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Samenvatting
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is in 2014 gestart door provincie Gelderland en inmiddels uitgegroeid tot een breed netwerk
met veel aandacht voor onder meer korte voedselketens. Er gebeurt momenteel veel op het gebied van voedsel en korte ketens.
Begin 2021 achtten provincie Gelderland en het Gelders Kennisnetwerk Voedsel de tijd rijp om stil te staan bij al deze
ontwikkelingen en ons af te vragen wat deze betekenen voor eventuele vervolgstappen. We voerden daarom een verkenning uit
naar:
actuele ambities, behoeften en ideeën bínnen het netwerk op het gebied van voedsel en korte voedselketens
relevante ontwikkelingen rondóm het Gelders Kennisnetwerk Voedsel
vergelijkbare samenwerkingen elders en wat we daar van leren
Uit de voorliggende rapportage blijkt dat er erg veel ambitie is – en gevoel van urgentie – om in Gelderland verder samen op te
trekken in de ontwikkeling van duurzame korte voedselketens. Deze voedselketens, zo zeggen veel betrokkenen, zijn een
belangrijk middel naar goede verdienmodellen, naar natuurinclusieve landbouw en naar meer biodiversiteit, mooi landschap en
gezonde voedselomgeving.
Gezamenlijke partijen stellen unaniem voor de samenwerking voort te zetten, uit te breiden en te intensiveren via een actieplan of
actieprogramma. De mogelijke contouren van zo’n gezamenlijke aanpak zijn als volgt:
[MOGELIJKE BOUWSTENEN:]

Gelders Actieprogramma Korte Keten
door ondernemers, coöperaties en andere collectieven, regio’s, gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties,
kennisinstellingen en relevante andere netwerken en programma’s
Ambities
“In 2025 levert meer dan 20% van Gelderse boeren via korte voedselketens”
“in 2030 is de totale consumptie uit de korte keten zo’n 20%”
“Korte voedselketens dragen bij aan natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen voor boeren, circulaire ketens,
biodiversiteit, mooi landschap, gezondheid, bewustwording over gezondheid, voedsel en leefomgeving”
Met onder meer
een platform voor ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling (bijvoorbeeld primair gefaciliteerd door provincie)
regionale aanpakken voor sterke en duurzame korte ketens (bijvoorbeeld in samenwerking met regio’s en coöperaties)
afspraken met grote ketenpartijen
inhoudelijke verdiepingsprojecten met koplopers (bijvoorbeeld gefinancierd met subsidies, bijvoorbeeld in
samenwerking met NSKK)
gezamenlijke promotie van Gelderse streekproducten
landelijke samenwerking en beleidsafstemming (provincies, LNV, TKK, NSKK)
o wegnemen belemmeringen, wet- en regelgeving
o beleid
communicatie ter inspiratie, delen goede voorbeelden en organiseren verbindingen
subsidies en andere vormen van ondersteuning (provincie, derden)
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1. Inleiding
Er gebeurt veel op het gebied van voedsel en korte ketens. Wat
betekent dat voor het Gelders Kennisnetwerk Voedsel? Gezien de
diverse ontwikkelingen deden we een peiling van de actuele
ambities, behoeften en ideeën binnen het Gelders Kennisnetwerk
Voedsel op het gebied van voedsel en korte voedselketens. Ook
keken we naar voorbeelden van samenwerkingen en aanpakken
elders. Wat betekent dat voor eventuele vervolgstappen?

1.1 Aanleiding
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is in 2014 gestart door
provincie Gelderland. Doel was destijds om met/bij Gelderse
gemeenten het onderwerp voedsel op de agenda te zetten. Dat is
gelukt. Inmiddels is het netwerk sterk doorgegroeid met diverse
ondernemers, initiatiefnemers, gemeenten en andere actieve
spelers op het gebied van voedsel en korte ketens in Gelderland. Er
is uitwisseling van kennis, nieuws, praktijkvoorbeelden en
ervaringen, vooral via nieuwsbrieven, LinkedIn, 1-op-1 contact en
(online) bijeenkomsten. Hoogtepunt was de Gelderse Korte Keten
Sessie en landelijke Handelsmissie met minister Schouten op 5
oktober 2020. Ook ondersteunt provincie Gelderland initiatieven
met onder meer POP3+ subsidie en Advies-op-maat.
Er gebeurt veel
Landbouw en voedsel staan volop op de agenda. Er zijn
verschillende programma’s, netwerken en initiatieven over
bijvoorbeeld bewustwording, gezondheid, duurzaam bodem
gebruik en de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Naast
lokale projecten en initiatieven wordt ook provinciaal en landelijk
gewerkt aan activiteiten en verdere uitwerking van landbouw- en
voedselbeleid. Zo is er onder meer het programma Jong Leren
Eten, de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving, het
Actieplan Natuurinclusieve Landbouw in Gelderland en het nieuwe
Programma Agrifood 2021 – 2030 Toekomst voor de Gelderse
Boer van provincie Gelderland. Deze is in maart van dit jaar
vastgesteld en de uitvoering is inmiddels gestart.
Ook specifiek over korte voedselketens gaan ontwikkelingen hard.
Inmiddels levert 14% van Gelderse producenten hun producten
(deels) via de korte keten, zo bleek uit recent onderzoek van
Wageningen UR (2021). Korte ketens worden een steeds
belangrijker onderdeel van de verdienmodellen voor boeren en
andere ketenpartijen en kunnen bijdragen aan verschillende
andere opgaven zoals bewustwording, beleefbaarheid van het
platteland, circulaire voedselketens, natuurinclusieve landbouw,
toerisme en biodiversiteit. Op dit onderwerp is landelijk
toenemende aandacht en organisatie, bijvoorbeeld door de
Taskforce Korte Keten en de samenwerkingen tussen provincies
en het ministerie van LNV. Zij verkennen momenteel hoe een
structurele samenwerking er mogelijk uit kan zien. Provincie
Gelderland is daar bij betrokken.
En nu?
Begin 2021 vonden provincie Gelderland en het Gelders
Kennisnetwerk Voedsel de tijd rijp om stil te staan bij al deze

ontwikkelingen en ons af te vragen wat deze betekenen voor eventuele vervolgstappen. We voerden daarom een verkenning uit
naar:
actuele ambities, behoeften en ideeën bínnen het netwerk op het gebied van voedsel en korte voedselketens
relevante ontwikkelingen rondóm het Gelders Kennisnetwerk Voedsel
vergelijkbare samenwerkingen elders en wat we daar van leren
De voorliggende rapportage bevat de bevindingen en aanbevelingen.
Deze verkenning is een 1e stap, waarna mogelijk in een volgende stap verdere uitwerking volgt. We hebben voor deze ‘knip’
gekozen om twee redenen. Allereerst; er zijn relevante ontwikkelingen gaande rondóm het Gelders Kennisnetwerk Voedsel:
Nationale Samenwerking Korte Keten; Landelijk werkt de Taskforce Korte Keten in samenwerking met provincies en LNV
aan een mogelijke landelijke samenwerking op het gebied van korte ketens, met onder meer een steunpunt en activiteiten
voor onderzoek en kennisdeling. Dit proces was volop in ontwikkeling tijdens de start en uitvoering van onze verkenning.
Inmiddels is het rapport met mogelijke scenario’s van de TKK bijna af en zou de samenhang in stap 2 verder kunnen
worden uitgewerkt. Overigens, het uiteindelijke besluitvormingsproces en daadwerkelijk opstarten van de landelijke
samenwerking zal nog de nodige tijd vergen.
Koersnotitie AgriFood; Daarnaast is door provincie Gelderland de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vertaalslag van
de Koersnotitie AgriFood naar uitvoering. Er is bijvoorbeeld een website gelanceerd, er verschijnen regelmatig
nieuwsbrieven en er worden webinars opgestart. De uitvoering rond verschillende thema’s komt op gang.
Beide processen hebben uiteraard een belangrijke relatie met de inhoudelijke ambities, onderwerpen en spelers in ons netwerk en
samenhang / samenwerking kan potentieel veel bieden. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning en de voortgang op deze
(en andere) relevante ontwikkelingen, zal de provincie bezien hoe een eventuele vervolgstap er uit ziet.
Ook zal dan worden bezien wie, welke samenwerking en / of welke ondersteuning nodig is voor die mogelijke verdere uitwerking.
Dat is de tweede reden voor deze ‘knip’. Deze eerste stap is uitgevoerd van binnenuit, door het Gelders Kennisnetwerk Voedsel
zelf en de begeleiders die al meerdere jaren het Gelders Kennisnetwerk organiseren. We brengen in dit rapport de ontwikkelingen,
behoeften en ideeën in beeld en leggen aanbevelingen voor. Het is aan de provincie – als opdrachtgever van het netwerk – om te
bepalen hoe verder. Het is goed denkbaar dat daarbij juist onafhankelijkheid ‘van buiten’ wenselijk is.

1.2

Centrale vragen

In deze verkenning geven we antwoord op de volgende vragen:
1. Wat zijn actuele ambities, behoeften en ideeën binnen het Gelders Kennisnetwerk Voedsel op het gebied van voedsel en
korte voedselketens?
2. Wat zijn relevante ontwikkelingen rondom het Gelders Kennisnetwerk Voedsel? Wat zijn relevante ontwikkelingen in het
werkveld, bij andere programma’s, projecten en netwerken, zoals het provinciaal programma Agrifood?
3. Wat zijn vergelijkbare projecten en samenwerkingen en wat leren we daar van?
4. Wat betekent voor eventuele vervolgstappen of verdere uitwerking?
a. Wat betekent dit voor het Gelders Kennisnetwerk Voedsel? Wat is op hoofdlijnen een zinvolle inzet van (elementen van)
het Gelders Kennisnetwerk Voedsel? Wat is niet meer nodig, wat juist wel?
b. Wat is een zinvolle inzet op het gebied van korte voedselketens?
c. Welke aanbevelingen levert dat op aan provincie Gelderland over mogelijke aanpakken, mogelijke
samenwerking(svormen), afbakening, rolneming en eventuele volgende stappen?

