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36,6% van de werkzame personen in de Regio FoodValley
is werkzaam in de food sector

landelijk is 10% van de
werkgelegenheid food gerelateerd

26% van de bedrijven in de Regio FoodValley is food gerelateerd

waarvan: 13,2% food bedrijven

en 12,8% food gerelateerd
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INTRODUCTIE
DIT IS FOODVALLEY REGIO

De identiteit van de Gelderse Vallei wordt sterk bepaald 
door voedsel. 26% van de werkgelegenheid is food 
gerelateerd, landelijk is dit ca. 10%. In de regio zijn 
innovatieve hightech bedrijven, voorbeeldbedrijven in 
de gangbare landbouw, kwalitatieve streekproducten, 
MKB, goedbezochte horeca, kritische consumenten en 
kennisinstellingen rond de kennisas Ede-Wageningen die 
wereldwijde bekendheid genieten. De hele foodketen is 
vertegenwoordigd met ondernemingen van wereldformaat.

De FoodValley regio is aantrekkelijk vanwege de centrale 
ligging, goede bereikbaarheid, een afwisselend landschap 
en een prettige leefomgeving. Kenmerkend voor FoodValley 
is een mentaliteit van ‘niet praten, maar doen’. Netwerken 
en sociale verbanden, de basis voor samenwerking, zijn hier 
sterk. De combinatie van deze regionale eigenschappen met 
de aanwezige foodbedrijven en kennis maakt de regio een 
sterke food regio.

Food in FoodValley is niet beperkt tot de regiogrens. Kennis 
en producten uit de Vallei verspreiden zich door Nederland 
en over de hele wereld. De Voedselvisie richt zich zowel op 
de regio als op de wereld daarbuiten. 

Regio FoodValley wil voorop lopen in het realiseren van 
duurzame voedselsystemen. Zij levert daarmee een 
bijdrage aan een duurzamere leefomgeving, een efficiënte 
en toekomstgerichte voedselvoorziening in de regio en 
daarbuiten, betere gezondheid en bewustwording van 
voedsel en aan het versterken van de regionale economie.

Het doel van de Voedselvisie is om samenhang en focus 
aan te brengen in de initiatieven, beleid en energie rond 
voedsel in FoodValley en de verbinding met de samenleving 
te versterken. De Voedselvisie geeft daarnaast richting 
aan nieuwe projecten voor de verduurzaming van onze 
voedselvoorziening. Regio FoodValley wil zich positioneren 
en profileren als dé regio waar kennis en innovatie voor 
duurzame voedselvoorziening zichtbaar en beleefbaar zijn.

De aanpak sluit aan bij de conclusies van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: 
naast economische waarden vragen de ecologische 
houdbaarheid, de volksgezondheid en de robuustheid van 
onze voedselvoorziening aandacht. Een voedselstrategie 
kan de keuzes die hiervoor nodig zijn duidelijk benoemen 
(bron WRR, Amsterdam 2014).

Bron: Economische data Regio FoodValley, Henk Kievit CHE 2012.



4

VOOR VOEDSEL IN DE FOODVALLEY REGIO
UITDAGINGEN

UITDAGING VOOR VOEDSEL IN DE FOODVALLEY REGIO

Uitdagingen voor voedsel in de FoodValley regio Alterra - Wageningen UR heeft voor de FoodValley regio de trends en 
uitdagingen rond voedsel voor de komende jaren op een rij gezet:
(Zie de gehele Trendrapportage in de bijlagen.)

Door schaarste aan natuurlijke hulpbronnen ontstaat wereldwijd meer aandacht voor efficiënte voedselproductie en het 
verlagen van de ecologische voetafdruk.

 > De uitdaging is om innovatieve concepten voor duurzame producten en ketens te ontwikkelen en in de markt te zetten.

De ketenbenadering staat steeds meer centraal: verschillende schakels in de voedselwaardeketen beter op elkaar afstemmen, 
zuinig omgaan met grondstoffen, verwaarden van reststromen en tegengaan van verspilling.

 > Hiervoor is bewustwording nodig van producenten en consumenten van de ‘werkelijke’ (maatschappelijke) kosten van de 
voedselproductie;

 > Het ontwikkelen van technieken voor efficiënt gebruik van grondstoffen en het toepassen van innovatieve biobased 
grondstoffen, in combinatie met:

 > Samenwerking in de keten om meer efficiënte voedselsystemen te realiseren.

Voor het produceren van vlees en zuivel is veel plantaardig materiaal vereist en daardoor veel areaal, water en grondstoffen. 

 > De uitdaging is om eiwitten te produceren die minder op dieren en sterker op planten zijn gebaseerd.

Het belang van de primaire agrarische productie in de voedselwaardeketen neemt af, onder invloed van globalisering.

 > In de Nederlandse food sector zal meer nadruk komen te liggen op verwerking, logistiek en handel en het toevoegen van 
waarde in de vorm van nieuwe voedselproducten.

 
Doorgaande schaalvergroting en specialisatie zijn kenmerkend voor de op de wereldmarkt gerichte agrofoodproductie. Hieraan 
gerelateerd is zorgvuldig omgaan met ruimte een belangrijk aandachtspunt.

 > De uitdaging is om primaire productie in te passen in een multifunctioneel buitengebied met aandacht voor dierenwelzijn 
en goede arbeidsomstandigheden. De ontwikkeling van plantlabs, het World Food Center en verticale landbouw kunnen 
daar mogelijk aan bijdragen;

 > Door bedrijven te clusteren ontstaan er logistieke voordelen en dwarsverbanden, zo kunnen meer robuuste bedrijven 
ontstaan. Dit kan een belangrijke impuls vormen voor de ontwikkeling van de regio als (innovatieve) producent voor de 
wereldvoedsel economie. 



5

VOOR VOEDSEL IN DE FOODVALLEY REGIO
UITDAGINGEN

Naast produceren voor de wereldvoedselmarkt zal er ook toenemende aandacht zijn voor duurzaam en  
maatschappelijk verantwoord geproduceerd voedsel. Primaire producenten willen in contact staan met hun omgeving, hun verhaal 
vertellen en daarmee werken aan imago, betere prijsstelling en kortere ketens. Andersom vragen  
consumenten steeds meer naar producten van dichtbij en een transparante keten.

 > Regionalisering van voedselproductie vindt een vorm in ketensamenwerking voor regionale productie, verwerking, 
distributie en afzet, stadslandbouw en regionale producten.

 > Het is een uitdaging voor ondernemers in duurzame productieketens om een goed inkomen te verdienen.

 
De vraag naar gemaksproducten en productdiversificatie is een doorgaande trend: de wens van consumenten dat alle producten 
(ook seizoensproducten) altijd beschikbaar zijn.

 > Dit vereist een vraag gestuurde keten met een fijnmazig distributienetwerk.

 
Er is een groeiende behoefte onder burgers naar beleving, ambachtelijkheid, gezonde voeding en een groene leefomgeving.

 > Deze groeiende belangstelling voor food biedt kansen voor meer bewustzijn bij burgers t.a.v. duurzaam, eerlijk en gezond 
voedsel.
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MISSIE & AMBITIES 2025
MANIFEST

Regio FoodValley loopt voorop in het realiseren van duurzame voedselsystemen en draagt zo bij aan een 

efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening, voor eigen inwoners en wereldwijd. 

Met deze missie kiezen de partijen in de regio er voor om haar inwoners een gezonde leefomgeving te bieden, een 

belangrijke voedingsbodem te zijn voor de regionale en de Nederlandse economie en wereldwijd bekend te staan als 

inspirerende kennisregio voor een duurzame voedselvoorziening van de toekomst.

AMBITIES 2025

De missie voor de Voedselvisie is vertaald in zeven ambities richting 2025.

In de FoodValley regio …

 lopen bedrijven in de hele keten voorop in duurzaamheid

 gaan bedrijven in de hele keten zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en sluiten we kringlopen

 lopen bedrijven in de hele keten voorop in eiwittransitie en benutten bedrijven kansen voor kennisontwikkeling 
 en marktintroductie van alternatieve eiwitten

 verspillen overheid, inwoners, bedrijven en kennisinstellingen zo min mogelijk voedsel

 verdienen ondernemers in duurzame productieketens een reële prijs

 zijn burgers zich bewust van duurzaam en gezond eten

 werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen aan een verbindende regionale voedselidentiteit 
 met wereldwijde bekendheid

In de FoodValley regio werken wij als ondernemers, inwoners, kennisinstellingen en overheden in de hele food keten samen aan 
innovatieve oplossingen voor een duurzamere, toekomstgerichte voedselvoorziening.
Onze oplossingen hebben betrekking op de zeven geformuleerde ambities voor 2025. We zien veel kansen om hiermee 
voortvarend aan de slag te gaan.

MISSIE



duurzaamheid

VOEDSELRAAD
NETWERK 

&
FOODIADE

kringlopen 
sluiten

eiwittransitie

verspilling

reële prijs

bewustzijn &
gezondheid

bekendheid
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UITVOERINGSKADER
MANIFEST

UITVOERINGSKADER

De Voedselvisie is opgebouwd rond zeven ambities. 
Rond elke ambitie lopen al tal van activiteiten en zijn 
aanvullende activiteiten gesuggereerd. Om de Voedselvisie 
in de dagelijkse praktijk door te laten werken is een 
kader nodig voor strategische aansturing, het leggen 
van dwarsverbanden en faciliteren van ontmoeting, 
kennisuitwisseling en inspiratie. In bovenstaande wordt 
voorzien door een combinatie van:
• Een Voedselraad met vertegenwoordigers uit 

bedrijfsleven, van kennisinstellingen en overheid. De 
raad adviseert over de koers waarmee uitvoering wordt 
gegeven aan de Voedselvisie, besteding van budget en 
de leden treden op als ambassadeurs voor Food in de 
regio en naar buiten toe.

• Het netwerk met regiolabs ondersteunt de 
Voedselraad. In het netwerk ontmoeten en inspireren 
ondernemers, andere deskundigen en inwoners elkaar 
rond vernieuwende praktijken. Zo kan de Regio initiatief 
vanuit de samenleving steunen en actief betrekken bij 
het realiseren van de ambities van de Voedselvisie.

• Een Foodiade / Voedselbiënnale is een regio activiteit 
die elke twee jaar gehouden wordt, met een intern 
verbindende en extern positionerende werking. Nieuwe 
food ontwikkelingen in de regio worden aan elkaar en 
een breed (internationaal) publiek getoond en geven 
input aan de gezamenlijke koers voor de volgende twee 
jaar.

Voor meer informatie zie het uitvoeringskader op pagina 24 
en de uitvoeringsagenda op www.regiofoodvalley.nl en 
www.o-gen.nl.

Op 3 december 2015 ondertekenden ondernemers uit 
de hele food keten, inwoners, vertegenwoordigers van 
kennisinstellingen en overheden de Voedselvisie. De 
ondertekenaars onderschrijven de missie en ambities van 
de Voedselvisie en spannen zich in om naar vermogen bij te 
dragen aan de realisatie hiervan. 
Een actueel overzicht van de ondertekenaars vindt u op
www.o-gen.nl/proefdeambitie.

http://www.regiofoodvalley.nl
http://www.o-gen.nl
http://www.o-gen.nl/proefdeambitie
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VOOR VOEDSEL IN DE FOODVALLEY REGIO IN 2025
7 AMBITIES

 In de FoodValley regio lopen bedrijven in de hele 
 keten voorop in duurzaamheid

Onze regio loopt voorop in het ontwikkelen van 
producten en systemen die leiden tot efficiënter 
produceren, verwerken, verpakken en distribueren 
waarbij productieverhoging gepaard gaat met betere 
diergezondheid, dierenwelzijn, minder risico voor 
volksgezondheid, minder milieubelasting, duurzame 
energiehuishouding, betere houdbaarheid van producten 
etc. 
In 2025 zijn sommige concepten al in praktijk gebracht. 
Andere zijn nog in de fase van onderzoek, maar zijn 
veelbelovend. Onze uitdaging richting 2025 is om 
innovatieve concepten voor duurzamere producten en 
ketens te ontwikkelen en in de markt te zetten. Deze 
duurzaamheidsambitie heeft nadrukkelijk ook betrekking op 
de gangbare landbouw die produceert voor de wereldmarkt. 
In de FoodValley regio hebben we voorbeeldbedrijven in 
verbrede landbouw en bedrijven die zich specialiseren. Voor 
investeringen in duurzaamheid is vaak een zekere omvang 
nodig, wat kan resulteren in schaalvergroting. In deze regio 
hebben we voorbeeldbedrijven in duurzaamheid in de hele 
keten.

 In de FoodValley regio gaan bedrijven in de hele 
 keten zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en 
 sluiten we kringlopen

Bedrijven in onze regio lopen voorop in het ontwikkelen 
en toepassen van concepten en technieken die beter 
omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het beter op 
elkaar afstemmen van verschillende schakels in de 
voedselwaardeketen. Hierbij gaat het om efficiënt gebruik 
van grondstoffen en water, de ontwikkeling van innovatieve 
biobased grondstoffen en terugwinnen van grondstoffen, 
bijvoorbeeld van fosfaat uit mest en huishoudelijk en 
industrieel afval. Deze fosfaat (fosfor) kan weer ingezet 
worden als grondstof voor het veevoer. Een specifieke 
uitdaging bij het realiseren van deze ambitie is het 
terugwinnen van mineralen uit mest, met name het scheiden 
van de natte en droge mestfractie, en verbetering van het 
totaal. Dit is (nu nog) een grote kostenpost.

We zien kansen voor agrarische ondernemers om zich 
in te zetten voor de uitvoering van groenblauwe diensten 
en zo bij te dragen aan een goede leefbaarheid en prettig 
vestigingsklimaat in de regio.
Samenwerking tussen partijen uit heel verschillende 
sectoren is nodig om deze ambitie te realiseren.

 In de FoodValley regio lopen bedrijven in de hele 
 keten voorop in eiwittransitie en benutten bedrijven
 kansen voor kennisontwikkeling en marktintroductie 
 van alternatieve eiwitten

Een belangrijke uitdaging in het realiseren van duurzame 
voedselsystemen is om eiwitten te produceren waarvoor 
minder areaal, water en grondstoffen nodig zijn. Naast 
de reguliere productie van eiwitten (vlees, eieren) en de 
verduurzaming hiervan willen we ons in de regio richten 
op de productie van alternatieve eiwitten. Wij vinden het 
belangrijk om deze uitdaging op te pakken met het oog 
op een toekomstgerichte voedselvoorziening en om op 
lange termijn onze afhankelijkheid van dierlijke eiwitten te 
verminderen.

  In de FoodValley regio verspillen overheid, 
 inwoners, bedrijven en kennisinstellingen zo min 
 mogelijk voedsel

Overheid, inwoners, bedrijven en kennisinstellingen 
in de FoodValley regio werken actief aan minder 
voedselverspilling. Bedrijven, instellingen, onderwijs & 
onderzoek en gemeenten hebben de handen ineengeslagen 
en hebben in 2025 gezorgd voor aantoonbaar minder 
voedselverspilling. Ook individuele burgers en restaurants 
kopen niet te veel in en verspillen zo min mogelijk voedsel. 
We verwachten dat met deze ambitie veel winst te behalen 
is in bewustwording van voedselconsumptie en het zuinig 
gebruiken van natuurlijke hulpbronnen. Deze ambitie richt 
zich nadrukkelijk ook op het bereiken van huishoudens 
met een laag inkomen, die door het bewust inkopen en 
gebruiken van voedsel geld kunnen besparen.

Wij vertalen onze missie in zeven ambities / toekomstbeelden, 
waarop wij ons als gezamenlijke partners in deze regio richten.



R&D productie oogst verwerking/verpakking distributie verkoop consumptie

De food keten

bronnen:
‘Naar een regionale voedselstrategie in Food Valley’, G. van Santen, najaar 2013
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VOOR VOEDSEL IN DE FOODVALLEY REGIO IN 2025
7 AMBITIES

  In de FoodValley regio verdienen ondernemers in 
  duurzame productieketens een reëel inkomen

We zetten in op een trendbreuk, waardoor bedrijven in 
de regio die investeren in duurzaamheid een gezond 
verdienmodel kunnen realiseren. Waar mogelijk ondersteunen 
we keteninitiatieven die een realistische prijs aan producenten 
betalen. We stimuleren initiatieven die zich richten op de 
ontwikkeling van korte voedselketens door de fysieke 
clustering van bedrijven te ondersteunen (nabijheid en 
zorgvuldig ruimtegebruik), samenwerking tussen bedrijven 
in de food keten te faciliteren en door te werken aan een 
fijnmazig distributienetwerk (bereikbaarheid).
We faciliteren de koppeling van voedselproductie met o.a. 
zorg en energieproductie en we gaan actief aan de slag met 
het verkennen en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 
m.b.v. principes van ‘de nieuwe economie’ (o.a. Greendeal, 
crowdfunding). We stimuleren innovaties in verdieping 
(specialisatie) en eigen waarde-creatie, bijv. boeren die samen 
kwalitatief goede kaas produceren in grote hoeveelheden, en 
laten de voorbeeldbedrijven zien die hierin toonaangevend 
zijn. Daarnaast werken we aan het verhaal onder meer 
door voorlichting en educatie, waardoor (toekomstige) 
consumenten (in deze regio) bereid zijn om een reële prijs 
voor voedsel te betalen (hier ligt een link met de ambities 
zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en werken aan een 
verbindende regionale voedselidentiteit).

  In de FoodValley regio zijn burgers zich bewust van 
  duurzaam en gezond eten

In 2025 zijn burgers in de FoodValley regio zich bewust(er) van 
duurzaam en gezond eten. Veel meer burgers hebben een 
realistisch beeld van hoe voedsel in Nederland en in onze regio 
wordt geproduceerd. En burgers, bedrijven en instellingen zijn 
zich bewust van de ‘werkelijke’ (maatschappelijke) kosten van 
de voetafdruk van voedselconsumptie. Zij weten wat de regio 
hierin biedt, wat dit betekent voor de regionale economie en 
de wereldvoedselvoorziening. Educatie voor jeugd en jongeren 

(6-20 jaar) over voedsel is in 2025 goed georganiseerd in de 
regio. Het verhaal van voedsel wordt zichtbaar doordat mensen 
kunnen zien, horen, ruiken wat er op de boerderij en in de 
voedselketen gebeurt. Regionalisering van voedselproductie 
vindt een vorm in stadslandbouw en de productie van 
streekproducten. Initiatieven als Hoofdstad van de Smaak, 
Food Unplugged en Vallei Boert Bewust hebben een vervolg 
gekregen.

 In de FoodValley regio werken overheid, bedrijven en 
 kennisinstellingen samen aan een verbindende 
 regionale voedselidentiteit met wereldwijde bekendheid

Regio FoodValley wil zich positioneren en profileren als dé regio 
waar kennis en innovatie voor duurzame voedselvoorziening 
zichtbaar en beleefbaar zijn. De gezamenlijke partijen in de 
FoodValley regio hebben een plan gemaakt en succesvol 
uitgevoerd om de identiteit van de regio op het gebied van 
voedsel te vergroten. Boeren en burgers, onderzoekers, 
onderwijzers en ondernemers in de hele voedselketen zijn meer 
met elkaar in gesprek en ondernemen gezamenlijk activiteiten 
rond een of meerdere ambities. Er is meer transparantie in 
de voedselketen, wat zijn uitwerking heeft in ‘weten wat je 
eet’. Dit heeft een direct effect op de ervaren afstand tussen 
de voedselproducenten en de consument en werkt door in 
(collectieve) afzetkanalen zonder (of met minder) tussenhandel. 
Er zijn meer mogelijkheden en gelegenheden om FoodValley 
te beleven en te proeven. Zowel voor inwoners als bezoekers. 
Deze gelegenheden wordt actief zichtbaar gemaakt en 
gepromoot, om de zichtbaarheid van FoodValley te vergroten.
Het innovatieve vermogen als technologieregio is versterkt, 
onder meer door regionale samenwerking in onderwijs, 
economie, techniek en landbouw. Een voorwaarde voor het 
versterken van dit klimaat is een goed vestigingsklimaat in de 
regio.

De ambities en activiteiten worden actief uitgedragen naar 
buiten, zodat ook de wereld buiten FoodValley de regio kent en 
erkent als regio die voorop loopt in het realiseren van duurzame 
voedselsystemen voor eigen inwoners en wereldwijd.

