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Dit rapport is een tussenrapportage van het ontwerpproject
‘Koetopia’. Binnen dit project werken we samen met de
melkveehouders Christian en Sanne toe naar een betekenisvol
en concreet concept voor het gebied ‘Heerlijkheid Linde’.
Heerlijkheid Linde is het gebied waar zij in de toekomst graag een
nieuwe bedrijf willen opzetten. De bewoners uit de omliggende
wijk de ‘Vijfhoek’ spelen een belangrijk rol in de het vormgeven
van dit nieuwe bedrijf.
Binnen het project ‘Koetopia’ is de eerste stap een
belangenonderzoek. Waarin we in kaart brengen hoe de context
van de wijkbewoner de komende jaren zal veranderen. We
beschrijven de toekomstige context aan de hand van 13 driving
forces. Dit zijn de ‘drijvende krachten’ die het gedrag, de behoefte
of de belangen van wijkbewoner zullen gaan beïnvloeden. Deze
driving forces zijn opgebouwd uit contextfactoren (trends,
ontwikkelingen, states en principes) die voortkomen uit de
projectgroep, een werkatelier met experts, literatuuronderzoek
en interviews met verschillende experts.
driving forces:
1. gemak is de nieuwe hoofdmaaltijd
2. wat valt er te beleven?
3. de mens is steeds banger voor buiten
4. nieuw landbouw moraal
5. groeiende kloof tussen een ongezond en gezonde leefstijl
6. eten blijft een sociale aangelegenheid
7. fysiek en moreel dichtbij
8. een kleine maar groeiende groep eet klimaat bewust
9. medificatie van voedsel
10. herijking van de dierlijke eiwitten
11. de opkomst van high-tech boeren
12. transitie maak je samen
13. welkom in het voedselparadijs

deelnemers werkatelier 1:
Jantine Schinkelshoek | Landschapsarchitect
Jan-Jaap Scholten | Tuinder
Feddo Zielstra | Provincie Overijssel en bewoner Vijfhoek
Mireille Groot Koerkamp | Coördinator van LEADER in Salland
Estella Franssen | Directeurnatuur- en milieu educatie
Onno van Eijk | Veranderaar
Koos Wissen | Ministerie van Landbouw
Jurgen Niemeijer | Provincie Overijssel
Jaap Starkenburg | Rentmeester/ bioloog
Machtelijn Tempelman | Rentmeester
Erik Koldewey | Agro food innovatie
Jet Nieboer | Communicatie IJssellandschap
interviews:
Froukje Kooter | communicatie adviseur
Loes Aarnink | voedingscoach
Emel Bicer | huisarts
Joris Hendriks | wijkmanager
Klaas Jan van Calker | WUR kringlooplandbouw
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contextfactoren en driving forces
De eerste stap van het belangenonderzoek
is het verzamelen van contextfactoren.
Dit zijn bouwsteentjes van de
toekomstige context. We onderscheiden
4 soorten contextfactoren: (1) trends, (2)
ontwikkelingen, (3) states en (4) principes.
Door zowel in kaart te brengen wat er de
komende jaren binnen een domein zal
veranderen en tevens wat er binnen een
domein stabiel blijft, krijgen we een rijk
beeld van de toekomstige context. Binnen
dit project hebben we meer dan 200
contextfactoren verzameld.
Door vervolgens op zoek te gaan naar de
relaties tussen al deze factoren, ontstaan
er driving forces. De driving forces zijn een
clustering van de verschillende factoren en
beschrijven stuk voor stuk een deel van de
toekomstige context.
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1.
gemak is de nieuwe
hoofdmaaltijd
we kunnen altijd nog tijd
besparen met eten

graasgedrag:
meer tussendoortjes

• We leven in een 24-uurs-economie en hebben ons
dieet daar op aangepast.
• Abonnementen voor maaltijdboxen nemen toe in
Deventer. Er zijn ten minste 5 soorten maaltijdboxen
die kunnen worden bezorgd in Deventer.
• Mensen zijn inventief in het combineren van eten met
andere activiteiten. Ze ontbijten onderweg, lunchen
achter hun laptop en dineren op de bank.
• Nederland staat aan de top als het gaat om kookefficiëntie en ook voor het eten zelf nemen we weinig
tijd.
• Vaste eetmomenten worden langzaam losgelaten
en we gaan steeds meer grazen. Een derde van de
calorieën komt van tussendoortjes.
• Bij het kookboek- en programma- aanbod voeren
snelle en eenvoudige recepten de boventoon.
• Gemak krijgt steeds meer waarde, en mag best wel
wat geld kosten.
• In de Vijfhoek wonen veel gezinnen met kinderen
en zijn er veel scholen. Op de basisschool wordt een
broodtrommeltje in ongeveer 8 minuten leeg gegeten.

maaltijdboxen en
kant-en-klaar-maaltijden

'groener' leven lonkt
we besteden meer tijd
aan onze kinderen

2.
wat valt er te beleven?
ervaringen als medicijn tegen
een gehaast leven
• Mensen leven gehaast, en ‘aan’ staan wordt verwacht.

ervaringen
als medicijn

• Steeds meer mensen verhuizen vanuit de drukke
randstad naar het Oosten om meer in het groen
te leven. Dat betekent overigens niet dat ze ieder
weekend in het bos zijn, ze wonen immers al ‘groener’
dan in de stad.
• Ervaringen als medicijn tegen het gehaaste leven:
wanneer we ons niet haasten, halen we alles uit de
kast! Varkens knuffelen, worsten maken, sunday roast
tussen de koeien, zelf appeltjes plukken.
• We besteden meer tijd dan ooit aan onze kinderen
(terwijl we meer zijn gaan werken) en dat doen we niet
met Ganzenbord. Quality time moet steeds meer een
kwalitatieve beleving zijn.
• Het moet wel leuk zijn. En goede foto’s opleveren.

druk op voedselonderwijs
3.
de mens is steeds banger
voor buiten
vervreemding van de natuur
• Nature is a battlefield; invasieve exotische plagen
(als de eikenprocessierups, de tijgermug, de wolf en de
teek) sturen angst.
• Eten wordt niet automatisch in relatie gebracht tot de
natuur. Melk komt uit de fabriek en het bos ruikt naar
shampoo.
• Jong geleerd, oud gedaan: het leven van jongeren
speelt zich voor een groot deel digitaal af, dit zorgt voor
de distantiëring van het buitenleven.
• Ook in de Vijfhoek spelen relatief weinig kinderen
buiten.
• Mensen hebben behoefte aan een gecontroleerde
omgeving en de natuur is onvoorspelbaar. Daar worden
mensen ingemakkelijk van.
• Als reactie komt er een druk op voedselonderwijs en
natuureducatie. Maar opgelegde informatie prikkelt
meestal niet de nieuwsgierigheid van kinderen.
• De Ulebelt in Deventer heeft een educatief aanbod
over natuur, milieu en duurzaamheid. De focus ligt
op praktisch materiaal met buitenlessen op eigen
terrein om kinderen meer te betrekken bij de natuur.