1.3

Aanpak

Deze verkenning heeft plaatsgevonden via online vragenlijsten, online benen-op-tafel gesprekken, het in kaart brengen van
programma’s, ontwikkelingen en voorbeelden elders en een analyse. De online vragenlijsten zijn ingevuld door 50 deelnemers uit
het Gelders Kennisnetwerk Voedsel met verschillende achtergronden, sectoren en verschillende mate van betrokkenheid bij het
bestaande kennisnetwerk. In twee benen-op-tafel gesprekken dachten in totaal 21 mensen mee om de online vragen te verdiepen
en verschillende ideeën te verkennen. Ter inspiratie brachten we op hoofdlijnen diverse voorbeelden van andere samenwerkingen
en organisatievormen in kaart. Wat kunnen we daarvan leren en is mogelijk passend bij de ambities en ontwikkelingen? Ook
bespreken we de concept aanbevelingen met betrokkenen van de provincie.
In de verkenning keken we in eerste instantie naar inhoudelijke ambities, ideeën en ontwikkelingen en vervolgens naar mogelijke
rollen en vervolgstappen voor de provincie Gelderland. De voorliggende rapportage bevat de resultaten en aanbevelingen aan de
provincie.
Provincie Gelderland bepaalt hoe zij met de ideeën en aanbevelingen verder gaat, in samenhang met landelijke ontwikkelingen en
andere provinciale activiteiten. Na deze brede verkenning kan een uitwerkingsfase volgen om te komen tot een nieuwe aanpak of
samenwerking, in detail uitgewerkt en in samenwerking met relevante partijen. Indien de provincie op basis van de aanbevelingen
in deze verkenning daartoe besluit, dan zal de uitvoering worden losgekoppeld van de uitvoering van het huidige Gelders
Kennisnetwerk Voedsel dat ondertussen voorlopig nog doorloopt. Dit om onafhankelijkheid te bewaken.
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2. Achtergrond: het Gelders
Kennisnetwerk Voedsel
In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van het ontstaan en de
huidige werkwijze van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en
tevens van relevante andere voedsel-gerelateerde activiteiten en
programma’s. Dit betreft een feitelijke weergave om de context te
schetsen waarbinnen de deelnemers van het Gelders
Kennisnetwerk Voedsel opereren. Het volgende hoofdstuk
beschrijft vervolgens resultaten van de online interviews en
gesprekken met deelnemers uit het netwerk.

2.1 Aanleiding
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is in 2014 gestart door
provincie Gelderland. Doel was destijds om met/bij Gelderse
gemeenten het onderwerp voedsel op de agenda te zetten. In die
periode had het onderwerp voedsel weinig aandacht onder
gemeenten. Wél zagen we in toenemende mate initiatieven en
ook vragen ontstaan van burgers en ondernemers. Er kwamen
bijvoorbeeld buurt-moestuinen, CSA’s (community supported
agriculture), initiatieven van agrarische bedrijven voor verbreding
van activiteiten met bijbehorende vragen over bestemmingen en
(horeca)vergunningen en verschillende coöperatieve
samenwerkingen voor de productie en verkoop van lokale
producten. Ook hadden gemeenten plannen voor
bewustwordings-activiteiten onder jongeren, vragen over hun
eigen aanbesteding en diverse andere voedsel-gerelateerde
ideeën of vragen.
Veel van deze initiatieven richtten zich destijds tot hun gemeente,
maar werden daar niet optimaal geholpen. Gemeenten waren niet
ingericht op voedsel-gerelateerde initiatieven en bijbehorende
vragen. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel focuste in die periode
daarom op gemeenten en hun faciliterende rol. Al vanaf het begin
organiseerden we zo’n vier bijeenkomsten per jaar, waar een min
of meer vaste en groeiende groep gemeenteambtenaren aan
deelnam. We deden daarbij telkens een andere gastgemeente aan
en waar mogelijk nodigden we lokale ondernemers en andere
gasten uit als spreker.
De aanleiding voor die initiatieven was divers: in binnensteden was
bijvoorbeeld regelmatig sprake van buurt-initiatieven die op
braakliggende gronden graag een tuin startten voor
bewustwording over voedsel, gezondheid en een aantrekkelijke
buurt met onderlinge sociale contacten.
Voor agrarische bedrijven en samenwerkingsverbanden was een
betere prijs een belangrijke motivatie om meer via korte ketens af
te zetten. Minder ketenschakels betekent dat er meer over blijft
voor de boer. Ook hadden steeds meer boeren de wens om minder
anoniem te produceren en juist veel meer met hun klanten en
afnemers in contact te staan. In toenemende mate groeide ook de
interesse van consumenten, waardoor ook bij afnemers meer
interesse begon te ontstaan in regionale producten.
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2.2

Inhoudelijke thema’s

In de loop der jaren is het onderwerp voedsel binnen en buiten Gelderland zeer op de agenda komen te staan. Het thema voedsel
is heel breed en kent diverse aspecten. Deze zijn in verschillende mate aan de orde gekomen in het Gelders Kennisnetwerk
Voedsel en ook daarbuiten in andere programma’s, netwerken en initiatieven.
Korte ketens
De inhoudelijke focus van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is in de loop der jaren sterk toegegroeid naar korte ketens.
Van begin af aan zien we dat het onderwerp korte voedselketens prominente aandacht heeft binnen het netwerk. Het aantal
ondernemers dat afzet in de korte keten is gegroeid, korte keten initiatieven zijn sterk ontwikkeld en er zijn meer en bredere
samenwerkingen ontstaan.
Korte voedselketens zijn voor netwerkdeelnemers en de provincie geen doel op zich. Korte voedselketens worden in het
netwerk gezien als een middel voor een integraal pakket van maatschappelijke doelen, waaronder:
o Vergroten verdienvermogen voor boer en versterken regionale economie
o Bewustwording over voedsel, gezondheid en voedselketen
o Versterken regionale sociale verbindingen, verbinding boer en burger, vitaal platteland en verbinding van burgers
met landschap en hun leefomgeving
Dit is onder meer gestimuleerd door terugkerende openstellingen POP3 korte voorzieningsketens gericht op de ontwikkeling
van regionale ketensamenwerkingen, zowel tussen ondernemers onderling als met de gemeente. Provincie Gelderland bood
hierbij ondersteuning via Advies-op-Maat, onder meer als aanspreekpunt en vraagbaak voor deze subsidies.
In toenemende mate werden de netwerkbijeenkomsten bezocht door ondernemers en betrokkenen van collectieven. Uit de
korte keten praktijk nam de behoefte sterk toe om ervaringen en voorbeelden te horen uit de praktijk en vooral ook te leren
van elkaar. Ook benoemen deze ondernemers het belang om samen op te trekken voor brede bewustwording, maar ook om
niet overal opnieuw het wiel uit te vinden.
Deze – en andere – korte keten initiatieven staan ook regelmatig op de agenda van de netwerkbijeenkomsten van het
Gelders Kennisnetwerk Voedsel en kregen aandacht in nieuwsbrieven.
Hoogtepunt was de Gelderse Korte Keten Sessie op 5 oktober 2020, die gelijktijdig plaatsvond met de landelijke
handelsmissie van minister Schouten. Op deze manier werd op meerdere niveaus aandacht besteed aan en gevraagd voor
korte voedselketens.
Corona heeft de aandacht voor korte ketens een extra impuls gegeven. Toen de afzet aan horeca wegviel, was voor diverse
ondernemers en initiatieven de noodzaak groot om andere afzetkanalen te vinden, zoals de consument. Tegelijkertijd had de
consument in die periode ook veel meer aandacht voor de lokale ondernemers en hun producten, onder meer dankzij de
campagne #supportyourlocals. In het netwerk zagen we hierdoor een verdere verbreding qua initiatiefnemers en een
toename qua vraagstukken over leveren aan de consumentenmarkt.
Bewustwording
Bewustwording was vanaf begin af aan een belangrijk onderwerp, vooral voor gemeenten en individuele initiatieven. Dit
onderwerp is op onder meer op de volgende manieren opgepakt:
Via korte keten projecten en initiatieven zoals hierboven beschreven. De vele ondernemers en (POP3) samenwerkingen
richten zich onder meer actief op bewustwording van hun klanten en omgeving.
Het landelijke programma Jong Leren Eten Met deze programma’s en campagnes vindt gerichte inzet plaats op
bewustwording en educatie op bijvoorbeeld scholen, samenwerking met gemeenten en andere educatieve organisaties.
In de corona-periode is landelijk een campagne #supportyourlocals georganiseerd, om consumenten aandacht te vragen
voor lokale producenten en hun producten.
Gezondheid
Ook het thema gezondheid is vanaf begin af aan een belangrijk onderwerp, vooral voor gemeenten. Veel gemeenten namen deel
aan het programma JOGG, Jongeren op gezond gewicht, en er zijn diverse lokale initiatieven, zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen
samen met Diverzio. Gezondheid is geen taak voor de provincie.
Eiwittransitie
De laatste jaren is de transitie van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten in toenemende mate op de agenda komen te
staan. Dit is minder expliciet aan bod gekomen bínnen het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Het is wel een relevant onderwerp
passend bij het thema ‘voedsel’, maar er zijn diverse andere netwerken en programma’s waar dit onderwerp is opgepakt,
waaronder:
Programma Circulaire Economie, provincie Gelderland
Het is onderdeel van campagnes zoals Menu van Morgen en Restaurants van Morgen, waarbij (bedrijfs)restaurants onder
meer worden gestimuleerd om vlees-porties te verkleinen en een groter aandeel groente te serveren. De provincie heeft dit
actief gestimuleerd.
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Green Protein Alliance en The Protein Cluster stimuleert de consumptie en productie van plantaardige eiwitten
Het programma Eiwittransitie in Regio Foodvalley werkt actief aan de ontwikkeling van o.a. insecten-eiwitten

Duurzaamheid, kringlooplandbouw, circulaire economie, voedselverspilling
In toenemende mate kwam duurzaamheid aan bod als thema in het Gelders Kennisnetwerk Voedsel, vaak gelinkt aan korte
keteninitiatieven. De initiatieven werken aan verdere professionalisering, toekomstbestendigheid én het inspelen op de
wensen en behoeften van klanten. Naast het leveren van producten uit de regio, willen veel ondernemers en
samenwerkingsverbanden ook een duurzaam product leveren met minimale impact op uitstoot, landschap en bodem en zij
zetten daar actief op in. Zo wil Oregional actief hun boeren ondersteunen bij de stappen naar kringlooplandbouw, verkent
Eerlijk Eten uit de Streek aan welke minimale ‘duurzaamheids-eisen’ boeren moeten voldoen voor deelname en zijn er
verkenningen voor het verminderen van voedselverspilling, dat ook weer bijdraagt aan haalbare nieuwe verdienmodellen.
Ook naast het Gelders Kennisnetwerk Voedsel komen meer programma’s en initiatieven van de grond, zoals het Actieplan
Natuurinclusieve Landbouw en het programma Circulaire Economie van de provincie. Er is volop samenwerking tussen deze
programma’s en het programma AgriFood. Dat leidt bijvoorbeeld tot projecten zoals het recente Verduurzaming van het
Menu waarvoor op het moment van schrijven een aanbestedingsprocedure loopt.
Wet- en regelgeving
Het onderwerp wet- en regelgeving is in de eerste jaren regelmatig benoemd als een belemmering voor ondernemers, maar
vervolgens zelden expliciet aan bod gekomen of geagendeerd binnen het Gelders Kennisnetwerk Voedsel.
De landelijke Taskforce Korte Ketens werkt momenteel in samenwerking met het ministerie van LNV aan een structurele
landelijke structuur waar onder meer wet- en regelgeving een plek krijgt.
Voedseltransitie
Er zijn verschillende voedsel-gerelateerde netwerken waar onderwerpen betreffende de brede voedseltransitie worden
geagendeerd, zoals VoedselAnders, SlowFood en de Transitiecoalitie Voedsel.