De food keten
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EEN DAG IN DE FOODVALLEY REGIO IN 2025
TOEKOMSTBEELD

In het World Food Center begint de dag al vroeg. Een 
internationale groep ondernemers laat zich vandaag 
inspireren door innovaties en de toepassing hiervan 
in de regio. Met een elektrische bus brengen ze een 
bezoek aan verschillende bedrijven. Ze beginnen op de 
kennis-as Ede-Wageningen waar in de afgelopen tien jaar 
een interessant cluster is ontstaan van food bedrijven, 
kennisinstellingen en opleidingen die elkaars expertise en 
ervaring benutten. Hier ontstaan innovatieve oplossingen 
voor voedselvraagstukken. Deze clustering biedt 
daarnaast een doorlopende leerlijn: studenten vinden een 
werkervaringsplek en opleidingen zijn goed aangesloten bij 
het bedrijfsleven.

Daarna volgen verschillende bedrijfsbezoeken in het 
buitengebied van Barneveld, Nijkerk en Ede. Er wordt 
een bezoek gebracht aan een boer in Barneveld die een 
voormalige koeienstal heeft omgebouwd en daar nu 
groenten en plantaardige eiwitten teelt voor 
de regionale (veevoer)markt. Ook gaan de 
ondernemers langs bij een veehouder in 
Lunteren die duurzame energie produceert 
en een kaascollectief dat mooie, kwalitatieve 
producten produceert voor de wereldmarkt.
De lunch is in hartje Ede; een streeklunch 
in het nieuwe Smaakpark. Een Veense 
ondernemer vertelt daar in een korte 
presentatie over de ICT toepassingen die 
kortere, transparantere ketens mogelijk 
maken. 
Aan het eind van de middag volgt nog een 
korte stop bij Vallei Boert Bewust-deelnemer 
Jan Van Beek. Een schoolklas kruist het 
gezelschap: de kinderen werken een dag 
mee op de boerderij. Van Beek heeft de 
laatste jaren sowieso veel burgers over de 
vloer. Hij merkt een omslag in het denken 
over de boerderij: ‘het boerenleven heeft de 
laatste jaren een veel aantrekkelijker imago 
gekregen. Mensen zien ons als waardevolle 
en duurzame sector, die investeert in gezondheid en die een 
belangrijke economische 
motor voor een aantrekkelijk buitengebied’. 
Ook in het beleid is de laatste jaren veel veranderd. Voedsel 
is een volwassen beleidsthema geworden dat economie, 
gezondheid en beleving bij elkaar brengt. Overheden maken 
beleid niet meer alleen. Er is een intensieve samenwerking 
met ondernemers en andere regionale betrokkenen.

De bus keert terug op het terrein van het World Food 
Center. Een groep boeren vergadert er vanavond met 
verwerker Ecoson uit Brabant. Ecoson produceert uit 
dierlijke mest een fosfaatrijke korrel, die geëxporteerd wordt 
naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland. Het 
gesprek gaat over de mogelijkheid om een vestiging van het 
bedrijf in FoodValley te openen.

Mevrouw De Kruijf uit Nijkerk doet de weekboodschappen 
bij de lokale supermarkt. Daar is veel keus uit mooie, 
duurzame producten uit de FoodValley. 

Intussen bereiden Anouk en Yvonne (20 jaar) zich voor 
op het debat ‘Nieuwe eiwitten: voedsel van de toekomst’ 
in Impulse. Er zijn veel interessante en leuke, lezingen 
tegenwoordig! 
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Ambitie 2025
Onze regio loopt voorop in het ontwikkelen van producten 
en systemen die leiden tot efficiënter produceren, 
waarbij productieverhoging gepaard gaat met betere 
diergezondheid, dierenwelzijn, minder risico voor 
volksgezondheid, minder milieubelasting, duurzame 
energiehuishouding, betere houdbaarheid van producten 
etc. De afstand tussen de boerderijen en ‘de innovaties 
uit Wageningen’ is kleiner geworden. Onze regio laat zien 
hoe efficiënter produceren en verduurzaming in de praktijk 
samen kunnen gaan.

In 2025 zijn sommige concepten al in praktijk gebracht. 
Andere zijn nog in de fase van onderzoek, maar zijn 
veelbelovend. Onze uitdaging richting 2025 is om 
innovatieve concepten voor duurzamer producten en 
ketens in de hele food keten incl. de gangbare landbouw te 
ontwikkelen en in de markt te zetten.

Hoe dit te verwezenlijken
Deze ambitie haakt aan bij de verbindingen die gelegd 
kunnen worden tussen het agrarisch bedrijfsleven en 
de kennisinstellingen in de FoodValley regio. Vooral de 
bundeling van de praktische kennis van boeren en de 
innovatieve kracht van kennisinstellingen biedt kansen. 
Denk hierbij aan de universiteit, de kennisinstellingen (o.a. 
NIZO en NIOO), de proeftuinen, de HBO instellingen etc. 
De grootste opgave die er nu ligt, is hoe we deze kennis 
beschikbaar krijgen voor de markt en zichtbaar voor de 
regio.

De gangbare landbouw heeft de keuze tussen verbreding, 
verdieping (specialisatie) en schaalvergroting. Elk van 
deze opties heeft eigen uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid en voor elk van deze opties zijn in de regio 
voorbeeldbedrijven en ideeën die verder ontwikkeld kunnen 
worden. Bij specialisatie kunnen bedrijven samenwerken 
om gezamenlijk voldoende productie te verwezenlijken/ 
waarde te creëren om een rol te kunnen spelen op de 
wereldvoedselmarkt en hiermee middelen te genereren 
om in duurzame bedrijfsvoering te kunnen investeren. Een 
voorbeeld van een dergelijke samenwerking is het Dutch 
Poultry Centre.

Veel agrariërs in de regio zien kansen voor verbreding van 
de bedrijfsvoering met energieopwekking. Deze bedrijven 
hebben de ruimte en de grondstoffen om duurzame energie 
op te wekken o.a. m.b.v. zonnepanelen, geothermie, mest, 
biomassaketels en nieuwe technieken. In het buitengebied 

van de regio kan een energielandschap ontstaan, waar 
ook bewoners en bedrijven in de bebouwde kom profijt 
van hebben. Om de energiepotentie te benutten is het 
nodig dat ondernemers initiatief nemen en gemeenten 
initiatieven verder brengen en uitdragen. Veel energiewinst 
is te behalen in besparing. Ook hier ligt een faciliterende 
rol voor gemeenten. Landelijk en op provinciaal niveau 
is de ambitie 20% hernieuwbare energie in 2020 en 14% 
energiebesparing. Lokaal zijn nog scherpere ambities 
geformuleerd. De opgave is om te komen tot een strategie 
om de potentie voor energie te benutten.

In de regio is de hele food keten aanwezig. Bij regionale 
samenwerking in de keten zijn de transport afstanden kort. 
Regionale ketensamenwerking is bovendien bevorderlijk 
voor de regionale economie. Elke euro die besteed 
wordt aan voedsel uit een regionale keten blijft in de 
regio en kan hier opnieuw besteed worden. De opgave 
is om ketensamenwerking te stimuleren, consumenten 
(particulieren én bedrijven) stimuleren om regionaal 
voedsel te consumeren en hierin als overheden en 
samenwerkingspartners het goede voorbeeld te geven door 
‘launching costumer’ te zijn.

Waarom?
Experts delen de visie dat het met kleinschalige, lokale 
productie niet mogelijk is de groeiende wereldbevolking 
te voeden. Een groot deel van de mondiale bevolking, 
ook in Nederland, is afhankelijk van relatief grootschalige 
productiebedrijven die produceren voor de export c.q. 
wereldmarkt. Met verduurzaming van de bedrijfsvoering 
is nog veel winst te halen. Grootschalige op export 
georiënteerde productie is niet per definitie niet duurzaam! 
We willen laten zien hoe we dit in onze regio doen en 
voorbeelden stellen hoe verduurzaming stapsgewijs plaats 
kan vinden. 

AMBITIE

In de FoodValley regio lopen 
bedrijven in de hele keten voorop in 

duurzaamheid
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AMBITIE

Naast grootschalige productiebedrijven die voornamelijk 
produceren voor de export, richt een groeiend aantal 
agrarisch ondernemers in de regio zich op lokale of 
regionale markten. Bepaalde groepen consumenten hebben 
daar belangstelling voor en kopen bij voorkeur producten 
uit de eigen regio. Zo dragen ze bij aan de beperking 
van de voedselkilometers en aan de ontwikkeling van de 
regionale economie en identiteit. Ook voor de productie 
van streekproducten is het blijven zoeken naar meer 
duurzaamheid een belangrijke uitdaging.

Wat gebeurt er al in de regio?
• Minder antibioticagebruik: het antibioticagebruik in de 

veehouderij is de afgelopen jaren over de hele linie met 
70% gedaald. Twee melkveebedrijven in de regio, De 
Groote Voort en De Groote Veen, beiden in Lunteren, 
zijn er de afgelopen jaren in geslaagd een manier 
van werken te ontwikkelen waarbij helemaal geen 
antibiotica meer wordt gebruikt. 

• Voor de intensieve veehouderij is het bedrijf  
2 Sisters Storteboom vermeldenswaardig. Het bedrijf 
participeert in het project “Naar een antibioticavrije 
intensieve veehouderij” van het Innovatienetwerk en 
werkt met 30 vleeskuikenhouders. Vele varkens en 
kalverhouderijbedrijven hebben de laatste twee jaar 
een antibioticareductie behaald van 60-80% behaald. 
De lessen die in het innovatieproject zijn opgedaan, 
worden ook op deze bedrijven toegepast.

• Micreos in Bilthoven/Wageningen ontwikkelt en 
produceert bacterie-etende virussen (fagen), die zelfs 
lijkt te werken tegen de resistente MRSA bacterie.

• Jansen Poultry in Barneveld ontwikkelt 
pluimveehuisvestingsystemen die zowel op 
milieugebied als op het gebied van dierenwelzijn 
beter presteren: er wordt gebruik gemaakt van een 
nieuw type luchtwassers (lagere ammoniakuitstoot) 
en warmtewisselaars (lager energieverbruik), een 
innovatief boilersysteem dat resulteert in lager 
antibioticagebruik (het streven is 0 antibiotica) en 
groene daken die een luchtzuiverende werking hebben. 
Voor dit groene klimaatdak is het bedrijf in de regio 
bezig met het opzetten van een proefbedrijf.

• Remeker opent een proeftuin met betrekking tot 
natuurlijke kaasrijping.

• HatchTech voorziet de wereldwijde pluimveesector 
van innovatieve en technische oplossingen, zoals 
broedmachines en transportsystemen, die ervoor 
zorgen dat er maximaal resultaat behaald wordt, terwijl 
tegelijkertijd ook het welzijn van de dieren verbetert en 
de CO2 footprint afneemt.

• Solynta in Wageningen ontwikkelt aardappelzaad voor 
rassen die veel minder ziektegevoelig zijn, zodat er minder 
gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn voor een productief 
gewas en goede oogst. 

• Verschillende ondernemers hebben in samenwerking met 
Wageningen Universiteit en Research innovatieve stallen 
ontwikkeld die betere prestaties op milieu en dierenwelzijn 
combineren:  
-  legkippenstal Rondeel in Barneveld 
-  kalverhouderij Beekzicht Barneveld; kalverhouderij  
    Klein Hierden in Kootwijkerbroek 
-  varkenshouderij Van de Lagemaat in Lunteren, die de 
   prestaties op milieu en dierenwelzijn ook zichtbaar  
 maken voor bezoekers met een zichtstal.

• Diverse ondernemers leveren producten die voldoen 
aan het Beter Leven Keurmerk (sterrensysteem) van de 
Dierenbescherming (dierenwelzijn) of produceren voor 
integrale concepten als Good Farming Star (AH), Keten 
Duurzaam Varkensvlees, Peter’s Farm.

• De regio heeft veel legpluimveebedrijven. Enkele 
puimveehouders experimenteren samen met het Louis 
Bolk Instituut met verschillende soorten beplanting in de 
uitloop die onder meer leiden tot minder ammoniakemissie. 
De regio is, zoals we tijdens de vogelgriep hebben gezien, 
sowieso koploper als het gaat om de legpluimveesector, 
zeker waar het gaat over vrije uitloop.

Mogelijke activiteiten
• Verkennen hoe ruimte gecreëerd kan worden voor 

ondernemers om duurzame energie-initiatieven te 
ontplooien en uit te voeren. 

• Nieuwe business modellen ontwikkelen voor duurzamere 
(melk)veehouderij (in de Gelderse Vallei).

• Versterken van het (lopende) Kennisnetwerk Duurzame 
Landbouw, dat vragen van agrarische ondernemers koppelt 
aan kennis binnen Wageningen UR en omgekeerd, gericht 
op praktijkexperimenten.

• Samenwerking tussen Wageningen UR en bedrijfsleven in 
de regio versterken, met als inzet een meer structurele en 
betere uitwisseling en benutting van kennis.

• Vervolg op project Duurzaam Agrarisch Ondernemen in de 
FoodValley regio, zelfs al is er tot op heden weinig animo 
onder ondernemers om te investeren in bovenwettelijke 
maatregelen.

• Een Community of Practice opzetten voor ondernemers 
en andere ketenpartners die gezamenlijk willen 
werken aan vermindering antibioticagebruik of andere 
verduurzamingthema’s.

• Kennisconferentie ‘Duurzame innovaties in de regio 
FoodValley’ organiseren om kennis en innovaties zichtbaar 
te maken in de regio.
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Ambitie 2025
Bedrijven in onze regio lopen voorop in het ontwikkelen 
en toepassen van concepten en technieken die beter 
omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het beter op 
elkaar afstemmen van verschillende schakels in de 
voedselwaardeketen. Hierbij gaat het om efficiënt gebruik 
van grondstoffen en water, de ontwikkeling van innovatieve 
biobased grondstoffen en terugwinnen van grondstoffen, 
bijvoorbeeld van fosfaat uit mest en huishoudelijk en 
industrieel afval. Deze fosfaat (fosfor) kan weer ingezet 
worden als grondstof voor het veevoer. Een specifieke 
uitdaging bij het realiseren van deze ambitie is het 
terugwinnen van mineralen uit mest, met name het scheiden 
van de natte en droge mestfractie en verbetering van het 
totaal is (nu nog) een grote kostenpost.
 
Waarom?
Onze voorraden natuurlijke hulpbronnen en mineralen 
zijn eindig, met name van fosfaat. Tegelijkertijd hebben 
we in Nederland te maken met mestoverschotten. Hier 
liggen kansen om verliezen zoveel mogelijk te beperken en 
reststromen opnieuw te gebruiken.

Wat gebeurt er al in de regio?
• Kringloopboerderij Ecoferm in Uddel gebruikt 

afvalproducten (mest, ammoniak, CO2 en warmte) uit 
de veehouderij voor de productie van algen, kroos, 
biogas, elektriciteit, warmte en schoon water.

• Afgelopen vier jaren heeft in de Gelderse Vallei en 
Eemland het project Duurzaam Bodembeheer gelopen. 
Dit was gericht op het optimaliseren van bemesting, 
graslandmanagement en rantsoen op 217 deelnemende 
melkveebedrijven. Door de genomen maatregelen 
is benutting van stikstof en fosfaat verbeterd, terwijl 
tegelijk ook de droge stof opbrengsten van gras- en 
maïsland zijn gestegen. 

• Kalverhouderij Ecofields haalt het voer voor de kalveren 
van biologische bedrijven uit de regio Zuid-Veluwe en 
levert mest weer terug, zodat een regionale kringloop 
plaatsvindt. 

• Food Valley NL heeft een programma Koplopers 
in Ambitie waarin elk deelnemend bedrijf wordt 
gekoppeld aan een professionele partner op het gebied 
van afvalbeheer of reststroomvalorisatie. Deelnemer is 
onder meer Koekjesbakkerij Veldt in Veenendaal.

Mogelijke activiteiten
• Toepassen Ecoferm in de varkenshouderij, bij voorkeur 

in de praktijk.
• LTO Gelderland is een project Vruchtbare Kringloop 

gestart in de regio Achterhoek en Liemers. Verkennen 
of dit project opgeschaald kan worden naar onze regio 
dan wel of een andere vorm van samenwerking gezocht 
kan worden.

• Focus op mest: alle kennis inzetten hoe een haalbare 
businesscase is te maken rond terugwinning fosfaat, 
productie biogas, valorisatie eindproduct.

• Onderzoek haalbare businesscase centrale en 
decentrale mestverwerking.

• Onderzoek naar economische en milieueffecten indien 
import van soja voor veevoer geheel of gedeeltelijk 
wordt vervangen door granen of andere eitwitgewassen 
(algen, eendenkroos) uit de regio, Nederland en Europa.

• Transitie inzetten naar een bio-circulaire economie 
door kennis van Wageningen UR te verbinden 
met innovatieve ondernemers, gericht op 
uitvoeringsprojecten.

• Duurzaamheid zichtbaar maken, o.a. zuinig gebruik van 
grondstoffen en water en grondstoffen (P, N) inzetten 
met een hoog rendement.

AMBITIE

In de FoodValley regio gaan bedrijven 
in de hele keten zuinig om met 

natuurlijke hulpbronnen en 
sluiten we kringlopen

http://www.vruchtbarekringloop.nl
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Ambitie 2025
Een belangrijke uitdaging in het realiseren van duurzame 
voedselsystemen is om eiwitten te produceren waarvoor 
minder areaal, water en grondstoffen nodig zijn. Naast 
de reguliere productie van eiwitten (vlees, eieren) en de 
verduurzaming hiervan willen we ons in de regio richten 
op de productie van alternatieve eiwitten. Wij vinden het 
belangrijk om deze uitdaging op te pakken met het oog 
op een toekomstgerichte voedselvoorziening en om op 
lange termijn onze afhankelijkheid van dierlijke eiwitten te 
verminderen. In 2025 is in de regio FoodValley een flink aantal 
bedrijven aanwezig dat alternatieve eiwitten produceert of 
bewerkt tot tussen- of eindproducten.

Waarom?
Onze regio is traditioneel sterk in de productie van (dierlijke) 
eiwitten in de vorm van eieren, vlees en melk. De productie 
van dierlijke eiwitten vraagt veel ruimte en grondstoffen en 
dieren zorgen voor uitstoot van broeikasgassen en mineralen 
en energie in de vorm van mest.
Voor de productie van deze eiwitten zijn wij in West-
Europa sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen, 
met name soja en granen. Er is een groeiende vraag naar 
deze grondstoffen in landen als China en India. Om onze 
afhankelijkheid op lange termijn te verminderen en de uitstoot 
van broeikasgassen te beperken, is het gewenst om nieuwe 
eiwitten te ontwikkelen. Dit gaat om plantaardige eiwitten die 
als vleesvervanger kunnen dienen, zoals soja, bietenblad en 
algen, en om nieuwe dierlijke eiwitten als insecten. Daarnaast 
gaat het ook om eiwitten die gebruikt kunnen worden als 
veevoer, bijvoorbeeld algen, eendenkroos of lupine.

Wat gebeurt er al in de regio?
• De regio kent bedrijven die bezig zijn met productie van 

algen, zoals Phycom in Ochten. Net buiten de regio in 
Uddel produceert Kringloopboerderij Kroes algen uit 
kalvermest.

• Net buiten de regio zijn bedrijven die insecten 
produceren, zoals Kreca in Ermelo en Insect Europe in 
Lelystad, en bedrijven die vleesvervangers produceren, 
zoals Ojah in Ochten.

• Wageningen UR, Food & Biobased Research, heeft 
veel kennis in huis over alternatieve eiwitten. Van een 
handleiding voor producenten van nieuwe eiwitten tot 
onderzoek naar zeewierakkers.

• Algae Production And Research Center (AlgaePARC, 
onderdeel van Wageningen UR) ontwikkelt de kennis en 
technologie die nodig is om op grootschalige wijze en 
rendabel microalgen te telen als grondstof voor voedsel, 
veevoer, brandstof en chemicaliën.

• In het Restaurant van de Toekomst in Wageningen wordt 
onderzocht hoe consumenten reageren op producten 
gemaakt van insecten.

• Docenten van ROC Rijn IJssel en Wageningen UR hebben 
Het Insectenkookboek gepubliceerd.

• De gemeente Wageningen heeft de Flexitariërcampagne 
gevoerd om mensen te verleiden tot een meer plantaardig 
voedingspatroon. In de gemeente zijn veel partijen 
aanwezig die initiatieven en activiteiten ontplooien om hier 
een bijdrage aan te leveren.

