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Pitch (en samenvatting)

Een innovatief, sociaal en duurzaam 
product vraagt om een innovatief, sociaal 
en duurzaam businessplan. Dat wordt 
in dit document beschreven en is een 
totaal vernieuwde versie van het Ecokick 
businessplan uit 2019. Ecokick focust zich 
daarbij op de nexus van landschapsherstel, 
circulair design én ondernemerschap. Op 
het gebied van landschapsherstel draagt 
ons product, de Ecosystem Kickstarter 
(EK), bij aan het herstellen van door erosie 
gedegradeerde landschappen. Dit herstel 
leidt tot meer voedselzekerheid voor 
mensen die van dat land afhankelijk zijn. 
Het design van de EK is in opzet circulair, 
wat betekent dat lokale, natuurlijke vezels 
de basis zullen vormen van het product. 
Op het gebied van ondernemerschap 
faciliteert Ecokick dat lokale ondernemers 
wereldwijd de EK kunnen gaan produceren 
en vermarkten, wat bijdraagt aan meer 
sociaal-economische ontwikkeling. 
Komend jaar focust Ecokick zich op het 
ontwikkelen van het minimal viable product 
(MVP) en een grootschalige pilot met twee 
launching customers. Daarnaast wordt er 
een experiment gestart met het opzetten 
van een eerste Ecokick Production Unit in 
Uganda, de eerste productiestraat buiten 
Nederland. De ambitie geschetst in dit 
businessplan is om tot en met 2025 ruim 
13.000 hectare geërodeerd landschap te 
herstellen en opnieuw beschikbaar te maken 
voor voedselvoorziening.

Leeswijzer

Ecokick – voorheen ‘Ecosystem 
Kickstarter project’ genoemd 
– is ontstaan vanuit de ambitie 
om een bijdrage te leveren aan 
voedselzekerheid en het herstellen 
van gedegradeerde landschappen 
door het verbeteren van de 
veerkracht van de bodem. Wij zijn 
een team van interdisciplinaire 
onderzoekers, ondernemers en 
designers die op experimentele wijze 
lokaal en ondernemend werken. 
Dit doen we door het creëren en 
implementeren van circulaire en op 
wetenschap gebaseerde natuur-
inclusieve landbouwpraktijken.

Dit businessplan is ontwikkeld op 
basis van experimenteel onderzoek 
en prototyping in 2018 en 2019. Het 
leveren van ‘proof of concept’ staat 
daarbij voorop, ook op het gebied 
van sociaal-economisch rendement. 

We zetten in opeenvolgende 
hoofdstukken uiteen hoe we 
dit willen gaan realiseren. Het 
eerste hoofdstuk beschrijft onze 
bedrijfsgegevens, het tweede de 
projectgegevens en hoofdstuk drie 
de commercialisering. In hoofdstuk 
vier staan we stil bij het thema 
kennisbescherming.

Hier en daar zijn links en beelden te 
vinden die helpen om het verhaal te 
illustreren.

Veel leesplezier!
Team EK
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1 – Bedrijfsgegevens 1.1 Missie en ambitie 

1.1.1 Onze missie 
Het verbeteren van de veerkracht van gemeenschappen en 
natuurlijke ecosystemen door landschappen op een duurzame 
manier te herstellen en meer voedselzekerheid te creëren.

1.1.2 Onze ambitie
Onze ambitie op korte termijn is om eind 2020 een eerste 
productiestraat ontwikkeld te hebben in Amsterdam en met 
onze MVP op grotere schaal proof of concept te leveren met 
ons eerste product, de EK. De EK is een ‘all-inclusive’ mat met 
een honingraatstructuur met zaden en nutriënten, gemaakt van 
biologisch afbreekbare vezels. De werking van de EK wordt 
onder meer uitgebreid beschreven in het Ecokick Projectplan 
2020 voor RVO.

Onze ambitie op de middellange termijn is de opzet en ontwik-
keling van lokale Production Units te faciliteren die op licentie-
basis zelfstandig de EK produceren en in de markt zetten. Op 
deze manier gaan we op commerciële basis impact te creëren. 
Het is onze intentie om in de komende zes jaar 20 Produc-
tion Units op te zetten en ruim 13.000 hectare landschap te 
herstellen. Hoe we dit doen wordt verderop in dit businessplan 
tot in detail beschreven. 

Onze ambitie op de lange termijn is om een leidende speler 
te worden op het specifieke gebied van erosiebestrijding met 
circulaire producten in ontwikkelingslanden. Daarbij zetten we 
in op het inspireren en initiëren van lokale samenwerkingen op 
het gebied van duurzaam land- en materiaalgebruik. Zo creëren 
we een duurzame onderneming met sociaal-economische 
impact over de gehele keten: van grondstof tot productie en 
implementatie. Een weerbaar landschap is immers de basis voor 
een weerbare gemeenschap. 

1.1.3 Sustainable development goals & Gender
Ecokick opereert in een internationale context. Om daar zo goed 
mogelijk op aan te sluiten nemen we de ontwikkelingsdoelstel-
lingen van de Verenigde Naties (VN) als leidraad voor onze 
sociale onderneming. We stellen dat landschapsherstel door 
middel van een verantwoorde business een basisvoorwaarde is 
voor meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s), in het 
bijzonder de volgende (zie figuur 1): 

Daarnaast heeft Ecokick voor haar activiteiten een aparte 
genderstrategie ontwikkeld. Deze staat uitgebreid beschreven  
in bijlage 1 van ons Projectplan 2020.
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Wil 
je weten hoe 
de Ecosystem  

Kickstarter werkt? 
Bekijk dan dit 

filmpje!

http://vimeo.com/372571974


1.2 De ondernemers

Hieronder een korte achtergrondschets van de vier  
consortiumpartners

Teun Vogel – Cambisol
Cambisol is actief als consultancybureau op het gebied van 
duurzaam landgebruik en biedt diensten aan als project 
management van landschapsherstelprojecten en het in kaart 
brengen van projectgebieden voor een locatie-specifiek 
ontwerp van interventies om erosie en overstromingen tegen te 
gaan. De diensten worden onder meer ondersteund met behulp 
van drones om tot hoge resolutie kaarten te komen. Teun Vogel 
heeft een Bsc. en Msc. in Internationaal Land en Waterbeheer 
en is deels werkzaam als onderzoeker en docent voor de 
Uni versiteit van Wageningen. Als onderdeel van het onderwijs 
ontwikkelt hij nieuwe onderwijsvormen als MOOC’s en zet hij 
nieuwe vakken met excursies op. 

http://cambisol.com/ 
https://www.linkedin.com/in/teunvogel/ 

Thom Bindels – AmperDesign
AmperDesign is een uitvinders/ontwerpstudio en is de uitvinder 
van het product en co-founder van het consortium. Met onze 
relatie tot de aarde en onze natuurlijke omgeving als uitgangs-
punt, zoekt AmperDesign naar nieuwe mogelijkheden door 
middel van creatief onderzoek. Er wordt gezocht naar synergie 
tussen verschillende disciplines op de grens van politieke, 
sociale en mechanische principes. In samenwerking met  
Lode Bruins van Vernuft en Product is ervaring opgedaan in de 
karton innovatie in de onderzoeksstudio in Amsterdam Noord.

http://thombindels.com/ 
https://www.linkedin.com/in/thom-bindels-909a1b163/ 

Maak kennis met Thom en de EK in deze door de VPRO  
geproduceerde aflevering van Toekomstbouwers tijdens  
de Dutch Design Week:  
https://www.vpro.nl/programmas/de-toekomstbouwers/
de-toekomstbouwers-2019-aflevering-2.html

Martijn Harlaar en Henrik Looij – EyeOpenerWorks
EyeOpenerWorks is een creatief internationaal bureau dat 
organisaties ondersteunt om sociale en duurzame impact te 
creëren. EyeOpenerWorks biedt diensten aan op verschillende 
domeinen, waarvan de volgende het meest relevant zijn voor 
de EK: social business incubation, organisatieontwikkeling, 
en creatieve monitoring en evaluatie. Met kantoren en mede-
werkers in Nederland en Uganda kan EyeOpenerWorks een 
natuurlijke brugfunctie vervullen. Daarnaast zijn ervaring en 
netwerk op gebied van local business development en support 
in Uganda van grote waarde gebleken.

https://www.eyeopenerworks.org/ 
https://www.linkedin.com/in/martijn-harlaar-79b09a12/ 
https://www.linkedin.com/in/henrik-looij-0287826/ 

Naast bovengenoemde consortiumpartners hebben in 2018 en 
2019 getalenteerde medewerkers met diverse achtergronden 
meegewerkt aan het ontwikkelen en het testen van de EK. 
Marlou van Reemst als technisch industrieel ontwerper, Thijs 
van der Zaan als landbouwkundig onderzoeker, en Leendert 
Sonneveld als productie ingenieur. Hiernaast is samengewerkt 
met Christine Ornetsmüller als consultant op het gebied van 
gender en inclusiviteit en Melissa de Raaij die vanuit de studie 
International Development haar masteronderzoek doet in 
vluchtelingenkamp Bidi Bidi op het gebied van food security en 
agri-entrepreneurship.  
 
In 2020 zal het team verder worden uitgebreid en zullen we op 
verschillende sleutelposten in zowel Nederland als Oeganda ook 
weer diverse stagiair(e)s aantrekken. 