2.3

Werkwijze

Uitwisseling
De uitwisseling in het netwerk verloopt als volgt:
Er zijn netwerkbijeenkomsten en (online) sessies, meestal zo’n 4 per jaar. Deze trekken gemiddeld zo’n 25 á 30 deelnemers
vanuit heel Gelderland en soms daar buiten, afhankelijk van het onderwerp. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie, we
bezochten één van de actieve Gelderse gemeenten of initiatieven. Door corona zijn we vanaf april 2020 overgestapt op online
bijeenkomsten.
Nieuwsbrieven: in de beginjaren verzonden we ca 4 nieuwsbrieven per jaar. Dat is inmiddels zo’n ca 8 nieuwsbrieven per jaar.
Op het moment van schrijven staan 319 mensen op de netwerklijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Het lezerspubliek is opgebouwd zoals beschreven onder 2.4 en bestaat onder meer uit betrokkenen van gemeenten en
provincie, ondernemers en regionale ‘intermediairen’, zoals POP3 voedselcoördinatoren en trekkers van
samenwerkingsverbanden.
LinkedIn: sinds september 2020 heeft het Gelders Kennisnetwerk een LinkedIn pagina met inmiddels 167 volgers.
Advies-op-maat werkt als een vraagbaak en ondersteuning bij de aanvraag van POP3 projecten en overige maatwerk vragen.
Daarbij hebben op jaarbasis zo’n […] personen / organisaties contact met Marianne Karstens die Advies-op-maat levert.
Op 5 oktober 2020 organiseerde het Gelders Kennisnetwerk Voedsel een Gelderse Korte Keten Sessie en namen we deel
aan de nationale Handelsmissie Korte Ketens met minister Schouten op diezelfde dag. Doel was om de korte ketens in
Gelderland én nationaal verder te agenderen. Het oorspronkelijke idee van de Gelderse Korte Keten Sessie was een unieke
ontmoeting met alle relevante Gelderse Korte Spelers bij elkaar. De plannen werden in verband met corona bijgesteld tot een
online uitzending vanuit de Mauritskazerne in Ede.
Subsidie
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zorgt met advies-op-maat voor voorlichting bij (provinciale) subsidies ten gunste van korte
keten samenwerkingen. Dit betrof met name POP3 ‘Samenwerking voor innovaties Professionalisering Korte
Voorzieningsketens’. Met deze subsidie stimuleerde de provincie Gelderse gemeenten om samen met ondernemers binnen hun
gemeente of regio aan de slag te gaan met korte voedselketens. Om te beginnen door een samenwerkingsverband op te zetten,
een voedselcoördinator aan te stellen, tot planvorming te komen en vervolgens ook uitvoering daaraan te geven. Tijdens de
laatste openstelling in 2021 werd nadrukkelijk de verbinding gelegd met afnemers en de mogelijkheid tot fysieke investeringen,
bedoeld om bestaande korte ketens verder te professionaliseren.
De inzet van ‘advies-op-maat’ vanuit het Gelders Kennisnetwerk Voedsel hield in dat Marianne Karstens een actieve verbinding
kon leggen tussen deelnemers in het netwerk en deze subsidie(s). Zij beantwoordde vragen, adviseerde over kansrijkheid van
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ideeën en kon vooral ook de bedoeling uitleggen achter de subsidies. We merken dat dit prettig is voor (nieuwe) potentiële
aanvragers. Daarnaast blijkt dat aanvragers vaak op zoek zijn naar overzicht over de subsidies en de verschillen tussen subsidies.
Het helpt hen zeer dat iemand vanuit de inhoud van hun eigen project kan meedenken om hen te koppelen aan financiële
middelen. Dat gaat echter breder dan alleen korte ketens.
Overigens, de genoemde POP3 regeling voor korte voorzieningsketens is in 2019 door een trainee van de provincie Gelderland
geëvalueerd op effectiviteit. In de voorliggende rapportage hebben we geen onderzoek gedaan naar effectiviteit van deze en
andere subsidies.
Vraaggestuurd
Het netwerk werkt vraaggestuurd. Er worden nauwe contacten onderhouden met netwerk deelnemers via bovengenoemde
uitwissel-momenten, maar ook via 1 op 1 contacten en diverse behoeftepeilingen. Een voorbeeld is een inventarisatie van de
effecten van corona op initiatieven en ondernemers. Door corona kwam onder meer de horeca volledig stil te liggen en daarmee
een heel groot afzetkanaal voor korte keten initiatieven. Vraaggestuurd werken betekende in de laatste jaren ook het keer op keer
zoeken naar nieuwe formats voor bijvoorbeeld online bijeenkomsten in corona-tijd, maar ook meer inhoudelijk richten op
ondernemers en concrete initiatieven.
De provincie onderhoudt daarnaast afstemming met andere provincies, ministerie van LNV en de landelijke Taskforce Korte
Ketens. Doel van deze boven-provinciale afstemming is onder meer kennisdeling voor ondernemers, beleidsontwikkeling en
onderzoek naar belemmeringen en knelpunten in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Ook participeren we zo nu en dan mee op
landelijke initiatieven, zoals met de campagne #supportyourlocals dat werd opgestart naar aanleiding van corona.
Organisatie
De organisatie en facilitatie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is via aanbesteding momenteel extern belegd bij Marianne
Karstens (Walnut) en Suzan Klein Gebbink (Wing / zelfstandig per 1-1-2020). Zij werken nauw samen met de provincie via een
kernteam dat elke 2 á 3 weken overleg voert. In de voorliggende verkenning is geen evaluatie uitgevoerd over functioneren of
inzet. Dat is uiteraard niet aan onszelf. Op basis van deze rapportage kan in een volgend stadium worden toegewerkt naar een
nieuwe aanpak, nieuwe samenwerking met partijen uit het netwerk. Pas dan is ook de eventuele ondersteuningsvraag voor de
toekomst aan de orde.

2.4

Netwerk

Het netwerk is in de loop van de tijd sterk gegroeid. Nadat de eerste jaren vooral gemeenten deelnamen, dat in eerste instantie
ook de primaire doelgroep was, zette vanaf ongeveer 2019 een sterke verbreding in met ondernemers en andere actieve spelers
op het gebied van voedsel en korte ketens in Gelderland. Dat komt onder meer door de samenwerking die via POP3 projecten in
veel regio’s is gegroeid tussen ondernemers en gemeenten en tussen ondernemers onderling.
Ook de Gelderse Korte Keten Sessie en Handelsmissie op 5 oktober 2020 waren aanleiding voor een grote sprong in aantal
deelnemers en volgers. De LinkedIn pagina is hiervan een voorbeeld; na de lancering in september 2020 is deze binnen enkele
weken uitgegroeid tot meer dan 100 volgers.
Werken via intermediairen
De focus op gemeenten in de beginfase is bewust gemaakt. De provincie voorzag dat zij niet vanuit de provincie directe korte
lijnen onderhouden met alle lokale ondernemers, zoals boeren als andere initiatiefnemers. Zij zag gemeenten als dé lokale
faciliterende partij die in contact staat met boeren en andere initiatieven en tevens ook als eerste benaderd worden bij
belemmeringen of vragen. In de loop van de jaren is die groep intermediairen uitgebreid met voedselcoördinatoren (via POP3
projecten), via coöperaties en andere initiatieven en programma’s.
Deelnemers
Primaire producenten die rechtstreeks verkopen aan consument of afnemer (b2b).
Samenwerkingsverbanden, zoals een coöperatie, die verkoop, marketing en logistiek gezamenlijk organiseert voor afzet aan
regionale consumenten en b2b.
Afnemers van regionale producten en grondstoffen, zoals bakkers, slagers, horeca, andere retail.
Dienstverleners die logistiek, marketing of bijvoorbeeld verwerking bieden. Vaak zijn dit samenwerkingen van producenten,
al dan niet met andere regionale partijen zoals toeristische organisaties of overheden, of producenten die naast hun
productie-tak ook een verwerkingsmogelijkheid bieden.
Gemeenten (beleidsambtenaren economie, duurzaamheid, landbouw, facilitaire zaken en diverse bestuurders)
Onderwijs – en kennisinstellingen
Contactpersonen en intermediairen van gerelateerde programma’s, zoals Jong Leren Eten, Taskforce Korte Ketens
Provinciale vertegenwoordigers van het programmateam AgriFood en Circulaire Economie
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Overigens, hierbij zien we dat korte ketens niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een bedrijf, initiatief of samenwerking
dat integraal meerdere opgaven aanpakt. Qua ketenpartijen zien we bijvoorbeeld ondernemers en initiatieven die van oorsprong
zijn gestart om de keten te verkorten. Deze initiatieven verbreden naar een integraal duurzaam concept, met bijvoorbeeld
duurzaam vervoer, het ophalen en verwerken van reststromen of het stimuleren van kringlooplandbouw bij hun leveranciers.
Andersom zien we ook boeren en samenwerkingsverbanden die tot nu toe niet primair waren gericht op de korte keten, maar
waarbij regionale afzet zeer passend is bij hun (nieuwe) bedrijfsvoering, bijvoorbeeld biologisch, natuurinclusief en agroforestry.
Regionale afzet is een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering en verdienmodel. Ook zij zoeken daarom kennis, uitwisseling
en samenwerking.
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3. Wat zijn actuele ambities,
behoeften en ideeën bínnen
het Gelders Kennisnetwerk
Voedsel op het gebied van
voedsel en korte
voedselketens?
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de resultaten van
de uitgevoerde online vragenlijsten en benen-op-tafel gesprekken.
In bijlage 1 treft u de volledige antwoorden.

3.1 Resultaten online vragenlijsten
Respondenten
Vijftig mensen vulden de online vragenlijst in. Onderstaande figuur
geeft de achtergrond van deze respondenten weer. Allen zijn
actieve deelnemers of volgers van het Gelders Kennisnetwerk
Voedsel, velen al meerdere jaren en anderen pas sinds kort.
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Waarom korte voedselketens?