Mogelijke activiteiten
• Kennisbijeenkomsten (eetfestivals) rond alternatieve 

eiwitten. De eetfestivals zijn voor consumenten 
bedoeld, de kennisbijeenkomsten voor producenten 
en restaurants/cateraars. Er zijn voor de festivals 
reeds contacten met Viva las Vegas en Vegetafel als 
organisatoren.

• Netwerk vormen rond alternatieve eiwitten en gezamenlijk 
kennis- en activiteitenagenda bepalen.

• Ondernemers, kennisinstellingen, bewuste consumenten 
en overheden gaan samen agrariërs, consumenten 
en horeca- ondernemers informeren over alternatieve 
eiwitten.

• Voorlichting aan ondernemers en vergunningverleners 
 over bedrijfsmatige aspecten en verwerkings-
mogelijkheden.

• Verkenning van geschikte productielocaties/locatie eisen.
• Stimuleren van start-ups van pionierende ondernemers, 

m.b.v. pionierende overheden.
• Ook de Foodiade die elders in de Voedselvisie genoemd 

wordt sluit hierbij aan. In de hele regio zijn tijdens dit 
festival activiteiten, fietstochten langs bedrijven en 
evenementen, wijketentjes rond het thema duurzame 
voeding, potlucks enz.

• Restaurants en kantines worden aangemoedigd te 
werken met kleinere porties vlees, en meer aanbod van 
alternatieve (plantaardige) eiwitten.

AMBITIE

In de FoodValley regio lopen bedrijven 
in de hele keten voorop in eiwittransitie 

en benutten bedrijven kansen voor 
kennisontwikkeling en marktintroductie 

van alternatieve eiwitten
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Ambitie 2025
Overheid, inwoners, bedrijven en kennisinstellingen in regio 
FoodValley werken actief aan minder voedselverspilling. 
Bedrijven, instellingen, onderwijs & onderzoek en 
gemeenten hebben de handen ineengeslagen en hebben in 
2025 gezorgd voor aantoonbaar minder voedselverspilling. 
Ook individuele burgers en restaurants kopen niet te veel in 
en verspillen zo min mogelijk voedsel. We verwachten dat 
met deze ambitie veel winst te behalen is in bewustwording 
van voedselconsumptie en het zuinig gebruiken van 
natuurlijke hulpbronnen. Deze ambitie richt zich nadrukkelijk 
ook op het bereiken van huishoudens met een laag 
inkomen, die door het bewust inkopen en gebruiken van 
voedsel geld kunnen besparen.
 
Waarom?
Nederlandse consumenten gooien ieder jaar voor zo’n 
€ 2,5 miljard aan voedsel weg. Dat is ruim € 150 per 
persoon, ofwel zo’n 50 kilo. Producenten, tussenhandel, 
horeca en supermarkten verspillen nog eens zo’n € 2,5 
miljard aan voedsel. Producten die consumenten het vaakst 
weggooien zijn: melk en melkproducten; brood; groenten; 
fruit; sauzen, oliën en vetten (cijfers afkomstig uit de 
Factsheet voedselverspilling 2013).

Verspilling van voedsel betekent verspilling van schaarse 
grondstoffen, energie en onnodige uitstoot van CO2 in 
de hele keten. Daarnaast is voedselverspilling niet te 
verantwoorden met het oog op voedselschaarste in andere 
delen van de wereld. 

Wat gebeurt er al in de regio?
• Voedselverspilling is al jaren topprioriteit voor 

zuivelproducent Arla in Nijkerk. Arla Foods ontving op 
de IFT Food Expo een innovatie-award voor Nutrilac. 
Met dit eiwit kan wei met een lage pH verwerkt worden 
tot een waardevolle grondstof in plaats van te worden 
geloosd.

• Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft in 2012 het 
voedingsconcept At Your Request ingevoerd voor 
patiëntmaaltijden. Hiermee is in 2013 33% minder 
voedsel weggegooid dan het jaar ervoor.

• Het bedrijf Foodcase heeft een technologie ontwikkeld 
waardoor voedsel ongekoeld langer houdbaar blijft. 
Doordat de producten langer en ongekoeld houdbaar 
zijn, hoeft er minder te worden weggegooid en is er een 
energiebesparing.

• Wageningen UR Food & Biobased Research werkt met 
bedrijven aan het terugdringen van verspilling i.c.m. 
efficiëntieverbetering. Innovaties lopen uiteen van een 
infrastructuur voor efficiënte distributie van versproducten 
tot een sensor chip die de dynamische houdbaarheid van 
voedingsmiddelen voorspelt (Pasteur sensor tag).

• De FoodBattle is een onderlinge wedstrijd om minder 
voedsel te verspillen. Deelnemers wegen drie weken lang 
het voedsel dat zij weggooien. Dit brengt bewustwording 
op gang. Daarnaast krijgen deelnemers makkelijk 
toepasbare tips om verspilling tegen te gaan. Deelnemers 
gaan gedurende de Batlle zo’n 20% minder verspillen. 
In 2015 organiseerden gemeente Wageningen en 
Wageningen UR samen met partijen een FoodBattle.

• In opdracht van het FoodValley heeft Veldwerk Nederland/ 
Het Groene Wiel in 2014 uitvoering gegeven aan educatie 
gericht op het voorkómen van voedselverspilling. Aan dit 
project hebben gemeente Ede, gemeente Wageningen 
en gemeente Barneveld deelgenomen. In 2014 zijn 
drie activiteiten uitgevoerd voor respectievelijk de 
doelgroepen: consumenten, Primair Onderwijs (PO) en 
Buitenschoolse Opvang (BSO). 
1. Workshop Koken met restjes 
2. Lesproject basisonderwijs 
3. Project voor Kinderopvang (BSO) 
Basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen nog van 
de lespakketten gebruik maken.

• Er staan tools voor bedrijven en voorbeelden van 
bedrijven die al werken aan voedselverspilling op 
www.nowastenetwork.nl. Hulpmiddelen en info voor 
consumenten op www.voedingscentrum.nl.

AMBITIE

In de FoodValley regio verspillen 
overheid, inwoners, bedrijven en  

kennisinstellingen zo min 
mogelijk voedsel

http://www.nowastenetwork.nl
http://www.voedingscentrum.nl
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Mogelijke activiteiten
• Gemeente organiseert voorlichting om burgers 

aan te sporen om minder voedsel weg te gooien, 
(cursusonderdeel mensen in schuldsanering, 
ondersteunen van burgerinitiatieven op dit vlak, 
verbinden van supermarkten en voedselbanken, 
voorlichting over koken met restjes, gepland inkopen en 
koken, bewaartechnieken).

• Gemeenten verminderen voedselverspilling in eigen 
bedrijfskantines.

• Monitor ontwikkelen om voor Regio Foodvalley te 
bepalen hoe groot hier de verspilling is en hoe we 
jaarlijks vorderen (studentenactiviteit).

• ‘Nowastenetwork’ opzetten op schaal van Regio 
Foodvalley.

• Een onderlinge Foodbattle in de regio. Gemeenten 
‘strijden’ voor de grootste vermindering van voedsel 
verspilling.

• In samenwerking met de Wageningen UR, wordt 
de Foodbattle bruikbaar gemaakt voor bedrijven en 
ondernemers. Dit wordt al gedaan op Europees niveau. 
Foodvalley kan zich als pilot locatie aanbieden voor 
deze tool.

• Restaurants verleiden tot het aanbieden van kleinere 
porties/ doggybags/ of andere creatieve oplossingen 
om verspilling tegen te gaan.
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Ambitie 2025
We zetten in op een trendbreuk, waardoor bedrijven in 
de regio die investeren in duurzaamheid een gezond 
verdienmodel kunnen realiseren. Waar mogelijk 
ondersteunen we keteninitiatieven die een realistische prijs 
aan producenten betalen. We stimuleren initiatieven die zich 
richten op de ontwikkeling van korte voedselketens door de 
fysieke clustering van bedrijven te ondersteunen (nabijheid 
en zorgvuldig ruimtegebruik), samenwerking tussen 
bedrijven in de food keten te faciliteren en door te werken 
aan een fijnmazig distributienetwerk (bereikbaarheid).
We faciliteren de koppeling van voedselproductie met o.a. 
zorg en energieproductie en we gaan actief aan de slag met 
het verkennen en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 
m.b.v. principes van ‘de nieuwe economie’ (o.a. Greendeal, 
crowdfunding).
Daarnaast werken we aan het verhaal, onder meer 
door voorlichting en educatie, waardoor (toekomstige) 
consumenten (in deze regio) bereid zijn om een reële prijs 
voor voedsel te betalen (hier ligt een link met de ambities 
zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en werken aan 
een verbindende regionale voedselidentiteit).
 
Waarom?
Agrarische ondernemers die duurzamer produceren, , zien 
dit vaak niet beloond in de prijs die zij voor hun producten 
ontvangen. Dit stimuleert niet. We willen in onze regio 
initiatieven ondersteunen die het wél mogelijk maken een 
prijs aan producenten te betalen die de extra inspanningen 
honoreert. Hierbij gaat het zowel om landelijke initiatieven 
die zich richten op segmenten in de markt die bereid zijn te 
betalen voor extra prestaties op gebied van duurzaamheid, 
als om initiatieven voor regionale producten en diensten. De 
sturingsmogelijkheden hierbij vanuit een regio zijn beperkt. 
Wij zijn tevreden als wij één of twee landelijke of regionale 
initiatieven serieus van de grond kunnen helpen komen. 

Verduurzaming van de productie kan alleen plaatsvinden als 
tegelijkertijd ook de vraag vanuit consumenten naar meer 
duurzame producten toeneemt. Retail en supermarkten 
spelen hierin een belangrijke rol. Experts zien kansen 
in de markt voor tussensegmenten tussen gangbare en 
biologische voedselproductie. Hierbij gaat het om meer 
dan alleen dierwelzijn (wat centraal staat bij het Beter Leven 
keurmerk). 

In Nederland groeit de verkoop van Milieukeurproducten 
nog steeds. In de rest van Noordwest-Europa is de 
potentiële vraag naar duurzame producten ook aanwezig 
en zelfs groter dan in Nederland. Het is aan ondernemers 
om deze kansen te pakken, hierbij zullen zij ondersteund 
moeten worden.

Wat gebeurt er al in de regio?
• Coöperatie Boerenhart is een initiatief van lokale 

boeren in de FoodValley regio, die lokale producten 
aanbieden aan horeca, retail en instellingen. De 
coöperatie verzorgt de afzet voor de boeren zodat aan 
de gestelde voedselveiligheid normen wordt voldaan.

• Diverse ondernemers leveren producten met Beter 
Leven sterren (dierenwelzijn) of produceren voor 
integrale concepten als Good Farming Star (AH), Keten 
Duurzaam Varkensvlees, Peter’s Farm. (De meerprijs 
is amper toereikend om de extra kosten te dekken.)
Rondeel: concept voor eieren, gehonoreerd met 3* in 
het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbeschermingen 
met het Milieukeur certificaat. De eieren zijn te koop 
bij Albert Heijn en speciaalzaken in de regio in ronde 
biologisch afbreekbare eierdoosje die gemaakt zijn 
uit aardappelzetmeel. Rondeel eieren worden ook 
geserveerd door KLM in vliegtuigmaaltijden.

• Lazuur is een food community: een samenwerking 
van meer dan honderd consumenten, winkeliers en 
biologische producenten in en om Wageningen die 
gezamenlijk de Lazuurmarkt exploiteren.

AMBITIE

In de FoodValley regio verdienen 
ondernemers in duurzame 

productieketens een reël inkomen

http://www.boerenhart.nl
http://www.lazuur.com
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Mogelijke activiteiten
• Ondersteunen van landelijke initiatieven als Recept 

voor Duurzaam Varkensvlees (LTO, NVV, COV), in de 
vorm van inzet en inbreng in het netwerk en bekendheid 
geven aan dit initiatief en faciliteren van ondernemers 
die dit initiatief implementeren

• Een expertmeeting organiseren over ‘tussensegmenten 
duurzaam vlees’: hoe ver is dit, welke kansen zijn er, 
wat kunnen we vanuit de regio bijdragen?

• Een regiokaart maken voor consumenten, bij voorkeur 
via een website of app, met verkoopplaatsen van streek 
en bijzondere producten verkrijgbaar in onze regio om 
zo aandacht te vestigen op producten uit onze regio.

Dit thema vraagt bovendien om:
• Verticale integratie in de keten stimuleren.
• Bekijken en leren van landelijke initiatieven voor nieuwe 

verdienmodellen voor duurzaamheid in de keten.

• Organiseren van financiële ondersteuning voor het 
ontwikkelen van business cases voor duurzame 
keteninitiatieven en voor de opstartfase van de 
uitvoering. Bijv. gebruik maken van bestaande 
innovatieregelingen, subsidies uit het Platteland 
Ontwikkelings Programma of verkennen van nieuwe 
mogelijkheden.

• Verkennen van mogelijkheden om principes van de 
‘nieuwe economie’ te benutten (o.a. Greendeal en 
crowdfunding).

• Koppelen van duurzame voedselproductie met o.a. 
zorg.

• Aandacht besteden aan het verhaal van een product 
(relatie met de ambities zuinig omgaan met natuurlijke 
hulpbronnen en werken aan een verbindende regionale 
voedselidentiteit).
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Ambitie 2025
In 2025 zijn burgers in de FoodValley regio zich 
bewuster van duurzaam en gezond eten. Veel meer 
burgers hebben een realistisch beeld van hoe voedsel 
in Nederland en in onze regio wordt geproduceerd. En 
burgers, bedrijven en instellingen zijn zich bewust van de 
‘werkelijke’ (maatschappelijke) kosten van de voetafdruk 
van voedselconsumptie. Zij weten wat de Regio hierin 
biedt, wat dit betekent voor de regionale economie 
en de wereldvoedselvoorziening. Educatie voor jeugd 
en jongeren (6-20 jaar) over voedsel is in 2025 goed 
georganiseerd in de regio. Het verhaal van voedsel wordt 
zichtbaar doordat mensen kunnen zien, horen, ruiken 
wat er op de boerderij en in de voedselketen gebeurt. 
Regionalisering van voedselproductie vindt een vorm in 
stadslandbouw en de productie van streekproducten. 
Initiatieven als Hoofdstad van de Smaak, Food Unplugged 
en Vallei Boert Bewust hebben een vervolg gekregen.
 
Waarom?
Algemeen wordt erkend dat weinig burgers een goed 
beeld hebben van waar hun eten vandaan komt en 
hoe voedsel wordt geproduceerd. De agrofood- en 
levensmiddelensector is een complex stelsel van bedrijven, 
ketens en logistieke operaties, waar de meeste burgers 
weinig zicht op hebben. Bedrijven in de keten opereren 
vaak afgeschermd van het publiek. Er is weinig adequate 
informatie over voeding-gezondheid en voeding-milieu 
beschikbaar. Er is weinig kennis en bewustzijn bij 
kinderen en jongeren over de gezonde voeding en de 
herkomst van hun eten en de afstand tussen consument 
en productie (stad en platteland) is door de tijd heen 
vergroot. Wij onderschrijven een uitspraak van Louise 
Fresco (bestuursvoorzitter Wageningen UR): “Kennis 
van landbouw en voeding behoort tot de ‘algemeen 
beschaafde kennis’ die iedereen zou moeten hebben, net 
als rekenen en taal”.

Bewustzijn van voedsel draagt bij aan het maken van 
gezondere keuzes. Zo streven we naar gezondere 
voedingspatronen en het verminderen van welvaartsziekten 
en obesitas. Daarbij streven we naar bewustzijn van de rol 
van consumenten (burgers én bedrijven en instellingen) 
t.b.v. verantwoordelijkheid in het kiezen van duurzame 
producten en daarmee stimuleren van de aanbodkant om 
duurzamer te produceren.

Wat gebeurt er al in de regio?
• Food4you, jaarlijks kennisfestival over gezond en 

lekker eten van Wageningen UR, ROC Rijn IJssel en 
Ziekenhuis Gelderse Vallei.

• Regio FoodValley Day in Nijkerk is een evenement 
waarbij bedrijven in de hele keten open huis houden 
voor burgers. De Regio FoodValley Day vond plaats in 
2013, 2014 en 2015.

• Vallei Boert Bewust is een initiatief van vier 
varkenshouders in de Gelderse Vallei en Utrecht Oost. 
Binnen Vallei Boert Bewust zoeken boeren actief het 
contact met de burger op. Op deze manier willen zij 
de burger betrekken bij hun bedrijf en aan hen laten 
zien hoe zij als ondernemer rekening houden met de 
maatschappij.

• Ede Hoofdstad van de Smaak 2014.
• Een consortium werkt aan het ontwikkelen van een 

World Food Center (WFC) in Ede. Onderdeel van het 
beoogde WFC is een kennis-en experience center op 
het gebied van voeding voor burgers. Het WFC wordt 
een icoon voor de hele Nederlandse agrofoodsector.

• Initiatieven voor stadslandbouw zijn in Wageningen 
aan de orde van de dag. Zo wordt binnen een 
buurtbeheerproject voormalig openbaar groen ingericht 
als moestuintjes die gezamenlijk worden onderhouden. 
Dit speelt direct in op het verkleinen van de afstand 
tussen consumptie en productie. 

Mogelijke activiteiten
• Regiokaart maken van voedselstromen in en uit de 

regio, samen met bewoners, om zo bewustzijn te 
vergroten (bron: Louise Fresco).

• Regio FoodValley Day uitbreiden naar de hele regio 
(synergie-effect).

AMBITIE

In de FoodValley regio zijn burgers 
zich bewust van duurzaam en 

gezond eten

http://www.valleiboertbewust.nl
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• Marketing campagne: op slimme en aantrekkelijke wijze 
kennis over voedsel en voedselproductie verspreiden, 
met gebruik van social media, m.n. met oog op jeugd 
en jongeren. Website maken gericht op burgers met 
info over ‘food in onze regio’.

• Film maken die voor typische FoodValley producten 
laat zien hoe ze van grond tot mond’ gaan.

• Activiteiten ontwikkelen in aansluiting op / 
samenwerking met toekomstig World Food Center 
en met Alliantie Voeding (samenwerking ziekenhuis 
Gelderse Vallei en Wageningen UR). Bijvoorbeeld: 
fietstochten, excursies/openstellen bedrijven/ 
stadslandbouw organiseren vanuit WFC langs Vallei 
Boert Bewust – bedrijven om zo de afstand boer-
consument verkleinen.

• Activiteiten ontwikkelen speciaal met en voor 
allochtone inwoners.

• Deltaplan scholen, Smaaklessen, schooltuinen, etc.
• Agrariërs die scholen het boerenerf laten zien 

(excursies naar de boer, eten bij de boer).

• Lokaal geproduceerd, duurzaam voedsel zichtbaar 
maken en bij mensen op tafel brengen. Bijvoorbeeld 
de boer die zijn producten presenteert bij het buffet (de 
consument komt niet alleen bij de boer, de boer komt 
ook naar de consument/ burger).

• Open (werk)dagen op de boerderij, voor scholen, 
verenigingen, gezonde ouderen.

• Voedselloket opzetten, bemenst door studenten, waar 
burgers met al hun vragen over voedsel terecht kunnen.

• Een verhalenbundel/ film met ROC ‘boerengezichten’ 
maken met verhalen van boeren in regio FoodValley. 

• De link leggen van voedsel met gezondheid, plezier en 
sociale samenhang o.a. middels Buurteten. 

• Als regio een ‘Foodiade’ organiseren (naar analogie 
van de floriade). Een regionaal festival waar duurzame 
voeding centraal staat. Gedurende bijvoorbeeld 
een week stellen bedrijven hun bedrijf open, zijn 
er festivalletjes rond duurzame voeding, lezingen, 
informatieavonden, en ook bijvoorbeeld georganiseerde 
fiets en wandeltochten langs hotspots op het duurzame 
voedingsvlak.
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Ambitie 2025
Regio FoodValley wil zich positioneren en profileren 
als dé regio waar kennis en innovatie voor duurzame 
voedselvoorziening zichtbaar en beleefbaar zijn. De 
gezamenlijke partijen in de FoodValley regio hebben een 
plan gemaakt om de identiteit van de regio op het gebied 
van voedsel te vergroten, talloze activiteiten hiervoor 
opgepakt en succesvol uitgevoerd. 

Boeren en burgers, onderzoekers en ondernemers in 
de hele voedselketen zijn meer met elkaar in gesprek en 
ondernemen gezamenlijk activiteiten rond een of meerdere 
ambities. Er is meer transparantie in de voedselketen, wat 
zijn uitwerking heeft in ‘weten wat je eet’. Dit heeft een direct 
effect op de ervaren afstand tussen de voedselproducenten 
en de consument en werkt door in (collectieve) afzetkanalen 
zonder (of met minder) tussenhandel.

