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HET MAGAZINE

Beste lezer,
In dit magazine willen we je uitdagen na te denken over hoe de toekomst er uit zou
kunnen zien. We hebben in 2020 verschillende start-ups geïnterviewd die dienen als
inspiratie voor een business magazine, uitgegeven in 2030. Hoe zien (start-up)
bedrijven er uit in 2030? Wat verandert er en wat moet er nog veranderd worden in
de water-, voedsel- en energie-industrieën tot en met 2030? Welke rol speelt
duurzaamheid hier in? Eten mensen nog steeds vlees in 2030? En hoe veerkrachtig
zijn bedrijven uit 2030 in crisissituaties? We nodigen je uit om ons NEXT-US
Business Magazine 2030 te lezen en samen met ons de discussie aan te gaan over
hoe de ideale toekomst eruit ziet en hoe we deze samen zouden kunnen bereiken.
Dit magazine is gemaakt door drie masterstudenten aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam als onderdeel van het Consortium project. Dit project heeft samengewerkt
met Provincie Zuid-Holland en gaat over de Water, Voedsel en Energie-Nexus. Het
Consortium is de naam van het honoursprogramma van de Erasmus Universiteit en
instituties zoals Provincie Zuid-Holland. De Water, Voedsel, en Energie-Nexus is
ontwikkeld door de Provincie Zuid-Holland om verschillende organisaties, bedrijven,
instituten en overheden te laten nadenken over de toekomst van de water-, voedselen energie-industrieën in Nederland.
Als je de bladzijde omslaat bevind je je in 2030. Ben je er klaar voor?
Met vriendelijke groet,
Milena Eickhoff, Ellis de Graaf, Céline Sutorius
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SEEWEED
BURGER
Surprisingly

good

Bron: Oliver Sjöström via pexels.com

Taste the seacrets
of Seeweed Burger!

I N T R O D U C T I E
DE MENS HEEFT EEN CRISIS NODIG OM TE VERANDEREN

Bron: Canva.com

“Mama, Mama, gaan we vanavond bij de Seaweed Burger eten?” riep mijn
dochter. Mijn dochter, 7 jaar oud groeit op in een tijd waarin vlees een no-go is
(tenzij biologisch of gekweekt), insecten en zeewier in onze dagelijkse
maaltijden zitten en duurzaamheid in alle facetten van de samenleving wordt
nagestreefd. De vergelijking met mijzelf rond dezelfde leeftijd kon niet
opvallender zijn. Het liefst ging ik langs de McDrive, een niet dier- of
milieuvriendelijke vleesburger eten in mijn vaders oude vervuilende auto,
draaiend op benzine.
Hoewel ik nostalgisch terugkijk op mijn kindertijd, is het maar goed dat de
wereld veranderd is. Met de coronacrisis en de droge zomers van 2020 tot 2025,
hebben we een turbulente tijd achter de rug. De creativiteit en het
aanpassingsvermogen dat we nodig hadden ten tijde van de crises, hebben
ervoor gezorgd dat Nederland zich heeft getransformeerd tot een broedplaats
van duurzame ondernemingen. De nood was hoog en één ding is zeker: Waar 10
jaar geleden economische groei op de eerste plek stond is dat nu vervangen
door sociale en duurzame verantwoordelijkheid. Vooruitstrevende bedrijven
richten zich op het verbeteren van de wereld en daar zijn we trots op!
In deze editie willen we Nederlandse bedrijven laten schitteren. Bedrijven als
Natuurboerderij Eytemaheert, GroenCollect, SOLHO, Plantgenic, The New Green
en de Seaweed System worden uitgelicht. Hoewel hun bedrijfsculturen en
producten als alledaags worden gezien, zag hun branche er 10 jaar geleden heel
anders uit. Wij dagen u uit om tijdens het lezen een stapje terug te doen in de
tijd en stil te staan bij hoe de wereld er vandaag de dag uitziet in vergelijking
met vroeger. Met een diepte artikel over het watertekort 2025, uitleg over
nieuwe soorten landbouw en duurzame energie, hopen wij u te inspireren om nog
meer duurzame projecten te starten die bijdragen aan een betere wereld voor
mens en natuur.
Veel leesplezier, Eindredactie
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I N H O U D
VIJF DROGE ZOMERS

HET WATERTEKORT VAN 2025
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We blikken terug op het zoetwatertekort
van de zomer van 2025, die een crisis maar
ook saamhorigheid en een besef van
klimaatverandering aanwakkerde.
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QUOTES UIT 2020

WAREN WE KLAAR VOOR DE
TOEKOMST?

We hebben verschillende interviews gehouden in
2020 met start-ups binnen de water-, voedsel- en
energie-industrieën om te kunnen zien hoe zij de
toekomst zien, hoe ver we al gekomen zijn en wat
er nog moet gebeuren.

TWEE BOERDERIJEN UITGELICHT

DE BOERDERIJEN VAN DE
TOEKOMST

20

De droogte heeft een grote invloed gehad
op boerenbedrijven. Welke bedrijven
hebben het overleefd en hoe hebben ze
dit voor elkaar gekregen?

6

I N H O U D
MODERN ETEN

TWEE INNOVATIEVE RESTAURANTS
UITGELICHT

30

Twee vooruitstrevende, succesvolle restaurants op
duurzaam én culinair gebied worden in de
spotlight gezet.

EEN NIEUW LEVEL VAN CICULARITEIT

38

CIRCULARITEIT IN HUIS
Door circulair te denken, kunnen we de
wereld verbeteren. Laten we circulair denken
tot een nieuw niveau verheffen.

Bron: Jatuphon Buraphon via pexels.com
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HET WATERTEKORT VAN 2025
We blikken terug op het watertekort van de zomer van 2025, die een crisis maar
ook saamhorigheid en een besef van klimaatverandering aanwakkerde. Dit doen
we aan de hand van drie vragen. Wat waren de oorzaken van het
zoetwatertekort? Wat gebeurde er tijdens de ramp van 2025? En wat waren de
gevolgen van de droogtes op de Nederlandse samenleving?
Droogte en vervuiling
Het watertekort van 2025 kwam niet uit het niets. De mensheid heeft door eigen
toedoen de aarde uitgeput. Het gevolg? Klimaatverandering. Dit uit zich in
Nederland in extreem droge zomers, natte winters en verzilting van het land
door een stijgende zeespiegel. Tel daarbij de ernstige bodemvervuiling en
vervuiling van waterbronnen als de Maas en de Rijn op, waardoor het vanaf
2020 steeds moeilijker werd om schoon drinkwater te genereren. Ook al waren
deze gevolgen al lange tijd bekend, er werden geen harde maatregelen getroffen
om het drinkwater van Nederlanders te beschermen.
Tot in 2025 de vijfde
achtereenvolgende droge zomer plaatsvond. De eerste vier droge zomers
konden opgevangen worden door drinkwaterbedrijven. Grondwaterbronnen die
door
droogte
te
weinig
water
gaven,
werden
aangevuld
met
nood
watervoorraden en natuurlijk waren de rivieren er nog. Er kwamen strenge
regels waardoor men zuiniger moest omgaan met water. Een verbod op het
sproeien van de tuin of auto, de wc zo min mogelijk doorspoelen en 2 minuten
douchen per persoon zouden voldoende zijn om die vijfde zomer door te komen.
De landbouw en glastuinbouw werden verzocht om zoveel mogelijk eigen
opgevangen water te gebruiken voor hun werkzaamheden.
Helaas waren de
nood watervoorraden vrijwel uitgeput toen er op 11 mei 2025 een ramp
plaatsvond. De giftige stof GenZ belandde door de industrie in de Maas
waardoor deze zoetwaterbron volledig wegviel. De noodvoorraden waren niet
genoeg om men volledig van water te voorzien en zo kwam er een stop op water
uit de kraan voor 4 miljoen mensen in Zeeland en Zuid-Holland.

