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Co-Design van Agroparken 
Madeleine van Mansfeld 
Peter Smeets 
Alterra Wageningen-UR1  
 
Agroparken als systeeminnovatie 
Een agropark is een cluster van agro en niet-agrofuncties op of rondom een locatie2.  
In een agropark vindt hoog-productieve landbouw en verwerking van landbouwproducten  plaats op 
een gesofisticeerde en hoog technologische wijze. Het is een ruimtelijk cluster van meerdere 
geïntegreerde productieketens van planten, dieren en/of saprotrophe organismen (paddestoelen), als 
ook van de verwerking (agro processing) ervan, met speciale aandacht voor de verwerking  van 
verschillende stromen van rest- en bijproducten in de ketens. De niet-agro functies als energie 
productie, afval- en watermanagement worden eveneens geïntegreerd. Een agropark is kortom de 
toepassing van industriële ecologie in de agrosector (figuur 1). 
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Figuur 1: Industriële ecologie in een agropark. Koppelingen van stromen van rest- en bijproducten. 
 
Het combineert een vijftal belangrijke voordelen. Ten eerste is er benutting van reststromen (rest- en 
bijproducten, mineralen, CO2, energie en water) uit verschillende ketens die aan elkaar worden 
gekoppeld, waardoor een aanzienlijke kostenbesparing ontstaat. Ten tweede is er door fysieke 
clustering op één locatie sprake van effectiever ruimtegebruik.  
In de derde plaats is er door beperking van transport sprake van efficiënte logistiek, maar ook van 
belangrijke winst in dierenwelzijn en worden veterinaire en fytosanitaire risico’s, die samenhangen 
met transport, beperkt. Op de vierde plaats stimuleert de intensieve samenwerking van ondernemers 
uit verschillende sectoren allerlei inventies en innovaties. En tenslotte voorziet het concept in het 
leveren van agroproducten vanuit transparante en duurzame ketens, die kwaliteitsmanagement 
vergemakkelijken. Agroparken zijn concentraties van verschillende, op zichzelf weer geintegreerde 
ketens en daarmee zijn ze onderdeel van wereldwijd opererende netwerken. Tegelijkertijd zijn het 
grote industriegebieden op een bepaalde plek, die een grote impact hebben op hun lokale omgeving.  
 
De vier mogelijke hoofdcomponenten van agroparken zijn (i) productie en verwerking; (ii) logistiek 
en handel; (iii) research en educatie en (iv) demonstratie en recreatie. 
In een agropark worden bestaande (bijv. clusteren) en nieuwe inventies (bijv. co-vergisting) door 
ondernemers tot waarde gebracht, zodat een innovatie ontstaat. Maar die innovatie vereist dat de 
verschillende spelers, die in dit proces betrokken zijn (naast ondernemers ook overheden en 
kennisinstellingen) ook hun onderlinge verhoudingen veranderen en dan spreken we van een systeem-
innovatie.3 
 
Het doel van ons werk aan agroparken is duurzame ontwikkeling van landbouw, waarbij over de volle 
breedte van drie aspecten people, planet en profit liefst stappen vooruit worden gezet of tenminste 
vooruitgang in het ene aspect geen achteruitgang van het andere betekent. 
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Verbeteringen t.a.v. het people-aspect van agroparken betreffen betere werkgelegenheid, hoger 
kennis- en vaardigehedenniveau, betere werkomstandigheden en omdat een groter deel van de 
toegevoegde waarde binnen het park wordt gerealiseerd ook mogelijkheden voor hogere lonen. Ook 
aspecten van dierenwelzijn kunnen tot het people-aspect gerekend worden. 
Verbeteringen t.a.v. het planet aspect zijn de hogere efficientie van het gebruik van grondstoffen en 
energie, reductie van milieuemissies en –risico’s, efficiënter ruimtegebruik en een verbetering van de 
landschapskwaliteit in de ruimere omgeving doordat bedrijfsgebouwen die vaak als sorend worden 
ervaren ruimtelijk geconcentreerd worden. 
Verbeteringen t.a.v. het profit aspect zijn lagere kosten, hoger rendement van kapitaal en 
kennisvalorisatie. 
 