Het innovatieve vermogen als technologieregio is versterkt, 
onder meer door regionale samenwerking in onderwijs, 
economie, techniek en landbouw. Een voorwaarde voor het 
versterken van dit klimaat is een goed vestigingsklimaat in 
de regio.

De ambities en activiteiten worden actief uitgedragen naar 
buiten, zodat ook de wereld buiten FoodValley de regio 
kent en erkent als regio die voorop loopt in het realiseren 
van duurzame voedselsystemen voor eigen inwoners en 
wereldwijd.

Waarom?
Om de regionale identiteit te versterken is het nodig om 
een verbinding te leggen tussen de activiteiten gericht op 
innovatie en de mondiale voedseleconomie en activiteiten 
gericht op de regionale voedseleconomie. Bedrijven en 
instellingen die zich bezig houden met dit eerste spoor 
hebben medewerkers die wonen in de regio. Zowel de 
bedrijven als de medewerkers hebben belang bij een sterke 
regio, waar zij trots op zijn en aan de ontwikkeling ervan 
kunnen bijdragen. Bedrijven en instellingen die zich bezig 
houden met de regionale voedseleconomie hebben het 
meeste contact met burgers. Wanneer zij hun activiteiten 
verbinden aan de regionale uitstraling kunnen die 
ambassadeurs van de regio worden. 

Op dit moment zijn bedrijven en instellingen die zich richten 
op innovatie en de mondiale voedseleconomie weinig 
met de regio zelf bezig en weten zij vaak ook niet goed 
welke ambities de regio heeft en hoe zij daar aan kunnen 
bijdragen. 

Hier is een wereld te winnen. Regio: doe wat je zegt én 
zeg (laat zien) wat je doet! Dus: de regionale identiteit en 
de economische versterking van de regio veel meer als 
uitgangspunt nemen i.p.v. alleen de focus op innovatie. Voor 
de inwoners betekent dat vooral om op zoek te gaan naar 
meer levendige en laagdrempelige activiteiten. 

Wat gebeurt er al?
De Triple Helix partners in de regio zijn gezamenlijk volop 
bezig met formuleren van een nieuwe strategische agenda. 
Daaraan wordt een uitvoeringsovereenkomst gekoppeld 
waarin afspraken gemaakt worden over wat er door wie 
wordt gedaan. De volgende bouwstenen, verzameld in een 
diner pensant, komen daar in terug (afkomstig van http://
www.regiofoodvalley.nl/samenwerking):
• Beter samenwerken binnen en tussen de partners in de 

kolommen van de Triple helix;
• Ontmoetingen tussen partners organiseren, bijv. een 

diner pensant;
• Local buzz creëren;
• De aansluiting van kennisinstellingen en MKB 

verbeteren;
• Startende ondernemers steunen;
• Het onderwijsaanbod nog beter matchen met de vraag 

vanuit het bedrijfsleven.

Mogelijke activiteiten
• De inhoud van wat er al gebeurt koppelen aan de 

thema’s regionale economie en identiteit en op zoek 
gaan naar wie welke activiteiten kan ondernemen.

• Activiteiten voor medewerkers van bedrijven en 
instellingen organiseren gericht op ‘trots’ op de regio.

• Wekelijkse of maandelijkse inspiratiesessies, openbaar 
toegankelijk voor iedereen, volgens een vast format 
waarbij telkens iemand uit de foodwereld in onze regio 
zijn ideeën, werkwijze of wensen presenteert.  
A la TedX, maximaal 18 minuten per keer. Niet te groot, 
maar wel vaak zodat dit zichtbaar is.

AMBITIE

In de FoodValley regio werken 
overheid, bedrijven en 

kennisinstellingen samen aan een 
verbindende regionale voedselidentiteit 

met wereldwijde bekendheid

http://www.regiofoodvalley.nl/samenwerking
http://www.regiofoodvalley.nl/samenwerking
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• Versterken van de foodcultuur in onze regio: 
actieprogramma uitwerken gezamenlijk als 
ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Veel 
burgers bij betrekken!

• Smaakpark, een initiatief voor een culinair park 
waar alles draait om duurzame voeding, met een 
smaakstudio en een voedselpark waar bezoekers 
voedsel kunnen beleven, proeven, kopen, bereiden en 
ervaren.

• Als het World Food Center van de grond komt, biedt 
dit een uitgelezen kans om de regio FoodValley neer te 
zetten als dé regio voor kennis over gezonde voeding 
en/of voor alternatieve eiwitten.

• Een “Foodiade” organiseren: een voedseltriënnale 
voor voedsel, met een eigen formule passend bij de 
FoodValley regio.

• Marketing van de FoodValley regio op een hoger 
plan tillen, als regio in plaats van als organisatie(s). 
Met ondernemers en inwoners als belangrijkste 
doelgroepen. Nog meer doen met storytelling, zoals nu 
al gebeurt op www.regiofoodvalley.nl.

• Opzetten van een burgerpanel als klankbord voor alle 
activiteiten.

• Een stuurgroep instellen voor uitvoering voedselvisie 
met een goede mix van representanten die gericht 
zijn op de wereldmarkt en representanten van lokale 
voedselketens.

http://www.regiofoodvalley.nl
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VOEDSELVISIE FOODVALLEY REGIO
UITVOERINGSKADER &  VERVOLG

Uitvoeringskader

De Voedselvisie is opgebouwd rond zeven ambities. Rond 
elke ambitie lopen al tal van activiteiten en zijn aanvullende 
activiteiten gesuggereerd. Om de Voedselvisie in de 
dagelijkse praktijk door te laten werken is een kader nodig 
waarmee: 
• Strategische aansturing kan plaatsvinden.
• Dwarsverbanden tussen de zeven thema’s voldoende 

in beeld blijven. Innovatie vindt immers vaak plaats op 
grensvlakken.

• Betrokkenen elkaar ontmoeten, kennis en inspiratie 
uitwisselen zodat de agenda voortdurend gevuld wordt 
met nieuwe mogelijke activiteiten.

In bovenstaande kan worden voorzien door een combinatie 
van:
1. Een Voedselraad met vertegenwoordigers uit 

bedrijfsleven, van kennisinstellingen en overheid, 
een goede mix van representanten die gericht zijn 
op de wereldmarkt en representanten van lokale 
voedselketens. 
De raad adviseert over de koers waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan de Voedselvisie en besteding van 
budget voor activiteiten. De raad legt verbanden tussen 
ondernemen gericht op de mondiale voedseleconomie, 
regionaal voedsel en de identiteit van de regio. De 
leden van de Voedselraad treden op als ambassadeurs 
voor Food in de regio en naar buiten toe. De Regio, 
als opdrachtgever voor de Voedselvisie, neemt het 
voortouw in het opzetten van een Voedselraad.

2. Het netwerk met regiolabs ondersteunt de 
Voedselraad. In het netwerk ontmoeten en inspireren 
ondernemers, andere deskundigen en inwoners elkaar 
rond vernieuwende praktijken. Zo kan de Regio initiatief 
vanuit de samenleving steunen en actief betrekken bij 
het realiseren van de ambities van de Voedselvisie.

3. Een Foodiade / Voedselbiënnale, een regio activiteit 
met een intern verbindende en extern positionerende 
werking. Nieuwe food ontwikkelingen in de regio 
worden aan elkaar en een breed (internationaal) publiek 
getoond en geven input aan de gezamenlijke koers voor 
de volgende jaren.

Vervolgstappen voor realisatie van de Voedselvisie Regio 
Food Valley

Besluitvorming
In de afgelopen maanden is in diverse bijeenkomsten met 
ondernemers uit de volle breedte van de voedselketen, met 
kennisinstellingen en met medewerkers en bestuurders 
van de zeven FoodValley gemeenten gesproken over en 
geschreven aan de inhoud van de Voedselvisie en de 
bijbehorende de ambities. 

De besluitvorming over de Voedselvisie heeft 
plaatsgevonden in het portefeuillehoudersoverleg van  
21 juni 2015 en het dagelijks bestuur dat daarop volgde.

De raadseleden worden via de regiovertegenwoordigers van 
de raden geïnformeerd over de Voedselvisie en verder door 
de individuele gemeenten. 

Op 3 december 2015 ondertekenen ondernemers uit 
de hele food keten, inwoners, vertegenwoordigers van 
kennisinstellingen en overheden de Voedselvisie. De 
ondertekenaars onderschrijven de missie en ambities van 
de voedselvisie en spannen zich in om naar vermogen bij te 
dragen aan de realisatie hiervan.

Uitvoeringsprogramma
De aanzet voor de activiteiten in de Voedselvisie wordt 
samen met de partners (ondertekenaars van het Manifest) 
uitgewerkt tot een dynamische uitvoeringsagenda, waarin 
de rollen van gemeenten en van de partners in de uitvoering 
van de Voedselvisie nader wordt uitgewerkt.

De rol van gemeenten en andere partijen
De regiogemeenten nemen het voortouw om het 
uitvoeringskader (zie eerder in deze paragraaf) tot stand te 
brengen, zij werken bij de totstandkoming samen met de 
andere partners (ondertekenaars van het Manifest).
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Tijdens het proces is door partijen een aantal rollen van de 
gemeenten bij de uitvoering genoemd:
• Voedselinitiatieven (in brede zin) die invulling geven aan 

de ambities van de Voedselvisie ondersteunen, verder 
brengen en uitdragen.

• Vooroplopende foodbedrijven goed kennen en op kaart 
zetten.

• Faciliteren en stimuleren van innovaties bij 
foodbedrijven.

• Medefinanciering/ financiering helpen organiseren voor 
innovaties, bijv. via vervolg Regiocontract, middels een 
Green Deal en ondersteunen van crowdfunding.

• Initiëren en/ of mede-faciliteren van (netwerk)
activiteiten en regiolabs, partijen bij elkaar brengen, 
ruimte beschikbaar stellen en onderwerpen agenderen.

• Bijdragen aan voorlichting en educatie over duurzaam 
en gezond eten o.a. door extra aandacht te vragen 
bij scholen voor boerderij-educatie, smaaklessen, 
schooltuinen.

• Voorbeeld stellen t.b.v. minder voedselverspilling in de 
eigen bedrijfskantine, eigen organisatie (bijv. workshop 
‘koken met restjes’) en als cursusonderdeel in de 
schuldsanering, meedoen aan de Food battle.

• Launching costumer zijn van duurzame 
voedselproducten incl. vertellen van het verhaal 
dat daarbij hoort, o.a. in de bedrijfskantine, bij 
evenementen, als relatiegeschenk, in het kerstpakket.

• Mede organiseren en promoten van een Foodiade/ 
Voedseltriënnale.

• Natuurlijke momenten benutten om 
voedselbedrijvigheid op een passende plek te 
krijgen, zoals een thematisch bedrijventerrein, t.b.v. 
kruisbestuiving en zorgvuldig ruimtegebruik in het 
buitengebied.

• Voedsel een plek geven in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld door eetbaar groen.

• Voedsel laten uitgroeien tot een volwassen 
beleidsthema dat economie, gezondheid en beleving 
en nog veel meer bij elkaar brengt.
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Charlot Teng Wing 

De inhoud voor de Voedselvisie werd gegenereerd in 
samenspraak met ondernemers, vertegenwoordigers 
van kennisinstellingen en overheden. Zij gaven hun input 
in diners pensant (voorjaar 2014, deelnemerslijsten PM), 
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totstandkoming van de Voedselvisie!
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1. Inleiding 
 

Regio FoodValley heeft veel foodgerelateerde bedrijven. Een substantieel deel van de agrofood keten is 
in de regio gevestigd, van primaire producenten van vlees, zuivel en eieren, toeleverende bedrijven zoals 
veevoer leveranciers, verwerkende bedrijven van de levensmiddelenindustrie tot handels- en 
transportbedrijven en instituten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

Als achtergrondstudie voor de Voedselvisie regio FoodValley is Alterra gevraagd inzichtelijk te maken hoe 
de agrofoodketen in regio FoodValley er uitziet, welke trends en ontwikkelingen zich voordoen en wat 
uitdagingen zijn voor regio FoodValley.  

Hoofdstuk 2. Beschrijft op basis van een literatuurstudie de ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied 
van duurzaam voedsel en geeft aan wat regio FoodValley daarin kan betekenen. Hoofdstuk 3 geeft een 
analyse van de agrofoodbedrijvigheid in regio FoodValley. 

2. Trends en uitdagingen 
 

De trends en ontwikkelingen op het gebied van voedsel zijn talrijk en divers. Om daarbinnen enige focus 
aan te brengen is er voor gekozen eerst algemene trends (drijvende krachten) in beeld te brengen die 
van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkeling van de agrofoodbedrijvigheid. Vervolgens is gekeken naar 
meer specifieke foodtrends op basis waarvan kansen en uitdagingen zijn te destilleren voor zowel 
bedrijven als voor overheden om op dit vlak beleid te ontwikkelen.  

2.1  Algemene trends  
 

1. Demografie: Groeiende wereldbevolking, trek naar steden, in Nederland en West Europa 
beperkte groei, naast op veel plaatsen bevolkingskrimp en vergrijzing  

2. Economie/ markt: Internationalisering en globalisering, wegnemen van handelsbarrières (WTO 
akkoord, TTIP verdrag EU en VS);  

3. Maatschappelijke ontwikkelingen: Individualisering, groei eenpersoonshuishoudens, 
veranderende voorkeuren consument, nieuwe sociale verbanden, kracht social media, meer 
zelforganisatie en zelfredzaamheid, culturele diversiteit, aandacht voor duurzaam handelen en 
gezondheid en ‘healthy aging’. 

4. Overheid, politiek en beleid: Europa: herziening gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Nederland: 
terugtredende overheid, participatie samenleving, ondersteunen duurzame innovaties, 
topsectorenbenadering economie 

5. Technologie en ict ontwikkeling: meer invloed van technologie en internet op persoonlijk leven, 
big data, opslag in de cloud, toepassingen van chips en sensoren in producten en voedsel, 
kunstmatige intelligentie, robotisering, doorgaande ontwikkeling van efficiëntere in combinatie 
met verduurzaming  

6. Fysieke omgeving: Klimaatverandering, toenemende schaarste aan grondstoffen en fossiele 
energie, afname areaal landbouwgrond, druk op biodiversiteit ontbossing, toenemende verzilting 
en verdroging in grote delen van de wereld. 

2.2  Specifieke Food trends  

De hieronder beschreven trends en ontwikkelingen voor agrofood zijn in belangrijke mate ontleent aan 
de publicatie van van der Vorst uit 2011, ‘Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren 
Agrofood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief’  

1. Meer vraag naar hoogwaardig voedsel door een groeiende en meer welvarende wereldbevolking. 
Vooral meer vraag vanuit BRIC landen terwijl de Europese markten stabiliseren. Door 
toenemende schaarste aan natuurlijke bronnen is er steeds meer aandacht voor duurzame en 
efficiënte voedselproductie met een geringere ecologische voetafdruk. Groei van de bevolking 
betekent ook een toename van de complexiteit van voedselvoorziening en meer reststromen. 
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Een prangende vraag blijft hoe voedselzekerheid te garanderen voor de metropolen van de 
toekomst . 

2. De wereldwijd toenemende schaarste aan water en grondstoffen maakt het noodzakelijk om 
voedsel duurzaam en efficiënt te produceren.  Door de groei van de bevolking en milieubelasting 
in het algemeen is duurzaam gebruik van land, water en grondstoffen te beschouwen als een 
belangrijke randvoorwaarde. Activiteiten moeten zo ingericht worden dat ze zo min mogelijk ten 
koste gaan van milieu, ruimte en leefbaarheid en waar mogelijk een bijdrage leveren aan het 
dierenwelzijn en de voedselveiligheid. Het ‘slepen’ met goederen en dieren wordt steeds minder 
geaccepteerd vanuit oogpunt van welzijn en dierziekterisico’s 

3. Afname economisch belang van de primaire productie in Nederland onder meer als gevolg van 
globalisering en verschuiving van bulkproductie naar lage lonen landen. Door technologische 
ontwikkeling en schaalvergroting zijn in Nederland steeds minder mensen werkzaam in primaire 
productie. De nadruk in de voedselwaardeketen komt steeds meer te liggen op verwerking 
(nieuwe producten met meer toegevoegde waarde), logistiek en handel. Relatief meer voedsel 
zal worden geïmporteerd, waarbij Nederland een draaischijf is voor het achterland. 

4. Ook verderop in de keten zet de trend van specialisatie en internationalisering van de bedrijven  
door. Gevolg is dat een kleiner aantal grote multinationals in elke schakel van de keten de markt 
domineert. Omdat bedrijven zich bovendien meer gaan richten op hun kernactiviteiten vindt 
verdergaande fragmentering van het productieproces plaats, bijvoorbeeld goedkope kip uit 
Thailand terwijl andere bestanddelen van een product uit andere werelddelen worden betrokken.  

5. Toenemende vraag naar gemaksproducten en productdiversificatie waarbij elk product (ook 
seizoenproducten) altijd beschikbaar is. Niet het aanbod maar de vraag van de consument zal in 
de toekomst steeds meer sturend worden voor de organisatie van agroketens. De overgang naar 
vraaggestuurde ketens met een fijnmazig distributienetwerk en de opkomst van alternatieve 
(internet gebaseerde) verkoopkanalen heeft tot gevolg dat een groter aantal afzetpunten 
beleverd moet worden. Dit stelt ons voor grote logistieke uitdagingen om bijvoorbeeld te 
voorkomen dat rond grote steden de wegen dichtslippen.  

6. Naast globalisering ook meer regionalisering van de voedselproductie. Er is een groeiende vraag 
naar duurzaam, gezond, transparant en regionaal geproduceerd voedsel van hoge kwaliteit. 
Consumenten waarderen lokaal geproduceerde producten omdat die herkenbaar zijn en 
vertrouwen geven omtrent productiewijze en gezondheid.  

7. De vraag naar dierlijke eiwitten stijgt wereldwijd. Echter vlees kan ook op andere wijzen 
geproduceerd worden; zo is Nederland internationaal koploper in de productie van kweekvlees 
uit stamcellen. Als de productie van kweekvlees in de toekomst werkelijkheid gaat worden, is de 
stap naar fabrieken snel gemaakt en zal de traditionele vleessector grondig herzien worden. Als 
dit vervolgens door technologische innovaties ook nog kleinschalig kan, gaan we richting lokale 
minifabrieken voor assemblage van bouwstenen (3d printen van voedsel).  Een dergelijke 
eiwittransitie, waarbij een overgang wordt gerealiseerd naar een voedselpakket dat minder op 
dieren en sterker op planten steunt, heeft tot gevolg dat de ecologische voetafdruk van de 
voedselproductie afneemt. 

8. Toepassen van biobased grondstoffen en het verwaarden van restromen biedt kansen de 
ecologische voetafdruk van de voedselproductie terug te brengen en samen werking met ander 
sectoren te realiseren. Uitgangspunt van de biobased economy is het sluiten van de keten van 
grondstof- en productiestromen waardoor minder verspilling optreedt en minder aanspraak 
wordt gemaakt op fossiele grondstoffen.  Momenteel wordt bijvoorbeeld nog veel voedsel 
verspild. Het zo goed mogelijk ‘verwaarden’ van deze reststromen, bij voorkeur met behoud als 
voedsel voor menselijke consumptie, vormt een grote uitdaging voor de toekomst. 

9. Klimaatverandering leidt tot toenemende onzekerheid mbt de aanvoer van grond stoffen door de 
grotere kans op het mislukken van oogsten. Bovendien vindt als gevolg van klimaatverandering 
op veel plaatsen verzilting en verdroging plaats waardoor deze gebieden ongeschikt worden voor 
landbouw. Om aanvoerrisico’s voor de verwerkend industrie en handel te beperken zal de 
productie op andere (en meerdere) locaties plaatsvinden. Ook in dit verband geldt dat de 
agrarische productie geneigd is te verschuiven naar goedkopere landen. 
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2.3  Uitdagingen voor regio FoodValley 
 

De realisatie van duurzame voedselsystemen is te beschouwen als de centrale uitdaging voor de globale 
voedselvoorziening.  De studie ‘Duurzame pareltjes, het meten en waarderen van initiatieven voor 
duurzaam voedsel’ (Bakker et al. 2013) stelt dat de transitie naar een duurzaam landbouw- en 
voedselsysteem meerdere routes  kent. De weg er naar toe is op te vatten als een samenspel van 
kleinschalige en grootschalige initiatieven in combinatie met veranderingen in productie én consumptie. 
Bijlage 1. geeft een overzicht van de veranderingsroutes die bij de transitie naar duurzame 
voedselsystemen aan de orde zijn. Bijlage 2 geeft aanvullen relevante onderzoeksthema’s en instituten 
van Wageningen UR. 