Figuur 1: De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad voor de EK (Bron: un.org). 
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1.3 Kerngegevens

Ecosystem Kickstarter is in 2018 ontstaan als samenwerkings-
verband van bovenstaande consortiumpartners op basis 
van de EK-uitvinding van consortiumpartner Thom Bindels. 
Voortbouwend op de succesvolle samenwerking gaan we vanaf 
1 januari 2020 verder als stichting Ecokick. Het bestuur wordt 
gevormd door de vier oorspronkelijke consortium partners: 
Thom Bindels van AmperDesign, Teun Vogel van Cambisol en 
Henrik Looij en Martijn Harlaar van EyeOpenerWorks. Daarnaast 
wordt er zo snel mogelijk een Raad van Advies van drie 
personen geformeerd. 

De stichting beheert de handelsnaam, het IP en de brand 
guidelines. Bovendien geeft de stichting opdracht aan een 
zelfstandige werkmaatschappij ‘Ecokick Landscape Services’ 
voor R&D en het faciliteren van de opzet van lokale Production 
Units. Deze rechtsvorm zal waarschijnlijk een VOF of coöperatie 
zijn, dit wordt in 2020 bepaald. Een team dat op coöperatieve 
wijze samenwerkt, met gedeeld eigenaarschap, heeft onze 
voorkeur.

Deze zogenaamde Production Units worden zelfstandige rechts-
vormen en opereren op commerciële basis, wat een belangrijk 
uitgangspunt van Ecokick is. Welke rechtsvorm deze hanteren 
wordt per geval bepaald, afhankelijk van de investeerders. Dit 
geldt zowel voor het team in Amsterdam dat het ontwerp en de 
ontwikkeling van de eerste productiestraat op zich neemt, als 
voor een lokale partij in bijvoorbeeld Uganda of Kenia die met 
deze technologie lokaal EK’s gaat produceren en verkopen. Hoe 
dit precies werkt wordt uitgebreid beschreven in de volgende 
paragraaf.
We onderzoeken in 2020 of het zinvol is om ons aan te sluiten 
bij B Coorporation en/of Social Enterprise NL om Ecokick nog 
duidelijker te positioneren als een social enterprise.

1.4 Organogram – business as ‘un’usual

Ecokick wil business as un’usual’ zijn en kiest bewust voor een 
structuur en strategie die gericht is op maximale impact, zowel 
sociaal-economisch als ecologisch. Dit wordt gevisualiseerd in 
het onderstaande organogram:
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Om de impact van Ecokick te maximaliseren is het van cruciaal 
belang om de kostprijs van de EK zo laag mogelijk te houden.  
Dit is nodig om het product voor de eindgebruiker te kunnen 
laten concurreren met alternatieve (conventionele) methoden 
van landschapsherstel. Om de kostprijs zo laag mogelijk te 
houden werkt Ecokick toe naar een organisatiemodel op basis 
van lokale Production Units. Dit draagt bij aan lokale werk-
gelegenheid, bespaart kosten voor transport en opslag en stelt 
ons in staat beter in te spelen op lokale/regionale trends. 

De Production Units produceren de EK in licentie, met support 
van Ecokick Landscape Services, het in Nederland gebaseerde 
support team. Ecokick Landscape Services is naast R&D actief 
betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe productie eenheden 
op het gebied van geschikte ondernemers vinden, investe-
ringen aantrekken, het opzetten van de productiestraat en het 
vermarkten.

Jibu
Goed voorbeeld doet goed volgen. Het nieuwe businessmodel 
van Ecokick, waarin het faciliteren van lokaal ondernemerschap 
centraal staat, is anders dan gebruikelijk in de meer klassieke 
wereld van landbouwproducten. We nemen daarbij een voor-
beeld aan vergelijkbare partijen, zoals Jibu. Op dezelfde manier 
creëert deze organisatie met lokale ondernemers toegang tot 
betaalbaar drinkwater. https://jibuco.com/

Figuur 2: Het organogram en business model van Ecokick (Bron: Ecokick)
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1.5 Partners en adviseurs

Als aanjager van duurzame initiatieven en innovaties op het 
gebied van landschapsherstel en circulair materiaalgebruik 
willen wij graag samenwerken met organisaties en onderne-
mingen die binnen deze sectoren zoeken naar synergie en hun 
impact willen vergroten. 

Net als in fase 1 en 2 zullen verschillende partners en adviseurs 
een cruciale rol blijven spelen in de ontwikkeling en implemen-
tatie van Ecokick en de EK. Hun specifieke bijdrage en contact-
gegevens staan uitgebreid beschreven in Bijlage 1. 
 
1.5.1 Partners
De volgende partners van Ecokick zijn in 2020 actief betrokken 
bij de ontwikkeling van de EK:
Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK): is vanaf 1 januari 

2020 officiële kennispartner van Ecokick. 
Nederlandse ambassade in Oeganda/ Embassy of the 

Kingdom of the Netherlands (EKN) speelt een belangrijke 
rol als linking pin in Oost-Afrika, waar het een uitgebreid 
landbouw netwerk heeft.

Maasai Wilderness Conservation Trust (MWCT) is 
een organisatie in Oost-Afrika die de ecosystemen en 
biodiversiteit van de befaamde graslanden van traditionele 
gemeenschappen als de Maasai beschermt en herstelt. 

Marula is een organisatie die nauw betrokken is bij verschillende 
agrarische ontwikkelingen in Oeganda en zich richt op het 
creëren van werkgelegenheid voor jongeren in de agri-
business. 

Wageningen Environmental Research (WENR) werkt door 
middel van een innovatieve workshopmethode gericht op het 
stimuleren van intrinsieke motivatie bij kleinschalige boeren 
aan duurzame gebiedsontwikkeling. 

1.5.2 Adviseurs
Dr. Ir. Aad Kessler, Researcher Wageningen UR – PIP approach 
PhD-student Laurie van Reemst, Wageningen Environmental 

Research – PIP-approach onderzoeker. 
Prof. Dr. Gerd Junne, Circulariteit netwerk Afrika en  

Nederland
PhD Christine Ornetsmüller, geograaf en land systems  

scientist
Erik Slor, CEO Dynaplak en specialist Bio-based Economy. 

1.6 De basis voor commercieel succes

De basis van ons vertrouwen dat Ecokick de juiste partij is om 
deze innovatie te ontwikkelen en tot een commercieel succes te 
maken is onze multidisciplinaire en holistische benadering van 
landschapsherstel en voedselzekerheid. Ecokick opereert op de 
nexus van (a) landschapsherstel en voedselzekerheid, (b) onder-
nemerschap, en (c) circulair design, hieronder verbeeld: 

Vanuit onze verschillende achtergronden – industrieel-technisch, 
creatief onderzoek, landbouw, sociaal ondernemerschap – 
kunnen we op het oog verschillende idealen samenbrengen en 
versterken. 

De ervaringen in 2018 en 2019 bewijzen dat Ecokick daarmee 
ook een aantrekkelijke partij is om mee samen te werken voor 
zowel overheden, kenniscentra, NGO’s en boerenorganisaties. 
De experimentele wijze van productontwikkeling biedt hen 
de kans om in een vroeg stadium aan te haken en zich mede-
eigenaar te voelen.

Daarbij staat lange termijn impact boven korte termijn gewin.
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2 – Projectgegevens 2.1 Huidige markt 

2.1.1 Doelgroepen
Tot heden richten wij ons op organisaties en individuele 
boeren die zich bevinden in of gericht zijn op het gebied van 
landschapsherstel voor voedselzekerheid. Om proof of concept 
te leveren zal in 2020 en 2021 vooral worden ingezet op 
afnemers met grotere landschapsherstel projecten met NGO’s, 
overheden en agrarische bedrijven. Het bereiken van individuele 
boeren die behoren tot de BoP zal vooral gaan plaatsvinden 
via intermediairs (zie analyse in paragraaf 2.3). Hiervoor is het 
belangrijk aansluiting te vinden bij bestaande netwerken van 
service providers, zoals bijvoorbeeld One Acre Fund (OAF).

Het opbouwen van een netwerk door middel van persoonlijke 
relaties blijkt hoe dan ook de sleutel te zijn tot (het voorlopige) 
succes. Daar is de afgelopen twee jaar intensief in geïnvesteerd 
en zal zo ook de verdere koers bepalen – zie ook paragraaf 3.3 
marktanalyse.

Op basis van de lessen uit 2018 en 2019 gaan we ons in 2020 
focussen op het leveren van proof of concept in Uganda en 
Kenia. Daarnaast is er een interessant netwerk in Ethiopië aan 
het ontstaan waarmee in 2020 misschien een proef wordt 
gedaan. 

2.1.2 Biomassa 
De markt van biomassa in de vorm van natuurlijke vezels 
als grondstof is voor ons zeer belangrijk, aangezien Ecokick 
wil bijdragen aan de ontwikkeling van een lokale circulaire 
economie. Dit doen we in de praktijk door synergie te zoeken 
met andere duurzame initiatieven. Het partnerschap met KCPK 
heeft op dit vlak al veel meerwaarde getoond. Tegelijkertijd 
is er in deze fase nog veel te onderzoeken op het gebied van 
het benutten van reststromen, het afnemen van verantwoord 
geproduceerde biomassa en het verantwoord toepassen hiervan 
bij implementatie van onze producten. Dit wordt zowel in het 
projectplan als in de eindrapportage uitgebreider beschreven.