nature is a
battlefield

digitaal leven

4.
nieuw landbouw moraal
van lineair naar circulair
• Nooit meer honger was ooit de moraal, langzaam
maar zeker blijkt dat voor veel boeren niet houdbaar.
• Het huidige landbouwsysteem zorgt voor
bodemdegradatie. De boer is op zoek naar een nieuw
evenwicht met biodiversiteit als maatstaf voor
kwaliteit.
• De consument krijgt maar weinig mee van deze
zoektocht, terwijl deze bepalend is voor de kwaliteit
van voedsel en bijvoorbeeld de prijs.
• De grond dicteert de invulling van het land. Groeit er
gras? Dan is een koe een logische keuze. Het aantal
hangt dan af van de hoeveelheid grasland.
• Kringlopen sluiten wordt steeds meer de norm. In
de toekomst zal ook de consument hierbij betrokken
worden.
• Verandering kost tijd en het roer gaat niet zomaar om.
Enerzijds heeft de bodem tijd nodig om te herstellen.
Anderzijds heeft de boer nieuwe kennis en kunde nodig
(over biodiversiteit bijvoorbeeld).
• De grond wordt duurder en steeds schaarser, des te
zuiniger moeten we ermee omgaan.
• De boer is in de toekomst hoeder van de aarde.
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5.
groeiende kloof tussen
een ongezond en gezonde
leefstijl
de ongezonde keuze is de
makkelijkste keuze
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• Ongeveer de helft van de Nederlanders is te dik. Dit
is in de Vijfhoek ongeveer hetzelfde.
• De gezondheidskloof tussen lage en hoge
sociaaleconomische status wordt steeds groter.
• Ongezond eten is over het algemeen goedkoper en
makkelijker dan gezond eten. Daarnaast is er een
enorme marketing machine die consumenten richting
ongezond voedsel trekt.
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• Het gemiddeld besteedbaar inkomen per
huishouden van de Vijfhoek ligt hoger dan Deventer
en Nederland.
• Een dieet is super-persoonlijk en wordt (deels)
bepaald door je sociale context. Het veranderen van
een dieet blijft daarom ook een gevoelig onderwerp.
• Het vergt lange-termijn-denken, discipline en geduld
om een leefstijl aan te passen.
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• Mensen die in armoede leven hebben een
verminderde bandbreedte. Het IQ neemt in zulke
gevallen soms met 11-13 punten af.
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• Mensen zijn onbewust onbekwaam; ze weten niet dat
ze niet weten wat gezond is.

6.
eten blijft een sociale
aangelegenheid
maar toch we eten steeds
vaker alleen
• Over de hele wereld wordt eten en drinken ingezet ten
behoeve van verbinding.
• In de Vijfhoek zijn veel huishoudens met kinderen.
53% van de huishoudens is met 3 personen of meer.
• Niemand eet graag alleen.
• Door een toename in het aantal
eenpersoonshuishoudens, eten steeds meer mensen
(doordeweeks) alleen.
• De nieuwe sociale betekenis van eten vinden we
online: enerzijds quality time met het gezin of met
vrienden, anderzijds het digitaal delen van wat je nu
aan het eten bent.
• Je bent hoe, wat, waar en met wie je eet -als het maar
instagrammable is
• Voedingshypes, dieetvoorkeuren, en allergieën zorgen
voor de individualisering van voedsel, steeds meer
mensen volgen een eigen dieet.
• Iedere cultuur heeft weer zijn eigen eetgewoontes (in
Salland: Kruudmoes) die vervagen of worden verrijkt
met de komst van nieuwe culturen.

digitale
verbinding

7.
fysiek en moreel dichtbij
de zoektocht naar ‘goed’ eten
• De fysieke afstand bepaalt in grote mate waar we ons
eten kopen: consumenten doen hun boodschappen
het liefst bij de dichtstbijzijnde supermarkt of laten
het thuis bezorgen. Toch begint de morele afstand ook
steeds belangrijker te worden voor consumenten.
• Toenemende onrust en argwaan richting
voedselproducten. Voedselschandalen en de kracht
van (social) media (keuringsdienst van waarden).
• Consumenten weten weinig over voeding, de
samenstelling, de productie (dus zij vallen al snel van
hun stoel).
• Voedsel is invasief, mensen stoppen het letterlijk in
hun lijf, het moet daarom goed zijn.
• Geen gerotzooi met mijn eten! Consumenten worden
kritischer en willen steeds meer controle hebben.
• Transparantie creëert vertrouwen: dus zien we
steeds meer transparante productie, traceerbaar eten,
tailored eten, of verhalen over het eten (voorbeeld:
Crisp). Lokaal geproduceerd is transparant en heeft
een verhaal dat mensen begrijpen.
• Keurmerken als biologisch worden minder belangrijk
wanneer je letterlijk kan zien hoe het eten gemaakt
wordt (bijvoorbeeld: Koop een Koe).

8.
een kleine maar groeiende
groep eet klimaat bewust
stemmen met je vork, maar
wat stem je eigenlijk?
• Een kleine, wel groeiende, groep mensen (met name
de middenklasse en hoger opgeleiden) maken zich
zorgen over het welzijn van de planeet en passen hun
dieet hierop aan.

kroontje bij
groenafval!

effect op de vogels?
herkomst?

• Een gegronde voedselkeuze is lastig te maken. Er
is niet 1 manier om ‘bewust’ te eten. Er zitten veel
tegenstrijdigheden in ons voedselsysteem.
• Klimaat is groots en gaat alles aan. Deze complexiteit
en jouw persoonlijke bijdrage hierin is moeilijk te
doorgronden.
• Mensen hebben behoefte aan autoriteit. Wat is
verantwoord? Wat is goed? (bij restaurant Choux kun je
op het menu de klimaatkeuze selecteren)

bodemdegradatie?

• Voedselverspilling komt in de toekomst meer op de
kaart. Als je minder verspilt, gooi je minder weg, en
verlies je minder geld! Met initiatieven zoals Too Good
To Go voorkom je verspilling en bespaar je geld.
• Een bos aan keurmerken wekt verwarring en
verlamming in plaats van dat het mensen helpt om
keuzes te maken.
• Keurmerken als ‘biologisch’ kunnen mensen ook lui
maken. Ik kies bio dan zal het wel goed zijn.

bio?

9.
medificatie van voedsel
voedsel als input voor ons
lichaam en onze geest

4 shots

• Steeds meer mensen zoeken de oorzaak van hun
gezondheidsproblemen in voeding.
• Steeds meer mensen geloven in de maakbare mens:
de mens als kwantificeerbaar object.
• Eten wordt steeds meer gezien als input (red-bull
voor energy, slankie om af te vallen).