Grondwater zorgde in
2025 voor 50% van het
kraanwater

Bron: Steve Johnson via pexels.com
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LOT, DIRECTEUR VAN BONAGUA, EEN VAN DE
GROOTSTE DRINKWATERBEDRIJVEN
REAGEERT:

Bron: Christina Morello via pexels.com

“Ik heb de verandering zien gebeuren. Al in 2017
trokken wij als drinkwaterbedrijf aan de bel. De
kwaliteit van grondwater was zo slecht door
chemicaliën, mest en medicijnresten dat we pleitten
voor strengere regels omtrent vervuiling van
drinkwater. Zeker omdat het lang duurt voordat de
vervuiling van grondwaterbronnen volledig verdwenen
is. Grondwater zorgde in 2025 voor 50% van het
kraanwater, dus als dit kwalitatief niet goed was,
zorgde dit voor grote problemen. Daarbij veroorzaakte
verzilting dat steeds minder drinkwaterbronnen
beschikbaar waren. Toen op 11 mei 2025 de sensoren
in de waterleidingen allemaal af gingen wisten we dat
het helemaal mis was… Het bleek dat de giftige stof
GenZ was in het water geraakt.”
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GEEN KRAANWATER: FLESSEN
WATER ALS ALTERNATIEF
Gedupeerden trokken massaal naar
supermarkten om water in te slaan. De
supermarkten konden natuurlijk niet
voldoen aan de vraag waardoor de
schappen telkens snel leeg raakten.
De overheid greep in en er werd een
maximale waterhoeveelheid ingesteld
die men per persoon mocht kopen. Per
persoon was dit 3 liter per dag. Bij de
kassa werd een foto van het gezin of
de identiteitskaarten van gezinsleden
gevraagd om zo hamstergedrag te
beperken. Opmerkelijk was dat er niet
massaal gefraudeerd werd maar er
een gevoel van saamhorigheid en
solidariteit heerste. De aanvoer van
flessen
water
verbeterde
toen
buitenlandse bedrijven hun leveringen
naar Nederland op voerden.
Gedupeerden
die
niet
afhankelijk
waren van hun woonplaats trokken
naar andere delen in het land. Zo
trokken onafhankelijke volwassenen in
bij
familie
buiten
de
getroffen
gebieden en gingen studenten vaak
terug naar hun ouders die elders in
het land woonden voor meer comfort.
Ouderen
en
zwakkeren
werden
ondergebracht in andere provincies.
Een groot deel van de gedupeerden
was
wel
afhankelijk
van
hun
woonplaats. Met name boeren en
glastuinbouwers leden zwaar onder de
droogte en het watertekort. Oogsten
mislukten omdat de prioriteit van
water bij drinkwater lag en niet bij
water voor de industrie. Opmerkelijk
was dat boeren en glastuinbouwers
die in zelfvoorziening van zoetwater
hadden geïnvesteerd minder harde
klappen kregen.
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Ook werd er een overheidsregeling
getroffen voor boerderijen die de
natuur zo min mogelijk belasten. Zij
hadden als eerste ondernemers recht
op water.
Daarnaast werden er per gemeente
waterpunten
gecreëerd.
In
samenwerking met het Rode Kruis,
buitenlandse hulporganisaties en de
overheid
werd
hier
gratis
water
uitgedeeld. Dit was bedoeld voor
mensen die het echt hard nodig
hadden. Mensen met een laag of geen
inkomen
kwamen
hiervoor
in
aanmerking.
Zo waren er ondernemers die met
behulp
van
de
kreekrug
infiltratietechniek genoeg water uit
de winter ter beschikking hadden om
zo toch hun gewassen te kunnen
beregenen. Met deze techniek kan een
zoetwaterbel
in
een
zoutwater
omgeving extra opslag voor zoetwater
genereren.
Vaak
waren
meerdere
boeren of glastuinbouwers betrokken
bij de investeringen in dit soort
technieken waardoor zij allen genoten
van
de
extra
wateropslag.
Ook
ondernemers die geïnvesteerd hadden
in technieken zoals het aanleggen van
buffers, extra stuwen, freshmakers of
aquifer storage and recovery hadden
minder last van de droogte.

LOT
“Een crisis zoals in 2025, willen we nooit meer meemaken.
Daarom zijn wij nu in een grootschalig project gedoken samen
met een aantal universiteiten om ons helemaal te richten op
het verkrijgen van water uit andere duurzamere bronnen. Zo
hebben wij nu een techniek beschikbaar die van zoutwater,
zoetwater kan maken met behulp van zonnepanelen, zodat in
tijden van droogte we zelfs de zee als drinkwaterbron kunnen
gebruiken! En laat daar nou 99% van al het water van de
aarde in zitten. Ook kunnen we op steeds grotere schaal,
water filteren uit de lucht. Op deze manier creëren we nieuwe
drinkwaterbronnen. Veerkracht en flexibiliteit zijn
kernwaarden geworden binnen onze bedrijfscultuur ”.

moc.slexep aiv hctiveliknaT aniloP :norB

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING
Verschillende gevolgen waren voelbaar
in Nederland. De oogsten van de boeren
daalden in 2025 met 26% vanwege de
droogte. De Nederlandse economie, die
grotendeels afhankelijk is van de
voedselindustrie, werd hierdoor hard
geraakt. Daarbij draaide de
voedselimport niet op volle toeren als
gevolg van de coronacrisis, waardoor
de voedselprijs steeg. Daarnaast werd
duidelijk dat de energievoorziening in
Nederland afhankelijk was van water.
Eerder werd geïnvesteerd in
aquathermie en geothermie. Dit zijn
methodes om zelfstandig en duurzaam
energie op te wekken. Beiden methodes
genereren energie uit water.
Geothermie bleek veerkrachtiger te zijn
dan aquathermie, omdat deze
productiemethode water van kilometers
onder de grond gebruikt, waardoor dit
water minder door de droogte aangetast
werd. Aquathermie gebruikt
oppervlaktewater waardoor deze
methode door de droogte werd belaagd.
Ook de elektriciteitscentrales waren
afhankelijk van koelwater uit rivieren
waardoor zij slechts op 10% van hun
capaciteit draaiden en
leveringszekerheid niet gegarandeerd
was.
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De droogtes hebben crisis veroorzaakt
en een teruggang in de Nederlandse
economie
maar
ook
als
stimulans
gediend voor de hele samenleving om
zich
op
innovatie,
duurzaamheid,
zelfredzaamheid
en
veerkracht
te
richten. Vandaag de dag putten we de
aarde minder uit en zijn wij ons bewust
en dankbaar voor wat de aarde ons
biedt. In die zin heeft het watertekort
nieuwe kennis en inzichten gebracht!