2.1.3 Concurrentie 
Zover bekend is er geen directe concurrent voor de EK op de 
markt rond landschapsherstel. De huidige markt werkt met 
interventies gebaseerd op arbeid en het planten van reeds 
opgekweekte zaailingen van bomen. Dit neemt niet weg dat 
er bestaande producten op het gebied van landschapsherstel 
zijn waar wij ons actief van moeten onderscheiden. Zo zijn ‘De 
Cocoon’ en variaties op ‘geotextile’ ook biologisch afbreekbare 
producten voor groenontwikkeling: 
•  De Cocoon is een biologisch afbreekbaar waterbakje van 
zowel Landlife Company als Groasis voor o.a. landschapsherstel 
door het planten van bomen. De boom wordt hier eerst 
opgekweekt tot een stevige zaailing en vervolgens geplant 
in het veld waar hij door een waterbakje wordt voorzien van 
een gedoseerde hoeveelheid water door een druppel-lont. 
Hoewel de EK vaker wordt geassocieerd met de Cocoon zijn 
er enkele grote verschillen. Waar de Cocoon zich richt op de 
ontwikkeling van een boom, is de aanpak van de EK zowel 
gericht op het voorkomen van erosie als op het faciliteren 
van bodembedekking door vegetatie en het initiëren van een 
terrasstructuur in het landschap.  
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•  In een duurder segment worden geotextiles aangeboden als 
erosie preventieproduct. De biologisch afbreekbare variant 
gemaakt van Jute matten worden echter bijna uitsluitend 
toegepast in bouwprojecten voor het verstevigen van wegen 
of dijken. Deze jute matten worden echter in hun geheel over 
de totale oppervlakte van een gebied toegepast, waarbij van 
de EK slechts een strook op de helling nodig is om impact te 
hebben op de waterhuishouding van een gebied in zijn geheel. 
Dit maakt GeoJute ook minder efficiënt als herstelmethode voor 
landbouwtoepassingen. 

Er worden vanzelfsprekend wel veel vragen gesteld over de 
effectiviteit ten opzichte van bestaande anti-erosie technieken 
zoals het graven van trenches en stapelen van stenen rijen. Het 
onderzoek hiernaar loopt en zal in Fase 2a op grote schaal getest 
kunnen worden. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend, 
meer hierover in de volgende paragrafen.

2.2 Marktpotentieel

In deze paragraaf worden een aantal trends in de markt besproken 
die de potentie voor de EK en de aanpak van Ecokick staven.

2.2.1 Mondiaal perspectief
Er is meer dan 100 miljoen hectare gedegradeerd land in 
Sub-Sahara Afrika waarvan momenteel door verschillende 
internationale actoren is beloofd om het te herstellen. 
Wereldwijd is er 2 miljard hectare gedegradeerd landoppervlak 
met landbouwpotentie.1 De pledges van AFR100, de Bonn 
challenge en individuele landen in Afrika beslaan meerdere 
miljoenen hectaren waarvan veel nog vóór 2030 moeten worden 
hersteld wil men de ambities waarmaken. Dezelfde periode, van 
2020-2030, is door de UN ook uitgeroepen als de UN Decade on 
Ecosystem Restoration. We zien dat deze organisaties op zoek 
zijn naar innovatieve technieken, zeker als deze een integrale 
oplossing bieden tegen verwoestijning. Een grote kans voor de 
Ecosystem Kickstarter. 

Kortom, er is tijdsdruk ontstaan door de grote beloftes van 
overheden en organisaties om miljoenen hectaren in Sub-Sahara 
Afrika te herstellen. Daar wil Ecokick zakelijk op inspelen. 
Om de wereldwijde pledges te kunnen realiseren is een 
grote noodzaak ontstaan voor innovaties die deze impact 
mogelijk kunnen maken. Door ervaringen met de grootschalige 
implementatie van projecten in het verleden is echter ook veel 
schade aangericht. Dit doordat er top-down werd gekozen voor 
schaal boven verbinding met de gemeenschappen. Hierdoor 
ontbrak het aan ownership en ecologische biodiversiteit en 
zijn veel projecten gefaald en investeringen verloren gegaan. 
Er wordt daarom kritisch gekeken naar hoe de innovaties 
rekening houden met de lokale context en is er meer oog 
voor de sociaal-economische aspecten en biodiversiteit. De 
integrale aanpak van Ecokick, samenwerking met lokale partijen 
en onderzoekende werkmethode zijn daarom belangrijke 
onderscheidende eigenschappen.

Figuur 4: De pledges van AFR100 beloven grote hoeveelheden 
hectare te herstellen voor 2030. We zien dat deze organisaties 
op zoek zijn naar innovatie om deze beloftes na te kunnen  
komen (afr.org). 

2.2.2 Specifieke trends
Naast mondiale vraagstukken op het gebied van landschaps-
herstel en voedselvoorziening zijn er meer specifieke trends en 
vraagstukken waar Ecokick met de EK op inspeelt. Hieronder  
de drie belangrijkste voor Ecokick:

Natuurinclusieve landbouw
Het groeiende aantal bestaande landschapsherstelprojecten is 
onder andere te danken aan grote, internationale organisaties 
als Ecosia, Justdiggit en AFR100, maar ook aan kleinere lokale 
initiatieven opgezet door gemeenschappen en overheden. De 
meerwaarde van een vruchtbaar landschap is op lokale schaal 
overduidelijk. Nu de belangen ook aansluiten op internationale 
vraagstukken als migratie en klimaatverandering ontstaat er 
een krachtige beweging met een breed draagvlak waar wij 
dankbaar onderdeel van zijn. Voor de landbouwsector worden 
SLM en natuurinclusieve methodes steeds meer gestimuleerd 
vanuit overheden en gerenommeerde instituten als Wageningen 
Universiteit, de VN en WRI.  
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Circulaire economie
Circulair is eigenlijk geen trend meer. Het wordt stilaan 
gemeengoed om kringlopen te creëren en te sluiten waarin 
grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min 
mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden 
gebruikt en systeemdenken centraal staat. Binnen Afrika loop 
Rwanda hier bijvoorbeeld voorop door een totaal verbod 
op plastic in gang te hebben gezet, maar ook in de rest van 
Sub-Sahara Afrika groeit hiervoor het mandaat. Dit is voelbaar in 
ieder segment van de markt. De markt van biomassa heeft een 
belangrijke verantwoordelijkheid om verantwoorde alternatieven 
te ontwikkelen en daar speelt de EK op in. 

De ambitie is om een steeds groter aandeel van de EK’s uit 
reststromen van lokaal verbouwde biomassa als suikerriet, 
bananenstammen en andere agrarische reststoffen te 
produceren. In de opstartfase hiervan zal worden uitgegaan van 
een hogere prijs per ton, dit zal worden opgevangen door de 
groeiende omzet van de onderneming.  
 
Naast het gebruik van biomassavezels uit reststromen zal het 
voor boeren en gemeenschappen ook interessant worden om na 
aanschaf en implementatie van de EK, de anti-erosie vegetatie 
te oogsten en verkopen aan de vezelverwerker waar Ecokick bij 
inkoopt. De vegetatiestrook bestaat uit meerjarige planten die 
na oogsten opnieuw opkomen uit dezelfde bodem stabiliserende 
wortelkluit. We kunnen daarbij eisen stellen voor afname van de 
verbouwde vezels om SLM te bevorderen.

Lokale productie 
Met oog op maximaal sociaal-economische activiteit wordt de 
productie van de EK lokaal opgezet, hierbij zal in opschaling  
de aansluitende waardeketen ook een boost krijgen.  
Dit wordt door overheden gezien als belangrijke speerpunten. 
Veel wet- en regelgeving richt zich op het stimuleren van de 
lokale industrie en ontmoedigt het inkopen van buitenlandse 
producten met importheffingen en belastingen. Onze ambitie 
van lokale productie en materiaalgebruik sluit hierbij aan. 
Zowel lokaal als internationaal is er steeds meer oog voor 
duurzaamheid en circulair materiaalgebruik. Door de jonge 
populatie en werkloosheid in Uganda en Sub-Sahara Afrika in 
het algemeen staat werkgelegenheid hoog op de agenda. Het 
gebruik van lokale reststromen en biomassa maakt een gebied 
ook economisch weerbaarder en zelfstandiger. 

2.3 Klantgroepen

Ecokick richt zich met de EK op drie verschillende klantgroepen: 
Overheden, NGO’s en boeren(bedrijven). Hieronder een toe  lich-
ting op elk van deze klantgroepen.

2.3.1 Overheden
Zoals reeds beschreven worden er door overheden wereldwijd 
steeds meer doelstellingen gesteld op het gebied van 
landschaps herstel en daarmee anti-erosie maatregelen. Deze 
overheden maken beleid en zorgen dat er geld beschikbaar 
komt voor institutionele donoren, NGOs en regionale en lokale 
overheden. Direct met nationale overheden samenwerken is 
geen doelstelling van Ecokick in deze fase, maar op regionaal 
en lokaal niveau kunnen en willen we er niet omheen, zoals 
in Oeganda. In Oeganda is dat bijvoorbeeld de EKN die ons 
verbindt aan model boeren, maar eveneens een overheid in de 
provincie Bududa die ons formeel toestemming moet geven om 
de EK verder te testen (zie paragraaf 3.1). 

