinderij de Voedselketen  

Vereniging ter bevordering van Biocyclische-

Vegan landbouw in Nederland & Vlaanderen  

Vereniging voor Biologisch dynamische landbouw 

voeding 

Werkgroep duurzame landbouw en 

ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard 

en Vijfheerenland  

  

II. Handel & Distributie N=10 III. Burger verbinding en belangenbehartiging 

N=12 

Biowinkelvereniging  

Boeren & Buren  

De Gouden Pompoen  

De Korenmaat 

De Nieuwe Graanschuur 

EKO Keurmerk 

Hofweb  

Stichting Demeter  

Voedselkollektief Amersfoort  

Willem & Drees/EkoMenu  

Avalon 

Circulair Friesland 

Dutch Farming Experienc e 

Herenboer en  

Netwerk GRO NDig  

Netwerk Platteland  

Otherwise 

Slow Food Youth Network 

Stichting Boerengroep Wageningen  

Symphony of Soils 

Transitie Coalitie Voedsel  

VoedselAnders 