MARNIX, EIGENAAR VAN
BUENOTOMATO:

"In 2020 heb ik geïnvesteerd in
aquathermie zodat ik geen
aardgas meer nodig had als
energiebron voor mijn kassen. Ik
dacht mezelf te verzekeren van
duurzame energie, maar wat
bleek: tijdens de droogtes kwam
dit systeem onder druk te staan.
Nu zet ik in op meerdere
duurzame energiebronnen en kan
ik zowel aquathermie als
bijvoorbeeld een biomassaketel
gebruiken. Ik ga nooit meer
afhankelijk zijn van één
energieopwekker!"

moc.slexep aiv arhsiM varuoS :norB

moc.slexep aiv slexuaf :norB

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING
Er moest nu echt iets veranderen.
Klimaatverandering
veroorzaakte
heftige droogte in de zomers. Vervuiling
ontnam
drinkwaterbronnen.
Beide
problemen waren veroorzaakt door de
mens.
Het
watertekort
gaf
de
afhankelijkheid van de aarde goed
weer. Dit besef wakkerde een omslag
in de maatschappij aan. Nederland zou
beter
ingespeeld
moeten
zijn
op
onverwachte situaties. Duurzaamheid
en
veerkracht
zouden
vanaf
nu
topprioriteit worden in de politiek.
Als
stimulans
ontvingen
bedrijven
die
bijdroegen aan een circulaire economie
en inzetten op duurzame innovaties
subsidies van de overheid. Ook werden
allerlei verschillende projecten gestart,
met
investeringen
van
grote
Nederlandse bedrijven en miljonairs om
nieuwe,
duurzame
wateren
energiebronnen te vinden. Op basis- en
middelbare scholen werden de vakken
‘Toekomstleer’ en ‘Duurzaamheid in
Huis’ een verplichting. Zo werd van
jongs af aan geleerd hoe bepaalde
keuzes een invloed hebben op de
toekomst en hoe bepaalde dagelijkse
gewoonten het milieu zo min mogelijk
belasten.
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Bron: Daria Shevtsova via pexels.com

WAREN WE
KLAAR
VOOR DE
TOEKOMST?
QUOTES UIT 2020

Door het verleden te begrijpen kun
je anticiperen op de toekomst.
Hoe zag men de toekomst in
2020? Hier hebben wij ons in
verdiept. De gevolgen van
klimaatverandering op de
Nederlandse economie waren
tijdens de jaren 10 niet voelbaar:
de droogtes waren immers nog
niet geweest. Na de droogtes
realiseerden we dat het belangrijk
is om voorbereid te zijn op de
toekomst. Bedrijven moeten
veerkrachtig zijn om te kunnen
inspelen op verschillende
situaties. Maar hoe ben je als
bedrijf future-proof? We hebben
tien jaar geleden start-ups uit de
water-, voedsel- en energieindustrieën geïnterviewd over hoe
zij de toekomst voor zich zagen.
Klopten hun vooruitzichten en wat
kan vandaag de dag verbeterd
worden? Waren we in 2020
future-proof?

SOLHO
“In de volgende 10 jaar,
moet Nederland verschillende
acties ondernemen om het
aandeel in hernieuwbare
energie te vergroten om zo
op een lijn te staan met
andere Europese landen die
hier al een stuk verder in
zijn."
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Bron: Oleg Magni via pexels.com

In 2020 werd het duidelijk dat er
voor
een
duurzame
toekomst
veranderingen
zouden
moeten
plaatsvinden. Het Parijs akkoord,
het Europese duurzaamheidsbeleid
en
de
Nederlandse
jaarlijkse
development goals met als doel om
in 2050 energieneutraal te zijn,
werden in de opvolgende jaren niet
behaald.
De
bedreiging
van
klimaatverandering in Nederland
en daarbij het belang om hierop in
te
spelen,
leek
niet
te
zijn
doorgedrongen in de maatschappij.
Toch
gaven
inspirerende
ondernemers
en
voorlopers
in
duurzame technologie de moed
niet op. Zij demonstreerden hun
wilskracht
door
toch
op
een
duurzame manier te werk te gaan.

Bron: Akil Mazumder via pexels.com

PHILIP TROOST VAN GROENCOLLECT
“In de ideale wereld leven we spaarzamer
efficiënter dan dat op dit moment mogelijk is”

en

UPPRINTING FOOD
“Ik denk dat iedereen creatiever om moet gaan met
eten dat anders vaak wordt weggegooid”
PLANTGENIC
“Ik denk dat deze systeemveranderingen vaak
beginnen bij een omslag in denken en realiseren
dat lineaire processen veranderen in ciculaire
processen"
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Duurzaamheid en voorbereid zijn op de toekomst kunnen alleen behaald
worden als er een verandering in de lifestyle en mindset binnen alle
facetten van de maatschappij plaats zou vinden. In 2020 werd de mens
geconfronteerd met een crisis die impact had op de hele wereld. Tijdens de
Corona pandemie bleven mensen maandenlang thuis, werden sociale
contacten vermeden en zagen werkdagen er opeens heel anders uit. De
vrijheid van Nederlanders werd ingeperkt. De productie van fabrieken stond
voor weken stil en de solidariteit van landen werd op de proef gesteld. Veel
van deze veranderingen droegen bij aan een significante vermindering van
broeikasgassen. Hieruit bleek dat de mens wel degelijk in staat was om
klimaatverandering te bestrijden. Maar tegen welke prijs? Op persoonlijk
vlak, tijdens de eerste jaren na de crisis, genoten mensen van hun vrijheid en
waren zij er niet klaar voor om hun levensstijl aan te passen. Op politiek vlak,
kwam het protectionisme in steeds meer landen op. In plaats van het omarmen
van de verbeterde resultaten op het gebied van duurzaamheid door de
coronacrisis, kwamen er veel anti-duurzaamheidsbewegingen op. De wereld
was er nog niet klaar voor om tegen de volgende crisis te vechten.

SOLHO
“Wij geloven dat de komende
tijd duurzame
voedselvoorziening een van de
grootste uitdagingen van de
mensheid zal worden. [...] In
deze context, is het nodig om
duurzame en kost effectieve
methoden te vinden die de
voedselproductie verhogen”

NATUURBOERDERIJ
EYTEMAHEERT
“Wij verwachten dat in 2030
een aanzienlijk aantal boeren
een vergelijkbaar
boerenbedrijf zullen runnen,
specifiek in de omgevingen
rondom de Nederlandse
natuurgebieden. Hier is de
noodzaak het grootst om op
andere wijze te boeren”

MEAT4ALL
“In kunnen spelen op extreem weer [...] is steeds belangrijker en
iets waarin wij allemaal moeten kunnen inspelen”
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Toen vijf zomers lang droogte de
Nederlandse zomers (2020-2025)
teisterde, hakte dit in op de
economie.
De
bedrijven
die
veerkrachtig genoeg waren om in
te spelen op watertekort, door hun
eigen drinkwater te genereren of
andere
creatieve,
duurzame
oplossingen hadden, overleefden
deze
periode.
The
visies
van
creatieve
ondernemers
in
duurzaamheid
en
de
circulaire
economie
kregen
steeds
meer
steun
van
de
politiek
en
consumenten tijdens de droogtes

Bron: pixabay via pexels.com

PHILIP TROOST VAN GROENCOLLECT

“[D]us wensen we duurzame inzameling, lokale verwerking en
circulaire bedrijvigheid toe aan ieder dorp, stad of regio"
PLANTGENIC

“Wanneer we kijken naar ons bedrijf in 2030 dan zouden wij
constant aan het werk zijn met de nieuwste innovaties, samenwerken
met professors and in die zin, hopelijk al een aantal applicaties op
de markt hebben gebracht [...] om zo de natuur te laten integreren
in het dagelijks leven”
MEAT4ALL

“In 2030 zal Meat4All consumenten van over de hele wereld
voorzien van gezond, duurzaam, diervriendelijk en betaalbaar vlees
waardoor de broeikasgassen verminderen, de groeiende
wereldbevolking genoeg voedsel ter beschikking heeft en het
dierenleed verminderd wordt”
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Bron: Serpstat via pexels.com

De twintiger jaren hebben bewezen dat veerkracht en anticiperen op de
toekomst noodzakelijk zijn. We moeten verder dan een jaar of vijf in de
toekomst kijken. Wat is nou echt belangrijk en noodzakelijk? Bedenk voor jezelf
maar eens, zijn de visies van de ondernemers uit 2020 uitgekomen? Gebruiken
we nu meer hernieuwbare energie, opereren we efficiënt en creatief, zijn onze
bedrijven veerkrachtig, is onze gedachtegang veranderd van lineair naar
circulair, is de natuur geïntegreerd in ons dagelijks leven, werken we in een
globale gemeenschap om broeikasgassen te verminderen? We hebben onze
levensstijl zeker verbeterd in de afgelopen tien jaar, maar de visies en ideeën
van de ondernemers uit 2020 zijn nog steeds relevant. Er kan nog steeds veel
verbeterd worden.
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IS JOUW BEDRIJF
FUTURE-PROOF?

