
Maak kennis met twee business
modellen van de toekomst:  
de innovatieve veehouder en de 
nattelandbewerker. Ieder met 
eigen mogelijkheden, kansen  
en obstakels. 

Bodemdaling en internationale 
concurrentie oefenen steeds meer 
druk uit op de melkveehouderij in het 
Groene Hart. Doorgaan op de oude voet 
– internationaal kostprijsleiderschap – 
lijkt steeds minder haalbaar: we hebben 
een transitieopgave naar een circulaire 
landbouw. Nieuwe businessmodellen 
kunnen daarin een belangrijke drager zijn. 
Onderzoekers van DRIFT onderscheiden 
twee richtingen naar de toekomst: één 
voor lokale veehouderij en één voor 
bewerking van natte bodems.
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De innovatie veehouder 
“Ik experimenteer met een scala  
aan verschillende teelten die 
gepaard kunnen gaan met 
bodemstijging. Denk maar aan 
cranberries, lisdodde of veenmos.  
Zo draag ik bij aan bodem  stijging,  
in plaats van dat de natuur zich aan 
mij moet aanpassen. De markten 
voor die producten moeten zich  
nog wel ontwikkelen, dat maakt 
het best spannend. Inkomsten uit 
extra opslag van CO2 en eventueel 
waterberging zijn daarom een  
heel welkome aanvulling op  
mijn inkomen.”



En nu? 
De twee businessmodellen kunnen op 
hun eigen manier antwoord geven op de 
transitie opgave. De innovatieve vee houder 
bestaat al, maar lost de bodem daling nog 
niet op. De natteland bewerker heeft een 
structurele oplossing, maar de markt is nog 
niet klaar. De kansen van succes worden in 
belangrijke mate beïnvloed door wet en 
regelgeving. Daar ligt een duidelijke taak 
voor de overheid. Bijvoorbeeld door: 

– regulier belonen van ecosysteemdiensten 
(denk aan CO2opslag, waterberging, 
biodiversiteit, maar ook een mooi 
landschap);

– bestemmingsplannen die ruimte  
geven voor bodemstijging;

– remmende overheidsstructuren  
tegen het licht houden. 

Voor boeren bieden de resultaten perspectief 
voor de toekomst – zij zullen goed moeten 
overwegen hoe toekomstbestendig het eigen 
bedrijf is. Om aan alle betrokkenen helderheid 
te geven, zijn voor de lange termijn richting 
en visievorming nodig. Om ruimte te houden 
voor melkveehouderij zolang dat nog kan, 
maar ook om alternatieven te versterken 
waar de melkveehouderij niet langer gaat.

De nattelandbewerker 
“Ik zoek zelf naar korte ketens, lokale 
productie en afzet, want liever 
blijf ik weg van de internationale 
concurrentie. Mijn verhaal deel ik 
graag met burgers en consumenten. 
Ik verdien aan de verkoop van 
producten met een hoge marge 
in plaats van een lage kostprijs. 
Ook grijp ik andere kansen door 
het verwaarden van functies rond 
recreatie en toerisme, natuur en 
waterbeheer of energie opwekking. Ik 
kan de bodemdaling niet tot stilstand 
brengen, maar heb wel een nieuwe 
manier om van die bodem te leven.”
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Een businessmodel op een bierviltje
Om de nieuwe businessmodellen in het Groene Hart te 
analyseren ontwikkelden de onder zoekers het ‘bierviltje’ – een 
trans formatief businessmodel. De belangrijkste vernieuwing, 
ten opzichte van Osterwalder’s bekende business model canvas, 
is dat het niet alleen kijkt naar de winst van de business van 
vandaag, profit, maar ook naar de bredere waarde voor people en 
planet. Want een bedrijf heeft op de veranderende omgeving wel 
wat invloed, maar is ook in hoge mate afhankelijk van anderen. 
Daarom is er een wisselwerking tussen de directe invloedssfeer 
van het bedrijf (de groene binnenring) en de veranderende 
omgeving (de rode buitenring).

Over het onderzoek
PJ Beers en Annelli Janssen van het Dutch 
Research Institute for Transitions (DRIFT), 
Erasmus Universiteit Rotterdam, deden 
onderzoek naar nieuwe businessmodellen 
voor circulaire landbouw en voedselproductie 
in het Groene Hart. Zij zochten naar nieuwe 
bedrijfspraktijken met duidelijke duurzaam
heidsvoordelen, maar ook vooralsnog wisselend 
economisch perspectief. Voor de ontwikkeling 
van de twee ideaaltypen – innovatieve vee
houders en nattelandbewerkers – hebben ieder 
twee specifieke businesscases model gestaan. 
De onderzoekers werkten nauw samen met 
lokale melkveehouders, beleidsmakers en  
andere organisaties. Lees hier het hele 
onderzoeksrapport.

Het onderzoek maakt deel uit van Groene 
Hart Circulair, actieonderzoek van ACCEZ – 
Accelerating Circulair Economy Zuid-Holland. 
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