Op basis van de eerder genoemde trends en ontwikkelingen zijn voor regio FoodValley de volgende 
specifieke uitdagingen aan te geven: 

1. Door schaarste aan natuurlijke hulpbronnen ontstaat wereldwijd meer aandacht voor efficiënte 
voedselproductie en het verlagen van de ecologische voetafdruk.  
 De uitdaging is om innovatieve concepten voor duurzame ketens te ontwikkelen en in de 

markt te zetten met gebruik van minder grondstoffen 
 

2. Toepassen van een ketenbenadering betekent het beter op elkaar afstemmen van de 
verschillende schakels in de voedselwaardeketen en sluiten van de kringloop: zuiniger omgaan 
met grondstoffen en hergebruik van reststromen. 
 Hiervoor is bewustwording nodig van producenten en consumenten van de ‘werkelijke’ 

(maatschappelijke) kosten van de voedselproductie 
 Zorgvuldig gebruik van grondstoffen en  het verwaarden van reststromen, in combinatie met 
 Betere samenwerking in de keten om  meer efficiënte voedselsystemen te realiseren. 

 
3. Voor het produceren van vlees en zuivel is veel plantaardig materiaal vereist en daardoor veel 

areaal, water en grondstoffen. 
 De uitdaging is om voedselproducten te produceren met eiwitten die minder op dieren en 

sterker op planten zijn gebaseerd. 
 

4. Het belang van de primaire agrarische productie binnen de voedselwaarde keten neemt af, onder 
invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen. Door groeiende import wordt 
Nederland steeds meer een draaischijf voor voedsel. 
 In de Nederlandse food sector zal meer nadruk komen te liggen op verwerking, logistiek en 

handel en het toevoegen van waarde in de vorm van nieuwe voedselproducten met meer 
toegevoegde waarde gericht op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak. 
 

5. Doorgaande schaalvergroting en specialisatie zijn kenmerkend voor de wereldmarkt gerichte 
agrofoodproductie. Zorgvuldig omgaan met ruimte is daarbij een belangrijk aandachtspunt.. 
 De uitdaging is om primaire productie in te passen in een multifunctioneel buitengebied met 

aandacht voor dierenwelzijn en goede arbeidsomstandigheden. De ontwikkeling van 
plantlabs, het World Food Centre en verticale landbouw kunnen daar mogelijk aan bijdragen. 

 Door bedrijven te clusteren ontstaan er logistieke voordelen en dwarsverbanden, zo kunnen 
meer robuuste bedrijven ontstaan. Dit kan een belangrijke impuls vormen voor de 
ontwikkeling van de regio als (innovatieve) producent voor de wereldvoedsel economie. 

 Beleidsmatige aandacht is nodig voor herbestemming van vrijkomende agrarische 
bebouwing 
 

6. Naast produceren voor de wereldmarkt is er ook steeds meer aandacht voor productie voor de 
regionale markt in de vorm van streekproducten. Primaire producenten willen maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en in contact staan met hun omgeving, hun verhaal vertellen en 
werken aan imago, betere prijsstelling en kortere ketens. Andersom vragen consumenten steeds 
meer naar producten van dichtbij en om een transparante keten. 
 Regionalisering van voedselproductie vindt een vorm in ketensamenwerking voor productie, 

verwerking, distributie en afzet van regionaal voedsel en stadslandbouw. 
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 Het is een uitdaging voor ondernemers in duurzame productieketens een goed inkomen te 
verdienen en innovatieve verdienmodellen te ontwikkelen 
 

7. De vraag naar gemaksproducten en productdiversificatie is een doorgaande trend, veel 
consumenten verlangen dat alle producten (ook seizoen producten) altijd beschikbaar zijn 
 Naast productinnovatie is het de uitdaging om innovatieve logistieke oplossingen te 

bedenken voor vraag gestuurde ketens met een fijnmazig distributienetwerk. 
 

8. Er is een groeiende behoefte onder burgers naar beleving, ambachtelijkheid, gezonde voeding 
en een groene leefomgeving. 
 Deze groeiende belangstelling voor food biedt kansen voor meer betrokkenheid en 

bewustzijn van burgers t.a.v. duurzaam, eerlijk en gezond voedsel. 
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3. Quick scan agrofoodbedrijven regio FoodValley 

3.1 Primaire landbouw 
 
De agrarische bedrijven van regio FoodValley leveren een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse 
Agrofood complex in de vorm van vlees, zuivel en eieren. Regio FoodValley  is een van de belangrijke 
productiegebieden voor agrofood  in Nederland.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleuren van de kaart corresponderen  met de 
intensiteit van de primaire agrofoodproductie.  De 
vier klassen beslaan ieder een kwart van de 
economischer omvang van de totale primaire 
productie in Nederland. 
 
Voor Noord- en West Nederland is vooral de 
melkveehouderij bepalend voor een hoge 
toegevoegde warde.  In regio FoodValley en het 
grensgebied van Noord-Brabant en Limburg is het 
vooral door intensieve veehouderij. Voor Oost 
Nederland zorgt de combinatie van beide 
productierichtingen voor een hoge toegevoegde 
waarde. 
 

Figuur 1.  Economische hittekaart op basis van de intensiteit van veehouderij en akkerbouw (2010) 
 
Regio Foodvalley heeft een oppervlakte van bijna 700 km2 (2,0% van Nederland) met in totaal 338 
duizend inwoners (2,0% van de Nederlandse bevolking). De Valleiregio heeft een divers grondgebruik. 
Naast kernen, infrastructuur, bos en natuur van Veluwe en Utrechtse Heuvelrug is ruim 24 duizend ha in 
landbouwkundig gebruik (1,3% van het landelijk areaal). De Vallei heeft in 2010 in totaal 2160 
agrarische bedrijven vooral veehouderij:  meer dan 90% van de agrarische bedrijven is veehouderij.  
Figuur 2 geeft een overzicht van de aanwezige bedrijfstypen 
 

 
Figuur 2. Verdeling aantal bedrijven, landbouwareaal en economisch omvang per agrarische sector 
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Intensieve veehouderij en graasdierhouderij hebben beide ruim 40% van de bedrijven. Door het 
grondgebonden karakter van de graasdierhouderij heeft deze sector de meeste grond in gebruik. 
Economisch echter neemt intensieve veehouderij de belangrijkste positie in, de sector bepaald meer dan 
de helft van economische omvang ( op basis van de Standaard Opbrengst) van landbouw in de Vallei 
regio. 
 
Verdere specificatie van de primaire productie van regio FoodValley geeft onderstaand beeld:  
 

 
Figuur 3. Economische omvang als percentage van de landelijke productie per productierichting in regio 
FoodValley (2010) 
 
Uit de figuur blijkt dat ongeveer 3% van de Nederlandse primaire productie (economische omvang van 
de totale land- en tuinbouw) wordt gerealiseerd in de regio FoodValley. Binnen de intensieve veehouderij 
zijn vleeskalveren en leghennen de in economisch opzicht belangrijkste productierichtingen met een 
aandeel van respectievelijk 25% en 13% van de landelijke productie. Verder valt op een hoog aandeel 
van veeteelt-combinatiebedrijven. Deze gemengde veehouderijbedrijven zijn typerend kenmerk voor de 
agrarische structuur van de Vallei. De kaarten van figuur 4 geeft de ruimtelijke verdeling van de 
veehouderijsectoren, opgesplitste naar intensieve veehouderij en graasdierhouderij 
 
 
Intensieve heehouderij 

 

Graasdierhouderij 

 
Figuur 4. Intensiteit van de  veehouderij sectoren in regio FoodValley 
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Gemiddelde bedrijfsomvang primaire landbouwbedrijven 
 
Figuur 5. geeft de gemiddelde economische bedrijfsomvang per agrarische productierichting gerelateerd 
aan het landelijk gemiddelde. 
 

 
Figuur 5. Index gem. productieomvang/ bedrijf  per bedrijfstype (100=landelijk gemiddelde) 
 
Uit figuur 5 blijkt voor de meeste productierichtingen een indexwaarde < 100. Dat wil zeggen dat de 
bedrijven in regio FoodValley relatief kleinschalige zijn.  De sectoren met een index < 75 zijn dit verband 
als ‘kwetsbaar’ aan te geven, de gemiddeld kleine bedrijven zijn een indicatie voor een relatief zwakke 
concurrentiepositie. 
 
Figuur 6. geeft de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven en de economische omvang per sector 
over de periode 2000-2010. 

 
Figuur 6. Procentuele  ontwikkeling aantal bedrijven en Standaard Opbrengst per bedrijfstype (2000-
2010) 
 
Uit de figuur blijkt dat het aantal bedrijven met ongeveer 35% is afgenomen terwijl de economische 
omvang 3% groeide.  Tegenover deze groei van de Standaard Opbrengst staat overigens dat de kosten 
ook zijn toegenomen, hierover zijn geen gegevens beschikbaar. Uit de figuur valt wel op te maken dat de 
kalversector zich economisch gezien het best heeft ontwikkeld. Met de herziening van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)van de EU is het overigens de vraag of dat in de toekomst ook 
mogelijk zal zijn, aangezien de tot voor kort geldende premies voor deze sector zullen vervallen. 
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Figuur 7. Inkomensondersteuning en concurrentiekracht van de primaire landbouw Nederland (2010) 

De linker kaart geeft een indicatie van de afname van inkomensondersteuning door herziening van het 
GLB. Regio FoodValley springt er uit door de rode kleur die een sterke afname van de 
inkomensondersteuning aangeeft. De afname lijkt in belangrijke mate het gevolg van het vervallen van 
de subsidie voor vleeskalveren. Het is zeer de vraag  hoe de sector zich de komende jaren zal 
ontwikkelen. 

De rechterkaart geeft de relatie tussen concurrentiekracht van de primaire agrarische sector gerelateerd 
aan de stedelijke druk. Regio FoodValley is een gebied met een relatief hoge stedelijke druk , in 
combinatie met de relatief veel kleinschalige bedrijven heeft dit tot gevolg een relatief zwakke 
concurrentie positie. Onderliggend speelt bijvoorbeeld ook de relatief hoge grondprijs in het gebied, 
opschaling van de grondgebonden landbouw is daardoor moeilijk. De relatief hoge bevolkingsdichtheid 
bepaald daarnaast  beperkte groeimogelijkheden voor de intensieve veehouderij. 

Biologische landbouw 
 
Tabel 1. Aantal en percentage biologische bedrijven per productierichting (2010) 
  Regio FoodValley Nederland 

 Aantal % % 

Vleeskalveren 3 1% 0% 
Leghennen 35 25% 9% 
Varkens 3 1% 1% 
Overige hokdieren 12 15% 2% 
Melkvee 16 5% 2% 
Overige graasdieren 6 1% 1% 
Veeteeltcombinaties 15 9% 4% 
Akkerbouw 5 4% 1% 
Tuinbouw 11 20% 3% 
 106 5% 2% 
Naast intensieve veehouderij blijkt uit tabel 1 dat regio FoodValley ook relatief veel bedrijven heeft met 
een gecertificeerde biologische productiewijze. Voor de meeste sectoren ligt het aandeel boven het 
landelijke gemiddelde (varkens- en overige graasdierhousderij uitgezonderd).   
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Multifunctionele landbouw  
 
Tabel 2. Aantal en percentage landbouwbedrijven met verbreding per tak(2010) 
 Regio FoodValley Nederland 

 aantal % % 

Recreatie 73 3.5% 4.0% 

Verwerking producten 17 0.8% 1.7% 

Verkoop producten 61 2.9% 4.6% 

Zorg 35 1.7% 1.2% 

Agrarisch natuurbeheer 134 6.4% 11.7% 

Stalling 116 5.5% 4.8% 

Kinderopvang 5 0.2% 0.3% 

Boerderij educatie 14 0.7% 1.0% 

Totaal verbrede bedrijven 338 16.1% 22.3% 

 
Verbrede landbouw komt in de regio FoodValley minder voor dan in de rest van Nederland. Met 
uitzondering van zorg en stalling liggen de percentages onder het landelijk gemiddelde. Op basis van de 
relatief hoge bevolkingsdichtheid is dit beeld opvallend, door de nabijheid van veel consumenten lijkt er 
veel potentie te zijn voor verbrede landbouw.  

3.2 Agrofoodketenbedrijven 
 
Naast primaire landbouwbedrijven heeft regio FoodValley ook veel (agrofood) ketenbedrijven. Het gaat 
om bedrijven voor toelevering (zoals veevoerleveranciers), verwerking, levensmiddelenindustrie, handel 
en diensten waaronder onderzoek en kennisontwikkeling. Figuur 8. Geef de economische dichtheid  van 
deze agrofoodketenbedrijven in Nederland. 

 

Figuur 8. Hittekaart op basis van de economische intensiteit van agrofoodketenbedrijven  (2010) 

Naast de randstad (Zuid-Holland, Zaanstreek en Utrecht) vallen delen van Noord-Brabant en regio 
FoodValley op door relatief veel agrofood gerelateerde bedrijvigheid. 
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Bijlage 3 geeft een overzicht van het aantal agrofoodbedrijven en –banen in regio FoodValley per 
ketensegment: toelevering, verwerking, handel of dienstverlening. De bedrijfscategorieën  zijn ontleent 
aan het LISA bestand. 

De agrofoodketen wordt hieronder in beeld gebracht op basis van het aantal bedrijven en het 
arbeidsplaatsen per productgroep: vlees, eieren, zuivel of algemeen (tabel 3) en daarna op basis van de 
positie in de agrofoodketen: (tabel 4). Naast de absolute aantallen is voor bedrijven en banen ook een 
indexwaarde bepaald. De indexwaarde geeft het relatieve aandeel bedrijven en banen ten opzicht van 
het landelijk gemiddelde (= 100).   

Agrofoodbedrijven per productgroep 
 
Tabel 3. Agrofoodbedrijven en banen per productgroep in regio FoodValley (2010) 
 bedrijven  banen  

Productgroep: aantal index  aantal index 

Eieren 15 552  137 547 

Vlees 99 123  2479 268 

Zuivel 23 163  1137 308 

Algemeen 506 145  5524 200 

Totaal agrofood 643 144  9277 227 

 
Het aandeel aan de eierenproductie gerelateerde banen is voor regio FoodValley 5x hoger dan gemiddeld 
in Nederland. Het totaal aantal banen van de agrofoodketen is in de Vallei regio een factor 2,3  boven het 
landelijk gemiddelde.  

Tabel 4 geeft per productgroep de bedrijven met het meest aantal banen in regio FoodValley.  

Tabel 4. Top 3 bedrijven (naar aantal banen) per productgroep in regio FoodValley (2010) 
 

Eieren  

G. KWETTERS & ZN. B.V. BARNEVELD 

EIERENCENTRALE WEST NEDERLAND B.V. BARNEVELD 

EIERHANDEL VAN DE GRIFT B.V. RHENEN 

  

Vlees  

VION SCHERPENZEEL SCHERPENZEEL 

JAN ZANDBERGEN WORLD-WIDE QUALITY IN MEAT VEENENDAAL 

VAN PELT VLEES GROEP FOOD B.V. RETAIL SCHERPENZEEL 

  

Zuivel  

ARLA FOODS B.V. NIJKERK 

FRIESLANDCAMPINA CONSUMER PRODUCTS VEENENDAAL 

FRIESLANDCAMPINA CONSUMER PROD. EUROPE B.V. WAGENIGEN 

  

Algemeen  

PLANT RESEARCH INTERNATIONAL WAGENINGEN 

N VWA DIVISIE PLANT WAGENINGEN 

INSTITUUT VOOR AGROTECHNOLOGISCH ONDERZOEK WAGENINGEN 
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Agrofoodbedrijven per ketensegment 
 
 
Tabel 5. Agrofoodbedrijven en banen per ketensegment in regio FoodValley (2010) 
 bedrijven  banen 

 

 aantal index  aantal index 

Toelevering 98 136  1576 258 

Verwerking 106 136  2927 175 

Handel 235 112  2266 173 

Dienstverlening 204 233  2508 512 

Totaal Agrofood 643 144  9277 227 

      
Goederenvervoer 260 139  3406 146 
 
 
Dienstverlening (waaronder kennis en onderzoek) heeft in de regio FV ruim 5x meer banen dan 
gemiddeld in Nederland, gerelateerd aan het aantal inwoners. 
 
Tussen de gemeenten bestaan overigens behoorlijke verschillen (zie bijlage) 
 
Tabel 6. Top 3 bedrijven (naar aantal banen) per Agrofoodketensegment in regio FoodValley (2010) 
 

Toelevering  

AGRI RETAIL EDE 

DE HEUS VOEDERS B.V. EDE 

DENKAVIT NEDERLAND B.V. BARNEVELD 

  

Verwerking  

ARLA FOODS B.V. NIJKERK 

STRUIK FOODS B.V. NIJKERK 

STORTEBOOM NIJKERK B.V. NIJKERK 

  

Handel  

VION SCHERPENZEEL SCHERPENZEEL 

FRIESLANDCAMPINA CONSUMER PRODUCTS VEENENDAAL 

JAN ZANDBERGEN WORLD-WIDE QUALITY IN MEAT VEENENDAAL 

  

Diensten  

PLANT RESEARCH INTERNATIONAL WAGENINGEN 

N VWA DIVISIE PLANT WAGENINGEN 

INSTITUUT VOOR AGROTECHNOLOGISCH ONDERZOEK WAGENINGEN 

  

Goederenvervoer  

TRANSPORTBEDRIJF H. VINK EN ZN B.V. BARNEVELD 

NDC VEENENDAAL VEENENDAAL 

VAN MAANEN TRANSPORT B.V. BARNEVELD 
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Bijlage 1. Veranderingsroutes  voor de transitie naar duurzame 
voedselsystemen 
(bron: Bakker et al. 2013) 
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Bijlage 2.  Relevant onderzoek Wageningen UR 
 

 

Relevante onderzoekthema’s Wageningen UR 
 

Voeding en gezondheid. Je bent wat je eet, een gezegde waar veel in zit. Voeding bepaalt voor een 
grote mate onze gezondheid. Het gaat daarbij om veilige voeding, maar ook afgestemd op de behoefte. 
Dossiers: Obesitas, Voeding en ouderen, Zoutconsumptie 

Voedselproductie. Iedereen van gezond voedsel voorzien, zonder schade aan te richten aan het milieu. 
In 2040 hebben we 9 miljard mensen te voeden met een veranderende voedselvraag (meer vlees in 
opkomende economieën). Tegelijkertijd zijn bepaalde bronnen zoals water en fosfaat schaars en moeten 
we die duurzaam beheren. Dossiers: Potentie plant en dier benutten, Duurzame teelt, Zorgvuldige 
veehouderij, Duurzame visserij, Plant en diergezondheid, Eiwittransitie, Voedselzekerheid, 
Voedselverspilling. 