Sinds 2000 werken onderzoekers van Wageningen-UR samen met vele andere betrokkenen over een 
breed front aan wat intussen de “systeeminnovatie agroparken” is gaan heten. Het gaat niet alleen om 
een proces waarin wetenschappers vanuit uiteenlopende disciplines hun kennis integreren, waarbij 
nieuwe, voor die integratie unieke begrippen ontstaan (interdisciplinariteit). Kenmerk van het werken 
aan agroparken is, dat het met ondernemers, medewerkers van overheden en van allerlei 
maatschappelijke groepen samen gebeurt4, op basis van iteratief ontwerpend onderzoek, dat ook 
wordt aangeduid als co-design5. In die samenwerking brengen deze mensen hun eigen, praktische, 
persoonsgebonden ervaringskennis in. Die samenwerking is daarom transdisciplinair6. Door een 
dialoog benadering en vorming van Communities of Practice7 wordt tijdens het werkproces impliciete 
en expliciete kennis verwaard en een iteratief leertraject vormgegeven waarin de leerervaringen 
continue tot verandering en verbetering leiden van het ontwerpproces en de rol en plaats van de co 
ontwerpers zelf. 

 
Figuur 2: Artist impression van Deltapark, een ontwerp voor een agropark in de haven van 
Rotterdam, gebaseerd op een ontwerp van medewerkers van Wageningen-UR. Het ontwerp werd 
uitgewerkt door BBOI design (De Wilt et al., 2000). 
 
Figuur 2, 3 en 4 geven voorbeelden van agropark-ontwerpen, zoals die in de afgelopen tijd in 
Nederland tot stand zijn gekomen en die intussen worden geïmplementeerd. Het ontwerp Deltapark8 
is door de opdrachtgever in de publiciteit gebracht om de maatschappelijke discussie over agroparken 
op te starten. Nieuw Gemengd Bedrijf in Horst aan de Maas9 zit in de afronding van de 
vergunningfase en de bouw zal in 2009 starten. Biopark Terneuzen10 is die fase voorbij en wordt 
sinds 2008 aangelegd. 
 



Van Mansfeld M, Smeets P J A M, 2009, "Co-design van agroparken voor metropolitane landbouw" 
Syscope 8 22 15-20 
 

 
Figuur 3: Artist impression (bovenzicht en aanzichten) van (onderdelen van) Nieuw Gemengd 
Bedrijf, zoals die door de betrokken ondernemers i.s.m. KnowHouse bv zijn ontwikkeld (Albers et 
al., 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Kaart met ligging van de verschillende onderdelen van Biopark Terneuzen en een schema 
van de industriële ecologie relaties tussen deze deelnemers (Boekema et al., 2008) 
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Met steun van organisaties als Innovatienetwerk en Platform Agrologistiek is rondom het werk aan de 
Nederlandse projecten een Community of Practice ontstaan van mensen uit KOMBi-organisaties, die 
samen aan deze projecten hebben gewerkt. Deze COP-agroparken heeft tussen 2003 en 2006 vijf 
masterclasses gehouden, waarin het eigen leerproces centraal stond11.  
 
Leren in het buitenland: agropark ontwerpen in China en India 
Een aantal deelnemers uit de COP-agroparken (Wageningen-UR, KnowHouse bv, Provincie 
Limburg) en ondernemers, die betrokken waren bij het project Nieuw Gemengd Bedrijf zijn vanaf de 
zomer 2004 betrokken geraakt bij de ontwikkeling van hoog productieve landbouw in China12. In 
2006 werd een project geinitiëerd met de naam Greenport Shanghai, waarin Wageningen-UR en de 
projectontwikkelaar Shanghai Industrial Investment Company, een dochteronderneming van de 
gemeente Shanghai, hebben geïnvesteerd en waarin ook TransForum, een Nederlandse organisatie 
gericht op duurzame ontwikkeling van landbouw is gaan participeren.13 (zie kadertekst 1).  
 