Bron: Adrien Olichon via pexels.com

B O E R D E R I J E N
V A N D E
T O E K O M S T
Het is duidelijk dat boerenbedrijven niet meer gerund kunnen worden als
vanouds. De Randstad is de dichtstbevolkte gebieden van Nederland en
moet hierdoor ook de meeste monden voeden. Er is een tweedeling in de
samenleving ontstaan nu de mogelijkheden om voedsel te verbouwen
zijn uitgebreid. Locatie, transparantie, maar ook kwaliteit van leven
voor vee en voordelen voor de natuur zijn belangrijke factoren die
meewegen in de keus van consumenten wat betreft hun voedsel.
Daarnaast is de transportafstand relevanter geworden, omdat door
klimaatverandering het risico ontstaat dat leveringen van ver weg niet
meer verzonden kunnen worden, door bijvoorbeeld overstromingen of
stormen in productiegebieden. We lichten twee soorten boerderijen uit:
de natuurboerderij en de verticale boerderij. Waarom hebben nou juist zíj
de droogtes doorstaan?
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Bron: Natuurboerderij Eytemaheert

De natuurboerderij
EEN BOERDERIJ VAN DE TOEKOMST

Bron: Jake Heinemann via pexels.com
Bron: Jake Heinemann

KEUS VOOR VERANDERING

Natuurboerderijen hebben het erg zwaar
gehad tijdens de droogteperiodes. Veel van
hen hebben deze tijd niet overleefd en zijn
failliet
gegaan.
Natuurboerderij
Groenehoeve
is
deze
periode
wel
doorgekomen en wij mochten een kijkje
nemen op de boerderij. Boer Mark vertelt
ons meer over hoe hij en zijn bedrijf deze
periode overleefd hebben, maar ook welke
aanpassingen
er
nodig
waren
om
de
droogtes door te komen.

Bron: Jake Heinemann

De natuurboerderij heeft aan
populariteit gewonnen in de
afgelopen decennia.
Consumenten hebben duidelijk
kenbaar gemaakt dat zij het erg
belangrijk vinden om te weten
waar hun voeding vandaan komt
en of dit op een natuurlijke en
duurzame manier is
geproduceerd. Daarnaast
ontvangen natuurboerderijen
subsidies van de overheid, wat
heeft gezorgd voor meer
productiemogelijkheden.
Moderne technieken bevorderen
het natuurlijke proces en helpen
het leven op de boerderij zo
duurzaam mogelijk te maken. De
boerderij heeft een vrijwel
gesloten kringloop op
bedrijfsniveau, waardoor weinig
producten van buiten nodig zijn.
Het inzicht in het belang hiervan
hebben de boeren verworven
tijdens de droogtes, toen het
duidelijk begon te worden dat zij
te veel afhankelijk zijn van het
waternet, maar ook van andere
bedrijven voor de voeding van de
dieren. Boer Mark maakte al in
2023 de keus om zo circulair
mogelijk te gaan werken,
waardoor hij de droogte van
2025 maar net doorkwam.
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Bron: Adrianna Calvo via pexels.com

Boer Mark kon goed rondkomen van de 25 koeien die hij op het land had
rondlopen. Daarnaast had hij een kleine moestuin waar zijn vrouw eten
verbouwde voor het gezin. Nadat ze bedacht hadden dat ze weerbaarder wilden
zijn, besloten ze het aantal dieren en de moestuin uit te breiden en te
investeren in verschillende verbeteringen.

“Voor 2023 focusten we
grotendeels op onze koeien. Zij
kunnen vrij rondlopen om de
boerderij. Er is een natuurlijke
bron waar ze kunnen drinken en
ze eten van de planten in de
natuur. Dit beheren we in
samenwerking met
Staatsbosbeheer. Vroeger was het
land in de winter niet altijd
begaanbaar voor de koeien. Het
was koud buiten en ze moesten op
stal. Voer voor in de winter
haalden we van andere
boerderijen.”

“Er was een toename zichtbaar in
de vraag naar vegetarisch eten,
maar er was ook een groep mensen
die ‘echt’ vlees wilden blijven eten,
en dus liever geen zuivervlees
kochten. Dit motiveerde ons om
meer koeien te gaan houden. We
wilden wel vasthouden aan onze
duurzame principes, omdat we
denken dat dit ook erg belangrijk is
voor een stabiele groei van ons
bedrijf. We hebben een aantal
focuspunten genomen die we
gebruikten als basis voor onze
plannen.”

NATUUR-INCLUSIEVE LANDBOUW
De focuspunten die boer Mark noemt houden in dat er vooral gekeken is naar
een efficiënte benutting van grondstoffen die anders verloren zouden gaan. Het
is van belang zuinig om te gaan met voeding, water en mest. Daarnaast werd
goed beheer van de bodem en daarmee de waterkwaliteit ontzettend belangrijk.
De boerderij draagt met natuur-inclusieve landbouw bij aan het herstel van de
biodiversiteit in het gebied rondom de boerderij, maar zorgt ook voor een
klimaatneutrale voedselproductie zonder de omgeving te belasten. Dit komt
doordat de dieren, ook voor 2023, al vrij in de zogenaamde boerennatuur
mochten grazen. Planten, weidevogels en andere wilde dieren komen voor in het
gebied waar de koeien leven, wat allemaal onderdeel uitmaakt van de kringloop
van het gebied. Bestuiving en bestrijding gebeuren geheel natuurlijk, met name
door insecten. Het vee bemest de grond, waardoor het vruchtbaarder en
gezonder wordt. Er zijn ook stukken land waar de dieren niet van eten, omdat
hier planten groeien die ze genoeg voeding bieden. Deze gebieden worden door
de boeren bijgehouden, waarna de planten gefermenteerd worden op de Bokashi
manier, waardoor er minder CO2 vrijkomt. De mest die hieruit voortkomt wordt
later weer gebruikt om het land te verrijken. Daarnaast hebben ze varkens
aangeschaft die de bodem loswoelen en daarmee de gezondheid van de bodem
bevorderen. Hierdoor stroomt overtollig water makkelijk weg. Al deze
maatregelen hebben geleid tot maximale productie met minimale input, omdat
natuur en voedselproductie in balans zijn.
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Vooral 2025 was een moeilijk jaar voor de
boerderij. De natuur kreeg elke zomer weer een
knal door de droogte. Hierdoor was er op een
gegeven moment nog weinig te eten voor de
dieren. Nadat het aantal dieren was uitgebreid
omdat de vraag naar gras gevoerd vlees
toenam bleek in 2025 dat de afhankelijkheid
van
water
een
groot
probleem
was.
De
natuurlijke
bron
droogde,
tegen
alle
verwachtingen
in,
snel
uit
door
de
verschillende droge zomers. Het regenbassin
dat geïnstalleerd was hielp wel even, maar op
een gegeven moment was ook die bron leeg. De
redding van de boerderij is de droogteregeling
van de overheid geweest. Zij stellen dat
veiligheid
en
natuur
als
belangrijkste
ontvangers worden gezien van water in tijden
van droogte. Natuurboerderijen vallen onder de
categorie natuur, omdat ze het land vrijwel niet
bewerken, zoals de intensieve landbouw dat
doet. Hierdoor kwam de Groenehoeve in
aanmerking voor het eerste water, waarmee het
gebied kon worden onderhouden. Als ze een
normaal landbouwbedrijf waren geweest was de
boerderij onder categorie 4 geschaard, welke
als een van de laatste groepen pas water zou
kunnen ontvangen. De ondersteuning van de
overheid heeft een grote bijdrage geleverd aan
de veerkracht van het bedrijf.