2.3.2 Fondsen en NGO’s
NGO’s en overheden spelen een belangrijke rol in het creëren 
van onze markt de komende jaren. Zoals in paragraaf 2.2 
beschreven zijn overheden op basis van verschillende pledges 
veel geld beschikbaar aan het maken voor institutionele 
fondsen en NGO’s die het werk moeten gaan faciliteren 
of uitvoeren. Op het gebied van landschapsherstel zijn er 
diverse, gerenommeerde spelers met dezelfde doelstellingen 
die natuurlijke partners kunnen zijn in de ontwikkeling en 
implementatie van de EK. Naast financiële steun leveren deze 
organisaties kennis, ervaring en toegang tot netwerken. Deze 
klantgroep is op de korte en middellange termijn waarschijnlijk 
de belangrijkste voor Ecokick, omdat ze direct toegang hebben 
tot onze belangrijkste doelgroep:

2.3.3 Boeren
In hoeverre gaan boeren ons product kopen? Dat was een van 
de grote vragen in 2019 en dat zal nog even zo blijven omdat het 
een complex vraagstuk is. De drie belangrijkste bevindingen en 
daaruit volgende intenties zijn op dit moment:
1 We moeten er niet vanuit gaan dat de armste boeren, de BoP, 
bereid is om te betalen voor een innovatie. Dat blijkt zowel uit 
direct contact met boeren als bekende en erkende intermediairs 
zoals OAF. We hebben OAF uitgebreid geconsulteerd over dit 
vraagstuk. OAF heeft er jaren over gedaan om via lokale sales 
agents het vertrouwen van boeren te winnen om hun producten 
af te nemen.
2 Alleen via gevestigde partijen die het vertrouwen van de BoP 
hebben gewonnen bereik je deze kwetsbare doelgroep. Naast 
een werkend product voor een lage prijs is de rol van service 
providers als OAF dus cruciaal. Een andere sleutelfactor is in hun 
ogen de rol van modelboeren, tevens het derde punt:
3 Naast het leveren van proof of concept en samenwerking 
met gevestigde partijen, zullen modelboeren een cruciale rol 
vervullen in het laten zien dat de EK werkt. Dit is tevens de 
strategie voor 2020, waarin bijvoorbeeld samenwerking wordt 
aangegeven met modelboeren in Oeganda via de Best Farmer of 
Uganda competitie van EKN(zie hoofdstuk 3). 

Verder wordt in 2020 ook verder onderzocht in hoeverre grotere 
boerenbedrijven en -organisaties een belangrijke afnemer van 
de EK kunnen zijn.
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2.4 Spin-offs 

Op basis van voortschrijdend inzicht zien we op dit moment  
drie potentiële spin-offs ontstaan. Deze worden komend jaar 
verder onderzocht, buiten het kader van de financiering vanuit 
de SBIR-oproep van RVO. 
De alternatieve marktpotentie van deze spin-offs zouden in een 
latere fase een significante bijdrage kunnen leveren aan  
de financiering van onze missie in Sub-Sahara Afrika. 

2.4.1 Kweekbakjes

“Hey, this is really nice, we can use this for seedlings!”

Hierboven de gemiddeld reactie tijdens een productpresentatie 
in Uganda, overal waar Ecokick de EK presenteert. Dit is de 
belangrijkste potentiële spin-off van de EK op dit moment.

Een essentieel onderdeel van het opkweken van gewassen 
is de plastic kiembak of het karakteristieke zwarte zakje met 
aarde. Door een duurzaam alternatief te bieden voor een 
concurrerende prijs, wordt een groot marktpotentieel zichtbaar. 
Mede hierdoor is investeren in onderzoek en ontwikkeling van 
alternatieve toepassing uit biomassa een slimme investering. 
De markt voor deze toepassing is groot en heeft de afgelopen 
twee jaar veel potentie laten zien. De kartonnen kweekbak heeft 
als voordeel uit één uitvouwbaar stuk te bestaan met een vaste 
zaaiafstand, ook is van bestaande pulppapierbakjes bekend 
dat de vochtwerking van het karton gunstig is voor de zaailing. 
Aangezien het ontwerp voor het huidige anti-erosieproduct 
slecht met een kleine verandering hoeft te worden aangepast 
om deze markt te kunnen bedienen, biedt dit een financiële 
kans. 

Omdat onderzoek in 2019 heeft uitgewezen dat er al spelers 
op markt van meer duurzame kweekbakjes zijn, wordt er vanaf 
januari 2020 eerst een haalbaarheidsstudie gedaan. 

2.4.2 Urban Farming
In veel van de gesprekken met mogelijke klantorganisaties 
in Uganda wordt ook ‘urban farming’ genoemd als mogelijke 
toepassing. De EK kan op relatief kleine oppervlaktes worden 
geplaatst, wat ideaal is voor in de stad. In combinatie met zaden 
van simpele cashcrops als uien en tomaten is dit wellicht een 
interessant idee, wat in 2020 zeker getest zal worden.

2.4.3 Dijk- en oeverversterking
Huidige interventies bij erosieschade en bodemstabilisatie bij 
dijken, hellingen en oevers zijn vaak kostbaar. Ons product 
valt in vergelijking niet alleen voordelig uit, maar is daarnaast 
ook gebaseerd op een circulair model. Vanaf 2020 wordt deze 
hypothese met ons MVP verder onderzocht en gesprekken 
gevoerd met belanghebbenden. 

2.5 Een nieuwe benadering in landschapsherstel

In hoeverre moet Ecokick op termijn rekening houden met 
concurrentie? In paragraaf 2.1.3 werd al beschreven dat er op dit 
moment geen directe concurrent voor de EK op de markt is in 
de vorm van een ander product. 

Voor landschapsherstel, waar de EK aan bijdraagt, zijn er 
momenteel al wel verschillende oplossingen. Voor het herstel 
van gedegradeerd grasland voor boeren met vee wordt vaak 
een – in vergelijking met de EK – minder ingrijpende interventie 
toegepast. Voor deze boeren zal een meer ingrijpende 
interventie niet rendabel zijn aangezien het vee rondtrekt 
in grotere gebieden en een intensieve herstelmethode in 
verhouding niet in een veel grotere opbrengst van vlees of 
zuivel zal resulteren. Wel kan de EK na erosie-consult worden 
toegepast op cruciale plaatsen in het landschap zoals in de 
kop van gullies waardoor impact op een veel groter gebied zal 
worden gecreëerd dan alleen de meters rondom het product. 

Het rendement voor een boer met tuinbouwland is echter per 
vierkante meter veel hoger dan dat van een veehoudende boer. 
Hierdoor heeft het herstel per vierkante meter ook meer impact 
op voedselproductie en wordt een erosiebestrijdende maatregel 
voor de boer sneller rendabel op de kortere termijn. 

Voorbeelden van bestaande interventies zijn het planten van 
bomen, het stapelen van stenen wallen en het graven van 
greppels langs de contourlijnen van de helling om afstromend 
water tegen te gaan. Deze handelingen lossen elk een deel van 
de erosieproblematiek op. Een efficiënte landschapsinterventie 
zal echter altijd een combinatie zijn van deze handelingen: het 
tegengaan van afstromend water, het stabiliseren van de bodem 
en het faciliteren van vegetatiebedekking en bomengroei. Het 
planten van bomen alleen zal erosie niet stoppen. Ook het 
stapelen van stenen wallen of het graven van greppels alleen 
zal er niet voor zorgen dat er op de korte termijn een duurzame 
vegetatiebedekking ontstaat. 

Onze innovatie is ontworpen als integrale 
landschapsherstelinterventie en biedt een combinatie 
van erosiepreventie en vegetatiebescherming. Door de 
beschermende omgeving en de extra nutriënten in het karton 
groeit de vegetatie binnen een korte periode tot een stevige 
wortelstructuur die direct effect heeft op de waterhuishouding 
en erosiebescherming van het productieve land van de boer. Dit 
onderscheidt de EK van andere SLM-interventies waarvan pas 
na een langere periode effect wordt gemeten op bodemherstel. 

Kortom, we hebben er vertrouwen in dat Ecokick met de EK 
voldoende, unieke waarde toevoegt aan de bestaande markt. 
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3 – Commercialisatie 3.1 Launching customers

De ervaringen van 2018 en 2019 leren dat alles in deze fase 
draait om het opbouwen van sterke relaties met partners 
die samen met ons ‘proof of concept’ willen leveren van de 
innovatie. Daarom heeft Ecokick in 2019 gericht een aantal 
launching customers geïdentificeerd. Met deze partijen 
wordt de EK op grote schaal getest, niet alleen op het 
gebied van landschapsherstel en voedselzekerheid, maar ook 
productietechnisch.  
We presenteren met trots:

3.1.1 Justdiggit 
Justdiggit neemt deel aan het AFR100 initiatief en heeft de 
ambitie om miljoenen hectares landbouwgrond te herstellen. 
De organisatie is inmiddels een relatief grote speler op dit 
gebied en is in vele landen actief. Het gebruik van verschillende 
herstelmethoden binnen de projecten is daarbij een belangrijke 
manier van werken. Lokaal eigenaarschap en circulariteit staan 
daarbij ook hoog in het vaandel. 

In 2019 is er actief samengewerkt en Ecokick is verheugd dat 
Justdiggit officieel launching customer van de EK is geworden. 
Dit is formeel vastgelegd middels een hernieuwde Expression of 
Interest. In de woorden van Chief Technology Officer Sander de 
Haas: “Ik zie EK als onderdeel van ons palet aan maatregelen, 
welke we komend jaar met jullie gaan testen als mogelijke 
oplossing voor gullies”.