In een parallel traject is Wageningen-UR gestart met het verkennen van mogelijkheden agroparken te 
ontwikkelen in India en heeft in dat kader een intensieve samenwerking opgezet met Yes Bank, een 
particuliere bank in India. (zie kadertekst 2)  
 
Tabel 1 vat verschillen in de context van Nederland, China en India samen en geeft ook inzicht in de 
verschillende ontwerpen zoals die zijn ontstaan, doordat steeds maatwerk werd geleverd in de 
betreffende context. 
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Kadertekst 1 
 

 
Locatie van Greenport Shanghai Agropark (GPS) op de oostpunt van Chongming Island in de 
monding van de Yangtse rivier Shanghai China 
 
Greenport Shanghai is 27 km2 groot en is gekoppeld aan Ecocity Dongtan en met natuurontwikkeling, 
twee andere projecten op de kop van het eiland Chongming Dao in de ‘voortuin’ van Shanghai. 
Greenport Shanghai is gedreven door de politieke wil van China om zo autonoom mogelijk te zijn in 
zijn landbouwproductie. Daarvoor is een transitie nodig van van hedendaagse rurale landbouw naar 
hoog productieve landbouw, die tegelijkertijd het milieu minimaal moet belasten en niet langer moet 
steunen op zwaar lichamelijk werk van de Chinese boeren. Din China wordt dit equivalent 
vanduurzame ontwikkeling van landbouw aangeduid met Circular Economy. Het ontwerp van 
Greenport Shanghai is uitgevoerd door een Nederlands-Chinees team. 
In het masterplan worden vier onderdelen geïntegraard:  
1: Productie en verwerking van kippen, varkens, melk, paddestoelen, vis en schelpdieren en van 
plantaardige producten in glastuinbouw met centrale verwerking van rest- en bijproducten tussen deze 
ketens. De invulling van de specifieke configuraie is afhankelijk van de keuze van ondernemers om 
zich op Greenport Shanghai te vestigen en is daarom in de vorm van vier mogelijke scenario’s 
uitgewerkt. Daaronder is een onderligger ontworpen met water, ecologie en infrastructuur  
2: Handel  in de vorm van een grootschalige distributie- en consolidatiecentrum met opslag, logistiek 
en een veiling. 
3: Een centrum voor onderzoek, dat zich niet alleen toelegt op interne monitoring en sturing maar ook 
op externe communicatie, informatie management, training en capacity building 
4: Een demonstratiecentrum met uiteenlopende doelen variërend van agro-recreatie,educatie maar ook 
marktonderzoek voor nieuwe producten. 
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Kadertekst 2  
  
Wageningen-UR en Yes Bank India werken samen aan het ontwerp van Agropark IFFCO Kisan SEZ 
Nellore, Andra Pradesh in opdracht van IFFCO, een Indiase coöperatie van 50 miljoen boeren. Nieuw 
is de samenwerking met een sterke lokale partner, de Yes Bank. 
 
Het agropark zelf bestaat uit een raamwerk van water- en infrastructuurfuncties waarin 
samenhangende functionaliteiten voor productie, verwerking, opslag en handel groepsgewijs zijn 
gelokaliseerd, zodat er grote flexabiliteit en modularitiet zit in het situeren van die functies. Deze 
functies worden werkenderweg door betrokken onderenemers nader ingevuld. Industriële ecologie 
wordt eveneens als een netwerk modulair opgezet. 

 
 Greenport Nellore omvat behalve het ontwerp van het agropark zelf (1500 ha) ook het intelligent 
agrologistieke netwerk (IAN) met consolidatie centra die de metropolen bedienen en de verbinding 
naar de lokale producenten via een aantal Rurale Transformatie Centra (RTC) . Het IAN is gebaseerd 
op een keten analyse model waarbij een betrouwbare versketen voor Andhra Pradesh is opgesteld, 
gebaseeeerd op  marktgrootte, toevoer ketens, strucuur en logistiek parameters, ie tesamen een goed 
beeld geven van de marten voor verschillende producten.   
De Rurale Transformatie Centra zijn collectiecentra van agro-grondstoffen die worden doorgevoerd 
naar het AP vanuit het landelijk gebied. Ze bewerkstelligen ook de transformatie in landgebruik en 
productie wijzen die tot een hogere productiviteit en betere kwaliteit van de lokale productie moeten 
leiden..   
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Tabel 1: Context van ontwerpen en hun consequenties in de uitwerkingen 
Context voor 
Agropark 
ontwerpen  

Nederland  China India 

Agrosector en 
de space of 
flows14. 