“In 2023 kwamen we tot
het inzicht dat we meer in
het land konden investeren,
om zo de productie van het
veevoer te verhogen. Vlak
voor de zomer oogsten we
extra grassen zodat we in
koude winters of tijdens
droogte extra voer aan de
koeien kunnen geven.
Tijdens de droge periodes
sterven ook altijd veel
wilde planten, waardoor de
natuurlijke voedselbron van
de koeien afneemt. Wij
hebben dan een voorraadje
om uit te putten.
Daarnaast, omdat er toen al
verschillende droge zomers
geweest waren, hebben we
een regenbassin aangelegd
waar we regenwater in
opvangen. Dit is een extra
watervoorziening waar we
uit zouden kunnen putten
mochten er nog meer droge
perioden aankomen. Wat
gebeurde.”
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“Wij denken dat we goed aansluiten
bij de wensen van consumenten
waardoor zij ons blijven steunen in
zware tijden. Onze producten zijn
van hoge kwaliteit, voor een
redelijke prijs. We hebben geen
duur productieproces, maar wel
dieren die vol van een fijn leven
hebben kunnen genieten. Hierdoor
is het vlees van hoge kwaliteit. Dit
is terug te zien in de prijs en zorgt
ervoor dat wij voort kunnen blijven
bestaan. We hebben een langer
productieproces dan andere soorten
boerderijen, omdat wij onze dieren
een natuurlijk, lang en volwaardig
leven geven. Daarnaast slachten we
ze alleen als alle delen van het te
slachten dier verkocht zijn. Dit
doen we via onze website of de app.
Ooit waren wij ook een boerderij
zoals we die kennen uit de
televisieprogramma’s van vroeger,
zoals Boer Zoekt Vrouw, grote
stallen, veel dieren. Daar moet ik
nu niet meer aan denken! Eigenlijk
ben ik nu niet alleen boer, maar ook
een beetje een herder. Wekelijks
trek ik er op uit om te kijken waar
de dieren zijn, of het goed met ze
gaat en om te kijken hoe het land
erbij ligt. De warmere
temperaturen maken het mogelijk
om vrijwel het hele jaar door
buiten te zijn met de dieren. Daar
houd ik van. Mijn vrouw heeft niet
zoveel met het op stap gaan met de
dieren. Zij is meer van de
technologie. Al denk ik dat als je je
dieren alleen maar via een
schermpje volgt, dat het boeren wel
z’n charme verliest. Het moet wel
duidelijk blijven dat je met levende
wezens te maken hebt, niet met
robots. Al is het wel ontzettend
handig om er via een app achter te
komen dat je koe zwanger is, dat
scheelt weer een onderzoekje,
haha!”

De natuurboeren hebben uitgebreid
geïnvesteerd in slimme technologieën.
Er
zijn
zonnepanelen
die
stroom
leveren aan de boerderij, maar ook bij
een overschot aan zon via het net
bijdragen aan de stroomvoorziening
elders in het land. Doordat de dieren
vrijwel altijd buiten zijn wordt er niet
zoveel stroom gebruikt als in de
boerderijen
zoals
die
er
vroeger
uitzagen. Daarnaast hebben de boeren
drones, om de dieren in de gaten te
kunnen houden, en zijn ze allemaal
gechipt zodat er via een app bekeken
kan worden hoe het met de dieren
gaat
en
waar
ze
zijn.
Door
technologische innovaties en motivatie
om de droogtes door te komen heeft
Natuurboerderij
Groenehoeve
bewezen
veerkrachtig
te
zijn,
waardoor de toekomst er voor hen
rooskleurig uitziet.
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De verticale boerderij
EEN BOERDERIJ VAN DE TOEKOMST

Boerderijen zijn al eeuwen oud, maar pas in de afgelopen jaren is de verticale
boerderij tot bloei gekomen. Juist door de droogte. We mochten langskomen bij
Cropware, een verticaal landbouw collectief. Waardoor konden zij deze doorstart
maken, en zo een plek in de markt veroveren? Door de almaar toenemende
bevolkingsgroei is het moeilijk om voedsel te verbouwen op de manier zoals
we het eeuwen deden: in de grond met behulp van veel zonlicht en water.
Hierbij ben je niet alleen afhankelijk van het weer, maar ook andere factoren
zoals bodemkwaliteit en insecten. De mens heeft daar niet altijd invloed op. Dit
werd ook duidelijk tijdens de afgelopen jaren. Cropware, een vastgoed
organisatie die kantoren verhuurde, is nu een verticale boerderij. We spraken
Alice over haar nieuwe bedrijf.

“Eerst zat ik in het vastgoed.
We verhuurden kantoorpanden
aan verschillende bedrijven.
De coronacrisis in 2020 en de
problemen op de huizenmarkt
belemmerden onze zaken. De
droogtes inspireerden ons om
eens een andere richting in te
denken. We hebben de naam
van ons bedrijf aangepast en
zijn ons gaan focussen op
landbouw, een compleet andere
markt maar wel eentje waar
veel winst in te behalen was,
vooral door de droogtes.”
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Met vertical farming is het mogelijk
om de hoogte in te gaan in plaats
van
de
breedte.
Flatgebouwen
kunnen op zo’n manier omgebouwd
worden
dat
er
op
meerdere
verdiepingen voedsel verbouwd kan
worden. Op deze manier kan voedsel
voor mensen in de stad dichtbij huis
geproduceerd
worden.
Daarnaast
hebben verticale boerderijen een
stuk minder oppervlakte nodig dan
traditionele boerderijen. Dit speelt
goed in op de trend van het eten van
lokaal gekweekt voedsel, omdat
boerderijen
midden
in
de
stad
geplaatst
kunnen
worden.
Deze
efficiënte productiemethode is van
belang,
vooral
door
de
grote
bevolkingsgroei.

De teeltwijze van het voedsel wordt
volledig beheerst. Dit betekent dat
de boeren niet meer afhankelijk zijn
van
het
weer,
ongedierte,
of
uitgeputte
bodems.
Cropware
verhuurt haar panden aan meerdere
start-ups,
die
allemaal
voedsel
produceren, en ondersteunen hen in
hun
groei.
Cropware
zorgt
voor
stroom,
water
en
andere
voorzieningen die van pas komen bij
het
verbouwen
van
voedsel.
Onderling delen de start-ups hun
kennis, waardoor optimale resultaten
kunnen worden behaald. Er is dan
ook geen sprake van concurrentie,
maar van een collectief. We spraken
enkele ondernemers die onderdeel
uitmaken van dit collectief.

GROENTE BOER H. VAN ZANTEN EN DOCHTERS

Bron: Daria Sevtsova via pexels.com

“Wij verbouwen binnen groenten en fruit,
in plaats van buiten of in kassen. Zonlicht
nabootsen kost helaas erg veel stroom en
eigenlijk hadden we daar geen geld voor.
In samenwerking Cropware en de bedrijven
in het pand hebben we geïnvesteerd in
nieuwe technologie van Plantgenic. Zij
hebben een manier ontwikkeld om energie
uit
planten
en
andere
organische
materialen op te wekken. We gebruiken
dus ons eigen product om stroom op te
wekken. Samen met de zonnepanelen zorgt
dit dat we voldoende stroom hebben voor
alle bedrijven binnen het pand. Je moet
elkaar een beetje helpen, vooral in zware
tijden.”

Bron: Pixabay via pexels.com
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SOEPMAKER STEPUPSOEP

“We wilden eerst voedsel verbouwen, maar via
Cropware ontdekten we dat we ook goed samen
kunnen werken met de andere bedrijven in het
pand. We maken onze soepen grotendeels met
de producten die we binnen het pand kunnen
krijgen, zoals gek uitziende groenten die niet
naar de supermarkt kunnen. We leveren aan
supermarkten om de hoek en het restaurant
onder in het pand. De restproducten die wij
overhouden gaan door naar de krekelboer. Zo
hebben we eigenlijk vrijwel geen distributie
meer nodig.”

