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VERKENNING

ontwikkelingen en voorlopige effecten

Wat is de (meer)waarde van de korte keten in Gelderland?

En wat betekent dat voor ons werk in de gemeenten en in de POP3 

projecten? Zien we al effecten van al onze inspanningen? 

Resultaten van een quick scan onder Gelderse gemeenten en voedsel-

coördinatoren



• coördinator POP3

• gemeentelijk aanspreekpunt, faciliteren en ondersteuning initiatieven

• initiatief voor ketensamenwerking, stimuleren aanleg voedselbossen 

• samen werken met partijen en personen

• congressen en lezingen 

• bestuur, beleid

• persoonlijk ondernemerschap

HOE ZET U ZICH IN?

“Als gemeente zorg ik dat we 
aanspreekpunt zijn en initiatieven 
faciliteren. En dat het thema via beleid 
goed is ingebed. Dat zou nog verder 
kunnen.

”



• aandacht, bij ketenpartijen, zorgorganisaties, burgers, collega’s

• in voedsel voorzien 

• gezonder en minder belastend voedsel, betere leefomgeving

• onderlinge betrokkenheid producent en consument 

• bewustzijn en kennis burgers/consument 

• vertrouwen in voedselsysteem

• duurzamer gedrag 

• hogere prijs producent

• economische meerwaarde

• minder transportkosten

• economische positie producent 

• lokale economie

• nieuw perspectief voor (jonge) boeren

• trendbreuk: geen anoniem voedsel

• wat je aandacht geeft, groeit

WAAROM?

“Er is aandacht, bewustzijn én korte 
ketens dragen bij aan veel doelen. 
Het vraagt nog ondersteuning om de vele 
kansen te kunnen realiseren

”



• veel meer samenwerkingen actief en nieuwe initiatieven

• voedselbossen en  voedselkaravaan 

• coöperaties

• toename aantal ondernemers, samenwerkingsverbanden, mensen die voortouw nemen

• aantal verkooppunten

• producenten willen vervolg POP3

• ondernemers spreken van meer aandacht en afzet

• initiatieven komen een stapje verder

• schakels staan open voor elkaar, producenten zien belang 

• professionalisering producenten

• belangstelling voor initiatieven en events

• aandacht en bewustwording, ook gemeente

• economische meerwaarde moet nog blijken

WAT ZIET U ONTSTAAN?

“Er ontstaat echt een beweging en 
concreet meer korte ketens! 
Producenten en retail in Liemers 
gaan samen SRV-wagen bemannen 
voor lokale markten.

”



• Faciliteren van initiatieven 

• Versterken samenwerking in de streek, ondersteuning lokale economie

• Gemeenten samenwerken, bijvoorbeeld regionale agenda

• True pricing externe effecten

• Doelen inbedden in gemeentelijke organisatie. O.a. via omgevingsvisie.

• Continuïteit (financiële) ondersteuning bij uitvoering

• Macht (toelevering, inkopers) moet veranderen

• Resultaten en succesfactoren POP3 projecten 

• Openbreken regelgeving, ruimte voor experimenten landbouw en natuur 

• Gemakkelijker toegang tot subsidiemogelijkheden. Transitiefonds?

• Landbouwbeleid: natuurinclusief beter dan alleen circulair

WAT IS VERDER NODIG?

“Verder dan bordje duurzaamheid, veel 
beleidsvelden. Weten wat er speelt en onderling 
versterken. Dat vraagt om een coördinator / 
aanspreekpunt. Iemand die verbindt.

”



• ja, blijven inzetten op voedsel en korte ketens, ook als gemeente

• werken aan inbedding in gemeentelijke organisatie, zeker nu POP3 afloopt

DOORPAKKEN! 

“Hoort bij de transitie naar duurzame 
energie, klimaat, circulariteit, biodiversiteit, 
natuurinclusieve landbouw, gezondheid, 
lokale economie en landschap.

”