Hoog ontwikkelde 
Deltametropool waarin 
kennis de dominante 
machtsfactor is in de 
economie. 

Ontwikkeling van 
economie in steden 
vooral via industria-
lisering, waarbij 
landbouw arbeids-
krachten levert en zelf 
niet ontwikkeld is. 

Ontwikkeling van 
economie in steden 
vooral via diensten, 
waarbij rurale gebieden 
leeglopen en landbouw 
onderontwikkeld blijft. 

Agrosector en 
de Space of 
places 

Strijd om de ruimte is 
geïnstitutionaliseerd. 
Breed discours om 
kwaliteit groene ruimte  

Strijd om ruimte tussen 
stad, industrie en 
landbouw op basis van 
macht en geld. 
Autocratische 
beslissingen en 
corruptie. 

Strijd om ruimte tussen 
subsistence landbouw 
tegenover moderne 
landbouw en 
multifunctionaliteit. 
Politieke arena is 
democratisch maar 
aangetast door corruptie. 

Beoogde 
Systeem-
innovatie 

Achterstallige ruimtelijke 
ordening door clustering 
van industriële landbouw 
in stallen en kassen van 
landelijk gebied naar 
stedelijke omgeving. 
Kwaliteitsslag in groene 
ruimte. Reductie gebruik 
fossiele energie. 

Self sufficiency in 
groeiende behoefte van 
middenklasse (kwaliteit 
en kwantiteit) door 
industrialisatie en 
clustering van 
landbouw. 

Self sufficiency in 
groeiende behoefte van 
middenklasse (kwaliteit 
en kwantiteit) en  
export ambitie door 
industrialisatie en 
clustering van landbouw 
en door transformatie van 
bestaande landbouw in 
rurale gebieden. 

Intelligent 
Agrologistiek 
Netwerk 

Is organisch gegroeid en 
vraagt om optimalisatie. 
Fysieke infrastructuur 
overbelast. 

Fysieke infrastructuur 
pro-actief ontwikkeld. 
Dubbel systeem van 
retail en streetfood 
waardeketens 

Fysieke structuur zwaar 
onderontwikkeld (tot 
40% productverlies). 
Streetfood via middle 
men domineert. 
Focus van meet af aan op 
orgware en netwerk 
ontwikkeling, mobilise 
ren en co design met 
overheid en 
ondernemerschap.  

Agropark Proto-agroparken volop 
in ontwikkeling, veelal 
gepaard gaand met 
multilevel en multi actor 
aanpak. 
Enkele integrale agropark 
ontwerpen lopen.  

Enkele ontwerpen voor 
geïntegreerde model-
agroparken, met naast 
productie en processing 
ook handel en educatie, 
demonstratie en 
recreatie. Koopkrach-
tige vraag vanuit 
metropolen 
voorondersteld. 
Logistieke systeem niet 
geproblematiseerd. 
Ontwerp en kennis 
input intercultureel en 
transdisciplinair  

Enkele ontwerpen voor 
geïntegreerde model-
agroparken, met 
productie en processing, 
ingebed in netwerk van 
IAN en RTC’s. Iteratief 
traject van implementatie 
en ontwerp met onder 
nemerschap. 

RTC Rurale ontwikkeling niet 
gekoppeld aan agropark 
ontwerpen. 

Geen verbinding met 
rurale problematiek 
uitgewerkt. 