Concreet betekent dit dat er in 2020 een grootschalig 
experiment in Zuid-West Kenia opgezet zal worden. 
Justdiggit wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van 
het product en een holistische benadering waarin ook zaken 
als grazing management en hergebruik van reststromen 
worden meegenomen. Ze nemen met lokale partners ook 
een belangrijke rol op zich met betrekking tot monitoring en 
evaluatie. De tijd die ze hierin investeren zal niet in rekening 
gebracht worden. 

3.1.2 Best Farmers of Uganda 
De door EKN opgezette Uganda Best Farmers Competition 
is inmiddels al enkele jaren een begrip in Oeganda en enorm 
populair. Gedurende het jaar worden er wekelijks items 
gepubliceerd op televisie, de radio en in de krant. En dit wordt 
breed gevolgd. “Nederland staat dankzij de competitie op de 
kaart als kennisland voor landbouw en landbouwmachines”, 
zoals het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
trots op haar website vermeldt. 

De doorontwikkeling van de EK door Ecokick wordt ook in 
2020 door EKN ondersteund – zie ook de aanbevelingsbrief 
die is toegevoegd aan het projectplan. EKN onderschrijft het 
belang van erosiebestrijding in de Oegandese context voor 
meer voedselzekerheid en werkt actief mee aan het ontsluiten 
van de markt voor de EK, in het bijzonder door het netwerk van 
de Best Farmers in Uganda aan te bieden om samenwerkingen 
met modelboeren voor Ecokick op te kunnen zetten. Concreet 
betekent dit het volgende: 
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•  Het werven van drie modelboeren vanuit Best Farmers 
netwerk om de EK te gaan testen in 2020, bij voorkeur in de 
provincies West-Nile (Noord-Uganda). 
•  Promotie van de EK vanuit Ecokick op de Harvest Money expo 
van 14-16 februari in Kampala. Deze Expo is een van de meest 
belangrijke landbouwbeurzen van Uganda.
•  Een introductie en aanbeveling door EKN bij verschillende 
agri-interventies in West-Nile: Agribusiness Skills for Refugee 
Youth (geïmplementeerd door ICCO) en Resilient Efficient 
Agribusiness Chains (geïmplementeerd door NGO IFDC)

3.1.3 SINA 
Zoals reeds beschreven in het businessmodel van Ecokick wordt 
vanaf 2020 ingezet op het ontwikkelen van Ecokick Landscape 
Service, de werkmaatschappij die zich bezighoudt met R&D en 
het opzetten en faciliteren van EK Production Units. In de Social 
Innovation Academy (SINA) in Oeganda is een enthousiaste 
partner gevonden om dit proces met ons te willen testen. 

“SINA tackles failing education and resulting unemployment 
in Uganda through creating self-organized and freesponsible 
learning spaces, where disadvantaged youth unleash their 
potential for positive change as social entrepreneurs.” Een partij 
met een gedeelde visie die naast het opleiden van jongeren 
tot social entrepreneurs diverse duurzame producten heeft 
ontwikkeld en promoot. Zoals het bouwen van huizen van 
restafval en de ontwikkeling en verkoop van 100% biologisch-
afbreekbare en herbruikbare rietjes. Kortom, een partij naar ons 
hart.

SINA is bereid om in 2020 stappen te gaan zetten in de 
ontwikkeling van de eerste Ecokick Production Unit. Hoewel 
deze productiestraat in eerste instantie in Amsterdam wordt 
ontwikkeld, kunnen er met SINA al concrete stappen worden 
gezet om de daaropvolgende samen met hen te ontwikkelen. 
Concreet betekent dit dat we samen op zoek gaan naar 
investeerders en het verder verkennen van de markt in Uganda.

De samenwerking met SINA is bovendien een belangrijke 
stap in het verwezenlijken van de gender doelstellingen van 
Ecokick. SINA werkt uitsluitend met ‘disadvantaged’ jongeren, 
in het bijzonder meisjes. Die zullen in de samenwerking als 
ondernemers bij het proces betrokken worden. 

3.1.4 Ambities
Hoewel er ongetwijfeld nog veel meer mogelijk is in 2020 kiest 
Ecokick bewust voor het avontuur met bovenstaande launching 
customers. Proof of concept leveren met de MVP is immers 
cruciaal in de volgende fase en dat kan met deze partijen voluit. 
Focus op een beperkt aantal partners om vol in te zetten op de 
kwaliteit van het proces is daarin cruciaal.

Het doel voor 2020 is om nog 5 launching customers aan ons 
te verbinden. Deze hoeven zich niet per se alleen in Sub-Sahara 
Afrika te bevinden. Afzetmarkten waar financiële kansen liggen 
voor dezelfde toepassingen zijn Zuid-Europa, het Arabisch 
schiereiland en Zuid-Amerika. 

3.2 Economische risico’s 

Hieronder de belangrijkste economische risico’s die we op basis 
van voortschrijdend inzicht kunnen onderscheiden, inclusief 
suggesties om die te ondervangen. 

3.2.1 MVP
In fase 2a zal de EK voor het eerst op grote schaal gaan testen, 
met als doel om de belangrijkste aannames op het gebied van 
landschapsherstel en voedselzekerheid definitief te valideren. Er 
is natuurlijk ook een kans dat deze grootschalige experimenten 
niet de gewenste resultaten opleveren. Hoewel dit niet de 
verwachting is zal hier wel rekening mee worden gehouden. 

Mocht dit gebeuren, dan zal een plan voor verder onderzoek 
worden ontwikkeld. Een van de mogelijke uitkomsten kan ook 
zijn om te stoppen met de productie van de EK en terug te gaan 
naar de tekentafel, voor minder dan echte impact doet Ecokick 
het niet. Het onderzoek van spin-off producten gaat daarnaast 
hoe dan ook door, in lijn met onze overstijgende missie.

3.2.2 Investeerders
Wanneer het MVP in 2020 definitief de meerwaarde van 
EK bewijst, kan het nog steeds een uitdaging blijken om 
investeerder te vinden voor het opzetten van de Production 
Units.

Het ontwikkelen van een aantrekkelijke proposities is daarom 
een van de meest belangrijke speerpunten voor 2020. 
Onderdeel van onze marketingstrategie is dan ook om mogelijke 
investeerders, waaronder institutionele fondsen en NGOs 
bijtijds te (blijven) betrekken bij de ontwikkeling van de EK. 

3.2.3 Lokale ondernemers
Het vinden van betrouwbare, kundige en ervaren ondernemers 
is op basis van onze ervaringen geen sinecure in de context  
van Sub-Sahara Afrika. Hoewel EOW, een van de consortium-
partners van Ecokick, hier de nodige ervaring mee heeft, 
onderschatten we het niet. De neiging om vanuit haast ‘te 
werken met wie je kunt krijgen’ in plaats van geduldig de juiste 
partij vinden is groot als we kijken naar de procedures van veel 
NGOs en bedrijven in bijvoorbeeld Uganda. Dit heeft als risico 
dat de kwaliteit te wensen over laat en zaken niet van de grond 
komen. We zullen daarom hoe dan ook pas Production Units 
starten als de ondernemers aan alle criteria voldoen. 

3.2.4 Circulair karton  
Voor Ecokick is het van belang dat de herkomst en impact van 
het karton te verantwoorden is en de kwaliteit aan onze eisen 
voldoet. Om de lokale Production Units van basismateriaal te 
voorzien zal er in de eerste periode karton worden ingekocht 
van externe leveranciers. Het is hier belangrijk onderscheid 
te maken tussen kartonfabrieken waar vanuit houtpulp karton 
wordt gemaakt, en zogenaamde ‘kartonnagefabrieken’ of 
groothandels waar het materiaal op rol wordt ingekocht en  
na een eventuele bewerking wordt doorverkocht. 
 
Het is waarschijnlijk niet rendabel om met onze kleine oplages 
zelf karton in te kopen buiten Afrika in verband met de kleine 
marges waarmee deze industrie werkt. De onkosten van 
verwerking, logistiek, invoerkosten etc. zouden door onze 
relatief kleine bestellingen het materiaal onbetaalbaar maken. 
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Ook in Kenia bevinden zich enkele kartonfabrieken, hier zal 
echter goed moeten gekeken naar kwaliteit en herkomst van 
het materiaal en de mogelijke impact hiervan op ontbossing en 
milieu. Doordat zich maar weinig kartonfabrieken in Sub-Sahara 
Afrika bevinden zal ter oriëntatie ook de mogelijkheid tot het 
sluiten van een deal met een Nederlandse papierproducent 
worden onderzocht. 

De afhankelijkheid van kartonfabrieken in testlanden Oeganda 
en Kenia is dus echter waarschijnlijker, wat een risico is omdat 
we ook hier nog niet goed kunnen inschatten hoe betrouwbaar 
deze kwalitatief goed karton kunnen leveren. Er is inmiddels 
contact met mogelijke leveranciers gelegd. Daarnaast is 
het een extra motivatie om zo spoedig mogelijk met lokaal 
vezelmateriaal te gaan werken om zo minder afhankelijk 
te worden van karton. Hier wordt komende jaren flink in 
geïnvesteerd. 

3.2.5 Lokale autoriteiten en certificering
In hoeverre voor alle experimenten toestemming is van welke 
lokale autoriteiten is voor een deel nog onduidelijk. Dat komt 
omdat Ecokick tot op heden vrij kleinschalig en onder de 
radar heeft geopereerd via lokale contacten. Daarbij werden 
lokale autoriteiten zoveel mogelijk geïnformeerd en betrokken. 
Voor een eventuele certificeringsprocedure bij grootschalige 
projecten zullen wij bouwen op de expertise en ervaring van 
onze lokale partners. 

