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Meervoudig is het nieuwe effectief 
Kien van Hövell 



 

 

1. Casus Grootstal: praktijkvoorbeeld 

 

2. Systeem benadering 

 

3. Perspectief voor de toekomst 

 

 

 

 

 



 

NIJMEGEN 

HEUMEN 



natuur 



cultuur 



landschap 



kleinschalig 

agrarisch  



educatie 



 



Stoeltje / meisje bellen ´- 

betekenis --> innovatie 
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1995-’15: creëren infrastructuur (intern) 



2014 paviljoen 
operationeel 
als ‘poort’ naar 
het landgoed 



STAD - LAND 
maatschappelijke ‘winst’ 
= economie + ecologie + welzijn 

 
  



2016 LandgoedLAB 
broedplaats voor innovatie 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen Kandinsky College:  
wereldwijs, vindingrijk, samen meer bereiken 



Netwerk van 6 zzp-ers : 
aantrekkelijke waardeproposities die inspelen op                              
eigentijdse en relevante maatschappelijke behoeften  
 
 
basislogica intern (businessmodel Jan Jonker) 
gedeelde identiteit & betrokkenheid 
wederkerige  verantwoordelijkheid  
meervoudige waardecreatie 









Meervoudige Waardecreatie 
    casus landgoed Grootstal 



ruimte economie 1917 - 1982 



ruimte economie 

ruimte natuur kringlopen cultuur 

1917 - 1982 

1982 - 2009 



ruimte economie 

ruimte natuur kringlopen cultuur 

ruimte natuur kringlopen gastvrijheid cultuur 

1917 - 1982 

1982 - 2009 

2009 - 2014 



ruimte economie 

ruimte natuur kringlopen cultuur 

ruimte natuur kringlopen gastvrijheid cultuur 

1917 - 1982 

1982 - 2009 

2009 - 2014 

ruimte natuur kringlopen economie ondernemen gastvrijheid cultuur 2014  
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Wat  de gemeente wil bereiken Wat de landgoederen doen 



2016
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2016-2020: samenwerken & verbinden  



           stad/land ->  verbinden 
 
 
 
 

zuidflank Nijmegen  ->  samenwerken 

opgave 2016-2020 





ZUIDFLANK: verduurzamen contramal van de stad met 
(meervoudig) maatschappelijk rendement 



Voedseltransitie: 5 mogelijke kerntaken  
(samen met ondernemers, partners, …) 

verzorgen, produceren 
beleven, ervaren 

vertellen, inspireren 

verbinden, samenwerken 

onderzoeken, ontdekken, innoveren 



• de mens dichter bij de 
natuur brengen 

• duurzame functiecombinaties 
ontwikkelen 

• een flinke stap voorwaarts 
zetten in de transitie van de 
landbouw 

 



2017 SOIL4U: gebiedsopgave 
verduurzaming Zuidflank Nijmegen: 
 
Eigenaren stemmen hun 
grondstrategie af 

 



Impressie regeneratieve boerderij 
Bodemzicht, 2019 



 
 

Transformatie zuidflank Nijmegen 
indicatoren duurzaam landgebruik 

 

• Ecologisch ontwerp 

 

• Ruimtelijk ontwerp 

 

• Organisatie ontwerp 

 

• Sociaal  ontwerp  

 



Economie:  
 

Nieuwe businessmodellen 2.0  
(Jan Jonker e.a.) 

Duurzame 
waardetransacties: 
 
meervoudige 
waarde 
 
•  creëren 
•  ruilen 
•  delen  
 
 



Ecologie:  
 

inter-afhankelijkheid ecosysteem 

 
Functionele diversiteit 
 
het een kan niet zonder 
het ander: 
 
• balans / interactie 
• aanpassingsvermogen 
 

 



Samenleving:  
 

interacties gemeenschap, netwerken 

 
complementair 
 
het een kan niet zonder 
het ander: 
 
• verbondenheid 
• respect 
• hulp 
 

 



Gebiedsopgave zuidflank:  
 

Vitamine G 



Samen Groen & Gezond 





Innovatiehuis: 
 
Onderwijs 
Ontwerpend onderzoek 
 
reflectief, verbindend 
 





Glocal  

globaal                
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 regionaal   lokaal 

UN  SDG:  
biosfeer, samenleving, economie  



“De oude wereld heeft nog vorm 
maar geen kracht  meer.  

De nieuwe wereld heeft veel 
energie maar nog geen vorm”. 

 



How to get out the hole? 
 

Stop digging! 

credits: Peter Hoeve 



klassieke sturingsfilosofie  

• (‘wat is er aan de hand?’)  de toestand wordt meestal 
in natuurwetenschappelijke termen gedefinieerd 

• (‘wat kunnen we eraan doen?’) door ingenieurs 
voorzien van technologische oplossingen,  

• (‘wat is doelmatig?’) die vervolgens door economen 
of tevoren vastgestelde oplossingen worden 
gewogen.  

                             ->  op onderdelen bijsturen 

 

. 



nieuwe sturingsfilosofie 

• Van lineair produceren naar circulair organiseren  
 (alles is verbonden) 
• menselijke maat,  samen waarde creëren  
• gemeenschappelijk belang   
 
 
-> meervoudige waardecreatie:   
    verbonden, leefbaar, volhoudbaar. 
 
->  complex maar zeer effectief! 



principe van duurzaamheid 

Weten/aanvoelen dat we deel uitmaken van groter geheel  

 

Operationeel laveren tussen: 

 

• wensen & eisen van mensen, partijen 

• kansen & beperkingen fysieke leefomgeving 

• een notie van het algemeen belang 



nieuwe vaardigheid: 
samenwerkingskunde 

 
 
Ipv debat / onderhandelen -> dialoog tijdens het werken 
 
Ondernemers -> elkaar niet beconcurreren maar versterken 
 
Overheden, bedrijven en burgers -> geen hinder van elkaar 
ondervinden, maar samen optrekken.  
 
 



nieuwe context:  
‘de energieke samenleving’:  

• Voorbij de inspraak- en participatiemaatschappij: 

 

  “een samen-leving van mondige burgers   

  met een ongekende reactiesnelheid,  

  leervermogen en creativiteit.” 

                              

                        (lees: Maarten Hajer, PBL, 2011) 



"Wanneer wij een landschap kunnen zien als een bron van het ‘hoe’,  
dan gaat ontwerpen niet over ruimtelijk evenwicht, afbakening en het uiteindelijke beeld, 
maar over beweging, verandering, dynamiek, groei en evolutie. 
En over vrijheid, openheid, gemeenschapszin en interactie ". 

Robert L. Thayer, Grey world Green hart (2002) 