Bron: Pixabay via pexels.com
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KREKERIJ KREEK

Bron: Egor Kamelev via pexels.com

“Wij verbouwen krekels, wat ideaal is voor een
verticale boerderij omdat krekels weinig grond
nodig hebben. We kopen voeding voor ze bij een
van de andere bedrijven in het pand: StepUpSoep.
Zij maken soep en daar krijgen we de
restproducten van, wat de krekels dan weer
opeten. Allemaal biologisch. Zo hebben zij minder
afval en krijgen wij voeding voor onze dieren. We
hebben ontzettend weinig ruimte nodig, omdat we
ons productieproces hebben kunnen optimaliseren.
Er zijn verschillende ruimten op onze verdieping
waar we krekels houden van verschillende
leeftijden. Met behulp van sensoren,
temperatuurregelaars en een app kunnen we het
klimaat zo instellen dat we de krekels in 1 ruimte
kunnen laten opgroeien en oogsten. Krekels leven
en groeien graag in warme temperaturen. We
oogsten ze door de ruimte te koelen, als ze hun
natuurlijke maximale leeftijd hebben bereikt,
waardoor ze in winterslaap gaan. Daarna
bevriezen we de ruimte en sterven ze door
onderkoeling. Daarna kunnen we ze verwerken tot
product. Dit scheelt veel mankracht dus we hebben
bijna geen kosten voor personeel.”

Cropware heeft inmiddels veel kunnen betekenen in de samenwerkingen tussen
de bedrijven. Er wordt ons uitgelegd dat dit nog best een uitdaging was, omdat
er veel water en energie nodig blijkt te zijn voor de productie van voedsel in een
flat. Er was genoeg kennis over constructies en gebouwen, dus een eerste stap
was het gebouw verduurzamen. Buiten wordt het warmer en droger, maar binnen
moet er genoeg water, stroom en een goed klimaat zijn. Isolatie is een heel
belangrijk onderwerp geweest, mede hierdoor is KREEK in staat de temperatuur
zo goed te regelen in de verschillende ruimtes. Daarnaast is de buitenkant van
het pand vervangen door zonnepanelen die verwerkt zitten in de muren en het
glas. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de zon, en kan daarmee
de stroom en temperatuur op peil gehouden worden. Naast de zonne-energie
wilden ze meer zekerheid wat betreft stroom, daarom zijn ze in zee gegaan met
Plantgenic.
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“Water in vertical farming wordt
een stuk duurzamer gebruikt dan
op traditionele boerderijen. Dit
is omdat er geen water verspild
wordt aan gewassen die rondom
de producten staan of er toevallig
tussendoor groeien. Daarnaast
sijpelt er niets in de grond. De
planten krijgen pas nieuw water
als ze het nodig hebben. Dit
kunnen we precies meten door
speciale sensoren in het gebouw
en helpen bij het bereiken van de
optimale productie.”

Droogtes zorgen af en toe voor stress binnen het collectief. Er wordt
spaarzaam omgegaan met water, maar als er geen water is kan het ook niet
gebruikt worden. Op het dak wordt regenwater opgevangen in speciale
bassins. Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe technologie die in staat is
water uit de lucht te filteren. Dit gebeurt in de luchtcirculatie van het gebouw,
waarna het water wat eruit gevangen wordt geleid wordt naar een ander
bassin in de kelder van het gebouw. Dit wordt bereikt door afwisseling te
creëren in tussen warm en kou. Het water gaat dan condenseren en valt in
druppels richting het bassin in de kelder. Om de wisseling van temperatuur te
regelen is extra stroom nodig. Hieruit blijkt wederom dat de balans tussen
water, energie en voedsel ontzettend belangrijk is.

Bron: Jatuphon Buraphon via pexels.com

“Water en energie zijn ontzettend belangrijk voor de productie van
ons voedsel. We hebben al jaren kunnen leren over circulair
verbouwen, maar innovatie op het gebied van energie en water leek
altijd een beetje achter te blijven. Terwijl al deze onderdelen écht
met elkaar verbonden zijn. Nu we met behulp van de energie van
planten water kunnen creëren uit de lucht is dat een grote stap. We
hebben het idee dat de samenwerkingen ons een stuk veerkrachtiger
hebben gemaakt en daarmee beter voorbereid op de toekomst!”
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TWEE INNOVATIEVE
RESTAURANTS UITGELICHT
Niets is fijner dan in een warme, welkome sfeer de hele avond
verrast te worden met de lekkerste duurzame gerechten. Het eten
smaakt heerlijk en wordt nog beter zodra je weet dat wat er op je
bord ligt op een ethische wijze is verkregen… Voor de droogtes
waren onderstaande restauranteigenaren al bezig met hun concept.
Hoe hebben zij zich weten te redden? 2 restaurants, 2 bijzondere
strategieën en 2 gerechten worden uitgelicht!
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Bron: Ella Olsson via pexels.com

1.THE NEW GREEN
The New Green is ontstaan vanuit het
bedrijf Seaweed System dat sinds 2015
bestaat. Dit bedrijf is gericht op het
kweken van zeewier en heeft een
ongekende groei doorgemaakt. Van een
kleine
onderneming
gericht
op
de
Nederlandse markt, zijn zij uitgegroeid
tot marktleider en verantwoordelijk voor
25%
van
de
mondiale
zeewier
productie. Zeewier heeft geen land,
zoetwater of mest nodig om te groeien
waardoor de droogtes van 2020-2025
een minimale impact hebben gehad op
de productie. Daarnaast neemt het
zeewier
CO2
op
en
zijn
de
zeeboerderijen een broedplaats voor
vissen, schaal- en schelpdieren. Het
product is zowel milieuvriendelijk als
voedzaam. Zeewier is namelijk een
bron
van
eiwitten,
mineralen
en
vitaminen. En daarbij is het gewoon
ontzettend lekker! Er zijn duizenden
verschillende
soorten
zeewier
beschikbaar,
waardoor
het
een
veelzijdig product is.
The New Green is de plek waar op een
culinaire
manier
geëxperimenteerd
wordt met zeewier.