0,5 liter
3 stuks

• Er wordt steeds meer bekend over de invloed van
voeding op ons fysieke en mentale welzijn.
• Person based nutrition: iedereen een op maat
gemaakt dieet.
• Bezig zijn met je gezondheid is hip en doet het goed
op social media.
• Gezond eten is een trend, waar de markt op
inspeelt. Ook bij de kassa van de Jumbo van Hans
Kok liggen geen snoepjes bij de kassa, maar
mandarijnen en het aanbod aan plantaardige melk is
vertienvoudigd.
• Afsnijden: je kan het uit een wortel halen maar net zo
makkelijk uit supplementen.
• Steeds meer mensen gaan op zoek naar hun ideale
dieet (dieet-hopping).
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10.
herijking van de dierlijke
eiwitten
maar dieren zijn tegelijkertijd
niet weg te denken uit de
kringloop
• Een groeiende groep mensen gaat de komende
jaren (vanuit uiteenlopende beweegredenen) vegan of
vegetarisch eten.
• Vegan is in (in het centrum van Deventer zijn
meerdere veganistische opties te vinden). Was het
vroeger nog moelijk om een vegetarisch gerecht op
de menukaart te vinden, opent nu de vegan snackbar
naast een vegan kofiebar.
• Economisch gezien zijn dierlijke eiwitten inefficiënt
> daardoor is er een toenemende druk op dierlijke
productie (vanuit een economisch perspectief).
• We zijn de afgelopen jaren een beetje doorgeslagen
met de consumptie van dierlijke eiwitten (we eten 4
keer meer kaas dan 15 jaar geleden).
• Binnen een gezonde kringloop zijn er ook dieren
nodig. Wetenschappers raden een verdelen van
80/20 aan. Waarbij 80% procent van onze voeding
uit plantaardige eiwitten en 20% uit dierlijke eiwitten
bestaat.

plantaardig

• We hebben een steeds diversere keuken
(ingrediënten en recepten over de hele wereld), waarin
vlees niet perse de boventoon hoeft te voeren.

dierlijk

• Er komen steeds meer alternatieven op de markt.
Flexitariër zijn wordt normaal. De V(lees) van AVG staat
straks voor Vervanger.

high-

11.
de opkomst van de hightech boeren
datagedreven
voedselproductie

tech!

!!

• Steeds meer technologie komt het boerenleven
binnen.
• Sommige ondernemers nemen de natuurlijke
variabele (zoals het klimaat) weg in innovaties als
vertical farming.
• We leven in het tijdperk waarin voedselproductie
(deels) uit de natuur werd gehaald.
• Robotisering ontzorgt de boer en geeft hem of haar
meer tijd en vrijheid. Tegelijkertijd worden boeren
‘slaaf’ van de robot en raken ze ‘feeling’ met het dier of
de plant kwijt.
• De kinderboerderij, Ot en Sien, het houten speelgoed
leren ons al van jongs af aan hoe een boerderij er
eigenlijk uit hoort te zien. Vergeleken daarmee zijn veel
moderne boerderijen voedselfabrieken.

zo hoort het toch?

• Mensen willen niet dat er met hun eten gerotzooid
wordt en hebben een natuurlijke weerstand
tegen robofood, GenTech en bewegingen als het
ecomodernisme die pleiten voor een verdere
intensivering.

12.
transitie maak je samen
het nieuwe noaberschap
• Voedselvoorzieningen is steeds meer een collectieve
uitdaging.
• In de genetwerkte samenleving ontstaan er nieuwe
mogelijkheden voor noaberschap.
• Doordat gelijkgestemden elkaar en initiatieven nu
gemakkelijker dan ooit kunnen vinden, ontstaat er een
nieuwe vorm van noaberschap.
• Er wordt meer en meer gezamenlijke
verantwoordelijkheid genomen om idealen na te
jagen en leefomgeving naar eigen hand te zetten. Door
burgers, buurten en ondernemers.
• Er ontstaan steeds meer nieuwe
samenwerkingsvormen en nieuwe soorten
coöperaties
• Samenwerking tussen boeren wordt door
digitalisering en social media gefaciliteerd.
• Samenwerkingen tussen boer en burger:
herenboeren, buurderijen, crowdfunding, plukpaden, ...
• Ontwikkeling in Deventer: politieke partij de BoerBurger beweging & lokaal initiatief de Oorsprong

13.
welkom in het
voedselparadijs
waar de tomaten het gehele bananen groeien
in nederland
jaar te verkrijgen zijn en melk
goedkoper is dan water
• Mensen leven in een paradijs van voedsel. Een
obesogene cosumptiemaatschappij waar alles altijd
beschikbaar is.
• Eten is er altijd en overal om ons heen.
• Dagelijks maken mensen onbewust ongeveer 200
keuzes over voedselinname.
• Alles is te koop en het aanbod is oneindig. De keuze
is reuze.
• Nergens in Europa is voedsel zo goedkoop als in
Nederland. Wij besteden gemiddeld 11% van het
besteedbaar inkomen aan voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken. Dit is weinig vergeleken met
andere landen.
• Nederlanders zijn opgegroeid in een prijzenoorlog en
hamsteren zit in de Nederlandse cultuur.
• Mensen weten weinig over de herkomst van hun eten
en denken dat ieder product year round te verkrijgen
en lekker is.
• In de Vijfhoek zijn meerdere supermarkten
gevestigd met een pick-up point en bezorgen 5
verschillende supermarkten aan huis.

de 'slavink'

bijlage
contextfactoren
CLUSTER 1
gemak is de nieuwe hoofdmaaltijd
mensen eten meer per keer
Mensen zijn zich minder bewust van de ‘normale’
grootte van porties. Deze lage bewustwording leidt
tot meer en meer overeten.
Almiron-Roig, E. et al (2013) | trend/cultureel
de vaste eetmomenten worden langzaam
losgelaten
We ontbijten minder dan vroeger. Ook gaan
mensen steeds meer grazen: 1/3 van de calorieën
die we binnenkrijgen, komt van tussendoortjes.
Voor kinderen is dit nog meer.
(RS project: Brood) Interview Jaap Seidell | trend/
cultureel
in Nederland wordt relatief weinig tijd genomen
om te eten
Eten heeft binnen de Nederlandse cultuur een
lage prioriteit. Nederlander eten in 10 minuten hun
lunch, achter de computer, en besteden gemiddeld
12 minuten aan het avondeten. Dit leren
Nederlanders al vroeg op de basisschool waar ze
in ongeveer 8 minuten hun broodtrommeltje leeg
eten.
Interview Loes Aarnink | state/cultureel
gemak dient de mens
Mensen willen in hun drukke bestaan graag
gemak. Voorgewassen groentes, geschilde
aardappelen en soep-pakketten. Steeds meer
mensen hebben een abonnement op eten, en
krijgen wekelijks ingrediënten en recepten
thuisgestuurd.
Interview Hans Kok | trend/gastronomisch
CLUSTER 2
wat valt er te beleven?
het wordt steeds drukker
Het aantal mensen in de stad neemt toe. De
behoefte aan recreatie neemt toe.