Verder zal de praktijk dit komend jaar verder uitwijzen, met van 
Ecokick een open en transparante communicatie voorop, die 
erop gericht is autoriteiten een stem te geven in deze processen.

3.2.6 Octrooien 
Hoewel in hoofdstuk 4 wordt beschreven waarom het niet 
waarschijnlijk is, zijn octrooiprocedures zelden eenduidig. Zeker 
als vergelijkbare partijen lucht krijgen van een mogelijk succes. 
We blijven die monitoren en zullen blijven onderzoeken wat er 
voor nodig is om ons IP voldoende te beschermen. De intentie 
is daarbij wel om zoveel mogelijk open source te werken. We 
kunnen uiteindelijk alleen maar tevreden zijn als meer partijen 
de onderliggende principes van de EK gaan toepassen, ook 
dan is onze missie geslaagd en het geld goed besteed. Deze 
strategie wordt overigens ook steeds meer door grote duurzame 
techbedrijven zoals Tesla toegepast.

3.3 Omzet en cashflowprognose 

 2021 2022 2023 2024 2025
Aantal actieve Production Units in SSA 2 5 10 15 20

m¹ EK  264.000 726.000 1.597.200 2.635.380 3.865.224

Aantal Ha (per jaar, voor gem. 20m spacing) 906 2.493 5.484 9.048 13.271

Tabel 2: Overzicht van kosten voor Prototype EK19 op basis van de resultaten uit fase 2. Er kan worden uitgegaan van een 
kostenreductie voor het nieuwe prototype EK20 

Production unit voor SSA EK19  Start-up productie (minimaal)   Productie (maximaal)
Per unit EK (3m1)  
Operating costs (machines + labour) € 0,37   € 0,33

Materialen € 1,54   € 1,18

Management € 0,09   € 0,06

Algemene overheadkosten (huur, nuts, misc, etc.) € 0,66   € 0,47

Totaal per EK19 (3 m1) € 2,66   € 2,04
Per strekkende meter € 0,89   € 0,68 
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Tabel 1: Overzicht van de te produceren EK-units voor de komende vijf jaar op basis van groeiend aantal lokale productie-units

3.3.1 De belangrijkste cijfers
Hieronder de belangrijkste cijfers, die resulteren in de 
Prognose Winst & Verliesrekening 2020-2025 (Tabel 3). Maar 
eerst een overzicht van de te produceren EK-units in relatie 
tot Production Units (Tabel 1) en de productiekosten van het 
huidige prototype EK19 (Tabel 2). 
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Tabel 3: Prognose Winst & Verliesrekening 2020 – 2025 voor Ecokick Landscape Services

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Opbrengsten      
Subsidies/investering € 282.995,00 € 100.000,00    
Verkoop nieuwe productiestraten  € 140.000,00 € 210.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

Licenties EK  € 20.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00

Consultancy/support  € 40.000,00 € 60.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00

Opbrengsten totaal € 282.995,00 € 300.000,00 € 320.000,00 € 525.000,00 € 575.000,00 € 625.000,00

      
Kosten 

Arbeid      
Management € 37.500,00 € 39.000,00 € 40.560,00 € 60.840,00 € 63.273,60 € 65.804,54

R&D  € 39.200,00 € 40.768,00 € 42.398,72 € 63.598,08 € 66.142,00 € 68.787,68

Productie € 61.800,00 € 64.272,00 € 66.842,88 € 100.264,32 € 104.274,89 € 108.445,89

Marketing & sales € 20.000,00 € 20.800,00 € 21.632,00 € 32.448,00 € 33.745,92 € 35.095,76

Communicatie € 15.300,00 € 15.912,00 € 16.548,48 € 24.822,72 € 25.815,63 € 26.848,25

Admin € 10.200,00 € 10.608,00 € 11.032,32 € 16.548,48 € 17.210,42 € 17.898,84

      
Algemeen & Overhead      
Materiaal € 47.000,00 € 48.880,00 € 50.835,20 € 76.252,80 € 79.302,91 € 82.475,03

Huur (incl. gwl) € 8.100,00 € 8.424,00 € 8.760,96 € 13.141,44 € 13.667,10 € 14.213,78

Communicatie & office supplies € 1.750,00 € 1.820,00 € 1.892,80 € 2.839,20 € 2.952,77 € 3.070,88

Reiskosten NL € 2.500,00 € 2.600,00 € 2.704,00 € 4.056,00 € 4.218,24 € 4.386,97

Reiskosten Intl € 10.400,00 € 10.816,00 € 11.248,64 € 16.872,96 € 17.547,88 € 18.249,79

Verblijfskosten € 9.495,00 € 9.874,80 € 10.269,79 € 15.404,69 € 16.020,88 € 16.661,71

Verzekeringen & legal support € 4.500,00 € 4.680,00 € 4.867,20 € 7.300,80 € 7.592,83 € 7.896,55

Admin/accountant € 2.000,00 € 2.080,00 € 2.163,20 € 3.244,80 € 3.374,59 € 3.509,58

Bankkosten € 1.500,00 € 1.560,00 € 1.622,40 € 2.433,60 € 2.530,94 € 2.632,18

      
Sales & Marketing      
P.R. materiaal € 2.500,00 € 2.600,00 € 2.704,00 € 4.056,00 € 4.218,24 € 4.386,97
Events & congressen € 1.000,00 € 1.040,00 € 1.081,60 € 1.622,40 € 1.687,30 € 1.754,79

      
Materiaal/hardware      
Laptops, telefoons & printers € 2.500,00 € 2.600,00 € 2.704,00 € 4.056,00 € 4.218,24 € 4.386,97

Meubilair € 750,00 € 780,00 € 811,20 € 1.216,80 € 1.265,47 € 1.316,09

Productie-machines € 5.000,00 € 5.200,00 € 5.408,00 € 8.112,00 € 8.436,48 € 8.773,94

Uitgaven totaal € 282.995,00 € 294.314,80 € 306.087,39 € 459.131,09 € 477.496,33 € 496.596,18

      
Resultaat € 0,00 € 5.685,20 € 13.912,61 € 65.868,91 € 97.503,67 € 128.403,82

In tegenstelling tot het voorgaande businessplan uit 2019, focust 
de huidige financieringsstrategie zich op de komende vijf jaar, 
t/m 2025. Dit houdt in dat we in vijf jaar op basis van een jaarlijks, 
groeiend netwerk aan productiestraten in SSA – de ambitie is  
10 straten/licentiehouders aan het eind van 2023 – een 
financieel gezonde onderneming willen opbouwen. Op basis 
van boven staande winst en verliesrekeningen verwachten  

we dat er in 2021 nog een impact investering (of subsidie) van 
€100.000,– nodig zal zijn om deze groei te realiseren. In de 
daaropvolgende jaren zal Ecokick Landscape Services de 
verwachte groei kunnen dekken vanuit de verkoop van nieuwe 
productiestraten, EK licentie-inkomsten vanuit bestaande 
productiestraten en consultancy fees.



3.3.2 Risicoanalyse financiering fase 3 
In 2020 zal verder worden geïnvesteerd in uitbreiding van  
het netwerk van sponsoren en financiers om klaar te zijn  
voor de commercialisatiefase vanaf 2021. Voor de investering  
(of subsidie) van €100.000,– zal bij verschillende start-up 
incubators, duurzame banken en fondsen worden gepitcht.  
De eerste contacten in deze zijn positief, er is op verschillende 
fronten interesse. Zo is er bijvoorbeeld initieel contact met 
Startlife Wageningen, een incubator die ondersteuning aan 
start-ups verleent via soft loans tot €85.000,–. Daarnaast 
oriënteert Ecokick zich ook op alternatieve financierings-
mogelijkheden als venture capital funds, impact funds en 
business angels. 

3.3.3 Inkoop karton en biomateriaal 
Het basismateriaal van ons product is een cellulose vezel, en 
wordt tot 2025 uitsluitend in de vorm van karton ingekocht. 
Karton is in grote oplages beschikbaar en makkelijk te 
verwerken in onze productiestraat, waardoor het zich goed 
leent om in de opstartfase mee op te schalen. Vanaf 2025 wordt 
het karton in kleine mate vervangen door de eerste oplages 
van de EK’s bestaande uit lokaal biomateriaal in de vorm van 
agrarische restvezels als mais- of bananenbladeren. Er zal 
substantieel worden geïnvesteerd in de marktontwikkeling van 
deze circulaire reststroom en het opzetten van partnerschappen 
met lokale partijen met expertise op het gebied van biomateriaal 
verwerking. 

3.3.4 Kostprijsaspecten
De kostprijs van een strekkende meter product wordt 
momenteel geschat op €0,89. Voor de lokale productie vanaf 
2021 zetten wij in op een kostprijs van €0,68, anticiperend op 
efficiëntie voordelen als resultaat van een extra jaar onderzoek 
en ontwikkeling, dalende kosten bij lokale productie en 
scherpere offertes voor bulkprijzen van de basismaterialen. 

3.4 Marketing

3.4.1 Marktsegmenten
EcoKick is een in potentie unieke onderneming die bijdraagt 
aan (a) landschapsherstel, (b) voedselzekerheid, en (c) het 
creëren en inspireren van lokale werkgelegenheid. Aan de 
ene kant beantwoorden wij de marktvraag naar een integrale 
en efficiënte aanpak voor landschapsherstel. Aan de andere 
kant dragen we bij aan het bevorderen van natuurinclusieve 
landbouw. Dat doen we bovendien door ondernemerschap te 
faciliteren. 