Het restaurant is opgericht door
Laura (33) en haar vader Ton (68).
Laura werkte altijd in het restaurant
van haar vader in Scheveningen
totdat de coronacrisis uitbrak en
beiden thuis zonder werk kwamen te
zitten. In die tijd stuitte Laura op een
artikel over Seaweed System. Ze was
zo onder de indruk van de potentie
van zeewier dat ze op een idee
kwam. Wat als zij samen met haar
vader zeewier op de Nederlandse
culinaire kaart
zou
zetten?
Ze
besloot een brief naar Seaweed
System te sturen, met de vraag of dit
bedrijf met hen wilde samenwerken.
Tot haar verbazing stuurden zij een
enthousiaste reactie terug! Seaweed
System wilde hen zeewier aanleveren
en investeren in hun restaurant.
In 2021, na een verbouwing van het
oude restaurant van Ton, opende The
New Green. In het restaurant zou
geëxperimenteerd worden met het
zeewier van Seaweed System. Het
was een moeilijke tijd vooral door de
droogtes van 2020-2025. Gelukkig
konden Laura en Ton het hoofd
boven water houden door creatief en
flexibel in te spelen op de situatie.
Zeewier was zelfs ten tijde van
droogte beschikbaar. The New Green
gebruikte
de
lokaal
beschikbare
groentes om complete gerechten te
maken. Op het toppunt van de
droogte in 2025, besloten zij nadat
er geen water meer uit de kraan
kwam in Zuid-Holland, tijdelijk bij
familie in Amsterdam in te trekken.
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Vanaf dit nieuwe onderkomen in Amsterdam verkregen zij toch inkomsten door
gerechten in kleine oplagen te bezorgen bij consumenten in de buurt. Via sociale
media promootten zij hun zeewiergerechten en langzaamaan kregen zij steeds
meer aandacht.
Inmiddels zijn zij teruggekeerd naar hun onderkomen in Scheveningen waar ze de
heerlijkste zeewiergerechten serveren in stijl, op het strand. Hier krijg je niet de
standaard zeespaghetti die je koopt in de supermarkt of de wakame van de
Japanner. Onbekende soorten zeewier worden in gerechten verwerkt in allerlei
vormen en maten. Wat dacht je van Dulse, een zeewiersoort dat naar spek
smaakt? En wist je dat er zeewiersoorten zijn die iets weghebben van truffel of
kreeft? De seacrets van zeewier vind je bij The New Green!
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CHEF LAURA
De succesformule van The New Green is de combinatie van het
ingrediënt zeewier met de creativiteit en kwaliteit die wij
klanten bieden. Verrassende en seizoensgebonden gerechten met
onbekende soorten zeewier staan op het menu. Hiermee
proberen we zeewier in Nederland te promoten als een
voedzaam,
smaakvol
en
duurzaam
product.
Naast
de
samenwerking met leverancier Seaweed System, werken we veel
samen met lokale vissers en boeren. De droogtes hebben ervoor
gezorgd dat we creatieve gerechten creëren, die afhankelijk zijn
van steeds wisselende beschikbare producten. Onze kaart
verandert daarom regelmatig.
Na de droogtes groeide de
interesse onder consumenten voor producten die weinig impact
hebben op het milieu. Om dit bewustzijn nog meer te stimuleren
vermelden wij op de menukaart hoeveel milieu impact de
gerechten hebben. We vermelden de CO2 uitstoot en de
hoeveelheid water en energie die nodig zijn om het gerecht te
creëren.

LEUK FEITJE
De
kokkels
zijn
van
Nederlandse
bodem
en
worden alleen handmatig, op
kleine schaal en in de juiste
seizoenen verkregen. Zo
wordt
overbevissing
en
milieuschade tegengegaan.
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Zo proberen wij transparant en
eerlijk te zijn. Je zou misschien
denken dat dit een negatief effect
heeft op onze klanten, maar wij
krijgen er juist veel positieve
feedback op. De openheid wordt
gewaardeerd en vaak krijgen wij te
horen dat klanten menen dat deze
informatie ook op producten in de
supermarkt vermeld zou moeten
zijn. Dit gaat zelfs zo ver dat een
klant een petitie is gestart om dit
te
bewerkstelligen!
Natuurlijk
hebben wij getekend.
Als ik mijn lievelingsgerecht van
het menu moet kiezen, dan zijn dat
op dit moment de kokkels met
truffelzeewier. De structuur van de
kokkels met het romige van de
truffelzeewier
zorgt
voor
een
sensatie in de mond. Daarnaast
gebruiken we citroen en verse
kruiden om een smaakexplosie te
creëren. Deze moet je een keer
proeven!
Bron: Anastasia Shuraeva via pexels.com
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2. EET VLEES
Vlees en vis voeren de boventoon in de gerechten van Eet Vlees en
wat maakt dit zo bijzonder? Het is gekweekt!
De eigenaren en boezemvrienden Max (33) en Pieter (34) leerden elkaar kennen via
hun studentenvereniging in Maastricht. Beiden kwamen tijdens hun studie
scheikunde in aanraking met het concept zuivervlees dat ook wel kweekvlees wordt
genoemd. Dit vlees wordt gecreëerd in een laboratorium met behulp van dierlijke
stamcellen. Zuivervlees dankt zijn naam aan de steriele en zuivere wijze waarop het
geproduceerd wordt: het bevat namelijk geen antibiotica of ongewenste hormonen en
is daarom schoner dan regulier vlees. Daarnaast is de structuur van het zuivervlees
gelijk aan regulier vlees en worden er geen dieren voor geslacht. Om deze redenen
waren Max en Pieter als studenten verbaast dat zuivervlees niet massaal
geproduceerd werd.
Daarom richtten zij In 2023 De Brouwerij van Diervriendelijke Producten op. In dit
lab werd de productiemethode van zuivervlees en -vis onderzocht. De regelgeving
rond het produceren van kunstmatig gecreëerd vlees werd in die tijd in Nederland
steeds soepeler. Ook kwam er meer geld beschikbaar voor onderzoek naar de
productiemethode van zuivervlees. De droogtes, die al drie achtereenvolgende jaren
de Nederlandse zomers teisterden, droegen bij aan de groeiende aandacht voor
minder water belastend voedsel. Omdat kunstmatig gecreëerd vlees minder water,
maar ook minder energie en minder land kost dan regulier vlees kwam deze
productiemethode hoger op de politieke agenda te staan.

DE VOORDELEN VAN ZUIVERVLEES VERSUS
REGULIER VLEES:

Het gaat dierenleed tegen.
Minder land gebruik voor voerproductie en
weidegrond.
Het verkleint de uitstoot van CO2 en methaan.
Minder watergebruik voor het verbouwen van
veevoer en door vee.
Het vermindert de kans op het verspreiden van
ziektes bij het houden van dieren.
Het bevat geen antibiotica of hormonen.
Efficiëntere en snellere productie.

35
Bron: Malidate Van via pexels.com

Bron: Valeria Boltneva via pexels.com

In De Brouwerij van Diervriendelijke Producten wilden de vrienden de lekkerste
stukjes zuivervlees en -vis creëren. Van steak tartaar tot oesters; ze creëerden
van alles. Naast het lab bevond zich een ruimte waar vrienden werden
uitgenodigd om gerechten met zuivervlees en -vis te proberen. Pieter, die de
Bourgondiër van de vriendengroep werd genoemd, kon met zijn passie voor
koken bijzondere creaties maken van het kunstmatig gecreëerde vlees en vis. In
het begin was het voor de vrienden een onwennig idee dat het vlees
geproduceerd werd in een laboratorium, maar omdat het zo lekker was werden
zij toch enthousiast. Met zuivervlees konden de mannen van echt vlees
genieten zonder dat zij zich schuldig voelden ten aanzien van het milieu. Zij
nodigden steeds meer mensen uit om de creaties van Max en Pieter te proeven.
Door mond-tot-mondreclame verkregen zij bekendheid. Steeds meer mensen
wilden het zuivervlees en -vis van de vrienden proberen.
Vandaar dat Max en Pieter in 2027 het officiële restaurant Eet Vlees openden.
Na lang zoeken naar de perfecte zuivervlees en -vis creaties, kunnen wij stellen
dat de vrienden bijzonder lekkere producten hebben gemaakt. Neem je vriend(in)
eens mee om foie gras of een oester te eten, maar dan zonder dierenleed en
met een beperkte invloed op het milieu! Wedden dat hij/zij het verschil niet
proeft?
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CHEF PIETER
Weetje wat het is, mensen willen
gewoon vlees en dat verkopen wij.
Steaks en gehaktballen staan op het
menu, maar ook voor de verfijnde eter
hebben wij foie gras en zelfs oesters.
Bij Eet Vlees snappen wij dat het
milieu belangrijk is maar willen we
vooral ook dat klanten onbezorgd
kunnen
genieten
van
prachtige
producten als vlees en vis. Pieter en
ik
komen
allebei
uit
echte
mannengezinnen
waar
vlees
nou
eenmaal een grote rol speelde in het
dagelijkse menu. Alhoewel mensen
natuurlijk vegetarisch kunnen eten,
bieden wij een milieuvriendelijk en
heerlijk alternatief. Er gaat geen dier
dood voor ons vlees en het milieu
wordt minimaal belast.
Een
vegan
die
zijn
dieet
volgt
vanwege milieuoverwegingen kan beter
een stukje zuivervlees bij ons eten dan
een avocado die vanaf de andere kant
van
de
wereld
hier
naartoe
is
verscheept.
Daarnaast
is
ons
zuivervlees ontzettend lekker! Als ik
een gerecht zou moeten kiezen van het
menu dan kies ik toch wel voor de
kogelbiefstuk.
De
structuur
is
geweldig. Medium-rare met een jus
waar je u tegen zegt. No-nonsense en
oh zo lekker. Sappig, vlezig, echt
zoals hij hoort! Neem er onze rode
huiswijn bij en je hebt een avond om
niet te vergeten.