Werkatelier 1 | ontwikkeling/cultureel
beleving op het platteland
Platteland is een mix van onder andere
voedselproductie, natuur, recreatie, beleving,
landschap, water.
Werkatelier 1 | trend/demografisch
groeiende diversiteit aan bewoners
De Vijfhoek Deventer zal in de toekomst een meer
gemixte groep aan bewoners kennen (gezinnen,
alleenstaanden, jongere kinderen, pubers, etc.).
Interview Joris Hendriks | ontwikkeling/cultureel
het gehaaste leven
Lokaal maar ook nationaal nemen overspanningklachten en burn-outs toe.
Interview Emel Bicer | trend/gezondheid
trek vanuit het westen
Steeds meer mensen verhuizen vanuit het westen
naar deze regio. Goedkoper wonen en dicht bij het
groen. Relatief gezien zijn ze in het oosten meer
buiten dan in het westen, maar veel groen zien ze
niet.
Interview Emel Bicer | trend/demografisch
de boer op!
Burgers trekken steeds meer naar de boer. Om
boodschappen te doen, koeien te knuffelen of
melk te tappen. Dit is wel een specifieke groep
burgers.
Interview Loes Aarnink | trend/cultureel
contrast stad & platteland
Het platteland vormt in ruimtelijke en
morfologische zin een contrast met het stedelijk
gebied.
Steenbekker, A. et al (2008) | state/demografisch
CLUSTER 3
de mens is banger voor buiten
nature is a battlefield
Het wordt gevaarlijk buiten (teek/tijgermug/wolf/
eikenprocessierups)
Werkatelier 1 | trend/psychologisch
digitale identiteit
Jongeren blijven steeds meer binnen. Sociale
contacten vaker digitaal.

Werkatelier 1 | ontwikkeling/sociaal
Jong geleerd is oud gedaan
Als we kinderen iets willen leren over de herkomst
van hun eten dan zal de gehele context mee
moeten doen. Opvoeders, ouders, onderwijs en de
retail.
Interview Jaap Seidell | principe/educatie
gebrek aan voedselonderwijs
Melk komt uit de fabriek en tomaten uit de
supermarkt. Kinderen weten weinig tot niets over
de herkomst van hun eten. Hetzelfde geldt voor
hun ouders.
Interview Jaap Seidell | state/educatie
weinig kinderen spelen nog buiten
Het aantal spelende kinderen neemt af.
Kinderen zitten steeds meer binnen achter een
beeldscherm of zijn bij een opvang of dagverblijf in
plaats van thuis op straat.
Interview Emel Bicer | trend/ontwikkeling
bang voor eten
Alle kinderen worden op een bepaalde leeftijd
kritisch over eten.
Interview Loes Aarnink | principe/psychologisch
wat ruik jij
Een inwoner van het platteland ruikt mest en
denkt aan heilzame voeding voor het land, een
stedeling ruikt eerder poep, en denkt aan een vies
probleem en besmetting.
Interview Sjaak van der Geest | principe/cultureel
CLUSTER 4
nieuw landbouw moraal
toenemende druk op de grond
Er komt steeds meer druk op de grond: door
bebouwing, behoefte aan creatie, natuur. naast of
in plaats van agrarische productie.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/geografisch
zoektocht naar een nieuw systeem
Het huidige landbouwsysteem is niet duurzaam
en stevent af op een crisis: bodemdegradatie,
biodiversiteitsverlies, schaars wordende fossiele
branstoffen + grondstoffen, positie boeren,
opvolging, klimaatverandering

Werkatelier 1 | ontwikkeling/ecologisch
wat is het effect?
Minder acceptatie voor neveneffect landbouw
Werkatelier 1 | ontwikkeling/ecologisch
balans werk/vrije tijd
Jongere generatie boeren wil steeds liever op
vakantie en ook gewoon van het erf af.
Interview Froukje Kooter | trend/demografisch
meer boerinnen
Steeds meer vrouwen starten een boerderij. Maar
ze gaan het vaak wel anders doen! Er is aandacht
voor circulariteit, het betrekken van de omgeving,
goed voedsel staat centraal en ze willen ook niet
meer 24/7 aan het werk zijn.
Interview Froukje Kooter | trend/cultureel
boerenfamilie
Het familie-aspect is de voornaamste reden dat
boeren boer zijn. Als hun ouders een ander beroep
hadden waren ze waarschijnlijk niet boer geweest!
Interview Froukje Kooter | state/agrarisch
uitbreiding kringloop met consument
Kringlopen sluiten wordt de norm. Fosfaat in de
grond is eindig. Om voedsel te kunnen blijven
produceren zal de consument in de toekomst
deel uitmaken van de kringloop. Fosfaat (die zich
bindt aan eiwit in melk en vlees) moet dan via
uitwerpselen van de mens weer terugvloeien in het
land.
Interview Klaas Jan van Calker | ontwikkeling/
agrarisch
kennis verbreding
Natuurinclusieve en circulaire landbouw vergt
bredere kennis van verschillende velden. Niet
iedere boer heeft deze kennis (nog).
Interview Klaas Jan van Calker | trend/agrarisch
nut van dieren in kringloop
dieren zijn efficiënte afval- en reststroom
verwerkers
Interview Klaas Jan van Calker | principe/agrarisch
stem van de grond
Elk type grond heeft zijn eigen gewas-voorkeur.
Interview Klaas Jan van Calker | state/ecologisch

het roer gaat niet zo maar om
De boer is boer bij gratie van zijn familie. Zij zijn
financieel aan elkaar verbonden en historisch
(genen van de koeien), via overdracht van kennis
en via het sociale netwerk, de community.
Interview Bas de Groot | state/agrarisch

bodem verarming
De bodem is razendsnel aan het verarmen. Voor
1900 hadden we een organische stof gehalte van
gemiddeld 8%, nu zitten we op 1%.
(RS project: Mest) Bas de Groot | ontwikkeling/
ecologisch

verantwoordelijk voor de grond
Boeren voelen zich verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de grond omdat ze hem nalaten aan
nieuwe generaties (vaak de kinderen). “Grond heeft
altijd een opvolger, alleen je kent niet altijd z’n
naam.”
Interview Hans Huijbers | principe/sociaal

afval wordt duurder
Het wordt steeds duurder voor boeren om van hun
afval af te komen.
(RS project: Mest) Arnoud Passenier | ontwikkeling/
economisch