Biobased economy. De biobased economy is een economie die gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk 
gebruik maken van gewassen en biomassa voor voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en 
brandstof. Wageningen UR is actief op alle schakels, in fundamenteel onderzoek, contract research en 
onderwijs. Dossiers: Aangepaste gewassen,  Bioraffinage,  Biobased chemicaliën, Biobased materialen, 
Bioenergie, Groene grondstoffen, Economie & duurzaamheid, Kringloopsluiting 

Markt- en ketenstrategieën. Nederland is een grote speler op het gebied van voedsel, maar liefst 
7,5% van de wereldwijde agro-export loopt via Nederland, daarmee is Nederland tweede agro-exporteur 
ter wereld. Onze kennis van handel en logistiek speelt daarin een cruciale rol. Wageningen UR werkt aan 
versterking van die kennis. Dossiers: Agro-logistiek, Automatisering, Markt, Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

Overig. Groen Transitiemanagement, Landschap, Langetermijnscenario's landbouw en platteland, Mest 
mineralen en ammoniak, Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA), Stadslandbouw 
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Relevante onderzoeksinstituten Wageningen UR en hun expertisevelden  
 

Alterra.  Duurzame bodem, Regionale ontwikkeling & ruimtegebruik,  Natuur & biodiversiteit, 
Waterbeheer & governance,  Klimaat & leefomgeving 

Food & Biobased Research. Gezonde en smaakvolle voeding, Duurzame voedselketens,  Bioraffinage,  
Biobased chemicaliën, Biobased materialen, Algen 

LEI. Internationaal beleid landbouwsector , Consument & Gedrag, Markt & Ketens, Natuurlijke 
hulpbronnen, Regionale economie & Ruimtegebruik, Sector & Ondernemerschap 

Livestock Research.  Diervoeding, Veehouderijsystemen, Fokkerij en genomica, Dierenwelzijn, Milieu 
en emissies 

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.  Akkerbouw, Vollegrondsgroenten, Bollen, Bomen, Fruit, Stad, 
Groen & Landbouw 

Plant Research International. Groene grondstoffen, Gezondheid, Duurzame productie en 
klimaatverandering, Systeembiologie 
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Bijlage 3.  Agrofoodbedrijven en -banen in regio FoodValley per sbi08 code  
(bron: LISA 2010) 

TOELEVERING     

SBI08 Omschrijving Bedrijven Banen  productgroep 

1091 Vervaardiging van veevoeders 10 573  algemeen 

2015 Vervaardiging van kunstmeststoffen en 
stikstofverbindingen 

2 8  algemeen 

2830 Vervaardiging van machines en werktuigen 
voor de land- en bosbouw 

15 171  algemeen 

46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder 9 18  algemeen 

46214 Groothandel in meng- en krachtvoeder 5 104  vlees 

46215 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- 
en krachtvoeder) 

4 58  algemeen 

46218 Groothandel in akkerbouwproducten en 
veevoeder algemeen assortiment 

14 345  algemeen 

4661 Groothandel in landbouwmachines, 
werktuigen en tractoren 

34 222  algemeen 

46752 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en 
kunstmeststoffen 

5 77  algemeen 

Totaal toelevering 98 1576   

 
VERWERKING     

SBI08 Omschrijving Bedrijven Banen  productgroep 

1011 Slachterijen (geen pluimvee-) 10 36  vlees 

1012 Pluimveeslachterijen 8 674  vlees 

1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden) 5 420  vlees 

1051 Vervaardiging van zuivelproducten (geen 
consumptie-ijs) 

9 764  zuivel 

1052 Vervaardiging van consumptie-ijs 3 15  zuivel 

1061 Vervaardiging van meel (geen zetmeel) 2 6  algemeen 

1062 Vervaardiging van zetmeel en 
zetmeelproducten 

1 157  algemeen 

1071 Vervaardiging van brood en vers 
banketbakkerswerk 

54 486  algemeen 

1072 Vervaardiging van beschuit en koekjes en 
ander houdbaar banketbakkerswerk 

4 93  algemeen 

1073 Vervaardiging van deegwaren 1 1  algemeen 

1085 Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en 
snacks 

1 7  algemeen 

1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 
n.e.g. 

2 8  algemeen 

1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 4 40  algemeen 

1105 Vervaardiging van bier 1 1  algemeen 

1107 Vervaardiging van frisdranken; productie van 
mineraalwater  

1 219  algemeen 

Totaal verwerking 106 2927   

 
 
HANDEL     

SBI08 Omschrijving Bedrijven Banen  productgroep 

4611 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, 
levende dieren en grondstoffen voo 

24 70  algemeen 

4617 Handelsbemiddeling in voedings- en 19 118  algemeen 
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genotmiddelen 

46211 Groothandel in granen 1 1  algemeen 

46212 Groothandel in zaden, pootgoed en 
peulvruchten 

3 8  algemeen 

46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten 3 7  algemeen 

46231 Groothandel in levend vee 49 107  algemeen 

4632 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild 
en gevogelte (niet levend) 

29 984  vlees 

46331 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën 
en -vetten 

11 358  zuivel  

46332 Groothandel in eieren 15 137  eieren 

46384 Groothandel in bakkerijgrondstoffen 1 10  algemeen 

47221 Winkels in vlees en vleeswaren 42 261  vlees 

47241 Winkels in brood en banket 28 171  algemeen 

47291 Winkels in kaas 10 34  algemeen 

Totaal Handel 235 2266   

 
 
DIENSTVERLENING     

SBI08 Omschrijving Bedrijven Banen  productgroep 

0162 Dienstverlening voor het fokken en houden 
van dieren 

94 204  algemeen 

52102 Opslag in koelhuizen e.d. 3 59  algemeen 

72191 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied 
van landbouw en visserij (niet bi 

56 2004  algemeen 

7500 Veterinaire dienstverlening 49 239  algemeen 

7731 Verhuur en lease van landbouwmachines en  
werktuigen 

2 2  algemeen 

Totaal Dienstverlening 204 2508   

 
Totaal toelevering, verwerking, handel, diensten 643 9277   

4911 Goederenvervoer over de weg (geen 
verhuizingen) 

260 3406   
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Werkverslag Voedselvisie bijeenkomst regio FoodValley

‘t Paradijs te Barneveld, 13 november 2014

Donderdag 13 november 2014 was de tweede werkbijeenkomst voor de Voedselvisie regio 
FoodValley. De bijeenkomst vond plaats in ‘t Paradijs, de boerderij in Barneveld waar IJsbrand Snoeij 
en zijn vrouw met veel toewijding lokale voedselproductie en zorg verbinden.

Zeven richtinggevende thema’s voor voedsel in regio FoodValley
Er zijn zeven thema’s geformuleerd voor de Voedselvisie. Het zijn thema’s die ambitieus en 
toekomstgericht zijn, passen bij regio FoodValley, onderscheidend zijn t.o.v. andere gebieden en die 
richting kunnen geven aan voedsel activiteiten van de regio.

De thema’s zijn het resultaat van een trendanalyse voor voedsel in regio FoodValley (Alterra), 
ingebrachte gebiedskennis (O-gen, regio FoodValley en gemeenten) en inhoudelijke kennis over 
voedsel van vele ondernemers, onderzoekers en andere betrokkenen bij voedsel in de regio. De 
geformuleerde thema’s zijn:

In FoodValley regio…
… lopen bedrijven in de hele keten voorop in duurzaamheid
… lopen bedrijven voorop in alternatieve eiwitten
… gaan we zuinig om met natuurlijke hulpbronnen
… verspillen we zo min mogelijk voedsel
… belonen we duurzaamheid in de keten
… kennen burgers het ‘echte verhaal’ van voedsel
… werken we samen aan een regionale voedselidentiteit

Werkwijze
In de bijeenkomst werden de thema’s met de deelnemers getoetst: zijn dit de juiste thema’s voor de 
Voedselvisie van regio FoodValley?

Daarnaast werd in de bijeenkomst elk van de deelnemers gevraagd: welke activiteit ga jij realiseren? 
Hieruit volgen activiteiten voor de uitvoeringsagenda Bovendien nemen we de proef op de som: mist 
er een thema dat thuishoort in de Voedselvisie? En ook, is er een thema waar geen activiteiten bij 
worden ondernomen en dat dus niet thuishoort in de Voedselvisie?

Het resultaat van de werkbijeenkomst en de genoemde activiteiten vindt u op pagina 2 t/m 8 van dit 
document.

Rol van de regio: zichtbaar maken en verbinden
Het bruist van de activiteiten en initiatieven onder de deelnemers! Door de oogharen bezien ontstaat 
een beeld van een regio waar veel gebeurt op het gebied van voedsel, duurzaamheid in brede zin en
innovatie. Wat beter kan is a) het zichtbaar maken van wat er al gebeurt en b) samenwerken van 
pionierende ondernemers in de voedselketen met elkaar, kennisinstellingen en overheden. Hierin ligt 
een rol voor de regio. Een vorm die hiervoor genoemd is en waarvan deelnemers popelen om er 
invulling aan te geven is een ‘Foodiade’, een voedselbiënnale die start in regio FoodValley in 2016!

Er zijn verschillende dwarsverbanden te leggen tussen de thema’s. Toch lijken de gekozen thema’s 
elk relevant om in de Voedselvisie te belichten. Een thema dat toegevoegd zou kunnen worden is: 
sociale gezondheid, het sociale aspect van voedsel. ‘Voedsel als sociaal maïzena’, zoals een van de 
deelnemers het beschrijft.

Redactieteams om te komen tot een manifest
Per thema voor de Voedselvisie gaat een redactieteam aan de slag om de concept teksten voor de 
Voedselvisie aan te scherpen en af te ronden. O-gen neemt hierin het voortouw, ondersteund door 
Wing. Resultaat zal een manifest zijn. Streven is om in april/ mei 2015 dit manifest te ondertekenen 
door partijen die een rol voor zich zien in de uitvoering van de Voedselvisie regio FoodValley.

1
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Werkverslag Voedselvisie bijeenkomst regio FoodValley
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een beeld van een regio waar veel gebeurt op het gebied van voedsel, duurzaamheid in brede zin en
innovatie. Wat beter kan is a) het zichtbaar maken van wat er al gebeurt en b) samenwerken van 
pionierende ondernemers in de voedselketen met elkaar, kennisinstellingen en overheden. Hierin ligt 
een rol voor de regio. Een vorm die hiervoor genoemd is en waarvan deelnemers popelen om er 
invulling aan te geven is een ‘Foodiade’, een voedselbiënnale die start in regio FoodValley in 2016!

Er zijn verschillende dwarsverbanden te leggen tussen de thema’s. Toch lijken de gekozen thema’s 
elk relevant om in de Voedselvisie te belichten. Een thema dat toegevoegd zou kunnen worden is: 
sociale gezondheid, het sociale aspect van voedsel. ‘Voedsel als sociaal maïzena’, zoals een van de 
deelnemers het beschrijft.

Redactieteams om te komen tot een manifest
Per thema voor de Voedselvisie gaat een redactieteam aan de slag om de concept teksten voor de 
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Ik wil duurzame energie realiseren, o.a. geothermie & betrekken van burgers in een coöperatie.
Ik heb ervaring met zonne-energie + ontwikkelen van bodemenergie.
Om deze activiteit te realiseren heb ik aanvullende kennis nodig om “nieuw” systeem te ontwikkelen.
(Gert van Middendorp,Vanelly)

Ik wil toonaangevende innovaties ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid (“containerbegrip” 
dus meer focussen).
Ik heb ervaring met aanjagen & ondersteunen (in de vorm van kennis + financiële middelen).
Om deze activiteit te realiseren heb ik de maakindustrie nodig.
(Wicha Benus, RCT De Vallei)

Ik wil businessplannen en nieuwe waardeketens ontwikkelen voor duurzamere (melk)veehouderij
in de Gelderse Vallei.
Ik ben projecttrekker van een project binnen Centre of Expertise. AgroDier en kan onderzoekers en 
studentenprojecten inbrengen om deze activiteit te realiseren.
Om deze activiteit te realiseren heb ik nog nodig:
-Ondernemers die mee willen doen en hun eigen bedrijf willen verduurzamen.
-Andere partners, dienstverleners (“erfbetreders”), kennisinstellingen, overheden
(Rik Eweg, Van Hall Larenstein)

Ik wil de potentie voor energie benutten o.a. daken in landbouwgebied omzetten voor 
zonnepanelen, mestverwerking inzetten voor stroom, opvang van mineralen. Er gebeurt al veel!
Om deze activiteiten te realiseren is het nodig dat gemeenten initiatieven verder brengen en 
uitdragen.
(Gerald Deetman, varkenshouder)

Ik wil een Community of Best Practices opzetten rond duurzame primaire agrarische bedrijven en 
ketens.
Ik kan deze activiteit realiseren met RVO/DLG en Blijdorp, gemeente Ede e.a.
(Janneke Blijdorp, gemeente Ede)

Ik wil een workshop duurzaamheidsvensters in gebied ontwikkelen en geven: 3p – meerwaarde
genereren met DVK.
Om deze activiteit te realiseren heb ik deelnemers uit regio nodig, zoals Liander, DLG/RVO/Ede.
(Janneke Blijdorp, gemeente Ede)
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Wat ik nodig heb om deze activiteit te realiseren zijn pionierende bedrijven en overheden.
(Herman Agricola, Alterra)

Ik wil een goede doelen project starten: adopteren van een goed doel (voeding) waar kennis van 
Wageningen UR wordt toegepast.
Gemeenten Wageningen en Ede kunnen hierin trekkers zijn.
Wat ik nodig heb om deze activiteit te realiseren is:

- Eerst een doel vinden
- Adopteren
- Campagne voeren
- Zichtbaar maken in regio

Ik heb verder niets nodig, kan deze activiteit oppakken!
(Marion Voragen, gemeente Wageningen)
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Ik wil mestverwaarding in de Food Valley Regio ondersteunen> focus op Mineralen!
Ik heb ervaring met aanjagen, clustervorming, valorisatie.
Om deze activiteit te realiseren heb ik nog nodig: eigenaarschap uit de keten
(Wicha Benus, RCT De Vallei)

Ik wil een transitie naar een bio-circulaire economie verder brengen.
Ik kan kennis inzetten om innovatieve bedrijven ‘het licht te laten zien’ (innovatieve spin off’s).
Om deze activiteit te realiseren heb ik pioniers (ondernemers) nodig.
(Herman Agricola, Alterra)

Ik wil duurzaamheid zichtbaar maken o.a. zuinig gebruik van grondstoffen en water.
Grondstoffen (P, N) inzetten met een hoog rendement. VB. 1 m2 brengt 80kg product met gebruik van 
8 liter water (NL), ter vergelijk in Zuid-Amerika gebruikt 8 kg product 80 liter water!
NL> geen tot laag gebruik medicatie met toch hoge opbrengst. Productie/terugwinnen P/N.
Om deze activiteit te realiseren heb ik een belangenorganisatie/overheid nodig.
(Theo Bos, pluimveehouder)

Ik wil een Biobased Economy innovatieprogramma maken dat gedragen wordt door de
ondernemers met vooral uitvoeringsprojecten.
Mijn rol is uitvoeren van project BEE + voorbereiden op de uitvoeringswet.
Wat nog nodig is om deze activiteit te realiseren is: een regio FoodValley project biobased economy.
Hiervoor is het nodig dat ondernemers aan de slag willen met biobased economy + kennisinstellingen 
zijn nodig die snel kunnen inspelen op vragen ondernemers en is een (onafhankelijke) 
netwerkorganisatie nodig die kan verbinden.
(Brendan Mc Carthy, gebiedscoöperatie O-gen)

Ik wil een project voor circulaire economie met agrarische partijen opzetten >energie, productie
Gemeente Ede kan verbinden en stimuleren evt. (mede) financieren.
Wat nodig is om deze activiteit te realiseren is: kennis en: ondernemers gezocht!
(Arjen Droog, gemeente Ede)

Wat nog mist bij dit thema:
- kennis over scheiden van natte & droge mestfractie en verbetering totaal (= een grote 

kostenpost)
- crossovers o.a. met natuur/milieuorganisaties
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Ik wil de Food Battle realiseren: met huishoudens en bedrijven 20-33-% vermindering  van 
voedselverspilling realiseren.
Wageningen UR wil meedenken, huishoudens en geïnteresseerde bedrijven.
Wat ik nodig heb om deze activiteit te realiseren is: wie doen er nog meer mee? De battle uitbreiden 
en medestanders vinden onder bedrijven.
(Marion Voragen, gemeente Wageningen)

Ik wil minder voedselverspilling in onze eigen kantine van gemeente Barneveld realiseren en meer 
kwaliteitsproducten uit de regio in onze eigen kantine en bij evenementen die de gemeente 
organiseert.
Ik kan dit initiëren binnen onze eigen gemeentelijke organisatie.
Ik heb daarvoor o.a. collega’s en de cateraar van de kantine nodig.
(Marlies Knol, gemeente Barneveld)

Ik wil zorgen dat er een workshop ‘Barneveld koken met restjes’ komt.
Ik kan dit initiëren binnen de gemeente Barneveld.
(Marlies Knol, gemeente Barneveld)
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Ik wil zorgen voor implementatie van het recept voor duurzaam varkensvlees.
Ik ben hiervoor nu bezig met de uitvoeringsagenda van vier themagroepen:
Markt en consument
Maatschappij en omgeving
Gezond en transparant
Varken en kringloop
Mijn rol in deze activiteit is dat ik voorzitter ben van de themagroep Maatschappij en omgeving (als 
bouwsteen voor het recept).
VBB is een project wat perfect past. Dit heeft ook landelijke bekendheid.
Dit project loopt en is medio januari 2015 klaar.
(Jan Overeem, varkenshouder)
 
Ik wil de ervaringen op de Does burger Eng met nieuwe producten en diensten opschalen naar 
alle ‘engen’ in de Gelderse Vallei.
‘Waardevolle Engen die niet afhankelijk zijn van subsidies.’
Mijn rol in deze activiteit is meewerken in een consortium, ‘toegepast onderzoek’, business plannen 
maken, doorrekenen met inbreng van onderzoekers en studenten.
Wat ik nodig heb om deze activiteit te realiseren is streek- gebiedsorganisaties die projecten trekken, 
zoals O-gen.
En ik heb projectfinanciering nodig (bijv. ‘Behoud waardevolle cultuurlandschappen’) van een 
overheid.
(Rik Eweg, Van Hall Larenstein)

Ik wil praktijk onderzoek doen rond dit thema, ambities gebiedspecifiek maken, ondernemers 
(netwerken) ondersteunen met kennis en de relatie stad – land versterken.
Mijn rol hierin is: onderzoeken, kennisoverdracht, begeleiding, ondernemers vaardigheden en 
maatschappelijke kosten en baten in beeld brengen.
Om deze activiteit te realiseren heb ik overheden, ondernemers(netwerken), intermediairs 
(erfbetreders) en ketenpartners nodig.
(Marcel Vijn, PPO)
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Ik wil scholen het boerenerf  laten zien. Laten zien wat in de stal gebeurd. Het eerlijke verhaal 
vertellen.
Samen met Promotie Veehouderij Barneveld (PVB)  heb ik hierin een voortrekkersrol. We zijn nu 
bezig met de organisatie om op 1 dag drie schoolklassen (groep 7 en/of 8) in een carrousel drie
bedrijven te laten zien i.c.m. een boswachter die iets verteld over natuur/landschap/omgeving. Dit 
wordt gekoppeld aan een fietsroute.
Wat we nodig hebben om deze activiteit te realiseren zijn bedrijven die hun bedrijven willen 
openstellen. Mogelijk wat hulp bij organisatie. En bekostiging van een eenvoudige lunch met 
producten uit regio. (Jan Overeem, varkenshouder)

Ik wil lokaal geproduceerd, duurzaam voedsel zichtbaar maken en bij mensen op tafel brengen.
In de vorm van allerlei activiteiten rond gezond en duurzaam (energieneutraal) voedsel: festivals, 
cursussen, verhalen. “Het is goed voor je en het is leuk/lekker. Dus je wil het”.
St. Smaakstad Ede organiseert dit soort activiteiten door het jaar Ede, Hoofdstad van de smaak 2014.
Wat ik nodig heb om dit te realiseren is budget om een start te maken met een community van 
boeren, onderwijs en onderzoek. (Wim Vaessen, Essensor)

Ik wil een verhalenbundel boerengezichten maken– zicht op boeren in regio FV + evenementen 
daaromheen.
Wat ik hiervoor nodig heb is bijvoorbeeld het ROC om de film samen mee te maken en vooral: 
sponsors + een garantieafname. (Janneke Blijdorp, gemeente Ede)

Ik wil de link leggen van voedsel met gezondheid, plezier, Sociaal Bindmiddel (maïzena).
Drzh (?) impact bekend middels natuur & milieu educatie en campagne.
Mijn rol in deze activiteit is het organiseren van evenementen zoals Buurteten ( a la de Burendag van 
Douwe Egberts) als onderdeel van Voeriade/ Foodiade. Ook: de flexitariërcampagne, Subsidie 
Groene Wiel, Jeugdclub. (Marion Voragen, gemeente Wageningen)

Ik wil “de kaart van Louise Fresco” maken als tool om duurzaam voedselverhaal te vertellen en 
partijen te verbinden.
Mijn rol is makers en beheerders van de kaart organiseren.
Wat ik nodig heb om de kaart te maken is innovatie + ondernemers die zoeken naar verbindingen +
mensen die de kaart maken + mensen die deze beheren (bijv. WUR/VHL).
(Brendan Mc Carthy, gebiedscoöperatie O-gen)

Ik wil ondernemers en overheden met kennis van Wageningen UR verbinden.
Mijn rol hierin is kennisvalorisatie en verbindingen leggen met onderzoeksprogramma’s topsectoren, 
EZ, EV.
(Herman Agricola, Alterra)
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EDE werkt aan:
- het World Food Center
- een portefuille vol Food evenementen
- Food Unplugged, smaak + passie, Ede Proeft, Culinair, meer voor minder, ede op rolletjes 

etc.
- TEDxEde.