Klantgroepen worden hoe dan ook op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen via onze nieuwsbrief, de website, social media 
en via productpresentaties. Daarnaast blijven we aanwezig zijn 
op landscape events en conferenties, zoals de GLF, en in contact 
staan met het netwerk van universiteiten zoals WENR. Daarnaast 
bestaat de ambitie om in de WOCAT te worden opgenomen 
als SLM-methode. De WOCAT is de internationaal gebruikte 
database van landschapsherstel innovatie en dient als platform 
voor het promoten, delen en stimuleren van SLM-innovaties. 
De WOCAT wordt ook op landbouwuniversiteiten gebruikt voor 
educatieve doeleinden. 

Verder hebben we meer specifieke marketingstrategieën, 
aansluitend op de twee reeds onderscheiden klantgroepen.
1 De brede markt van NGOs en institutionele fondsen die actief 
zijn op het gebied van landschapsherstel, natuur inclusieve 
landbouw en/of voedselzekerheid. 
2 Boeren(bedrijven) die gedegradeerd land willen herstellen, 
bodemerosie willen bestrijden omdat ze op een helling werken, 
en/of natuurinclusieve landbouw wensen te bedrijven. 

3.4.2 Marketing voor NGOs en institutionele fondsen
Door de huidige contacten verder te ontwikkelen met 
productpresentaties wordt bij deze partijen ingezet op grotere 
landschapsherstel projecten. Dit kunnen zowel NGO’s, 
overheden, als grotere agrarische bedrijven zijn. Voor zulke 
grotere projecten bieden Production Units maatwerk aan, 
inclusief consultancy.

Idealiter creëert de EK via deze weg ook een positieve impact 
voor de BoP. Op basis van onze laatste veldexperimenten, 
zijn we tot de conclusie gekomen dat directe afname vanuit 
de tweede categorie met name in een latere fase potentie zal 
hebben. Daarom zullen we in eerste instantie de markt met 
name betreden via, of met behulp van, partners. Uiteindelijk, 
door mond-tot-mondreclame van tevreden klanten of 
zogenaamde ‘voorbeeldboeren’, zal er naar verwachting op 
langere termijn ook directe vraag ontstaan door boeren zelf.
Naast bovengenoemde launching customers hebben er diverse 
productpresentaties plaatsgevonden bij andere NGOs die op dit 
vlak actief zijn, zoals Oxfam in Oeganda en de Italiaanse NGO 
AVSI. Op basis van de positieve feedback zijn gesprekken om de 
EK ook bij hun achterban te gaan testen in volle gang. 

3.4.3 Marketing voor boeren
Deze willen we met name benaderen door de EK via lokale 
intermediairs en sales agents beschikbaar te maken, zodat 
boeren het product als onderdeel van een SLM-pakket kunnen 
aanschaffen. Mogelijke distributeurs van het product zijn 
One Acre Fund, SolarNow, ICCO, en Marula Consultancy. 
Laatstgenoemde partij heeft in 2019 ook een belangrijke rol 
gespeeld in het monitoren van tests bij verschillende boeren.

3.4.4 Prognose kosten
Zoals inmiddels duidelijk moge zijn is de lokale marketing van 
de EK de verantwoordelijkheid van de Production Units zelf. 
Daarnaast is er ook overall een Sales & Marketing budget, terug 
te vinden in Tabel 3 (paragraaf 3.3.1).
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3.5 Financiering fase 2a en 3

Hoeveel dit businessmodel bewust is ontwikkeld met oog op 
een nieuwe bijdrage van RVO is Ecokick al bezig om alternatieve 
financieringsstromen aan te boren om daar op termijn niet van 
afhankelijk te zijn. In lijn met onze strategie zullen er met name 
investeerders gezocht worden voor het opzetten van Production 
Units. Dit wordt als een concreet investeringspakket in de markt 
gezet. Deze investeerders kunnen equity partners zijn, maar 
omdat landschapsherstel en voedselzekerheid tot op heden 
zelden leiden tot enorme rendementen ligt het voor de hand 
niet alleen marktpartijen te benaderen. Het is in dit kader ook 
interessant om te vermelden dat Justdiggit ook in deze fase al 
bereid was geweest om te betalen voor een test met de EK. 

Zowel in fase 1 als 2 zijn diverse partijen geïdentificeerd die 
nieuwsgierig zijn in de ontwikkeling van de EK. Op het moment 
dat we meer proof of concept leveren met onze MVP staan ze 
ervoor open om concreet te gaan samenwerken. Deze partijen 
zijn onder meer de volgende:

3.5.1 Voor Landscape Services

UN – “The Great Green Wall” – AFR100 – Heeft onder meer 
onze launching customer Justdiggit als technische partner. Het 
doel van AFR100 is het herstellen van 100 miljoen hectaren land 
in Afrika voor 2030 en draagt bij aan de Bonn Challenge, African 
Resilient Initiative, The African Union Agenda 2063 en de SDG’s. 
Private partners voor restoratie dragen samen $481 miljoen bij 
aan het AFR100 initiatief en de Wereldbank investeert $1 miljard 
om deze internationale doelstelling een realiteit te maken. Een 
essentieel onderdeel van de ambitie van het AFR100 initiatief 
is het implementeren van technische innovaties om de impact 
te vergroten. De organisatie heeft als sinds 2018 aangegeven 
geïnteresseerd te zijn om te ondersteunen in de ontwikkeling 
van de EK. 

Global Environment Facility (GEF) – GEF voert zijn werkzaam   -
heden uit in lijn met AFR100, evenals internationale inspanningen 
waaronder de Bonn Challenge en het ‘Global Partnership 
for Forest and landscape restoration’, ter ondersteuning 
van restauratie-initiatieven en het betrekken van lokale 
gemeenschappen. 

RECARE – RECARE staat voor ‘preventing and Remediating 
degradation of soils in Europe through Land Care.’ RECARE is 
een initiatief met een besteedt budget van €10.9 miljoen in de 
periode 2013-2018 voor bodemherstel.5 

DESIRE – ‘Stopping desertification. Desire for Green land.’ 
DESIRE is een initiatief vanuit Wageningen Environmental 
Research in samenwerking met 27 andere onderzoeksinstituten, 
NGO’s en beleidsmakers om verwoestijning tegen te gaan.

3.5.2 Voor Local Production Units

ICCO in Uganda – Het werk van ICCO richt zich op drie doelen. 
Voedsel- en voedingszekerheid, economische empowerment 
en veerkrachtige en op rampen voorbereide gemeenschappen. 
Deze doelen zijn onderling verbonden. ICCO heeft ons via een 
gemeenschappelijke stagiair al in staat gesteld om onderzoek te 
doen naar de mogelijke toepassing van de EK in vluchtelingen 
gemeenschappen in West-Nile Uganda. Dit onderzoek loopt 
door in 2020.
 
Oxfam in Uganda – Oxfam begon in de jaren zestig met 
ontwikkelingswerk in Oeganda. Sindsdien zijn er zowel 
ontwikkelings- als humanitaire programma’s geïmplementeerd 
om praktische en innovatieve manieren te ondersteunen waarop 
mensen zichzelf uit de armoede kunnen bevrijden. Sustainable 
food, fair sharing of natural resource en gender justice zijn 
belangrijke doelstellingen in Oeganda. Ze zijn erg gecharmeerd 
van de toepassing van de EK in hun projectgebieden. Dit wordt 
in 2020 geconcretiseerd.  
 
AVSI in Uganda – AVSI, een van oorsprong Italiaanse NGO 
begon in 1984 met zowel ontwikkelingsprogramma’s als 
humanitaire operaties in Noord-Oeganda, gericht op onder 
meer onderwijs, economische empowerment en gezondheid. 
Duurzame landbouwontwikkeling is een thema dat de afgelopen 
15 jaar steeds belangrijker werd. Ecokick consortiumpartner 
EOW heeft op dit laatste vlak veel met ze samengewerkt 
afgelopen jaren. AVSI is mede daardoor bereid de EK te gaan 
testen in kwetsbare gemeenschappen. De mogelijkheden 
daartoe worden in 2020 verder onderzocht.

Ecosia – Ecosia is een digitale zoekmachine en wordt ook wel 
de duurzame concurrent van Google genoemd. De opbrengsten 
van de advertenties worden voor 80% geïnvesteerd in 
natuurbehoud en –herstel. In 2017 is door de organisatie €8,1 
miljoen euro aan landschapsherstelprojecten besteedt. En heeft 
vanaf 2014, 50 miljoen bomen geplant. 

Patagonia Environmental Grants – Patagonia is 
tegenwoordig niet alleen meer bekend als outdoor merk, 
maar ook steeds meer als funder van een breed scala aan 
milieubeschermingsprogramma’s. Hun Environmental Grants 
programma kan een potentiële investeerder worden van onze 
Production Units. 
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4 – Kennisbescherming In dit afsluitende hoofdstuk van ons businessplan nog een aantal 
zaken die van belang zijn voor de kennisbescherming. 

4.1 Kennisvoorsprong

Aangezien de EK een innovatie met een geheel nieuwe 
benadering is, zijn er nog weinig mensen met inhoudelijke 
kennis van het product. Door de verschillende achtergronden 
van de consortiumleden is er zicht op zowel de agrarische markt 
als de wereld van materiaalontwikkeling. Hierdoor kan er een 
duidelijk beeld worden gevormd van de technische uitdagingen. 
Door in te zetten op intensieve samenwerking met partijen 
met veel expertise op deze specifieke gebieden kan de juiste 
synergie voor duurzame groei van de onderneming worden 
gerealiseerd.