Samenvatting behoeften en ambities
Respondenten geven aan dat het tijd is voor een doelgerichte en actieve aanpak en meer samenwerking met andere partijen. De
korte keten aanpak heeft tot nu toe veel opgeleverd volgens hen, echter, volhoudbaar en exploitabel zijn veel initiatieven nog
niet. Een grootschalige aanpak is volgens hen nodig om vooruitgang te boeken, zowel in de regio’s, provinciaal en ook nationaal.
Juist in tijden van transitie is een sturende rol van de overheid nodig.
Respondenten vinden in het huidige netwerk met name de kennisuitwisseling en ontmoeting waardevol. Zij benoemen daarnaast
het opdoen van inspiratie als grote meerwaarde, de informatie die zij er krijgen en de verbindingen die worden gelegd.
De online vragenlijst was niet ontwikkeld als een evaluatie. Toch vroegen we uiteraard naar minpunten en eventuele verbetertips,
om van te leren in de zoektocht naar effectieve vervolgstappen. De genoemde minpunten zijn heel divers, en weerspiegelt de
diversiteit van het netwerk. Een belangrijk terugkerend minpunt gaat over de breedte van de onderwerpen versus het gemis aan
verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het concreter verder werken aan verdienmodellen. De tweede terugkerende
opmerking betreft de invloed van het bedrijfsleven. De samenwerking met initiatieven en bedrijven mag volgens respondenten
sterker en de onderwerpen en aanpak meer business gericht.
In de online vragenlijst is open gelaten óf er een Gelders Kennisnetwerk Voedsel blijft en hoe een eventueel vervolg er uit ziet. Dat
is namelijk onderwerp van de zoektocht. Deze open vraag levert uiteenlopende oproepen en suggesties. De rode draad is dat
respondenten oproepen om
netwerkfunctie te behouden
meer inhoudelijke diepgang en inspelen op verschil tussen ‘gevorderden’ en nieuwkomers
verbindingen en onderlinge samenwerking te versterken en krachten meer te bundelen
integraliteit en inbedding met andere opgaven, programma’s en provincies te versterken
expliciet onderscheid te maken tussen de provinciale rol als subsidieverstrekker enerzijds en als gelijkwaardige partner in het
transitieproces.
Respondenten is gevraagd wat voor hen volgende stappen zijn op het gebied van korte ketens en welke eventuele ideeën en
meegevers zij daarbij hebben. Deze open vraag levert uiteenlopende oproepen en suggesties. De rode draad van de antwoorden
is:
Aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit, bodem en landschap. En vooral; verbinding met natuur inclusief.
De consumentenkant blijft achter, dus daarop inzetten. Deels gebeurt dat door initiatieven zelf, daarnaast is er behoefte aan
heldere provinciale ‘voorkant’ en een betaalbare prijs.
Er is in de complexe transitie een rol weggelegd voor overheden. Sommige problemen kan de markt niet oplossen zoals de
betaalbaarheid en regie op landgebruik. De landelijke, provinciale en gemeentelijke aanpak lijkt echter nog weinig op elkaar
aan te sluiten, dat kan sterker. Ook kunnen gezamenlijke overheden effectiever inzet plegen op wet- en regelgeving,
kennisuitwisseling en onderzoek en monitoring.
Ook samenwerking met gemeenten is volgens vele deelnemers belangrijk. “Iedere gemeente zou een lokaal voedselbeleid
moeten hebben.”
De samenhang en samenwerking moet sterker, om versnippering te voorkomen en initiatieven, gebieden en thema’s te
verbinden.
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3.2

Het is nodig dat er een organisatie blijft die helpt aanjagen, faciliteren en verbinden. Samen mét marktpartijen en regionale
partijen. De meeste ondernemers zijn druk met hun eigen bedrijf. En hebben weinig tijd de kontakten te onderhouden.
We zouden een actieplan Korte Keten Gelderland met stakeholders kunnen opzetten.
De ambitie zou moeten zijn om overal rond steden en in regio’s goed georganiseerde distributieketens te hebben. Bij die
ketenontwikkeling is versterking in de regio’s nodig en meer afzet. Met hulp van gemeenten, regio’s en bijvoorbeeld
coöperaties. De rol van zo’n netwerk kleiner, zeker als daar een goede voedselorganisatie actief is. De markt dient het deels
over te nemen.
Onze inzet zou meer marktgericht moeten worden. Dat wil zeggen:
o De landbouw en daarmee korte ketens veel meer gaan organiseren vanuit de marktvraag naar voedsel.
o Meer ondernemerschap en afzetgericht
o Meer samenwerking met horeca, recreatieondernemers en supermarkten.
o Producenten helpen de stap te maken naar regionale afzet.
Een beleidsmatige verankering van korte voedselketens en bescherming van streekproducten is daarbij zeer gewenst.
De financieringsvraag speelt breed.
o Hoe krijg je klanten vanuit een ander belang gedreven aan boord en hoe kun je de diensten van het korte keten
initiatief beter en langere termijn ondersteunen?
o Betere toegang tot financiering (geen subsidie)
o Waarderen van diensten

Benen-op-tafel gesprekken: “Krachten bundelen en samen ambities
benoemen”

In twee online benen-op-tafel gesprekken hebben we met zo’n 20 netwerkdeelnemers doorgesproken over bovenstaande
ingevulde enquêteresultaten. Deze Gelderse spelers hebben veel ambitie om verder te werken aan korte voedselketens in
Gelderland en voelen een grote urgentie om dat gezamenlijk te doen. Veel van hen zijn inmiddels al enkele jaren aan de slag en
hebben al veel bereikt. Juist zij onderstrepen nu de noodzaak van verdere samenwerking. Zij willen meer focus en richting geven
aan de transitie en samen meer bereiken.
Meer focus en concrete ambities. Door partijen is voorgesteld om meer doelgericht te werk te gaan door gezamenlijke
ambities te formuleren en te verkennen hoe we deze als gezamenlijke partijen kunnen realiseren. De provincie stelt: “In 2025
heeft 20% van de boeren in Gelderland afzet via de korte keten”. Aanvullend richten Gelderse initiatiefnemers zich ook op de
consumptie, bijvoorbeeld: “In 2030 is de totale consumptie uit de korte keten zo’n 20%”.
Inhoudelijke verdieping. Om verder te komen onderstrepen partijen dat nodig is om inhoudelijk te verdiepen en met
gelijkgestemden samen te werken aan de grootste uitdagingen en innovatie in de ketens. Dat gaat met name over logistiek /
distributie, marketing, digitalisering, data en rendabele business cases.
Ketensamenwerking verder versterken op regionaal niveau. Partijen zien de daadwerkelijke ketens vooral in de regio’s
ontstaan. Deze zouden dus lokaal over regionaal verder moeten worden versterkt. Vanuit provinciaal niveau zouden deze
kunnen worden ondersteund met verbinding tússen de regio’s, kennisdeling en inspiratie. Ook koppeling met bovenprovinciale partijen en netwerken.
Wisselwerking overheid <> ondernemer. Er is behoefte aan meer samenwerking tussen ondernemers en overheden,
bijvoorbeeld als het gaat om wet- en regelgeving of lokale ondersteuning en commitment voor initiatieven. Dit is volgens
partijen iets om gezamenlijk in op te trekken, soms boven provinciaal.
Vraag stimuleren. De consument wordt nog beperkt bereikt, dus netwerkdeelnemers roepen op tot gezamenlijke inspanning
voor de werving van klanten en gezamenlijk optrekken bij onderzoeken en campagnes onder burgers.
Samenwerking en uitwisseling te verbreden
o Uitwisseling van kennis, voorbeelden, ervaringen en netwerken blijft een grote behoefte
o Gelderse netwerkdeelnemers hopen / verwachten dat zij via het netwerk en de provincie ook makkelijker toegang
hebben tot landelijke kennis en inzichten, landelijke personen die werken aan wet- en regelgeving en lobby qua
beleid
o Sterkere afstemming tussen netwerken op verschillende niveaus en effectief maken voor ondernemers
Samen meer impact
De Gelderse spelers zien nog immer een faciliterende rol voor de provincie, door bijvoorbeeld de verbindingen en netwerken te
blijven organiseren. Daarnaast zien zij een meer intensieve samenwerking ontstaan met andere partijen in de keten, om samen
meer impact te realiseren en daadwerkelijk de korte voedselketens naar een nieuw ‘plan’ te tillen. Er worden diverse voorbeelden
genoemd, van laagdrempelige samenwerking tot meer intensief:
Klankbordgroep of stuurgroep instellen gecombineerd met het voortzetten van huidige activiteiten.
Bepaalde deel-activiteiten of projecten zouden door andere partijen dan de provincie kunnen worden georganiseerd.
Verdergaande samenwerking, variërend van een gezamenlijk actieplan, provinciaal samenwerkingsprogramma tot eventuele
coöperatie voor specifieke activiteiten.
13

Zo’n vernieuwde vorm van samenwerking vraagt nadere uitwerking. In de gesprekken werden veel ambities gedeeld, maar op de
vraag welke partijen daar dan potentieel aan willen helpen trekken of bijdragen werd nu nog terughoudend gereageerd. Dat is in
onze ogen logisch, in zo’n eerste gesprek dat ook nog eens online plaatsvond en in groepen.
Samenwerking opbouwen vraagt tijd, verkennende gesprekken, live contacten (tot nu toe ging alles online in verband met corona)
en het opbouwen van nieuwe verbindingen.
Op basis van voorliggende herijking en onder meer de benen-op-tafel gesprekken, kunnen we ons voorstellen dat de provincie het
voortouw neemt in een kwartiermakersfase en daarbij bijvoorbeeld andere partijen uitnodigt als medeopdrachtgever. Een fase
waarin ruimte is voor coalitievorming en waarin de suggesties en adviezen uit deze herijking worden uitgewerkt door met regio’s,
gemeenten, coöperaties, ketenpartijen en andere relevante spelers gesprekken te voeren over gezamenlijke ambities, een
mogelijke aanpak en verdeling van rollen.
Deze kwartiermakersfase leidt tot een concrete samenwerking, bijvoorbeeld vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
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4. Wat zijn relevante ontwikkelingen rondom het
Gelders Kennisnetwerk Voedsel?
Wat zijn relevante ontwikkelingen in het werkveld, bij andere programma’s, projecten en netwerken, zoals het provinciaal
programma Agrifood?

4.1

Programma AgriFood 2021-2030 'Toekomst voor de Gelderse boer'

In de Kadernota Agrifood 2021-2030 Toekomst voor de Gelderse boer beschrijft de provincie hoe zij de komende jaren werkt aan
de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze sector maakt deel uit van de Gelderse identiteit en draagt bij aan de
thema’s die we belangrijk vinden voor maatschappij en leefomgeving.
De provincie biedt ruimte aan verschillende duurzame vormen van landbouw en ondersteunt de ontwikkeling naar
natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw: een duurzame landbouw in balans met de omgeving. De toekomst van en kansen voor
de agrarische ondernemer staan hierbij centraal. De provincie wil deze versterken, zodat boeren en tuinders duurzame keuzes
kunnen maken, die het beste passen bij hun bedrijfsvoering en waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke
omstandigheden. Daarom zet de provincie onder meer in op verdere ontwikkeling van verdienmodellen, waar ook korte ketens
onderdeel van uitmaken.
De provincie richt zich met dit programma op de brede groep van gangbare ondernemers in land- en tuinbouw, zodat zij de hele
sector helpt verduurzamen. Er is geen focus op schaalvergroting, maar op maatschappelijke meerwaarde zoals een gezonde
leefomgeving en een sterke natuur. De provincie stimuleert onder meer vernieuwing en het delen van kennis.
Korte voedselketens zijn een belangrijk middel om de ambities van de provincie te realiseren. Korte voedselketens zijn een
belangrijk voorbeeld van nieuwe verdienmodellen. Daarnaast dragen korte voedselketens bij aan meer circulaire processen,
minder voedselverspilling en verduurzaming van bedrijfsmodellen. Voor veel ondernemers en initiatiefnemers zijn korte
voedselketens onlosmakelijk verbonden met natuurinclusieve landbouw en andersom.
Ambitie
Zo’n 14% (1138 bedrijven) van de Gelderse producenten zet inmiddels een deel van de productie af in de korte keten (2021). Dat
aandeel was 10% in 2017 (Monitor Korte keten, WUR april 2021). Onderzoekers van Wageningen UR hebben de verwachting dat
deze groei door kan zetten en doen aanbevelingen daarvoor. In deze data zijn de effecten van Corona nog niet zichtbaar. Ondanks
het wegvallen van de horeca als afzetkanaal hebben verschillende producenten over 2020 hun omzet zien verdubbelen vanwege
Corona.
Als doelstelling wordt door de provincie gesteld dat in 2023 16% (= ca 1500) van de bedrijven in Gelderland afzet heeft via de korte
keten en 20% van de bedrijven in 2025 (= ca 1800).
Verder heeft de provincie met het programma Circulaire Economie onder meer de ambitie om de menu’s van Gelderland verder te
verduurzamen met als doel een lagere CO2 uitstoot. Zij bereiken dit onder meer via verlaging van vleesconsumptie en zetten
momenteel een grote aanbesteding uit voor verduurzaming van menu’s in de zorg, horeca en andere terreinen.
Uitvoering AgriFood
Het programma AgriFood is inmiddels volop in uitvoering. Onderdeel daarvan is actieve communicatie via een AgriFood platform
en nieuwsbrieven. Ook zullen webinars en andere bijeenkomsten worden georganiseerd.
Deze nieuwe communicatie inzet van de provincie heeft invloed op de communicatie binnen het Gelders Kennisnetwerk Voedsel,
bijvoorbeeld omdat de provincie nu structureel in informatie voorziet dat ook voor het netwerk relevant is. Dat is positief.
Momenteel is de afspraak om de communicatie gaandeweg steeds verder op elkaar af te stemmen, in het netwerk steeds meer de
focus te leggen op korte voedselketens en naar elkaar te verwijzen voor informatie.