Transformatie van rurale 
gebieden wordt 
aangejaagd vanuit en 
verbonden met agropark 
en IAN. 
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Co-design van agroparken: leerervaringen 
In de twee besproken buitenlandse voorbeelden is, veel meer dan bij de ontwerpen in Nederland, 
duidelijk geworden dat een agropark een sprong-innovatie is, die de aanwezigheid van een aantal 
randvoorwaarden vooronderstelt. Agroparken zijn functioneel in metropolitane gebieden, waar ze 
optimaal  gebruik maken van het potentieel van de groot-stedelijke omgeving in termen van 
aanwezigheid en beschikbaarheid van logistiek, netwerken, consumenten, diversiteit in vereist 
voedsel, organisatorisch macht en kracht, koopkracht en kennisstromen . 
Een agropark bouwt voort op het metropolitane netwerk van industriele landbouwproducenten en 
voedselverwerkers, energievoorzieningen en waterbeheerders die binnen het agropark een 
gezamenlijke contributie leveren voor de duurzame ontwikkling van de metropool zelf. Juist in dit 
metropolitaan gebied, waar hoog technologische landbouw nabij grote bevolkingskenen het meest 
efficient is, kan het agropark, afhankelijk van context en setting ook andere functies herbergen, allen 
landbouw gerelateerd 
 De dierlijke productie in een agropark vraagt bovendien om grote hoeveelheden ruw- en krachtvoer, 
die elders door grondgebonden landbouw van voldoende niveau moet worden geproduceerd. Als die 
randvoorwaarden er niet zijn, zoals vooral het voorbeeld uit India leert, moeten ze onderdeel gemaakt 
worden van het ontwerp of moeten de innovatie-ambities worden teruggebracht. 
 
Agropark-ontwerpen, inclusief de ontwikkeling van de logistiek context (IAN) en aanverwante rurale 
ontwikkeling (RTC’s) komen als systeeminnovatie alleen tot stand als KOMBi-partijen 
samenwerken. Dit is een werkproces dat zich afspeelt op meervoudige niveaus van de overheid met 
bestuurders en haar ambtelijke organisaties, met ondernemerschap in alle posities in de (landbouw) 
keten als banken, boeren, vervoerders, verwerkers, energie producenten, met maatschappelijke of 
burgerorganisaties en met kennisinstituties. Het werkproces vraagt  organisatie van een dialoog tussen 
vele verschillende culturen en wijzen van denken en handelen. Elk van de KOMBi-partijen meet zijn 
succes in een eigen currency (figuur 5). Om deze specifieke currencies naar elkaar toe te vertalen is 
een intermediaire partij nodig, die in het ontwerpproces de rol van facilitator op zich neemt, de 
verschillende belangen met elkaar in verband brengt en met elkaar in dialoog te laat treden richting 
nieuwe oplossingen en die ook zorg draagt voor monitoring en evalustaie van het leerproces.15 Deze 
rol kan door vertegenwoordigers vanuit elk van de partijen genomen worden, doch vraagt om 
specifieke competenties om die succesvol uit te kunnen laten voeren16. 
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Figuur 5: De rol van makelaars in duurzame ontwikkeling is het vertalen van de verschillende 
currencies, die de verschillende deelnemers in de betrokken systeeminnovaties hanteren. Dit vindt 
plaats  als een  “Multi level, multi sector, multi factor, multi culture dialoog.  
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Ontwerp van de systeeminnovatie agroparken omvat veel meer dan alleen de fysieke aspecten 
van de hardware (water, ecologie, stallen, kassen, infrastructuur, leidingen, opslag, kantoren 
etc.). Het gaat ook om de orgware, de organisatiestructuur van de ondernemingen in het park 
(rol van parkmanagement, onderlinge afspraken m.b.t. uitwisseling van rest- en bijproducten 
etc., de relaties met externe netwerken, de businessplannen, vergunningen en juridische 
afspraken) en om de software  (kennismanagement, human resource development, 
communicatie, opleiding). Deze drie aspecten van design worden continue parallel en in 
onderlinge afhankelijkheid ontwikkeld. 
 
Co-design en de concrete projecten die daaruit voortkomen zijn beide onderdelen van een 
werkproces, waarin we uitgaan van onzekerheid als principe. Niet alleen omdat het werkproces 
voortdurend evolueert op basis van de niet voorspelbare ervaringen die uit de concrete projecten 
getrokken kunnen worden. Ook omdat deze projecten geïmplementeerd worden in een omgeving, die 
voortdurend verandert en deze projecten zich daaraan moeten aanpassen.  
 