4.2 Bescherming van de innovatie

Aangezien Ecokick na de opstartfase ook zal gaan opereren 
als service provider zal de onderneming inzetten op 
naamsbekendheid binnen de context van landschapsherstel. De 
EK dient als katalysator voor een lokale circulaire economie en 
zal symbool staan voor landschapsherstel op een participatieve 
manier, ook wel de landschapsbenadering genoemd.
Het model voor onze Landscape Services met de technische 
innovatie van de EK als product zal als licentie worden verleend 
aan lokale producenten, de zogenaamde Production Units. 
Gezien de constante doorontwikkeling van de prototypen is 
een kostbaar internationaal patent nog geen garantie voor 
de bescherming van het uiteindelijke MVP. Na grootschaliger 
testen in fase 2a zal deze mogelijkheid worden heroverwogen. 
Aangezien de afnemers van onze service hoofdzakelijk NGO’s, 
boeren en overheidsorganisaties zullen zijn, zit het USP vooral 
in de innovatieve landschapsbenadering. Als ons product 
elders wordt geproduceerd door een derde partij, zal dit 
onze innovatie niet in de weg zitten aangezien de NGO’s en 
overheidsorganisaties die in ons potentiele klantenbestand 
zitten, inzetten op duurzame impact op de gehele keten. 

4.3 Licenties

De Production Units hebben verder een sleutelpositie in de 
waardeketen als afnemer van natuurlijke vezels en leverancier 
van een landschap herstellend product. Door eisen te stellen op 
het gebied van circulair en duurzaam materiaal- en landgebruik, 
inclusiviteit en gender, kan ook bij de leveranciers en afnemers 
in de gehele keten positieve impact worden gecreëerd.
Deze eisen worden duidelijk beschreven in de 
licentieovereenkomst die in 2020 wordt opgesteld, inclusief 
brand guidelines. 
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Partners

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) zal 
is vanaf 1 januari 2020 officiële kennispartner 
van Ecokick. Zo zullen de uitgebreide test 
faciliteiten van het KCPK beschikbaar worden 
voor Ecokick en kan er efficiënt en degelijk 
onderzoek worden gedaan in samenwerking 
met de specialisten van het KCPK. Dat 
betekent dat Ecokick gebruik kan maken van 
advies, faciliteiten, netwerk en expertise op 
gebied van techniek, afbreekbaarheid, effect 
op de bodem en de markt van de internationale 
papierindustrie. Daarmee bevestigt KCPK het 
vertrouwen in de technische haalbaarheid van 
de EK, als waardevolle speler op het gebied 
van vezelinnovatie en de kartonindustrie. Van 
productieproces en prijsstelling tot principes 
van materiaalcirculariteit, KCPK voegt veel 
waarde toe. Contactpersoon: Arie Hooimeijer 
(directeur).

Nederlandse ambassade in Oeganda / 
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
(EKN) speelt een belangrijke rol als linking 
pin in Oost-Afrika, waar het een uitgebreid 
landbouw netwerk heeft. Het zal ons 
contactpunt in Kampala blijven om de 
EK ook in fase 2a en 3 bij verschillende 
potentiële partners onder de aandacht te 
brengen. De eerste secretaris Economische 
Samenwerkingen heeft de interesse laten 
blijken door middel van een EoI en ziet vooral 
potentie op het gebied van het verhogen van 
voedselzekerheid. Ze steunen Ecokick ook 
door de EK een podium te bieden op eigen 
platformbijeenkomsten. Contactpersoon: 
Jeroen Vlutters (Economic Cooperation). 

Maasai Wilderness Conservation Trust 
(MWCT) is een organisatie in Oost-Afrika 
die de ecosystemen en biodiversiteit van 
de befaamde graslanden van traditionele 
gemeenschappen als de Maasai beschermt 
en herstelt. MWCT financiert en beheert 
programma’s die duurzame economische 
voordelen van het behoud van dit ecosysteem 
bevorderen, met een succesvol en 
geavanceerd model van ‘community-based’ 
natuurbescherming. Het is een belangrijke 
partner van onze launching customer Justdiggit 
op het gebied van monitoring en evaluatie. 
Contactpersoon: Lara Muller.

Marula is een organisatie die nauw betrokken 
is bij verschillende agrarische ontwikkelingen 
in Oeganda en zich richt op het creëren van 
werkgelegenheid voor jongeren in de agri-
business. Doordat Marula onderzoek naar 
verbetering van productie en branding opzet 
in Oeganda sluit deze partner goed aan bij 
onze missie in het onderzoekstraject. Ook in 
2020 zal Marula waarschijnlijk een deel van 
de monitoring en evaluatie in het veld op zich 
nemen. Bovendien is het team van Marula 
in staat voortdurend in contact te staan met 
een voor ons belangrijke eindgebruiker: 
de boer. Contactpersonen: Tommie Hooft 
van Huysduynen (CEO) en Boby Ogwang 
(Innovation).

Wageningen Environmental Research (WENR) 
werkt door middel van een innovatieve 
workshopmethode gericht op het stimuleren 
van intrinsieke motivatie bij kleinschalige 
boeren aan duurzame gebiedsontwikkeling 
in o.a. Oeganda. Deze methode wordt ook 
wel de PIP-approach[1], [2] genoemd en is in 
Oeganda opgezet vanuit een samenwerking 
tussen WENR en RVO. Na intensief overleg 
in 2019 blijft WENR in 2020 betrokken als 
adviserende partij om de bottom-up approach 
van Ecokick te waarborgen. Daarnaast zal de 
EK – bij succesvolle doorontwikkeling – als 
mogelijke toepassing worden aangereikt aan de 
boerengemeenschappen waar de PIP-approach 
wordt toegepast.

[1] https://www.wur.nl/en/Research-Results/
Research-Institutes/Environmental-Research/
Programmes/Sustainable-Land-Use/The-PIP-
approach-proud-farmers-better-soils-more-
food.htm

[2] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/
trotse-boeren-betere-bodems-meer-voedsel-
het-kan-in-afrika~b3e61e64/

Adviseurs

Dr. Ir. Aad Kessler, Researcher Wageningen 
UR – PIP approach Aad Kessler is onderzoeker 
aan de Universiteit Wageningen en heeft 
in 2013, in samenwerking met RVO, de 
PIP-benadering opgezet in Burundi. Na 
successen is deze benadering sindsdien 
toegepast in onder andere Malawi, en 
vanaf 2019 ook in Oeganda. Aad Kessler 
heeft veel ervaring in het benaderen van 
gemeenschappen en hen vanaf A tot Z te 
begeleiden in het opstellen van SLM farm 
plans. https://www.wur.nl/nl/project/Fanning-
the-spark-Increasing-Food-Production-
through-Integrated- Farm-Planning-in-Burundi.
htm https://www.linkedin.com/in/aad-kessler-
3154bb32/  

PhD Laurie van Reemst, Wageningen 
Environmental Research – PIP workshops 
Laurie van Reemst is onderzoeker bij 
Wageningen Environmental Research en 
verblijft de meeste tijd in Oeganda waar ze 
onderzoek doet naar adoptie van SLM in 
Manafwa, Oost-Oeganda. Laurie is in het 
haalbaarheidsonderzoek al betrokken geweest 
bij project EK omdat we merkten dat we met 
haar gemakkelijker een vertrouwelijke band 
met de boeren in het onderzoeksgebied kregen 
om zo het product beter aan hun wensen te 
laten voldoen. https://www.linkedin.com/in/
laurie-van-reemst-19758286/  
 
Prof. Dr. Gerd Junne – Circulariteit 
netwerk Afrika en Nederland Gerd Junne is 
voorzitter van de stichting TNU. De Network 
University faciliteert innovatief leren en 
capaciteitsopbouw voor een wereldwijd 
netwerk van professionals, studenten, 
non-profitorganisaties, bureaus en netwerken, 
gespecialiseerd in het creëren van e-tools voor 
onderwijs en netwerken op het gebied van 
ontwikkeling. https://www.linkedin.com/pulse/
tools-women-empowerment-gerd-junne/  
 
PhD Christine Ornetsmüller, 
Als geograaf en land systems scientist is 
Christine Ornetsmüller adviesgevend voor 
een systemische aanpak om de economische, 
sociale en ecologische aspecten van landbouw 
en landgebruik te balanceren. Ze heeft onder 
meer ervaring met participatieve methodes 
door onderzoek in Laos met smallholders om 
kennis op te doen over hun beslissingen en de 
transitie naar intensieve landbouw. Ze werkte 
bij Commonland om kennisuitwisseling tussen 
practitioners te faciliteren over holistische 
ecosystemen en landschapsherstel door 
sustainable business models wereldwijd. 
https://www.linkedin.com/in/christineornetsmu
eller/?originalSubdomain=nl
 
Erik Slor,
Als CEO van Dynaplak en co-founder van 
DSM_Amulix is Erik Slor een specialist in 
de Bio-based Economy. Zijn achtergrond 
in Chemie en het gebruik van zetmeel in 
combinatie met natuurlijke vezels is een 
waardevolle kennisbron voor Ecokick in onze 
huidige fase. Ook binnen de wereld van 
bio-coatings voor zaden en vezelmateriaal zijn 
er zeer veel samenwerkingsmogelijkheden.  
https://www.linkedin.com/in/erik-slor-
08153711/?originalSubdomain=nl
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