klaver voor stikstof
Klaver is de basis van de biologische landbouw.
Omdat ze op een natuurlijke manier stikstof bindt
uit de lucht, is kunstmest overbodig en groeit het
gras goed.
principe/agrarisch
biodiversiteit als graadmeter voor de kwaliteit
van de natuur
De flora en fauna van een gebied zijn sterk
afhankelijk van een goede kwaliteit water, bodem
en lucht, waardoor biodiversiteit een breed
gebruikte en betrouwbare indicator is als het
gaat om de algehele kwaliteit van de natuur. (Stel
bijvoorbeeld dat er door landbouw te veel stikstof
in het water komt, dan zal dat direct leiden tot een
lagere biodiversiteit.)
Boersma, H. (2016) | principe/ecologisch
de romantiek herleefd
Uit een ongemak dat veel westerlingen voelen met
de moderne samenleving herleefd de romantiek
waarbij waarden als authenticiteit, intuïtie en
individualiteit de boventoon voeren.
Boersma, H. (2016) | trend/filosofisch
steeds meer toe naar precisiebemesting
Mest van zodanige specificaties aanleveren dat
het precies doet wat de wortel van de plant nodig
heeft en waarbij zo min mogelijk emissies zijn
naar grond, water en lucht.
(RS project: Mest) Arnoud Passenier | ontwikkeling/
agrarisch

totaal effect
Voor milieueffecten moet je niet naar stukjes
kijken maar naar het geheel. Als je alleen
naar methaanuitstoot kijkt zijn koeien enorm
milieuverontreinigende wezens, maar op andere
plekken kun je dat weer compenseren.
(RS project: Mest) Willem en Ernst van der Schans |
principe/ecologisch
groei biologisch
Het aantal biologische en alternatieve boeren
groeit licht (is nu 3,5 - 4% van de totale productie).
(RS project: Mest) Hans Huijbers | ontwikkeling/
agrarisch
afhankelijk van seizoenen
Een boer leeft letterlijk met de seizoenen, met het
klimaat; met het licht, het droge en het natte, en
moet daar continu zijn systeem op aanpassen.
(RS project: Mest) Hans Huijbers | principe/
ecologisch
CLUSTER 5
groeiende kloof tussen een ongezond en gezonde
leefstijl
kloof tussen arm en rijk
Het is een luxe om na te denken over gezond
voedsel en milieuproblemen. Pas als je van alle
andere dingen in de Maslov- piramide bent
verzekerd, kun je daarover gaan nadenken.
Rijkere hoogopgeleiden mensen kunnen het zich
permitteren om biologisch en gezond voedsel
te kopen, maar armere mensen kopen zoveel
mogelijk caloriën voor zo weinig mogelijk geld.

Marketing speelt hier op in: in achterstandswijken
is er veel meer reclame voor junkfood.
(RS project: Brood) Interview Jaap Seidell |
ontwikkeling/economisch
gedragsverandering van de massa is moeilijk
Er zijn bewegingen die ervoor willen zorgen dat
ook de mainstream hier meer aandacht voor
gaat krijgen, ook door het op de politieke agenda
te zetten. Dit zal gebeuren in de toekomst,
maar gedragsverandering van de massa is
lastig. De meeste mensen zijn niet bezig met
milieuverontreiniging, voedselverspilling en
plofkippen.
(RS project: Brood) Interview Jaap Seidell | principe/
psychologisch
lager sociaal is vaak ongezonder dan hoog
sociaal
Ongezond gedrag zie je met name bij de lagere
sociale klassen.
Interview Emel Bicer | state/zorg
de illusie van maakbaarheid
Mensen uit de lagere sociale klassen leggen de
oorzaak van hun klachten gemakkelijker buiten
zichzelf en zoeken de oorzaak niet snel in een
dieet of leefstijl.
Interview Emel Bicer | trend/zorg
ouders zijn niet te sturen
Het dieet of gewicht van kinderen is bij ouders een
gevoelig onderwerp. Ouders komen vaak met een
excuus: dat heeft iedereen bij ons in de familie.
Bovendien zijn kinderen niet altijd in beeld bij de
huisarts.
Interview Emel Bicer | principe/psychologisch
de obese samenleving
Ongeveer de helft van de Nederlanders is te dik.
Interview Emel Bicer | ontwikkeling/ demografisch
gezondheid en overgewicht staan niet hoog op de
agenda
Bij de Gemeente Deventer is er een
gezondheidsnota maar daar zijn geen budgetten
aan gekoppeld.
Interview Loes Aarnink | state/zorg

gevoelig onderwerp
Gezondheid en gezond eten is en blijft een moeilijk
onderwerp. Mensen voelen zich al snel betutteld of
aangevallen.
Interview Loes Aarnink | principe/psychologisch
indirect effect
De gevolgen van een gezonde leefstijl of gezonde
voeding zijn niet direct. Waardoor het moeilijk
is voor mensen om het effect te zien van hun
gedragsverandering en het makkelijker is om te
vervallen in oude patronen.
Interview Loes Aarnink | principe/psychologisch
vergroting van de kloof
De kloof tussen laagopgeleide, ongezonde mensen
en hoogopgeleide, gezonde mensen wordt groter.
Deze hoogopgeleide mensen kunnen makkelijker
betalen voor meer en betere zorg en leven langer
en langer in gezondheid.
Interview Loes Aarnink | ontwikkeling/demografisch
culinair onbekwaam
Er groeit een hele generatie op die niet weet hoe
ze moeten koken. Daar spelen supermarkten,
producenten en media op in met recepten en
kookprogramma’s.
Interview Hans Kok | trend/gastronomisch
stemming beïnvloedt (on)gezonde voedselkeuze
In een positieve stemming zijn we in staat om
vooruit te kijken en kiezen we voor gezond voedsel
met positieve gevolgen op lange termijn. Bij een
negatieve stemming richten we ons op de nabije
toekomst en kiezen we sneller voor ongezond
voedsel (suiker/vet) om uit de negatieve stemming
te komen.
Gardner, M.P. et al (2014) | principe/psychologisch
toename gezond etende ouderen
Ouderen eten gezonder dan jongeren. Wegens
vergrijzing neemt het percentage ouderen in de
bevolking toe. Volgens ING neemt het potentieel
aan gezond etende ouderen toe van ruim 2,2
miljoen nu naar 2,5 miljoen in 2020.
ING Economisch Bureau (2015) | ontwikkeling/
demografischs