4.2

Nationale Samenwerking Korte Ketens

De Stichting Taskforce Korte Keten heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de twaalf
provincies een verkenning gedaan naar een mogelijke nationale samenwerking over korte voedselketens. Er ligt momenteel een
advies met een roadmap voor die Nationale Samenwerking. Dit advies zal de komende periode worden besproken door de
opdrachtgevers.
Het advies bevat verschillende onderdelen dat in de toekomst mogelijk interessant is voor de Gelderse korte voedselketens. De
Nationale Samenwerking Korte Ketens bevat namelijk 3 pijlers:
1. Structureel overleg door samenwerkende provincies en LNV. Hier vindt onderlinge afstemming en kennisuitwisseling plaats,
afstemming van activiteiten en bijvoorbeeld analyse van belemmerende wet- en regelgeving.
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2.

3.

Steunpunt Korte Keten, met onder meer een kennisplatform en instrumenten voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld
laagdrempelige kennis voor startende korte ketenondernemers en bovenregionale projecten voor groeiende ketenondernemers)
Eventuele aanvullende bovenregionale samenwerking

De komende tijd vinden gesprekken plaats over dit advies. Het is dus onzeker in welke mate er uitvoering aan wordt gegeven en
op welke manier dit voor Gelderse ondernemers en initiatiefnemers gaat betekenen.
We schatten in dat de landelijke afstemming tussen overheden zeker van grote waarde is, alsook de bundeling van krachten in het
platform en steunpunt. De realisatie zal langzaam moeten uitgroeien. Daarnaast zal de landelijke samenwerking niet de
provinciale contacten overnemen. Een Gelderse ‘link’ of schakel zal nodig blijven, de optimale invulling zal in de praktijk blijken.

4.3

City Deal Voedsel

De provincie nam deel aan de City Deal Voedsel. De inzichten en informatie die uit de City Deal naar voren kwamen,
vormden relevante content voor het Gelderse netwerk. De City Deal Voedsel betrof een samenwerking tussen enkele grote
steden in Nederland, provincies en het ministerie van LNV.
De focus is recent aangepast. In de recente Dutch Food week is de City Deal Gezonde en duurzame Voedselomgeving
ondertekend. Deze is gericht op 3 thema’s:
1. Sociale omgeving
2. Fysieke omgeving
3. Korte keten
Dit betreft een deal tussen steden en enkele ministeries (BZK, LNV en VWS), Flevo Campus, JOGG, Voedingscentrum en de
Taskforce Korte Ketens. Aan deze deal nemen geen provincies deel.
Omdat er bij de beoogde Nationale Samenwerking Korte Ketens mogelijk ook een rol komt voor de TKK, is er op die manier een
verbinding tussen de City deal Gezonde en duurzame voedselomgeving en de NSKK.

4.4 Diverse landelijke programma’s en netwerken
Naast de genoemde Taskforce Korte Ketens en mogelijke Nationale Samenwerking Korte Ketens, zijn er verschillende
programma’s, projecten en netwerken die aan duurzaam voedsel en korte voedselketens raken, zowel landelijk als in
Gelderland. Voorbeelden hiervan zijn:
SLOW FOOD Netwerken
Transitiecoalitie Voedsel
Menu van Morgen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), actief richting gemeenten
Jong Leren Eten, gericht op voedseleducatie
We streven ernaar informatie te verbinden met het netwerk en geen zaken dubbel te doen.

4.5

Beleidsontwikkeling, samenwerking en afstemming

Tussen provincies vindt steeds meer beleidsafstemming plaats, onder meer via de werkgroepen van het IPO. Ook vindt meer
afstemming plaats met LNV. Indien de Nationale Samenwerking Korte Ketens inderdaad tot stand komt, zal deze
beleidsafstemming grotendeels daar een plek krijgen, bijvoorbeeld rond het wegnemen van wet- en regelgeving.
Op het moment van schrijven is de kabinetsformatie nog in volle gang, waardoor onzeker is hoe de inzet onder het nieuwe kabinet
zal verlopen.
Beleidsafstemming tussen provincies en regionale gemeenten - over voedsel en specifiek korte voedselketens – is momenteel
minimaal. De bijeenkomsten van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel waren daarvoor de aangewezen plek, maar zoals genoemd
is het netwerk in de loop van de tijd sterk uitgebreid met initiatiefnemers en ondernemers en boden bijeenkomsten steeds minder
gelegenheid voor ontmoeting tussen gemeenten. Ook vonden bijeenkomsten steeds vaker online plaats en in de avonduren.
We ontvangen steeds vaker signalen dat gemeenten dat soms jammer vinden en graag weer eens andere gemeenten willen
ontmoeten, zowel over korte voedselketens als breder over samenhangende onderwerpen zoals voedselketens,
voedselomgeving, natuurinclusieve landbouw.
Tussen gemeenten onderling vinden verschillende samenwerkingen plaats, zowel in regionaal verband (Regio Foodvalley,
Cleantech, Achterhoek, Veluwe), als gekoppeld aan de concrete uitvoering van POP3 projecten. De aanpak, doelstellingen en
focus (afbakening / perspectief) verschilt sterk per gemeente, regio en project.
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5. Wat zijn vergelijkbare projecten en samenwerkingen
en wat leren we daar van?
In bijlage 2 hebben we diverse inspirerende projecten en samenwerkingen in beeld gebracht. Doel is te onderzoeken welke
elementen, samenwerkingsvormen of andere ideeën voor Gelderland van nut kunnen zijn.

5.1

Wat leren van deze voorbeelden elders?