Basis van onze werkwijze van ontwerpend onderzoek vindt plaats in een modus die van aard iteratief 
en soms “fuzzy” is. Het gaat om een  transdisciplinaire totaalbenadering, waarbij we proberen om 
samen met de KOMBi-partners zicht te houden op het geheel. In de totaalbenadering staat het samen 
leren centraal. Daarbij hoort een niet hiërarchisch organisatieprincipe als Community of Practice17, 
waarin elke deelnemer op gelijkwaardige basis kennis inbrengt en de bijzondere rol van de 
wetenschapper vooral is, deze kennis waar mogelijk te verbinden met wetenschappelijke kennis en 
haar daaraan te toetsen..  
De ontwerpen (haalbaarheidsstudies, Masterplan), die in deze modus gemaakt worden, adresseren de 
onzekerheid, door te werken met scenario’s van waaruit no-regret opties worden afgeleid. De focus 
ligt hier op het proces. 
Uit deze no-regret-opties ontstaan gerichte detailontwerpen van specifieke deelprojecten in hardware  
(bv. ontwerp en implementatie van het watermanagementsysteem of van een productie- en 
verwerkingsketen van slachtkuikens), orgware (bijv. een vergunningprocedure of een 
organisatiemodel) en software (een communicatiecampagne of een opleidingstraject). In deze 
detailontwerpen ligt de focus op het project met concrete doelen en hiërarchie. Maar deze 
detailontwerpen blijven onderdeel van het grotere geheel en van daaruit kunnen ze worden aangepast.  

 
Tabel 2: het verschil tusssen de co-design en projectmanagement modi van werken 

 
  Co-design (focus op proces) Blauwdruk (focus op project) 

doel Verandert door leerervaring en 
aanpassing aan dynamische omgeving 

Helder in tijd en plaats 

resultaat Open, complex en onzeker  Expliciet beschreven en voorspelbaar 

fasering Faseverschuiving, herhaling. Iteratief 
proces met lange termijn. 

Fase scherp gedefinieerd. Lineaire 
benadering met korte termijnen. 

sturing  Betrokkenheid 
Team spirit 
Coöperatie  
Het juiste moment 
Kennissen en kennis 
Kwalitatief 
In dialoog met betrokkenen 
Informeel leiderschap ontstaat 

Beheersing:  
Budget 
Delegatie 
Strak in de tijd 
Informatie 
Kwantitatief  
Vastgelegd door planners 
Formeel leiderschap gegeven  

benadering Koers houden 
Faciliteren 
Leren, ontwikkelen 
Responsief op verantwoordelijkheid 
 
Soft tools 

Harde afspraken 
Sturen 
Meten, bijsturen 
Afrekenen op afspraken 
 
Hard tools 

 
Tabel 2 geeft een overzicht van de kenmerkende verschillen tussen Co-design- en blauwdrukfase. 
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De bevindingen aangaande doelgerichtheid, sturingsprincipe en benaderingswijze duiden dat project 
management gaat over de kunst van het omvatten en behouden (art of containment) met tevoren 
helder gedefinieerd doel, actie en deelnemers, planning en mijlpalen, dudielijk start en eindpunt. 
Proces gericht co design is een manier van werken in een complexe omgeving  om resultaat te 
bereiken door middel van continue transitie, beweging, verandering en leren, waarbij het eindresultaat 
open is en vraagt om continue evaluatie en reconsideratie en iteratie met behulp van collectieve 
kennis, interactivitiet en sociaal leren. 
In de Nederlandse setting hebben we geleerd dat ontwerp van agroparken sterk in een “polderende” 
houding plaats moet vinden. In de Chinese setting blijkt dat met een interculturele, transdiciplinaire 
groep werkers, werkend in dialoogprocessen werkelijk nieuwe oplossingen voor de chinese 
landbouwsituatie kunnen ontstaan vanuit een gezamenlijk uitgevoerd ontwerptraject . Interculturele 
barrieres  en verschillen in machtsbeginsels zijn daarbij geduchte remmers in het 
ontwikkelingsproces. 
In India hebben we geleerd hoe zo’n innovatie in zijn omgeving ingepast wordt door ontwikkeling 
van IAN en RTC en hoe een agropark een sterke push factor kan worden voor transformatie van 
landbouw.  
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