oorzaak gevolg?
Mensen uit de lagere sociale klassen leggen de
oorzaak van hun klachten gemakkelijker buiten
zichzelf en zoeken de oorzaak niet snel in een
dieet of leefstijl.
Interview Emel Bicer | state/zorg
CLUSTER 6
eten blijft een sociale aangelegenheid
eten verbindt
Er is een blijvende menselijke behoefte aan
verbinding en betekenis
Werkatelier 1 | state/sociaal
sociaal effect
Eten blijft in de toekomst zijn sociale effect
behouden.
Werkatelier 1 | state/sociaal
toenemende eenzaamheid
Eenzaamheid neemt toe door de ouder wordende
mens. Steeds meer 1-persoonshuishoudens.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/demografisch
voedsel diversivisering
Vraag naar voedsel-diversiteit neemt toe vanuit
verschillende bevolkingsgroepen.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/ gastromonisch
meer culturen
Toestroom van bijvoorbeeld vluchtelingen zorgt
ervoor dat Nederland cultureel diverser wordt. Ook
neemt hiermee de diversiteit aan eetgewoontes
toe.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/cultureel
eten is sociaal
Toen we als herbivoren ‘verzamelden’ aten we
alleen en de gehele dag door. Sinds we zijn gaan
jagen is het verkrijgen van eten en het eten zelf
een sociaal evenement.
D.Morris, (2002), People Watching | principe/sociaal
sharing is caring
Eten is sociaal, we doen veel moeite om niet alleen
te eten.
D.Morris, (2002), People Watching | principe/sociaal

uitgebreid eten in het weekend
In het weekend speelt eten een andere rol dan
doordeweeks. Heeft eten doordeweeks een
functionele functie in het weekend krijgt het een
sociale functie. Uitgebreid koken, dineren en
natafelen wordt gezien als quality time. Aan de
tafel zit het gezin, familie of vrienden.
Interview Rob Benjamens | trend/cultureel

de infantiele consument
Consumenten denken veel te weten over voeding,
de samenstelling, de productie en verhalen. De
realiteit is dat ze slechts een fractie begrijpen, de
kennis die ze hebben komt voornamelijk voort uit
marketing.
(RS project: Brood) Interview Rob Benjamens |
trend/cultureel

CLUSTER 7
fysiek en moreel dichtbij

ik bepaal (voor jullie)
De greep op de voedselketen en voedselkeuze
vanuit de grote jongens blijft heel erg stevig. zij
dicteren smaak, vorm, wijze waarop geproduceerd
wordt.
Werkatelier 1 | state/economisch

wat de boer niet kent dat eet hij niet
Mensen zijn gewoontedieren. Wat ze niet
herkennen zullen ze niet zomaar in hun mond
stoppen. Wanneer we mensen willen verleiden een
nieuw product te proberen, helpt het als de vorm
lijkt op wat mensen al kennen.
Bijvoorbeeld: vleesvervangers die lijken op
hamburger of worstjes, bietenpizza’s en
courgettespaghetti.
(RS project: Brood) Interview Jaap Seidell | principe/
psychologisch
groeiende argwaan
Mensen stellen steeds meer vragen over bepaalde
producten, productiewijze of ingrediënten. De
afgelopen jaren is de argwaan van de consument
aangewakkerd. Door voedselschandalen en de
media.
Interview Hans Kok | trend/sociologisch
lokaal betekent verhaal
Lokale producten vallen op omdat je er veel
story-telling omheen kan doen. Opeens krijgt een
product een gezicht en een persoonlijk verhaal.
Interview Hans Kok | state/sociologisch
mensen worden kritischer op hun eten
Er is een groeiende behoefte aan pure, natuurlijke
en biologische producten. Mensen willen niet dat
er gerotzooid wordt met hun eten. E-nummers,
chemicaliën, suikers, zouten en soms zelf gluten
worden gevreesd. Deze angst wordt gevoed door
voedsel-schandalen, food-bloggers en nieuwe
diëten.
(RS project: Brood) Interview Rob Benjamens |
state/gastronomisch

zoektocht naar verbinding
Meer afstand tussen mens en dier/natuur. Afstand
tussen stad en land en aan de andere kant een
groep mensen die juist verbinding zoeken.
Werkatelier 1 | trend/cultureel
wat is nog te vertrouwen?
Mensen zijn wantrouwend tegenover de
betrouwbaarheid van labelinformatie op
(duurzame) producten.
(RS project: Mest) Interview Michiel Korthals |
trend/ cultureel
zien = geloven
Zichtbaarheid en controleerbaarheid op de
werkwijze van agrarische bedrijven vinden de
burgers belangrijk. Bij kleine bedrijven hebben
burgers nog wel het idee dat ze kunnen zien
wat er gebeurt. Deze bedrijven zijn vaak ook
toegankelijker. Grotere bedrijven daarentegen
worden gezien als ‘zakelijk, gesloten,
onpersoonlijk’.
(RS project: Mest) | state/cultureel
transparantie creëert vertrouwen
Boeren die transparant zijn over wat ze doen met
mest, die laten zien dat ze er niet mee rotzooien,
worden meer vertrouwd en krijgen meer ruimte.
(RS project: Mest) Interview Arnoud Passenier |
principe/psychologisch

het verhaal
Mensen hebben (steeds meer) behoefte aan echt
eten, met een echt (en geen PR) verhaal.
Werkatelier 1 | trend/psychologisch
Eco-bewust verpakt
Steeds meer merken maken de overstap naar ecobewuste verpakkingen.
Vakblad voedingsindustrie | ontwikkeling/retail
is een keurmerk wel te vertrouwen?
Mensen zijn wantrouwend tegenover de
betrouwbaarheid van labelinformatie op
(duurzame) producten.
(RS project: Mest) Michiel Korthals | trend/cultureel
zonder kennis toch een mening
Burgers hebben relatief weinig feitelijke kennis
van het landbouwproductieproces maar laten
zich gemakkelijk leiden door bepaalde beelden
en opvattingen die ze ergens opgepikt hebben.
Vervolgens blijken ze, met weinig of geen concrete
ervaringen, toch vrij gedetailleerde verhalen,
beelden en associaties naar voren te kunnen
brengen. Aldus wordt kennis flexibel ingezet om
meningen en opvattingen kracht bij te zetten.
(RS project: Mest) | state/sociaal
CLUSTER 8
een kleine maar groeiende groep eet klimaat
bewust
dé goede keuze is er niet
Wanneer het gaat om voeding, is het lastig voor
consumenten om een gegronde ‘goede’ keuze te
maken. Er zijn zoveel zaken waar we op moeten
letten, daar heeft een individu het
cognitieve vermogen helemaal niet voor.
Reframing Studio project | principe/psychologisch
meer verantwoord
Jarenlang was de Nederlandse boer een
producent van gewone grondstoffen. Nieuwe
boeren zetten in op een hele ander tak van sport:
ecologisch en ethisch verantwoord voedsel.
Veerman, D. (2019) | trend/agrarisch