In deze verkenning hebben we een quick scan uitgevoerd van een aantal initiatieven elders. Op basis van deze quick scan vellen we
geen oordeel over de verschillende initiatieven. We benutten de voorbeelden als inspiratiebron (welk type samenwerkingen zou
denkbaar kunnen zijn, hoe wordt het onderwerp korte keten aangevlogen, wie zijn partners?) en geven we aan welke elementen in
een vervolgfase mogelijk voor Gelderland kunnen worden meegenomen.
Wat valt op? En welke inzichten, elementen of bouwstenen zouden voor Gelderland van nut kunnen zijn?
Allereerst valt op dat de diversiteit qua aanpakken en organisatievormen van vergelijkbare opgaven op het gebied van voedsel en
korte ketens heel groot is.
Gezamenlijk doel en ambitie. Het expliciet vaststellen van een gezamenlijk doel en ambitie geeft duidelijkheid en richting.
Het motiveert partijen en maakt benodigde activiteiten en aanpakken concreet. In de voorbeelden zien we bijvoorbeeld het
Actieplan Natuurinclusieve Landbouw en de Samenwerkingsovereenkomst van Regio Foodvalley Circulair, waarin heldere
ambities zijn omschreven en onderschreven door een brede samenwerking van partijen.
Gemeenschappelijk onderwerp. Netwerken en samenwerkingen zijn succesvol als er sprake is van een gedeelde behoefte,
onderwerp en interesse. Het onderwerp moet daarom niet té breed zijn en goed zijn afgestemd op de variatie binnen de
doelgroep.
Integrale aanpak. We zien in de verschillende samenwerkingen dat de huidige opgaven in het landelijk gebied complex en
veelzijdig zijn. En dat een integrale aanpak nodig is, omdat de verschillende opgaven, netwerken en mensen allemaal
‘neerslaan’ in één gebied of op één boerenerf. Ook het onderwerp korte ketens is onderdeel van deze integrale opgave voor
een vitaal platteland, een duurzame toekomstbestendige landbouw en gezondheid voor mens en dier. Dat betekent dat het
aantal netwerken, projecten en programma’s ongelooflijk groot is. Dat vraagt nieuwe manieren van werken, integraal en in
verbinding, waarbij complexiteit het uitgangspunt is. Ook voor een specifiek thema als bijvoorbeeld korte ketens, vraagt dit
een aanpak die expliciet is ingebed en in samenhang met de brede transitie wordt opgepakt.
Variatie binnen doelgroep. Koplopers vragen om meer verdieping, terwijl ‘starters’ andere vragen en behoeftes hebben. In
de voorbeelden zien we suggesties voor de manier waarop beide doelgroepen worden bediend. Zo richt de Taskforce Korte
Ketens zich enerzijds zowel op voorlopers met tevens een vraagbaak voor starters. Dat zien we ook in de aanpak in
Vlaanderen.
Heldere rol en samenwerkingsvorm. In de genoemde voorbeelden zien we verschillende samenwerkingsvormen, variërend
van lidmaatschappen (vereniging), eigenaarschappen (coöperatie) en meer vrijblijvende samenwerking (klankbordgroep). De
keuze voor een samenwerkingsvorm is sterk afhankelijk van de doelstelling en rolverdeling van een beoogde samenwerking.
Een coöperatie is geschikt voor een samenwerking van marktpartijen gericht op afzet en verkoop, maar niet voor een
overheid die maatschappelijke doelen wil stimuleren. Een gezamenlijke aanpak voor korte ketens zou via verschillende
vormen kunnen worden vormgegeven, afhankelijk van de ambities en aard van de beoogde samenwerking.
Wie doet mee? Betrokkenheid van de vijf O’s (ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke
organisaties) zorgt voor de aanwezigheid van relevante kennis en benodigde daadkracht om het doel te bereiken. In de
gekozen voorbeelden zien we doorgaans dat maatschappelijke opgaven en publieke doelen de overhand hebben. In deze
projecten is de overheid doorgaans een belangrijke organiserende en financierende partij. We zien daarnaast dat vele andere
partijen bijdragen, bijvoorbeeld via deelname in een bestuur, raad of klankbordgroep. Dit betreft openbare activiteiten zoals
netwerken, kennisdeling en algemene onderzoeken. Daarnaast zien we dat marktpartijen en andere partners financieel
bijdragen bij gerichte diensten (zoals masterclasses op concrete lokale projecten) of bijvoorbeeld via de inzet van
onderzoekscapaciteit of organisatie van praktische zaken (hosting van bijeenkomsten, verzorgen van communicatie).
Financiering Bij alle voorbeelden is het initiatief/netwerk/ de organisatie afhankelijk van inkomsten in de vorm van
contributie én/of (overheids)subsidies om de doelstellingen te realiseren. Er is nog onvoldoende verdienvermogen in de
markt om korte ketens rendabel te laten zijn voor een substantiële groep ondernemers. En daardoor een grote
afhankelijkheid van maatschappelijke organisaties en overheden die (financieel) bijdragen aan de maatschappelijke opgave.
Open versus gesloten. Uiteraard is er groot verschil tussen de manier waarop deelnemers participeren. Voorlopers weten
doorgaans de weg te vinden en in alle voorbeelden kennen we de ‘usual suspects’. In Gelderland merken we dat het
betrekken van geïnteresseerde ondernemers en andere ‘niet-usual’ suspects een maatwerk-benadering vraagt en verloopt via
regionale netwerken en persoonlijke contacten. De aanpak en werkwijze is daarom zeer van belang. Een voorbeeld: de
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landelijke campagne #supportyourlocals en landelijke activiteiten van de Taskforce Korte Ketens zijn voor veel Gelderse
ondernemers niet passend of ‘veel te ver’. Actieve verbinding of schakels tussen deze ondernemers en eventuele interessante
landelijke ‘diensten’ is hierbij nodig.
Samenhang verschillende niveaus en netwerken. Uit de voorbeelden zien we dat op verschillende niveaus wordt gewerkt
aan korte ketens. We zien de ontwikkeling van een landelijke samenwerking (Samenwerking Korte Ketens) die mogelijk
overkoepelend kennis en ervaringen gaat delen, inzet op het wegnemen van belemmeringen in kennis en in wet- en
regelgeving. Ook zien we relevante programma’s en netwerken die veel raakvlakken hebben, zoals het Actieplan
Natuurinclusieve Landbouw en inzet van provincie Gelderland binnen het programma AgriFood. Er is momenteel nog weinig
samenhang tussen de verschillende netwerken, programma’s en niveaus. Nu de verschillende trajecten meer duidelijk
worden, kan ook de samenhang scherper worden ondergezocht.
Ketenregie. Het voorbeeld van provincie Overijssel laat zien dat zij in de keten verbinders inzetten om nieuwe transacties en
samenwerkingen te realiseren tussen korte keten spelers en afnemers. Die inzet wordt in Gelderland deels vervuld door de
voedselcoördinatoren die in diverse POP3 projecten aan het werk zijn (geweest), door regionale initiatieven en coöperaties en
soms door gemeenten. Dat is echter zeer tijdrovend, zo blijkt uit de reacties uit het netwerk. En, om ook de grote ‘deals’ te
realiseren met retail of grote instellingen, zijn onafhankelijke namen of bestuurders nodig om tot doorbraken te komen.
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6. Conclusies en aanbevelingen
Provincie Gelderland heeft de ambitie om te werken aan een duurzame natuurinclusieve landbouw met goede
verdienmodellen voor ondernemers. Onderdeel hiervan is de doelstelling om het aandeel producenten dat regionaal afzet te
laten groeien naar 20% in 2025. Daarbij streeft de provincie onder meer de ambitie na van een circulaire economie met een
reductie van CO2 uitstoot en terugdringen van voedselverspilling naar 50% in 2030.
In deze verkenning onderzochten we wat de diverse behoeften uit het netwerk, beleidsambities, netwerken en andere
ontwikkelingen kunnen betekenen voor eventuele vervolgstappen door het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Specifiek
onderzochten we binnen en rondom het Gelders Kennisnetwerk Voedsel wat een zinvolle inzet kan zijn op het gebied van
korte voedselketens.
De voorliggende verkenning is een 1e stap, waarna verdere uitwerking kan volgen. In dit hoofdstuk geven we antwoord op de
gestelde deelvragen.

6.1

Wat zijn actuele ambities, behoeften en ideeën binnen het Gelders Kennisnetwerk Voedsel op het
gebied van voedsel en korte voedselketens?

Er is bij deelnemers aan het netwerk veel ambitie om verder samen te werken aan korte en duurzame voedselketens als onderdeel
van duurzame voedselketens en een natuurinclusieve landbouw met gezonde verdienmodellen. Zij herkennen de ambitie van de
provincie om het aantal producenten met regionale afzet te laten groeien en hebben vergelijkbare en aanvullende doelen, zoals
het vergroten van bestaande afzetvolumes, het verbreden van het aanbod met nieuwe producten, grotere afzet onder
consumenten, meer afzetpunten, meer verwerking, minder voedselverliezen en meer natuurinclusieve landbouw. Bottom-line is
de ambitie om voldoende inkomsten te genereren om rond te komen en korte voedselketens écht rendabel te laten zijn.
Urgentie en uitvoeringskracht
Er heerst een gevoel van urgentie om meer samen op te trekken, in bijvoorbeeld een actieplan of actieprogramma. De netwerkdeelnemers en andere betrokkenen geven aan dat diverse partijen een rol hebben te spelen in deze transitie. “We hebben elkaar
nodig”. Dat vraagt volgens hen een samenwerking die breder is dan voorheen, mét marktpartijen, alle overheidslagen en
bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
“De opgave is complex, de netwerken om ons heen ook. We zijn allemaal een stuk van de grote puzzel.
We staan op een kantelpunt, we weten dat het anders moet en meer samen, maar we weten nog niet precies hoe.”
De samenwerking is nodig voor het oppakken van complexe uitdagingen en verdere keten-ontwikkeling in de regio’s. Partijen
onderstrepen dat nodig is met gelijkgestemden samen te werken aan de grootste uitdagingen, met name qua logistiek /
distributie, marketing, digitalisering, data en rendabele business cases.
Daarbij hechten de gesproken partijen groot belang aan continuering van een netwerk-functie, voor de uitwisseling van kennis en
ervaringen tussen regio’s en initiatiefnemers onderling op provinciaal niveau.
Een meer gezamenlijke aanpak leidt volgens betrokkenen tot meer bundeling van kennis, benutting van elkaars netwerken, meer
focus en verminderen van versnippering. De gezamenlijke uitvoeringskracht wordt veel groter. De regie zou niet meer alleen
vanuit provincie hoeven komen en kan verschuiven naar een meer gezamenlijke en gedeelde regie. De aansturing kan
bijvoorbeeld met meer partijen gezamenlijk, maar ook kunnen andere partijen aanvullende rollen en taken op zich nemen die niet
voor de hand liggen bij een provincie. Gezamenlijk optrekken leidt daarmee tot een meer gebundelde kracht, bredere inzet en
meer impact.
Deze verstevigde samenwerking is bij voorkeur gefocust op korte voedselketens, aangezien diverse andere voedsel-gerelateerde
onderwerpen in diverse projecten, samenwerkingen en programma’s worden bediend.
Maar wél vanuit een integrale benadering! Deelnemers onderstrepen dat korte voedselketens geen doel op zich zijn, maar een
heel belangrijk middel – ook wel katalysator – voor diverse doelstellingen van overheden, maatschappelijke organisaties en
ondernemers zelf. Korte ketens vormen integraal onderdeel van een duurzame agrifood-keten, van nieuwe verdienmodellen voor
agrarisch ondernemers en van natuurinclusieve landbouw. Zij roepen op het onderwerp korte voedselketens niet geïsoleerd op te
pakken, maar te blijven verbinden met deze opgaven, betreffende netwerken en structuren.
Er zijn in hoofdstuk 3 en de bijlagen verschillende suggesties gedaan om tot deze actiegerichte brede aanpak te komen.
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6.2

Wat zijn relevante ontwikkelingen rondom het Gelders Kennisnetwerk Voedsel? Wat zijn relevante
ontwikkelingen in het werkveld, bij andere programma’s, projecten en netwerken, zoals het provinciaal
programma Agrifood?

Belangrijkste ontwikkeling is de veelheid en combinatie van relevante projecten en programma’s.
Met name relevant is het programma AgriFood van provincie Gelderland, dat inmiddels volop in uitvoering is met onder meer een
communicatie-strategie en activiteiten. Het onderwerp korte voedselketens zou een sterker integraal onderdeel kunnen vormen
van de uitvoering van programma Agrifood, onder meer via de communicatie. Dat biedt kansen de korte voedselketens meer
helder te agenderen en positioneren als belangrijk voorbeeld van nieuwe verdienmodellen en onderdeel van natuurinclusieve
landbouw.
Ook de Nationale Samenwerking Korte Ketens in ontwikkeling is een heel relevante ontwikkeling. Deze biedt potentieel een sterke
aanvulling op activiteiten in Gelderland. De bovenregionale inzet, zoals wet- en regelgeving, bundeling van kennis en onderzoek
en nationale afstemming gaan in potentie daar plaatsvinden. De exacte invulling en uitvoering van deze nationale samenwerking
is op het moment van schrijven onzeker. De provincie volgt deze op de voet.

6.3

Wat zijn vergelijkbare projecten en samenwerkingen en wat leren we daar van?

In hoofdstuk 5 zijn verschillende samenwerkingen beschreven die als voorbeeld kunnen dienen of elementen bevatten voor een
Gelderse samenwerking of aanpak. Eerst is nodig de eventuele ambities, doelstellingen en mogelijke aanpak (wie, wat, hoe?) te
ontwikkelen.

6.4

Wat betekenen de resultaten voor eventuele vervolgstappen of verdere uitwerking?

a. Wat is een zinvolle inzet op het gebied van korte voedselketens?
Waarom verder inzetten op korte voedselketens?
Allereerst om de provinciale doelstelling te behalen van 20% afzet naar korte ketens. Maar ook vanwege de bijdrage die korte
voedselketens leveren aan verdienmodellen van Gelderse boeren, aan natuurinclusieve bedrijfsconcepten, verduurzaming van de
voedselketen en onder meer de gezondheid en welzijn van mensen. Korte ketens zijn een middel, een katalysator voor
verschillende opgaven.
De korte keten aanpak heeft tot nu toe veel opgeleverd, echter veel initiatieven zijn nog niet volhoudbaar en exploitabel, het
productaanbod is nog beperkt en er is veel doorgroei mogelijk (WER, 2021).
Er bestaan momenteel veel losse initiatieven. In termen van transitie-management zijn
dat de niche-spelers en er verschijnen inmiddels enkele regimes. Echter, korte ketens
zijn nog lang geen structureel onderdeel van het landschap, van het agrifood systeem.
De transitie is nog niet voltooid. Om impact te realiseren is een brede gezamenlijke
aanpak nodig in regio, provincie en ook nationaal, zo roepen deelnemers op. “Een
grootschalige aanpak is nodig om vooruitgang te boeken. De tijd is rijp voor een brede
actiegerichte aanpak.”
Op basis van deze verkenning formuleren we hierbij onze aanbevelingen voor een zinvolle inzet op het gebied van korte
voedselketens. De volgorde geeft aan waar in onze ogen mee gestart zou moeten worden.
1.