De rol van de gemeente hierin is: initiëren , €€, faciliteren, inspireren, verbinden en soms mede 
organiseren.
Wat nodig is om deze activiteiten te organiseren is:

- Partners uit food wereld.
- Enthousiaste partners die mee willen doen of iets nieuws willen doen.
- Mooi weer helpt ook.

Ik wil graag een ‘Foodiade’ mede organiseren en al doende een regionaal voedsel platform 
vormgeven en dit combineren met een internetplatform als hulpmiddel.
Mijn rol in deze activiteit is (onder voorbehoud) een initiërende, faciliterende rol, verbinden van 
partijen, meewerken aan enthousiasmeren van de provincie i.v.m. bijv. een internetplatform.
Wat ik nodig heb om deze activiteit te realiseren is mede enthousiastelingen uit de hele keten om 
mee te starten.
(Marlies Knol, gemeente Barneveld)
 
Ik wil graag in 2016 als eerste de Foodiade regio FoodValley organiseren met gemeente Ede, 
Barneveld, Nijkerk.
(Eppie Fokkema en Leon Meijer, gemeente Ede)
 
Ik wil de bron van voeding waarderen (kunde; boer – kennis ; UR – vakmanschap), 
voedselveiligheid en € voor kwaliteit.
Ik breng creativiteit in en inzicht in u.s.p: unique, selling,, points.
Wat ik nodig heb om deze activiteit te realiseren is: boeren, bollebozen, burgers en grondzaken en 
marketing: een taal – een doel.
(Martin Egging, gemeente Ede)
 
Ik wil maandelijkse inspiratiesessies initiëren/ verhalen in en rond ‘voedsel in de regio’
á la TedX, onder de vlag van FoodValley.
Gemeente Wageningen zou dit kunnen organiseren (onder voorbehoud) als de spin in het Foodweb
(netwerk, culinair, industrie, kennis, ontwikkeling, commercieel, gezicht van binnen naar buiten).
Wat ik nodig heb om deze activiteit te realiseren is support van regio FoodValley, een plek, € voor PR 
en uren en inbedding in een breder palet van activiteiten (niet ‘solo’).
(Marion Voragen, gemeente Wageningen)

Ik wil ontmoeting netwerken in de regio verbinden om zo synergie te laten ontstaan: het begint bij 
ontmoeting!
Mijn rol is deze ontmoeting te organiseren.
Wie heb ik nodig? Iedereen.
Wat heb ik nodig? Bereidheid om te delen.
(Brendan Mc Carthy, gebiedscoöperatie O-gen)
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Wanneer is de Voedselvisie geslaagd?

Elk van de deelnemers gaf antwoord op de vraag ‘Wat moet er over 3 jaar gebeurd zijn om de 
Voedselvisie voor jou geslaagd te laten zijn?’
 De Foodiade is georganiseerd!!!!! (5x genoemd)
 Buurtetentje met het echte verhaal van voedsel.
 Het World Food Centre staat er dan. (2 of 3x genoemd).
 In alle grote kernen is een landwinkel in het stadscentrum.
 We hebben 5 bedrijven die toonaangevend zijn + bekendheid hebben rond meer duurzaam in de 

keten.
 Elke agrariër beurt € met reststromen (mest,) halvering van de kostprijs binnen 3 jaar.
 Er is een voedselnetwerk met vertegenwoordigers uit alle sectoren, die 4x/jaar bij elkaar komen 

en dat heeft geleid tot 10 concrete projecten.
 Alle enggronden onder graan.
 20% van FoodValley burgers hebben een boerderij bezocht.
 Ik loop door de regio en kan overal streekproducten kopen.
 Voldoende agrarische bedrijven die kunnen investeren, meer rendement voor m’n ei: daar een

trendbreuk in.
 De regiokaart is er.
 Er is een nieuwe voedselvisie nodig, omdat de oude gerealiseerd is.
 1e kwartaal 2015 een feestje voor de ondertekening van de Voedselvisie.

Welke partners zijn nog nodig voor de Voedselvisie?

 Nizo
 DeliXL, Dik Slootweg
 De Heul
 Rijnvallei
 Friesland Campina
 H&S
 Denkavit
 ’s Heerenberg groep
 Ziekenhuis Ede
 Retail: AH/CBL
 LTO
 Dierenbescherming
 Gelderse milieufederatie
 Lions/rotary
 Holland inc.
 ANWB
 Louise Fresco
 VHL
 Urgenda
 Groenhorst, Rijnijssel, etc. (de kennisinstellingen op het gebied van Food)
 Topkok
 Kröller Muller
 Sodexo
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Deelnemers werkbijeenkomst Voedselvisie regio FoodValley 
donderdag 13 november 2014, 't Paradijs Barneveld 

  
    Organisatie Voornaam 

 
Achternaam 

Alterra, Team regionale ontwikkeling Herman 
 

Agricola 
RCT De Vallei Wicha 

 
Benus 

Gemeente Ede  Janneke 
 

Blijdorp 
Pluimveehouder Theo 

 
Bos 

Gemeente Wageningen Lara de Brito 
Varkenshouder Gerald 

 
Deetman 

Gemeente Ede  Arjen 
 

Droog 
Gemeente Ede  Martin 

 
Egging 

Van Hall Larenstein Rik 
 

Eweg 
Gebiedscoöperatie O-gen Marjon 

 
Groot Nibbelink 

WING Jannemarie de Jonge 
Gemeente Barneveld Marlies 

 
Knol 

Gebiedscoöperatie O-gen Brendan 
 

McCarthy 
Vanelly Gert van Middendorp 
Varkenshouder Jan 

 
Overeem 

Gebiedscoöperatie O-gen Gerard van Santen 
Coöperatie Boerenhart Ijsbrand 

 
Snoeij 

WING Charlot 
 

Teng 
Essensor Wim 

 
Vaessen 

WUR Marcel 
 

Vijn 
Gemeente Wageningen Marion 

 
Voragen 
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Uitwerking posters werkbijeenkomst Voedselvisie 
regio FoodValley 
Barneveld, 8 juli 2014 
 
Aanwezigen: 
Marcel Vijn (Wageningen UR, PPO), Frank Eetgerink (Oost NV), Arnoud Leerling (Regio FoodValley), 
Jelmer Vierstra (Natuur en Milieu), Herman Agricola (Wageningen UR, Alterra), Jan Overeem (Dutch 
Poultry Centre), IJsbrand Snoeij (Boerderijparadijs), Rik Eweg (Van Hall Larenstein), Arjan 
Bossenbroek (gemeente Barneveld), Marion Voragen (gemeente Wageningen), Tygo Wissink 
(stagiair Regio FoodValley), Marjon Groot Nibbelink, Marlies Knol, Jannemarie de Jonge, Charlot 
Teng en Brendan Mc Carthy. 
 
Werkmethodiek: Denkhoeden van BONO (zie laatste pagina voor een beschrijving van de 
denkhoeden). 
 
Plenair n.a.v. presentatie Aanzet Voedselvisie: 
 
WIT (facts & figures) 

 Trends & schaalniveau specificeren + beïnvloedbaarheid 
 Aandacht regionaal + herkenbaar & transparante voedselproductie 
 Liberalisering wereldvoedselmarkt: trend 
 Kennis t.a.v. voedselveiligheid = aanvulling op 1: trend 
 Voedsel & energie zijn gekoppeld (€) 
 ANIMAL valley / EiwitValley i.p.v. FoodValley 
 Food is vooral kennis en research &onderwijscluster (niet de grote food spelers hier) = 

meest onderscheidend 
 Eetcultuur: groeit 
 Heel veel arbeidsmarkt in landelijk gebied hier 
 WFC wil in deze regio zitten 
 Verwaarding kennis in de regio niet op netvlies 
 Waarde van groen is groot 

Groep 1 

Rood (emotie) 
 

 Kern van waarheid richting 2030 realistisch (groen, bloemen, kantoren op achtergrond). 
 Grijze massa/ wel van onderaf + samen focus nodig. 
 “gemiddelde woonstraat”: waar doen we het voor, wat hebben “ze” eraan . meer scherpte 

daarin. 
 (Kind, met open armen): wat gaan we omarmen, wie gaat dat omarmen? Wie zit hierop te 

wachten? 
 (tamtam): boodschap verspreiden, samen een ritme krijgen, dat gaan we doen (maar missen 

we nog). 
 (Autosleutel) --> nog vrij technisch.  Er moet leven in, verbindingen met mensen die harten 

raken. 
 (Reuzenrad): in ieder stoeltje zit iemand, leuk samen draaien, overzicht op hoogste punt. 

Maar op de grond is die ervaring weer weg. =valkuil meer dan piekervaring. 
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Post-its Positief optimistisch: kansen/ voordelen van Voedselvisie voor regio FoodValley 
 

- Mensen verbinden 
o Verbinding als doen, ook als regionale overeenkomst 
o Samenwerking bevorderen (betrokkenheid) 
o Grote kansen boer-burger relatie 
o Eetcultuur in de regio (bewustwording) 

- Regio-verhaal 
o “het verhaal” van de regio bouwen 
o (diversiteit) = uitdaging --> aaneenschakeling van lokale identiteiten & krachten 

maakt de regio rijk 
o Rentmeesterschap --> zorgen voor je omgeving = het verhaal van de regio 

- Lekkere ingrediënten 
o Neerzetten gezamenlijk toekomstbeeld 
o Trends als uitgangspunt (context inzichtelijk) 
o Expliciet maken van waarde/kansen + goede voorbeelden (einde aan het 

minderwaardigheidscomplex) 
- Kennis 

o Veel expertise a.d. basis (van dit document) 
o Veel kennis en kunde aanwezig 
o Proeftuin (als metafoor) --> kennis verbinden met bedrijven 
o Kennis als de driver (kracht van de regio) 
o (hele kennisketen) kennis op de werkvloer 
o Rural knowledge park 

- Openheid proeftuin: beleven van voedsel(keten) 
o (kennis laten zien) regio als proeftuin 
o Goede logistiek aanvoer/afvoer 

- Kracht van het bedrijfsleven 
o Bedrijven georiënteerd 
o Grote eiwitpotentieel (productie vlees + eieren) 
o Foodbedrijven als leitmotief voor de regio FV 

 
o Over grenzen kijken! 
o Regionale clusters 
o (sociale inbedding) wortels in de regio (van grote bedrijven) 

Post-its Negatief/ pessimistisch: Advocaat van de duivel voor de Voedselvisie regio 
FoodValley 
 

- Vorm / inhoud (i.r.t. doel) = zoektocht) 
o Wat is ons belang en doen. Voor wie /wat doen we dit 
o Gevaar van complexiteit 
o Focus (-/-) 
o Erg abstract verhaal (-/-) 
o Concrete ambities/speerpunten benoemen 
o Snelheid realisatie doelen (moet sneller) Actie plan! 

- Ondernemerschap +innovatie 
o “religieuze” stammenstrijd 
o Angst voor grootschaligheid (kijk ook naar grootschaligheid) 
o Teveel beperken ondernemerschap 
o Angst voor innovatie 

- Balans economie – ecologie ; planet – profit (Porter) 
o Haalbaar vs. betaalbaar 
o Economie is het leitmotief (moet zijn: duurzaamheid 
o Doelstelling tec!) beperkt duurzaam (mis planet) 

 
Voedselverspilling Eiwit transitie ontbreekt in uitwerking 
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- Sturingsfilosofie (processen) 
o ‘regio’!: ruimtelijk / geografisch denken i.p.v. proces-denken 
o (stuurbaarheid) bemoei je met waar je wél invloed op hebt (-/-) 
o ‘ze moeten….’. ‘Maakbaar/stuurbaarheidsdenken’.  bv. ‘de WUR…’ 
o Pas op voor teveel indeling van bovenaf 
o Burger niet als partij meegenomen 
o Bestuurders die de visie sturen --> bestuurders moeten loslaten 

 
o Regionale identiteit = het verhaal van de regio (is er niet)  

Brainstorm Hoe wordt de Voedselvisie beter? 
 
BETER is: 

 Toegankelijk 
 Praktijk 
 Activeren 
 Nog open eind hebben 
 Proces 
 Uitnodigen 
 Hoeft geen eenheid te zijn, zet aan tot denken + actie 
 Inspiratie 
 Uitnodigend 
 Rollen benoemen 
 Verbinding (mensen) bedrijven onderling 
 Concrete ambities tastbaar maken 
 Verschillende doelgroepen 

 
Brainstorm HOE maken we de Voedselvisie beter? 
 

1. Partnerschap zoeken rond FoodValley 
2. Verhalen (inspiraties) 
3. Internationale showcase 
4. Grootschalig experiment (agropark) 
5. Onderscheidende peilers/ speerpunten 
6. Gezamenlijk belang/ doel/ beeld 
7. Niet bestuurlijk maken 
8. Uitvoerings stuurgroep (met maatschappelijke actoren) 
9. Energiebesparing (productie + consumptie) 
10. Gesloten kringlopen 
11. Bestuurlijk commitment vastleggen (RO) 
12. Consumenten commitment vastleggen 
13. Vanuit verschillende perspectieven aanvliegen 
14. Link met sociaal domein (groentetas/ groentetuin) 
15. Link met gezondheid 
16. Eetcultuur, www.thuisafgehaald.nl 
17. Scholen/ jongeren betrekken 
18. Grootkeukens 
19. World Food Center realiseren 
20. Foto’s 
21. Experimenten toestaan/ stimuleren 
22. Bedrijven actief maken (projecten) 
23. Maatschappelijke vraagstukken centraal stellen 
24. Financiële instellingen/ investeerders meenemen 
25. Taalgebruik (geen jargon) goede begrippen bij doelgroep 
26. Ook niet-groene bedrijven (ICT, bouw, technologie) 
27. Ketenoptimalisatie/ cross-sectoraal 
28. Koks betrekken 
29. Horeca MKB 
30. Net een stap verder dan je denkt dat mogelijk is 

Top van de brainstorm 
Ideeën die deelnemers het best vonden om de Voedselvisie beter te maken (meer stickers= meer 
mensen  vonden dit een goed idee): 
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- Sturingsfilosofie (processen) 
o ‘regio’!: ruimtelijk / geografisch denken i.p.v. proces-denken 
o (stuurbaarheid) bemoei je met waar je wél invloed op hebt (-/-) 
o ‘ze moeten….’. ‘Maakbaar/stuurbaarheidsdenken’.  bv. ‘de WUR…’ 
o Pas op voor teveel indeling van bovenaf 
o Burger niet als partij meegenomen 
o Bestuurders die de visie sturen --> bestuurders moeten loslaten 

 
o Regionale identiteit = het verhaal van de regio (is er niet)  

Brainstorm Hoe wordt de Voedselvisie beter? 
 
BETER is: 

 Toegankelijk 
 Praktijk 
 Activeren 
 Nog open eind hebben 
 Proces 
 Uitnodigen 
 Hoeft geen eenheid te zijn, zet aan tot denken + actie 
 Inspiratie 
 Uitnodigend 
 Rollen benoemen 
 Verbinding (mensen) bedrijven onderling 
 Concrete ambities tastbaar maken 
 Verschillende doelgroepen 

 
Brainstorm HOE maken we de Voedselvisie beter? 
 

1. Partnerschap zoeken rond FoodValley 
2. Verhalen (inspiraties) 
3. Internationale showcase 
4. Grootschalig experiment (agropark) 
5. Onderscheidende peilers/ speerpunten 
6. Gezamenlijk belang/ doel/ beeld 
7. Niet bestuurlijk maken 
8. Uitvoerings stuurgroep (met maatschappelijke actoren) 
9. Energiebesparing (productie + consumptie) 
10. Gesloten kringlopen 
11. Bestuurlijk commitment vastleggen (RO) 
12. Consumenten commitment vastleggen 
13. Vanuit verschillende perspectieven aanvliegen 
14. Link met sociaal domein (groentetas/ groentetuin) 
15. Link met gezondheid 
16. Eetcultuur, www.thuisafgehaald.nl 
17. Scholen/ jongeren betrekken 
18. Grootkeukens 
19. World Food Center realiseren 
20. Foto’s 
21. Experimenten toestaan/ stimuleren 
22. Bedrijven actief maken (projecten) 
23. Maatschappelijke vraagstukken centraal stellen 
24. Financiële instellingen/ investeerders meenemen 
25. Taalgebruik (geen jargon) goede begrippen bij doelgroep 
26. Ook niet-groene bedrijven (ICT, bouw, technologie) 
27. Ketenoptimalisatie/ cross-sectoraal 
28. Koks betrekken 
29. Horeca MKB 
30. Net een stap verder dan je denkt dat mogelijk is 

Top van de brainstorm 
Ideeën die deelnemers het best vonden om de Voedselvisie beter te maken (meer stickers= meer 
mensen  vonden dit een goed idee): 
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Vier stickers: 
1. Verhalen (inspiraties) 
2. World Food Center realiseren 

Drie stickers: 
3. Gesloten kringlopen 

Twee stickers: 
4. Partnerschap zoeken rond FoodValley 
5. Grootschalig experiment (agropark) 
6. Energiebesparing (productie + consumptie) 
7. Vanuit verschillende perspectieven aanvliegen 
8. Link met sociaal domein (groentetas/ groentetuin) 
9. Horeca MKB 

Een sticker: 
10. Onderscheidende peilers/ speerpunten 
11. Gezamenlijk belang/ doel/ beeld 
12. Bestuurlijk commitment vastleggen (RO) 
13. Scholen/ jongeren betrekken 
14. Experimenten toestaan/ stimuleren 
15. Maatschappelijke vraagstukken centraal stellen 
16. Financiële instellingen/ investeerders meenemen 
17. Taalgebruik (geen jargon) goede begrippen bij doelgroep 
18. Ook niet-groene bedrijven (ICT, bouw, technologie) 
19. Ketenoptimalisatie/ cross-sectoraal 
20. Net een stap verder dan je denkt dat mogelijk is. 

Groep 2 

(deelnemers in willekeurige volgorde Arnoud Leerling, Marcel Vijn, Jelmer Vierstra, IJsbrand Snoeij, 
Tygo Wissink, Marjon Groot Nibbelink, Marlies Knol en Charlot Teng) 

Rood (emotie) 
 Verdrietig: WUR &FV begrijpen elkaar niet/weten niet hoe WUR en elkaar zit … (kloof). 
 Verontrustend; zelfs boos: Veel over mensen, weinig met mensen. 
 Help: hoe krijgen we ambitie& realiteit bij elkaar?? 
 Veel gedoe…..: Waarom doen we dit? Dit krijgen we nooit compleet, gewoon aan de slag, 

problemen oplossen: aan de slag. 
 Weinig emotie bij voedselstrategie. 
 Dubbel: enerzijds positief, want potentie & ook: wat is het niet 

maakbaar. 
 Beetje moe, veel woorden. 

o Wel: samen eten. 
o Er gebeuren mooie concrete dingen. 
o Blij: er gebeuren & bewegen dingen.  

Post-its Positief optimistisch: kansen/ voordelen van Voedselvisie voor regio FoodValley 
- Samenwerking & integraal/ cross sectoraal werken 

o Stimuleren samenwerking alle betrokkenen 3 o’s & consument 
o Koppeling met andere sectoren (zorg) 
o Dat je samen denkt + werkt aan visie 
o Doordat alle partijen meedoen ontstaat een perspectief. Met draagvlak voor 

ontwikkelingen die daaruit volgen 
o Brengt interessante mensen bij elkaar --> veel ideeën 
o Reacties oproepen, discussie 
o Samenbrengen dimensies/actoren 
o Bundelen krachten in regio voor duurzame voedselvoorziening 

- Richting bepalen en stapsgewijs dichterbij komen met concrete acties 
o Dat je stapsgewijs denkt 
o Aanzetten tot concrete activiteiten en innovatieve oplossingen 
o Concrete acties afleiden 

 3 

- Sturingsfilosofie (processen) 
o ‘regio’!: ruimtelijk / geografisch denken i.p.v. proces-denken 
o (stuurbaarheid) bemoei je met waar je wél invloed op hebt (-/-) 
o ‘ze moeten….’. ‘Maakbaar/stuurbaarheidsdenken’.  bv. ‘de WUR…’ 
o Pas op voor teveel indeling van bovenaf 
o Burger niet als partij meegenomen 
o Bestuurders die de visie sturen --> bestuurders moeten loslaten 

 
o Regionale identiteit = het verhaal van de regio (is er niet)  

Brainstorm Hoe wordt de Voedselvisie beter? 
 