eethiek
Mensen maken in toenemende mate ethische
voedselkeuzes.
Interview Klaas Jan van Calker | trend/
psychologisch
groeiende bevolking zet aan tot denken
Door bevolkingsgroei gaan mensen nadenken over
voedsel en anders eten. Minder vlees, meer noten
en groenten, meer uit de regio.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/ecologisch
tegen CO2
Dichterbij huis blijven i.p.v. ver weg. Meer groen.
Werkatelier 1 | trend/ecologisch
kleine groep
Je ‘hoort’ maar een klein deel van de consumenten.
Het ‘geluid’ is niet representatief voor het
gemiddelde.
Werkatelier 1 | state/sociologsich
een werelduitdaging
Het voer dat Nederlandse veeteelt consumeert
(met name soja) wordt geïmporteerd vanuit
Brazilië en Thailand. Om die reden staat de
hoeveelheid Nederlandse veeteelt in relatie met de
ontbossing in die landen.
Interview Michiel Korthals | principe/ecologisch
CLUSTER 9
medificatie van voedsel
heb ik dan iets verkeerd gegeten?
Steeds meer mensen zijn met voeding bezig met
betrekking tot hun klachten. Iedereen zoekt het
snel in voeding.
Interview Emel Bicer | trend/ zorg
gezond bezig zijn is hip
Gezond zijn en doen is een trend. Daar speelt
de markt op in. Er liggen geen snoepjes bij de
kassa maar mandarijnen en het aanbod aan
plantaardige melk is vertienvoudigd.
Interview Hans Kok | trend/gastronomisch
een pil is makkelijker dan een sinaasappel
Mensen kopen pillen, poedertjes, kuren en
drankjes om op een hele makkelijke manier

bepaalde voedingsstoffen binnen te krijgen.
Supplementen worden ingezet als een ‘quick
fix’ terwijl er aan het dieet niets verandert.
(Bijvoorbeeld de groeiende populariteit van
probiotica, voor iedere willekeurige doelgroep).
(RS project: Brood) Interview Jaap Seidell | trend/
gastronomisch
meer Ge-Hocus-Pocust
Mensen gaan steeds meer hun heil zoeken
in het alternatieve circuit. Bijvoorbeeld
kruidengeneeskunde en homeopathie. Daar heeft
een huisarts maar weinig grip op.
Interview Emel Bicer | trend/zorg
meer aandacht voor gezond
Meer aandacht voor gezondheid. Kritische houding
tegenover “ongezond” voedsel. De kennis tussen
voedsel en gezondheid neemt toe.
Werkatelier 1 | trend/gastronomisch
focus op gezondheid
Blijvend toenemende focus op gezondheid van het
individu.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/zorg
CLUSTER 10
herijking van de dierlijke eiwitten
vegan is HOT
Steeds meer mensen uit de hogere sociale klasse
gaan veganistisch of vegetarisch eten.
Interview Emel Bicer | trend/gastronomisch
AVG everyday
Aardappels, vlees en groente staat elke dag, bij de
Nederlandse gezinnen, op het menu. Als je vlees
daaruit weg haalt ontstaat er een gat wat je moet
invullen met een alternatief.
Interview Loes Aarnink | state/gastronomisch
vlees ongezond?
Ons gezondheidsperspectief is in verandering. Er
komen steeds meer geluiden dat een dieet van
meer plantaardig en minder dierlijk voedsel beter
voor onze gezondheid is. De nieuwe schijf van vijf
(2016) adviseert meer groenten en peulvruchten
en minder (rood) vlees.
Voedingscentrum (2016) | ontwikkeling/zorg

druk op dierlijke productie
Er zal meer druk liggen op dierlijke productie.
Vanwege onder andere bevolkingsgroei en lagere
efficiëntie t.o.v. plantaardige productie.
Interview Klaas Jan van Calker | state/agrarisch
rol van het dier in kringloop is blijvend
Een kringloop kan niet zonder dieren. In een
gezonde kringloop staat het dier ten dienste
van de kringloop. Dieren zijn efficiënte
reststroomverwerkers.
Interview Klaas Jan van Calker | principe/agrarisch
vervangers
Mensen eten steeds minder dierlijke producten.
Er worden alternatieven voor vlees gezocht (meer
plantaardig, vleesvervangers, etc).
Werkatelier 1 | ontwikkeling/gastronomisch
Nederland versus de wereld
De vleesconsumptie in Nederland neemt af en de
concurrentie met goedkope markten in OostEuropa en Azië toe (lage arbeidskosten), waardoor
het ankerpunt van de Nederlandse vleesindustrie
kleiner wordt. Dit zal zich de komende tien jaar
voortzetten.
Interview Michiel Korthals | ontwikkeling/
economisch
CLUSTER 11
de opkomst van de high-tech boeren
exportexportexport
Door toename welvaart en bevolkingsgroei gaan
juist méér mensen méér vlees eten. Tegengesteld!
Er komt juist meer op export gerichte landbouw.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/agrarisch
hoge productiviteit is goed
Hoge productiviteit wordt over het algemeen
gezien als een positieve eigenschap van een
(voedsel)productiesysteem.
Schuurbiers, M. et all (2017) | state/cultureel
vergrijzing en ontgroening
Terwijl we ouder worden en steeds gezonder zijn
komen er tegelijkertijd steeds minder kinderen
bij. We hebben straks een grote oude generatie en
maar een kleine generatie die de zorg voor deze

mensen zal moeten dragen.
Interview Emel Bicer | ontwikkeling/demografisch
miljoenen liters melk
De hoeveelheid melk die jaarlijks geproduceerd
wordt, is in de afgelopen honderd jaar
verzevenvoudigd. Iedere dag wordt hier bijna
veertig miljoen liter melk geproduceerd, waarvan
twee derde naar het buitenland gaat.
Versprille, H. (2018) | trend/agrarisch
geen pauze
Melken, verzorgen en verzuivelen gaat het hele
jaar door zonder pauze. Wanneer je stopt met
melken stopt een koe ook met melk geven.
Versprille, H. (2018) | state/agrarisch
melkrobot = tijd
Een op de vier melkveehouders heeft
een melkrobot. Hierdoor veranderen de
werkzaamheden van de boer aanzienlijk, ook zijn
de twee melkpieken op de dag verdwenen. Dit
geeft de boer tijd.
Versprille, H. (2018) | ontwikkeling/technologisch
altijd overproductie
Boeren produceren altijd over. Dit is gunstig voor
het individu, maar ongunstig voor de sector.
Interview Klaas Jan van Calker | state/agrarisch
2 koeien per hectare
In een veeteelt-systeem waarin dieren worden
gevoerd door het voer uit hun directe omgeving
kunnen ongeveer 2 koeien per hectare gehouden
worden.
Interview Michiel Korthals | principe/ecologisch
dik en dun
Het wordt steeds makkelijker om dunne en dikke
fractie te splitsen op het boerenerf.
Interview Arnoud Passenier | ontwikkeling/
technologisch
Ot en Sien
Drones en technologische ontwikkeling. Als
tegenreactie ontstaat er een verlangen naar Ot &
Sien.
Werkatelier 1 | trend/sociologisch