Heldere afbakening, framing en positionering

a. Kies voor korte voedselketens!
We bevelen aan om bij de doorontwikkeling van het netwerk een focus te leggen op korte voedselketens. En vooral ook om het
onderwerp korte voedselketens, als onderdeel van het AgriFood programma, naar buiten toe expliciet te onderbouwen en te
verbinden aan de verschillende beleidsdoelstellingen. De provincie kan daarmee haar ambities en specifiek het belang van korte
voedselketens veel meer expliciet uitdragen. Dat geeft richting, stimuleert Gelderse ondernemers en overige partijen, en is een
belangrijke voorwaarde voor het verder versterken van ketens met initiatieven en ondernemers.
b. Inbedden en verbinden aan opgaven en beleid
De provincie heeft een breed pallet aan opgaven, ambities en projecten. De transitie naar een vitaal platteland en een duurzame
natuurinclusieve agrifood keten is een grote uitdaging. Korte voedselketens dragen op verschillende manieren bij aan deze
beleidsambities. Het is voor een effectieve uitvoering van belang dat deze link tussen korte voedselketens en de verschillende
opgave sterker wordt gelegd en dat de verschillende deelthema’s en projecten in onderlinge samenhang worden opgepakt. Het is
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niet óf natuurinclusief óf korte keten (óf biologisch). Deze onderwerpen vormen allen onderdelen van de duurzame landbouw van
de toekomst en de verschillende onderwerpen versterken elkaar en komen bij veel ondernemers juist samen in het bedrijfsmodel.
Ook in de activiteiten en instrumenten adviseren we breed
aan te haken bij het AgriFood programma en de
communicatie daarover. Korte ketens zouden in onze ogen
integraal onderdeel moeten zijn van de AgriFooduitvoering en communicatie.
We zien het onderwerp ‘korte ketens’ als één van de vele
deelonderwerpen – en deelnetwerken – binnen het
Agrifood, zoals ook de illustratie laat zien.
c. Promotie en marketing
De consumentenvraag blijft achter. Partijen willen massaal
samen optrekken in promotie en bewustwording. Dit
vraagt inzet van initiatieven én van de provincie. De
initiatien zijn elk verantwoordelijk voor eigen marketing,
maar roepen op om hen te ondersteunen met een Gelderse boodschap,
bijvoorbeeld Gelderland levert je smakelijke streekproducten.
2. Netwerkfunctie en doelgroepen
In het Gelderse netwerk blijft een grote behoefte bestaan aan onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen. Een
netwerkfunctie zoals voorheen, met bijeenkomsten en nieuwsbrieven is blijvend gewenst. We raden de provincie aan een dergelijk
platform of netwerk te blijven volhouden, gebruikmakend van de aanwezige energie in het netwerk, maar ook aangescherpt op
basis van de behoeften zoals verwoord in deze rapportage.
Aandachtspunt hierbij is de breed gedeelde oproep om het netwerk uit te breiden met afnemers, andere marktpartijen en
vertegenwoordigers zoals LTO en andere belangenorganisaties.
De aanscherping is afhankelijk van de keuzes die op basis van deze herijking worden gemaakt. Het is daarbij van belang om qua
netwerk in te blijven spelen op de verschillende doelgroepen en ontwikkelstadia van deelnemers (zowel relatieve nieuwkomers als
‘gevorderden’ die interesse hebben in het oplossen van de grootste knelpunten samen met ‘gelijkgestemden’).
Daarnaast hebben verschillende gemeenten behoefte geuit om ook weer als gemeenten onderling bij elkaar te komen,
bijvoorbeeld twee keer per jaar, gericht over de gemeentelijke uitdagingen en invalshoek.
3. Inzetten op brede samenwerking en regionale ketenversterking
Uit deze verkenning blijkt een grote behoefte om meer samen op te trekken bij de daadwerkelijke versterking van korte ketens. Er
is behoefte aan een brede coalitie, een actieprogramma, met onder meer marktpartijen en gemeenten. We zien hierbij
onderscheid tussen samenwerking in regio’s / gebieden en provinciaal. De daadwerkelijke ketensamenwerking (‘zaken doen’)
vindt plaats in regio’s. Op provinciaal niveau vindt vooral kennisuitwisseling plaats tussen deze regio’s en initiatieven en kunnen
grote partijen worden aangetrokken om deel te nemen.
Onze aanbeveling is om:
in regio’s een brede actiegerichte samenwerking te onderzoeken en verder te ontwikkelen. De kansen voor deze regionale
ketenversterking te verkennen met de regio’s, actieve gemeenten en actieve coöperaties en andere regionale collectieven. En
te verkennen of de POP3 middelen ingezet kunnen worden voor deze regionale aanpakken.
de onderlinge kennisuitwisseling, inspiratie, verdieping en vooral ook agendering van het onderwerp te blijven organiseren op
provinciaal niveau.
te komen tot een brede provinciale coalitie met regionale aanpakken
netwerk en contacten inzetten voor afzet en bewustwording. Elke netwerkdeelnemer, waaronder ook de provincie, heeft
specifieke netwerken en contacten die kunnen worden ingezet voor sterkere ketensamenwerking en nieuwe afzetkanalen.
We raden de provincie aan een faciliterende rol nemen in de verkenning en ontwikkeling van deze brede samenwerking. De
netwerkdeelnemers binnen en buiten Gelderland juichen van harte toe om samen met de provincie een meer brede aanpak te
ontwikkelen. Dat vergroot de uitvoeringskracht en gezamenlijke impact.
In deze samenwerking zou de nadruk moeten liggen op samenwerking met marktpartijen, vergroten van afzet via retail en andere
organisaties en het ontwikkelen van sterke regionale verbindingen.
4. Verdieping en oplossingsgericht
Deelnemers vragen om meer praktijkgericht en concreter samen op te trekken, onder meer bij belemmeringen uit de praktijk. Zij
willen samenwerken om de lastige uitdagingen beet te pakken. De genoemde hardnekkige uitdagingen zijn bijvoorbeeld het
consumentenbewustzijn, prijsvorming en financiering, logistiek, ICT en de inzet van data. Er is opgeroepen om gevorderden, ook
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wel gelijkgestemden, te bundelen rond dergelijke thema’s, mogelijk ook in samenwerking met de Nationale Samenwerking Korte
Ketens.
We bevelen aan om:
de ontwikkeling van een landelijk Steunpunt te blijven ondersteunen voor analyse van belemmeringen en knelpunten in weten regelgeving en vooral ook voor oplossingen.
in de activiteiten een praktijkgerichte houding aan te nemen en met initiatiefnemers te blijven onderzoeken waar men exact
tegenaan loopt, welke mogelijkheden er wél zijn en het netwerk in te zetten om effectiever belemmeringen te tackelen.
hiertoe in te zetten op gezamenlijke (Gelderse) subsidieaanvragen, bijvoorbeeld bij het Europees Herstelfonds
5. Beleidsafstemming
Op verschillende niveaus is beleid in ontwikkeling op het gebied van korte voedselketens of gerelateerd daaraan. Zoals genoemd
vindt boven-provinciaal steeds meer afstemming plaats over beleid, wet- en regelgeving en andere activiteiten. We bevelen de
provincie aan om:
actief te blijven participeren in deze landelijke overlegtafels en daar provincie Gelderland te blijven profileren en zichtbaar te
maken
te sturen op meer (landelijke) aandacht voor korte voedselketens in beleid en wet- en regelgeving
sturen op efficiëntie, samenhang en samenwerking tussen de verschillende platforms en netwerken
ook bij beleidsafstemming te leren van behaalde successen in de praktijk en elders
bovenprovinciaal kennis en projecten uit te wisselen over lastige onderwerpen, zoals data en logistiek.
tegelijkertijd de aandacht en inzet vooral te richten op activiteiten binnen Gelderland zelf, omdat daar het meeste werk te
verrichten is en actieve partijen een versnelling willen inzetten.
6. Subsidies en Advies op Maat
Tot nu toe is veel bereikt met de inzet van POP3 subsidies. Met de regeling Professionalisering Korte Voorzieningsketens werden
Gelderse gemeenten en regionale initiatiefnemers gestimuleerd om binnen hun gemeente of regio een samenwerkingsverband
op te zetten, een voedsel coördinator aan te stellen, tot planvorming te komen en vervolgens ook uitvoering daaraan te geven.
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zorgde met advies-op-maat voor voorlichting over (provinciale) subsidies ten gunste van
korte keten samenwerking. De betreffende regeling is in 2019 door een trainee van de provincie Gelderland geëvalueerd op
effectiviteit. Er wordt nog één openstelling verwacht binnen het POP3 Plus programma en daarna is het de vraag of en op welke
manier POP3 ingezet kan worden ten gunste van Korte Voorzieningsketens. Naast POP3 zijn er verschillende andere mogelijke
vormen van financiering.
De vraag of subsidie zinvol is, is niet geheel aan ons om te beantwoorden. In elk geval zouden subsidies altijd de inhoudelijke
ambities moeten ondersteunen. Inhoud gaat voor.
We roepen op om de aandachtspunten uit deze rapportage zoveel mogelijk mee te nemen in de nieuwe invulling voor POP3. Hoe
kunnen deze middelen bijvoorbeeld bijdragen aan een sterkere verbinding en samenwerking tússen initiatieven in plaats van
versnippering helpen versterken?

b. Wat betekent dit voor het Gelders Kennisnetwerk Voedsel? Wat is op hoofdlijnen een zinvolle inzet van
(elementen van) het Gelders Kennisnetwerk Voedsel? Wat is niet meer nodig, wat juist wel?
We kunnen nog niet concreet conclusies trekken over het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zoals het momenteel functioneert. Dat
is afhankelijk van de uitwerking van een Gelderse samenwerking korte ketens. Afhankelijk van die uitkomsten is onze aanbeveling
is om
te streven naar een gezamenlijk actieprogramma en het huidige Gelders Kennisnetwerk Voedsel daarin te laten opgaan. We
adviseren het netwerk ondertussen te blijven handhaven en een soepele overgang te organiseren.
af te bakenen tot korte voedselketen, wellicht ook in de naam (in plaats van Gelders Kennisnetwerk Voedsel)
online communicatie over korte ketens te versterken (ook afhankelijk van de vernieuwde ketensamenwerking) zodat meer
inhoudelijke inspiratie en community building plaatsvindt, onder meer voor boeren die een omslag willen maken, en
tegelijkertijd ook meer te integreren in de provinciale Agrifood communicatie, met name communicatie over subsidies en
andere vormen van ondersteuning.

c. Welke aanbevelingen levert dat op aan provincie Gelderland over mogelijke aanpakken, mogelijke
samenwerking(svormen), afbakening, rolneming en eventuele volgende stappen?
Samenvattend, wij adviseren om
de activiteiten in het huidige netwerk af te bakenen naar korte ketens
het onderwerp korte voedselketens te onderbouwen en uit te dragen! Onder meer inbedden in de provinciale communicatie
en zichtbaar maken wat er gebeurt (zie pagina 18, advies 1)
de netwerkfunctie voorlopig aan te houden (zie pagina 19, advies 2)
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een kwartiermakersfase te faciliteren om samen met stakeholders een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. We adviseren
tijd te nemen voor coalitievorming en een neutrale onafhankelijke procesbegeleider (of – team) in te zetten die dit samen
oppakt mét partijen uit het bestaande Gelderse netwerk. Meerwaarde voor de Gelderse boer is hierbij voor de provincie een
belangrijk uitgangspunt, overeenkomend met de koersnotitie AgriFood.