Bron: Pixabay via pexels.com
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CIRCULARITEIT IN HUIS

EEN NIEUW NIVEAU VAN CIRCULARITEIT
PLANTGENIC IN 2020

“Op het moment, terugkomend op het lineaire denken, het probleem is dat […] je neemt een
boom, je verbrand hem, daar haal je energie uit en dan is het weg. En hetgeen wat over is
dumpen we bij het afval. Dit zijn lineaire systemen die vervangen zullen moeten worden
door circulaire systemen .”
In 2020 waren bedrijven nog steeds bezig met het invullen van de circulaire
economie en het creëren van bewustzijn over de voordelen van circulaire
businessmodellen. Een circulair bedrijf kan niet alleen op meerdere manieren
winst genereren, maar is ook veerkrachtiger als verschillende bronnen op
beginnen te raken. Dit soort bedrijven kunnen bijvoorbeeld afval veranderen in
een waardevol product. Hierdoor kunnen organisaties producten hergebruiken
of verkopen die normaal weggegooid worden. Plantgenic was een van de startups in 2020 die hebben bijgedragen aan de implementatie van circulariteit in
de energie-industrie. Dit deden ze door een technologie te ontwikkelen die
energie creëert uit planten, voedselresten en afvalwater. Tijdens de jaren 20 is
de circulaire economie mainstream geworden. Vooral na de droge zomers van
2020-2025 is het duidelijk geworden dat het tekort aan grondstoffen een groter
effect had op het land dan verwacht. Er moest snel gehandeld worden. Steeds
meer producten werden zo ontworpen dat ze hergebruikt konden worden en
Nederland werd zelfs koploper op het gebied van nieuwe technologieën om
productieprocessen circulair te maken. Plantgenic groeide van een start-up naar
een scale-up in de jaren 20 en ontwikkelde meerdere innovaties waarmee
energie gecreëerd kan worden in samenwerking met de natuur. Inmiddels hebben
we een nieuw niveau van circulariteit bereikt. Hoe ziet de circulaire economie
eruit in 2030? We hebben Plantgenic geïnterviewd in 2020 en nogmaals in 2030
als basis voor dit artikel.

PLANTGENIC IN 2030
“We zijn trots dat we kunnen zeggen dat we de Circulair Impact Price 2028
hebben mogen ontvangen van de Nederlandse overheid voor alle innovaties die we
hebben gedaan de afgelopen jaren. Onze technologie die in staat is energie te
genereren uit organisch afval is geïmplementeerd op grote schaal en heeft een
significante invloed gehad op het circulair maken en verduurzamen van onze
energie systemen. Organisch afval kan nu met gemak in huis gebruikt worden voor
elke soort benodigde energie.!”
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De circulaire economie is niet alleen mainstream in verschillende
industrieën, het heeft inmiddels ook onze woonkamers bereikt. Producten
van Plantgenic worden niet alleen gebruikt binnen grote bedrijven of
boerderijen, maar kan ook thuis geïnstalleerd worden. Uit veel onderzoeken
in de jaren 20 is gebleken dat consumenten erg geïnteresseerd en
gemotiveerd waren om over te stappen op duurzamere alternatieven, vooral
binnen het huishouden. rends zoals de ‘Zero-Waste’-movement, een beweging
die streeft naar een manier van leven met zo min mogelijk afval, hebben een
groot publiek bereikt. Een groot deel van de samenleving zag in dat de
afvalberg verminderd moest worden.
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Een grote doorbraak was het vervangen van plastic voor organisch
materiaal, zoals bio plastic en op mycelium-gebaseerde materialen.
Deze trend creëerde een winstgevende kans voor circulaire innovatie
in de energie-industrie, zoals voor Plantgenic. Deze trend creëerde een
winstgevende kans voor circulaire innovatie in de energie-industrie,
zoals voor Plantgenic. De energie die gegenereerd kan worden met
behulp van hun innovaties kunnen bijvoorbeeld zorgen dat lampen gaan
branden, telefoons opladen, of energie geven aan keukenapparatuur,
allemaal vanuit organisch afval. Het is zelfs mogelijk om verpakkingen,
welke eerst nutteloos afval waren, te gebruiken als extra energiebron
om thuis energie te genereren, voordat je het op de compostberg gooit.

Bron: Retha Ferguson via pexels.com
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PLANTGENIC IN 2020
“Onze waarden zijn gebouwd op de samenwerking tussen
wetenschap, technologie en de natuur. Bij alles wat we doen kijken
we naar de natuur, welke processen er plaatsvinden en waar
potentie ligt om energie te kunnen creëren. Daarna proberen we dit
te implementeren in de nieuwste innovaties. [In 2030] hebben we
hopelijk verschillende applicaties op de markt gebracht welke niet
alleen het leven makkelijker maken maar er ook voor zorgen dat we
natuur kunnen integreren in ons dagelijks leven.”

Het nieuwe niveau van circulariteit betekent niet alleen dat de circulaire
economie standaard is binnen de industrie, maar dat we ook verder moeten
denken over duurzaamheid en veerkrachtigheid als organisatie. Start-ups
vernieuwen constant om weer waarde te kunnen halen uit dingen die zijn
bestempeld als afval. Ze proberen het bestaande beeld over afval aan te
passen, zodat we het niet meer zien als iets nutteloos. Dit betekent niet dat we
nu alle energie kunnen opwekken uit voedselresten of afvalwater, maar het
betekent dat we energie kunnen genereren uit verschillende bronnen en hiermee
verschillende cirkels kunnen vormen die ons weerbaarder en veerkrachtiger
maken. Als er iets is wat de jaren 20 ons hebben geleerd, is dat veerkracht
binnen een bedrijf, maar ook binnen de samenleving, ontzettend belangrijk is.
Plantgenic heeft ervoor gezorgd dat we de circulaire economie ook thuis kunnen
toepassen, en heeft daarmee de mogelijkheden gecreëerd voor het nieuwe
niveau van circulariteit.

41
Bron: Daria Shevtsova via pexels.com

Denk je wel eens na over de
toekomst?

WHAT CAN YOU DO
TO MAKE IT
HAPPEN?
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Graag bedanken wij Jeroen van Schaick en Etienne Augé voor hun begeleiding
en advies.
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Alle artikelen zijn gebaseerd op interviews met echte bedrijven. Deze dienden
als inspiratie voor de verhalen in dit magazine.
Wij willen alle bedrijven bedanken die hun verhalen en toekomstvisies met ons
hebben gedeeld ter inspiratie voor de inhoud van dit magazine!

GroenCollect http://www.groencollect.nl/
Mosa Meat https://www.mosameat.com/
Natuurboerderij Eytemaheert https://eytemaheert.nl/
Noordzeeboerderij https://www.noordzeeboerderij.nl/
SOLHO https://www.solho.eu/
Upprinting Food https://www.upprintingfood.com/
De toekomstvisie van Plantgenic over ciculariteit is geïnspireerd op het werk
van team Nova Innova. Wil je meer leren over hun op de natuur gebaseerde
innovaties? Neem een kijkje op www.novainnova.com and www.livinglight.info.
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