CLUSTER 12
transitie maak je samen
verantwoordelijkheid pakken
Burgers, bewoners, buurten nemen samen meer
verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving,
zorg, energie, buurt, landschap, geldsysteem,
vervoer en ook hun voedselvoorziening.
Werkatelier 1 | trend/sociologisch
gedeelde geschiedenis bindt
Gezamenlijke geschiedenis van bewoners leidt tot
saamhorigheid onderling. In de ‘Vijfhoek’ wordt de
geschiedenis opgebouwd waardoor saamhorigheid
zal toenemen.
Interview Joris Hendriks | principe/sociologisch
sterker naoberschap in lagere sociale klassen
Oude tradities zoals het naoberschap zijn sterker
in de achterstandswijken waar mensen voor hun
deur zitten en elkaar in de gaten houden.
Interview Emel Bicer | state/sociologisch
de boer heeft een positief imago
In de regio van Deventer staan boeren in een beter
daglicht dan in bijvoorbeeld de randstad. Dat komt
ook omdat boeren veel meer onder hen zijn > ze
zitten bij elkaar in de klas.
Interview Loes Aarnink | state/demografisch
voedsel (en dus de boer) is onmisbaar
Productie van voedsel wordt gezien als een
fundamenteel levensproces. De boer produceert
voedsel en draagt dus zinvol bij aan onze
maatschappij. De agrarische productiewaarde is
een belangrijke waarde van het platteland.
van der Ziel, T. (2006) | state/agrarisch
het kan beter samen
Steeds meer boeren staan open om samen te
werken met andere boeren. Hiermee kunnen ze
elkaar versterken en een grotere schaal creëren
(met aandacht voor de bodem). Als je er maar je
brood mee kan verdienen uiteindelijk!
Interview Froukje Kooter | trend/sociologisch
zelf kaas maken
Steeds meer boeren gaan zelf verwaarden. Dit zie
je nu voornamelijk terug in eigen kaasproductie.
Interview Froukje Kooter | trend/economisch

zonder een vrouw geen bedrijf
In het boerengezin heeft de man wel ideëen maar
de vrouw maakt uiteindelijk de keuze. De vrouw
is vaak het gezicht van het bedrijf en wil graag
goed contact met de omgeving behouden (want ze
brengt de kinderen naar school).
Interview Froukje Kooter | state/cultureel
boeren is onzeker
Boeren hebben nooit geleerd hoe ze zich
kwetsbaar moeten opstellen. De grilligheid van de
wetten en regels van de overheid maakt de boeren
bang en onzeker.
Interview Froukje Kooter | state/politiek
boer als flexibele ondernemer
Regelgeving omtrent voedselproductie verandert
frequenter. Dit vraagt flexibiliteit van de boer als
ondernemer. (Als een boer een stal neer zet is
dat nu vaak een investering voor 20 tot 30 jaar.)
Boeren zijn op deze manier nu niet wendbaar als
ondernemer.
Interview Froukje Kooter | ontwikkeling/economisch
edenzijdige interactie boer-burger
De boer is atlijd de verteller. Burgers komen langs
om te zien hoe het bij het boerenbedrijf gaat.
Boeren praten maar stellen nooit vragen aan
burgers.
Interview Froukje Kooter | state/sociaal
sprokkelinkomen
Verdienmodellen worden meer en meer bij elkaar
opgeteld om ‘uit te kunnen’ als boer (bijvoorbeeld:
inkomsten uit onderhoud van biodiversiteit, voorop
stellen van dierenwelzijn, zorgcombinatie, etc.).
Interview Klaas Jan van Calker | trend/economisch
samen doen
Er is steeds vaker sprake van een gezamenlijke
lokale aanpak. Boeren en waterschappen zijn
bijvoorbeeld steeds meer geneigd om het gesprek
aan te gaan om tot een gemeenschappelijke
aanpak te komen. En boerencoöperaties gaan
steeds meer gezamenlijk aanpakken.
Interview Arnoud Passenier | ontwikkeling/
organisatorisch

CLUSTER 13
welkom in het voedselparadijs
voedsel-overvloed
Blijvend groeiende beschikbaarheid/
bereikbaarheid van een veelheid aan eet- en
voedselmogelijkheden (bedenk het en het is er al)
Werkatelier 1 | ontwikkeling/gastronomisch
digitalisering
Supermarkt wordt digitaler. Dit maakt het
makkelijker om eten van overal te halen.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/technologisch
the world as a village
Local 4 global. De kleinste concepten zijn
mondiaal beschikbaar.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/sociologisch
sociale bubbels
(Sociale) media als internet, reclame, etc. vormt
ons beeld over voedsel. Dit creëert ook sociale
bubbels.
Werkatelier 1 | ontwikkeling/sociaal
doe mij maar bewerkt
Veel mensen zijn gewend aan bewerkt vlees
(boomstammetjes, slavinken, etc.) met veel
verzadigd vet, zout en suiker.
Interview Loes Aarnink | state/gastronomisch
multi-channel
Boodschappen doen mensen in de toekomst
on- en offline. In het weekend gaan ze uitgebreid
boodschappen doen en door de weeks laten ze de
boodschappen thuis bezorgen.
Interview Hans Kok | trend/gastronomisch
groei in stromen
Door internetverkoop zal de verscheidenheid aan
zuivelstromen groter worden.
Interview Klaas Jan van Calker | ontwikkeling/
economisch
food theaters
Supermarkten verleggen hun focus steeds meer
van het verkopen van gemak naar het verkopen
van beleving. Proeven, voelen en ruiken wordt
belangrijker dan kopen.
Interview Hans Kok | ontwikkeling/organisatie

webshoppen 2.0
Online boodschappen doen heeft de afgelopen
jaren een enorm vlucht genomen. Nieuwe
technologie zorgt ervoor dat deze dienst steeds
gebruiksvriendelijker en persoonlijker wordt.
Amazon experimenteert met drones. Wanneer er
online steeds meer wordt ingezet op gemak, zal er
offline ingezet worden op beleving.
Interview Hans Kok | trend/technologisch
geanticipeerde spijt
Bij een te veel aan keuzes nemen mensen
liever geen keuze, omdat ze bang zijn anders de
verkeerde keuze te maken.
principe/psychologisch
vers is terug van weggeweest
Binnen de retail krijgt vers-bereiding (opnieuw)
een centrale rol. Van sap-machines tot Sushistations. Proeven, ruiken en voelen wordt de
komende jaren belangrijker.
Interview Rob Benjamens | ontwikkeling/
organisatie
blurring
De trend van branchevervaging, waarbij retail
bijvoorbeeld gecombineerd wordt met horeca, een
bar, flexwerk plekken, of een conceptstore.
Interview Hans Kok | trend/retail
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