BETER is: 

 Toegankelijk 
 Praktijk 
 Activeren 
 Nog open eind hebben 
 Proces 
 Uitnodigen 
 Hoeft geen eenheid te zijn, zet aan tot denken + actie 
 Inspiratie 
 Uitnodigend 
 Rollen benoemen 
 Verbinding (mensen) bedrijven onderling 
 Concrete ambities tastbaar maken 
 Verschillende doelgroepen 

 
Brainstorm HOE maken we de Voedselvisie beter? 
 

1. Partnerschap zoeken rond FoodValley 
2. Verhalen (inspiraties) 
3. Internationale showcase 
4. Grootschalig experiment (agropark) 
5. Onderscheidende peilers/ speerpunten 
6. Gezamenlijk belang/ doel/ beeld 
7. Niet bestuurlijk maken 
8. Uitvoerings stuurgroep (met maatschappelijke actoren) 
9. Energiebesparing (productie + consumptie) 
10. Gesloten kringlopen 
11. Bestuurlijk commitment vastleggen (RO) 
12. Consumenten commitment vastleggen 
13. Vanuit verschillende perspectieven aanvliegen 
14. Link met sociaal domein (groentetas/ groentetuin) 
15. Link met gezondheid 
16. Eetcultuur, www.thuisafgehaald.nl 
17. Scholen/ jongeren betrekken 
18. Grootkeukens 
19. World Food Center realiseren 
20. Foto’s 
21. Experimenten toestaan/ stimuleren 
22. Bedrijven actief maken (projecten) 
23. Maatschappelijke vraagstukken centraal stellen 
24. Financiële instellingen/ investeerders meenemen 
25. Taalgebruik (geen jargon) goede begrippen bij doelgroep 
26. Ook niet-groene bedrijven (ICT, bouw, technologie) 
27. Ketenoptimalisatie/ cross-sectoraal 
28. Koks betrekken 
29. Horeca MKB 
30. Net een stap verder dan je denkt dat mogelijk is 

Top van de brainstorm 
Ideeën die deelnemers het best vonden om de Voedselvisie beter te maken (meer stickers= meer 
mensen  vonden dit een goed idee): 
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Vier stickers: 
1. Verhalen (inspiraties) 
2. World Food Center realiseren 

Drie stickers: 
3. Gesloten kringlopen 

Twee stickers: 
4. Partnerschap zoeken rond FoodValley 
5. Grootschalig experiment (agropark) 
6. Energiebesparing (productie + consumptie) 
7. Vanuit verschillende perspectieven aanvliegen 
8. Link met sociaal domein (groentetas/ groentetuin) 
9. Horeca MKB 

Een sticker: 
10. Onderscheidende peilers/ speerpunten 
11. Gezamenlijk belang/ doel/ beeld 
12. Bestuurlijk commitment vastleggen (RO) 
13. Scholen/ jongeren betrekken 
14. Experimenten toestaan/ stimuleren 
15. Maatschappelijke vraagstukken centraal stellen 
16. Financiële instellingen/ investeerders meenemen 
17. Taalgebruik (geen jargon) goede begrippen bij doelgroep 
18. Ook niet-groene bedrijven (ICT, bouw, technologie) 
19. Ketenoptimalisatie/ cross-sectoraal 
20. Net een stap verder dan je denkt dat mogelijk is. 

Groep 2 

(deelnemers in willekeurige volgorde Arnoud Leerling, Marcel Vijn, Jelmer Vierstra, IJsbrand Snoeij, 
Tygo Wissink, Marjon Groot Nibbelink, Marlies Knol en Charlot Teng) 

Rood (emotie) 
 Verdrietig: WUR &FV begrijpen elkaar niet/weten niet hoe WUR en elkaar zit … (kloof). 
 Verontrustend; zelfs boos: Veel over mensen, weinig met mensen. 
 Help: hoe krijgen we ambitie& realiteit bij elkaar?? 
 Veel gedoe…..: Waarom doen we dit? Dit krijgen we nooit compleet, gewoon aan de slag, 

problemen oplossen: aan de slag. 
 Weinig emotie bij voedselstrategie. 
 Dubbel: enerzijds positief, want potentie & ook: wat is het niet 

maakbaar. 
 Beetje moe, veel woorden. 

o Wel: samen eten. 
o Er gebeuren mooie concrete dingen. 
o Blij: er gebeuren & bewegen dingen.  

Post-its Positief optimistisch: kansen/ voordelen van Voedselvisie voor regio FoodValley 
- Samenwerking & integraal/ cross sectoraal werken 

o Stimuleren samenwerking alle betrokkenen 3 o’s & consument 
o Koppeling met andere sectoren (zorg) 
o Dat je samen denkt + werkt aan visie 
o Doordat alle partijen meedoen ontstaat een perspectief. Met draagvlak voor 

ontwikkelingen die daaruit volgen 
o Brengt interessante mensen bij elkaar --> veel ideeën 
o Reacties oproepen, discussie 
o Samenbrengen dimensies/actoren 
o Bundelen krachten in regio voor duurzame voedselvoorziening 

- Richting bepalen en stapsgewijs dichterbij komen met concrete acties 
o Dat je stapsgewijs denkt 
o Aanzetten tot concrete activiteiten en innovatieve oplossingen 
o Concrete acties afleiden 

 5 

o Maak het klein en concreet (lessen van een kunstenaar) 
o Richting geven, overtuigen 
o Geeft partijen vocabulaire om draagvlak voor eigen plannen te organiseren 
o Datje verder kijkt dan alleen korte termijn 
o Dwingt om te formuleren waar je naar toe wilt, zonder doel ook geen successen om te 

vieren 
- Zien en beleven (i.p.v. woorden en papier) 

o Gebruik enthousiasme over lood i.p.v. woorden en papier 
o Praat niet over voedsel zonder het te proeven 
o Koppeling met landschap (bier – doesburger eng) 

 
Kristallisatie punt voor duurzame (wereld) voedselvoorziening 
Versterken lokaal ondernemerschap 

Post-its Negatief/ pessimistisch: Advocaat van de duivel voor de Voedselvisie regio 
FoodValley 

- Afstand/ geen verbinding 
o Geen contact met de consument 
o Geen regio gevoel 

- Schaal/ dimensie 
o Wereldmarkt vs. lokaal 
o Dimensies actoren te verschillend, wereld, lokaal, kennis/productie 
o Te veralgemeniseren/mensen voelen zicht uitgesloten/ niet aangesproken 

- Woorden (i.p.v. daden) 
o Risico’s, blijft een papieren ding / hoe kom je tot goede acties 
o Papieren tijger 
o Teveel praten 
o Risico dat ambities nooit praktijk worden omdat het een ‘praatstuk’ is 

- Focus 
o De voedselstrategie wil allesomvattend zijn, dat is onhaalbaar 
o Materie is groot en complex, soms bijna niet te bevatten --> focus is te lastig 

- Realisme 
- Korte termijn en fin. denken 
- Te weinig oog voor de realiteit 
- Marktpartijen laten zich niet zomaar leiden door een visie 
- Grote discrepantie ambitie & realiteit, culturen betrokkenen 

 
Voedselstrategie is een verkeerde titel 
Voedselstrategie suggereert een oplossing zonder dat er een probleem is 

Brainstorm Hoe wordt de Voedselvisie beter? 
 
BETER is: 

 Concreet maken, focus kiezen. 
 Kiezen van een schaalniveau. 
 Helder maken voor wie de Voedselvisie geschreven wordt. 
 Wie heeft er wat aan? 

 
Brainstorm: Hoe maken we de Voedselvisie beter? 
 

1. Plaatjes + beelden 
2. Floriade animalvalley 
3. Eiwitvalley als bindend 
4. Volg de energie (figuurlijk) 
5. & volg letterlijk: waar de energie (innovatie en vernieuwing) zit (zonnepanelen) 
6. Maak de energie die er is zichtbaar 
7. Praktijkcasus ondernemer., boer, onderzoek concept 
8. Samen dingen doen 
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o Maak het klein en concreet (lessen van een kunstenaar) 
o Richting geven, overtuigen 
o Geeft partijen vocabulaire om draagvlak voor eigen plannen te organiseren 
o Datje verder kijkt dan alleen korte termijn 
o Dwingt om te formuleren waar je naar toe wilt, zonder doel ook geen successen om te 

vieren 
- Zien en beleven (i.p.v. woorden en papier) 

o Gebruik enthousiasme over lood i.p.v. woorden en papier 
o Praat niet over voedsel zonder het te proeven 
o Koppeling met landschap (bier – doesburger eng) 

 
Kristallisatie punt voor duurzame (wereld) voedselvoorziening 
Versterken lokaal ondernemerschap 

Post-its Negatief/ pessimistisch: Advocaat van de duivel voor de Voedselvisie regio 
FoodValley 

- Afstand/ geen verbinding 
o Geen contact met de consument 
o Geen regio gevoel 

- Schaal/ dimensie 
o Wereldmarkt vs. lokaal 
o Dimensies actoren te verschillend, wereld, lokaal, kennis/productie 
o Te veralgemeniseren/mensen voelen zicht uitgesloten/ niet aangesproken 

- Woorden (i.p.v. daden) 
o Risico’s, blijft een papieren ding / hoe kom je tot goede acties 
o Papieren tijger 
o Teveel praten 
o Risico dat ambities nooit praktijk worden omdat het een ‘praatstuk’ is 

- Focus 
o De voedselstrategie wil allesomvattend zijn, dat is onhaalbaar 
o Materie is groot en complex, soms bijna niet te bevatten --> focus is te lastig 

- Realisme 
- Korte termijn en fin. denken 
- Te weinig oog voor de realiteit 
- Marktpartijen laten zich niet zomaar leiden door een visie 
- Grote discrepantie ambitie & realiteit, culturen betrokkenen 

 
Voedselstrategie is een verkeerde titel 
Voedselstrategie suggereert een oplossing zonder dat er een probleem is 

Brainstorm Hoe wordt de Voedselvisie beter? 
 
BETER is: 

 Concreet maken, focus kiezen. 
 Kiezen van een schaalniveau. 
 Helder maken voor wie de Voedselvisie geschreven wordt. 
 Wie heeft er wat aan? 

 
Brainstorm: Hoe maken we de Voedselvisie beter? 
 

1. Plaatjes + beelden 
2. Floriade animalvalley 
3. Eiwitvalley als bindend 
4. Volg de energie (figuurlijk) 
5. & volg letterlijk: waar de energie (innovatie en vernieuwing) zit (zonnepanelen) 
6. Maak de energie die er is zichtbaar 
7. Praktijkcasus ondernemer., boer, onderzoek concept 
8. Samen dingen doen 
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o Maak het klein en concreet (lessen van een kunstenaar) 
o Richting geven, overtuigen 
o Geeft partijen vocabulaire om draagvlak voor eigen plannen te organiseren 
o Datje verder kijkt dan alleen korte termijn 
o Dwingt om te formuleren waar je naar toe wilt, zonder doel ook geen successen om te 

vieren 
- Zien en beleven (i.p.v. woorden en papier) 

o Gebruik enthousiasme over lood i.p.v. woorden en papier 
o Praat niet over voedsel zonder het te proeven 
o Koppeling met landschap (bier – doesburger eng) 

 
Kristallisatie punt voor duurzame (wereld) voedselvoorziening 
Versterken lokaal ondernemerschap 

Post-its Negatief/ pessimistisch: Advocaat van de duivel voor de Voedselvisie regio 
FoodValley 

- Afstand/ geen verbinding 
o Geen contact met de consument 
o Geen regio gevoel 

- Schaal/ dimensie 
o Wereldmarkt vs. lokaal 
o Dimensies actoren te verschillend, wereld, lokaal, kennis/productie 
o Te veralgemeniseren/mensen voelen zicht uitgesloten/ niet aangesproken 

- Woorden (i.p.v. daden) 
o Risico’s, blijft een papieren ding / hoe kom je tot goede acties 
o Papieren tijger 
o Teveel praten 
o Risico dat ambities nooit praktijk worden omdat het een ‘praatstuk’ is 

- Focus 
o De voedselstrategie wil allesomvattend zijn, dat is onhaalbaar 
o Materie is groot en complex, soms bijna niet te bevatten --> focus is te lastig 

- Realisme 
- Korte termijn en fin. denken 
- Te weinig oog voor de realiteit 
- Marktpartijen laten zich niet zomaar leiden door een visie 
- Grote discrepantie ambitie & realiteit, culturen betrokkenen 

 
Voedselstrategie is een verkeerde titel 
Voedselstrategie suggereert een oplossing zonder dat er een probleem is 

Brainstorm Hoe wordt de Voedselvisie beter? 
 
BETER is: 

 Concreet maken, focus kiezen. 
 Kiezen van een schaalniveau. 
 Helder maken voor wie de Voedselvisie geschreven wordt. 
 Wie heeft er wat aan? 

 
Brainstorm: Hoe maken we de Voedselvisie beter? 
 

1. Plaatjes + beelden 
2. Floriade animalvalley 
3. Eiwitvalley als bindend 
4. Volg de energie (figuurlijk) 
5. & volg letterlijk: waar de energie (innovatie en vernieuwing) zit (zonnepanelen) 
6. Maak de energie die er is zichtbaar 
7. Praktijkcasus ondernemer., boer, onderzoek concept 
8. Samen dingen doen 
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9. Tentoonstellingen 
10. Excursies 
11. Proeflocatie kennis & productie 
12. Zichtbaar maken van wat al gebeurt 
13. Fundament ‘bewijslast’ voor verhaal eerst! 
14. Zien, proeven en voelen wat gebeurt 
15. Wel stip op de horizon 
16. Stip op de horizon tastbaar in nu 
17. Klein en zichtbaar beginnen 
18. Beginnen met eten(BBQ) 
19. Zelf voedsel kweken 
20. Voedsel dichtbij brengen 
21. Allochtone gemeenschap betrekken: voedselcultuur kweken! 
22. Eigen eten verbouwen, betrekken minima/geïsoleerde mensen 
23. Voedsel van de toekomst ontdekken(algen, sprinkhanen) 
24. Aquacultuur: verbouwen in water (kennisvraag) 
25. Eetcultuur op scholen (schooltuinen) 
26. Eten op scholen, ziekenhuizen etc. (=ingewikkeld) 
27. Met elkaar eten op bijeenkomsten 
28. Geen teksten: alles in plaatjes, prentenboek: associaties 
29. 27 & 28 samen 
30. Bijeenkomsten bij boeren 
31. Ambassadeurs werven 
32. Aan het begin ambities afmeten aan € voor uitroepingsagenda = tijd en geld voor uitvoering 
33. Continuïteit waarborgen (in Voedselvisie en in het proces om dit met mensen te maken) 
34. De taal van de visie moet kloppen bij voor wie: eenvoudig schrijven 
35. Trekker vinden! 
36. Titel: “lekker eten in de vallei” 
37. Andere media inzetten, verhaal ontwikkelen met mensen 
38. Nu al communiceren met leuke professionals (van buiten) 
39. Jongeren er structureel bij betrekken 
40. Communicatie door partijen, jongeren, kweken 
41. Laten indalen bij vergunningverleners zodat dingen ook kunnen 
42. Hoofd vergunningen Binnenveld als trekker! 
43. Toegankelijke kennis voor regio, waar vind ik die? (lekkere aardbei kweken) 
44. Kennisvragen helder krijgen 
45. Kennishouders weten wat ondernemers doen (community, niet digitaal platform) 

 
Tussentijds omgekeerd: Hoe maken we de Voedselvisie slechter? 

1. Nu opschrijven 
2. Achter het bureau 
3. Volgbijeenkomst deze locatie 
4. Zonder eten 
5. Geen ondernemers spreken 
6. Geen consumenten spreken 
7. Er nooit meer wat van horen 
8. Geen echte trekker hebben met aanzien 
9. Geen ambassadeurs 
10. Geen tijd/geld voor uitvoering 

Top van de brainstorm 
Ideeën die deelnemers het best vonden om de Voedselvisie beter te maken (meer stickers= meer 
mensen  vonden dit een goed idee): 
 
Vier stickers: 

1. Zet een praktijkcasus op met ondernemers, boeren, onderzoekers (uitwerken van een 
concept) 

2. Plaatjes en beelden +Geen teksten, alles in plaatjes: prentenboek en associaties. 
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9. Tentoonstellingen 
10. Excursies 
11. Proeflocatie kennis & productie 
12. Zichtbaar maken van wat al gebeurt 
13. Fundament ‘bewijslast’ voor verhaal eerst! 
14. Zien, proeven en voelen wat gebeurt 
15. Wel stip op de horizon 
16. Stip op de horizon tastbaar in nu 
17. Klein en zichtbaar beginnen 
18. Beginnen met eten(BBQ) 
19. Zelf voedsel kweken 
20. Voedsel dichtbij brengen 
21. Allochtone gemeenschap betrekken: voedselcultuur kweken! 
22. Eigen eten verbouwen, betrekken minima/geïsoleerde mensen 
23. Voedsel van de toekomst ontdekken(algen, sprinkhanen) 
24. Aquacultuur: verbouwen in water (kennisvraag) 
25. Eetcultuur op scholen (schooltuinen) 
26. Eten op scholen, ziekenhuizen etc. (=ingewikkeld) 
27. Met elkaar eten op bijeenkomsten 
28. Geen teksten: alles in plaatjes, prentenboek: associaties 
29. 27 & 28 samen 
30. Bijeenkomsten bij boeren 
31. Ambassadeurs werven 
32. Aan het begin ambities afmeten aan € voor uitroepingsagenda = tijd en geld voor uitvoering 
33. Continuïteit waarborgen (in Voedselvisie en in het proces om dit met mensen te maken) 
34. De taal van de visie moet kloppen bij voor wie: eenvoudig schrijven 
35. Trekker vinden! 
36. Titel: “lekker eten in de vallei” 
37. Andere media inzetten, verhaal ontwikkelen met mensen 
38. Nu al communiceren met leuke professionals (van buiten) 
39. Jongeren er structureel bij betrekken 
40. Communicatie door partijen, jongeren, kweken 
41. Laten indalen bij vergunningverleners zodat dingen ook kunnen 
42. Hoofd vergunningen Binnenveld als trekker! 
43. Toegankelijke kennis voor regio, waar vind ik die? (lekkere aardbei kweken) 
44. Kennisvragen helder krijgen 
45. Kennishouders weten wat ondernemers doen (community, niet digitaal platform) 

 
Tussentijds omgekeerd: Hoe maken we de Voedselvisie slechter? 

1. Nu opschrijven 
2. Achter het bureau 
3. Volgbijeenkomst deze locatie 
4. Zonder eten 
5. Geen ondernemers spreken 
6. Geen consumenten spreken 
7. Er nooit meer wat van horen 
8. Geen echte trekker hebben met aanzien 
9. Geen ambassadeurs 
10. Geen tijd/geld voor uitvoering 

Top van de brainstorm 
Ideeën die deelnemers het best vonden om de Voedselvisie beter te maken (meer stickers= meer 
mensen  vonden dit een goed idee): 
 
Vier stickers: 

1. Zet een praktijkcasus op met ondernemers, boeren, onderzoekers (uitwerken van een 
concept) 

2. Plaatjes en beelden +Geen teksten, alles in plaatjes: prentenboek en associaties. 
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3. Andere titel! (‘Voedselvisie klinkt alsof er morgen hongersnood uitbreekt’), suggestie: Lekker 
eten in de Vallei. 

Drie stickers: 
4. Zorg voor continuïteit (in het proces)! (IJsbrand: ook van de groep die meewerkt aan de 

visie)  
5. Zorg dat kennis en ondernemers van elkaar weten wat ze doen (community met digitaal 

platform) 
Twee stickers: 

6. Met elkaar eten op bijeenkomsten 
7. Organiseer een ‘floriade Animalvalley’ 
8. Samen dingen DOEN 

Een sticker: 
9. Excursies 
10. Zien proeven voelen wat er gebeurt (in de regio op gebied van food) 
11. Voedselcultuur kweken (met inzet van de allochtone gemeenschap) 
12. Voedsel van de toekomst ontdekken (algen, sprinkhanen) 
13. Eetcultuur op scholen stimuleren (o.a. schooltuinen) 
14. Aan het begin ambities afmeten aan het geld dat beschikbaar is voor de uitvoeringsagenda 

(zodat ambities niet stranden in geen geld) 
15. Ga nu al communiceren (o.a. met social media en jongeren) 
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Beschrijving van de zes denkhoeden van BONO. 
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