Welk beeld tekent zich af? De mogelijke contouren van een toekomstige aanpak:

Gelders Actieprogramma Korte Keten
door ondernemers, coöperaties en andere collectieven, regio’s, gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties,
kennisinstellingen en relevante andere netwerken en programma’s
Ambities
“In 2025 levert meer dan 20% van Gelderse boeren via korte voedselketens”
“in 2030 is de totale consumptie uit de korte keten zo’n 20%”
“Korte voedselketens dragen bij aan natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen voor boeren, circulaire ketens,
biodiversiteit, mooi landschap, gezondheid, bewustwording over gezondheid, voedsel en leefomgeving”
Met onder meer
een platform voor ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling (bijvoorbeeld primair gefaciliteerd door provincie)
regionale aanpakken voor sterke en duurzame korte ketens (bijvoorbeeld in samenwerking met regio’s en coöperaties)
afspraken met grote ketenpartijen
inhoudelijke verdiepingsprojecten met koplopers (bijvoorbeeld gefinancierd met subsidies, bijvoorbeeld in
samenwerking met NSKK)
gezamenlijke promotie van Gelderse streekproducten
landelijke samenwerking en beleidsafstemming (provincies, LNV, TKK, NSKK)
o wegnemen belemmeringen, wet- en regelgeving
o beleid
communicatie ter inspiratie, delen goede voorbeelden en organiseren verbindingen
subsidies en andere vormen van ondersteuning (provincie, derden)
De uitvoering zou op verschillende manieren kunnen worden ingericht, met bijvoorbeeld
een provinciale kopgroep met stakeholders als stuurgroep of klankbordgroep
uitvoering door verschillende partijen (waaronder de provincie zelf)
eventuele ondersteuning op specifieke onderdelen
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring om de afspraken hierover vast te leggen
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Bijlage 1. – Resultaten online vragenlijsten
In deze bijlage beschrijven we de resultaten van de uitgevoerde online vragenlijsten.

1. Respondenten
Vijftig mensen vulden de online vragenlijst in. Bijgaande afbeelding geeft van deze respondenten weer wat hun rol in de
voedselketen is. Allen zijn actieve deelnemers of volgers van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel, velen al meerdere jaren en
anderen pas sinds kort.

2. Wat vind je waardevol aan het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zoals het is/was?
Respondenten vinden met name de kennisuitwisseling en ontmoeting waardevol. In deze open vraag benoemen zij daarnaast het
opdoen van inspiratie als grote meerwaarde, de informatie die zij er krijgen en de verbindingen die worden gelegd. Een selectie uit
de antwoorden:
Dat de partijen elkaar vinden en (mooie) initiatieven elkaar kunnen versterken. Ook inspiratie opdoen en innovatieve
voorbeelden te zien.
Dat er aandacht is voor Food.
Interessante webinars, goed om met elkaar in gesprek te komen en blijven.
Het informeert, het brengt praktijk en beleid bij elkaar, het enthousiasmeert door de mooie succesvolle voorbeelden te geven,
het betrekt de Provincie, gemeenten en de ondernemers bij het onderwerp korte ketens en natuur inclusieve landbouw.
Korte lijntjes en elkaar makkelijk kunnen vinden.
Goede bron van informatie over voorbije, actuele en aankomende initiatieven en beleidsaanzetten bij de provinciale overheid.
Inspirerend, je staat niet alleen aan de lat, gelijkgestemden ontmoeten.
Mijn indruk is dat er veel werk verzet wordt, initiatief wordt genomen, onderzoekende houding.
Ik ken het daarvoor nog te kort, maar ben al wel met heel veel mensen in contact gekomen die me op verschillende manieren
hebben kunnen helpen. Netwerk is dus heel waardevol.
Ontmoeting; horen wat er uitgeprobeerd wordt en hoe dat loopt (succes/faal).
Dat de korte ketens steeds meer van de grond komen door de POP 3 subsidies te promoten en te realiseren.
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel heeft meerwaarde en heeft dit de afgelopen jaren goed laten zien. Ik zou het zonde vinden
wanneer het GKV zou worden stopgezet.

3. Wat vind jij minpunten aan het Gelders Kennisnetwerk Voedsel zoals het is/was?
De online vragenlijst was niet ontwikkeld als een evaluatie. Toch vroegen we uiteraard naar minpunten en eventuele verbetertips,
om van te leren in de zoektocht naar effectieve vervolgstappen. De genoemde minpunten zijn heel divers, en weerspiegelt de
diversiteit van het netwerk. Een belangrijk terugkerend minpunt gaat over de breedte van de onderwerpen versus het gemis aan
verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het concreter verder werken aan verdienmodellen. De tweede terugkerende
opmerking betreft de invloed van het bedrijfsleven. De samenwerking met initiatieven en bedrijven mag volgens respondenten
sterker en de onderwerpen en aanpak meer business gericht.
Een selectie uit de antwoorden:
Weinig systematische analyse van succesfactoren en knelpunten.
Moeilijk vindbaar waar de initiatieven zich bevinden.
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Ik denk dat de communicatie-uitstraling sterker mag. Een fris logo doet bijv. veel voor de uitstraling. En laat de kers die ik veel
zie er vooral in terugkomen.
Te weinig diepgang over distributieketen.
Misschien moet de invloed van het bedrijfsleven wat groter zijn in dit netwerk.
Ivm covid vond de laatste 1,5 jaar wel heel veel online plaats. Logisch, maar een real live bijeenkomst op termijn is ook welkom.
Langzaam proces, daadwerkelijk verdienmodellen waar veel verschillende ondernemers bij aan kunnen sluiten mist nog.
Scala aan onderwerpen is zó breed, dat niet alles interessant is.
Consument niet in beeld. Toch essentieel voor continuïteit in de afname van lokaal voedsel.

4. Als het Gelders Kennisnetwerk Voedsel in deze vorm doorgaat, dan zou mijn wens
of advies zijn:
In de online vragenlijst is open gelaten óf er een Gelders Kennisnetwerk Voedsel blijft en hoe een eventueel vervolg er uit ziet. Dat
is namelijk onderwerp van de zoektocht. Deze open vraag levert uiteenlopende oproepen en suggesties. De rode draad is dat
respondenten oproepen om
netwerkfunctie te behouden
meer inhoudelijke diepgang en inspelen op verschil tussen ‘gevorderden’ en nieuwkomers
verbindingen en onderlinge samenwerking te versterken en krachten meer te bundelen
integraliteit en inbedding met andere opgaven, programma’s en provincies te versterken
expliciet onderscheid te maken tussen de provinciale rol als subsidieverstrekker enerzijds en als gelijkwaardige partner in
het transitieproces.
Een selectie uit de antwoorden:
Actief blijven verbinden door netwerken te ontsluiten.
Zorg dat niet overal het wiel wordt uitgevonden.
Uitwisseling van ervaringen tussen projecten, wat kunnen we van elkaar leren?
Meer diepgang. Kijken hoe we de uitdagingen van morgen nog beter samen kunnen aanpakken.
Betere afstemming en krachten bundelen i.p.v. losse concurrerende projecten naast elkaar. Bijvoorbeeld minder op zichzelf
staande presentaties en meer met elkaar van gedachten wisselen over wat werkt en hoe er kan worden samengewerkt.
Kennisdelen als gelijkwaardige partners wat meer scheiden van subsidiehulp of advies.
De inzet van de provincie blijven verduidelijken, successen laten zien, nieuwe kansen aangeven, oplossingsgericht werken.
Als provincie integraal food beleid uitvoeren, dat resulteert in sociale, klimaat en economische impact voor de gemeenschap.
Initiatieven/projecten bevinden zich in meerdere fases. Je hebt een kopgroep en een groep die net was begonnen. Hoe kun je
verder komen in de fase waar het project zit?
Maak strategisch document over voor- en nadelen van diverse distributiesystemen.
Transitie naar participerende ketenpartijen als dragers van het netwerk
Meer coördinatie en samenwerking met gemeenten. Probeer gemeente er bij te betrekken om ze een activerende rol te geven.
Actief ondersteuning bieden in tijd en uren om financiën / subsidies aan te boren. Nu kost het aanvragen van startup subsidies
onevenredig veel tijd of expertise.
Ondersteuning van lokale voedsel(distributie)netwerken. En meer Oost NL met o.a. coaching / vouchers naar voren schuiven.
Ik denk dat het nu tijd wordt om ook de inwoners van Gelderland bewust te maken van korte ketens, biodiversiteit,
duurzaamheid en eerlijke prijzen. We zijn nog lang niet bij de consumenten binnen.
Blijf dicht bij de no-nonsense praktijk, met boerenverstand en -gevoel.
Houd vol!
Weer live bijeenkomst organiseren zodat het kan. Elkaar live zien en spreken heeft zo z'n meerwaarde.
Behoud de website en nieuwsbrief. Initiatievenpagina vind ik erg leuk en interessant, dat is concrete boeiende informatie.
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5. Wat vind jij een mooi voorbeeld(en) van Gelderse korte voedselketens?
Weergave van de antwoorden:
Aardigh, biologische groentetuin in Zwiep
Bakker Joris
Boerderij Veld & Beek
Boerderijwinkels
Boerenhart
Burgerboerderij de Patrijs
Burgerboerderijen
Buurtmoestuinen zoals De Vlindertuin
CSA Netwerk
De Goed Gevulde
De Groene Rijders, Arnhem: spelen in op de uitdagingen
binnenstad distributie.
De Velhorst in Lochem
Doornik Natuurakkers
Eten uit eigen streek / groentenpakket de Horsterhof
Fruitmotor: mooi hoe 'restproducten' worden gered en in
de streek blijven. Ook de hele keten daaraan verbonden
wordt meegenomen.
Gelders Kennisnetwerk Voedsel: heeft beweging opgezet.
De afgelopen jaren zijn daardoor mooie initiatieven
ontstaan.
(H)eerlijk Lingezegen: producenten werken samen met
o.a. lokale overheden aan (de promotie van) mooie lokale
streekproducten.
Herenboeren
Hoeve Klein Mariendaal
Kemper Kip
Koopstalletjes en melktaps
Korte keten Epe Heerde Voorst
Landwinkel
Lekker lokaal: omdat het om duurzaam voedsel gaat.

-

-

-

Lekker Lupine
Liemers Trots: de voedselorganisatie van de Liemers.
Aantrekkelijk podium voor de 'streekgenoten'.
Masterclass Achterhoek Food; deelname heel waardevol
Naoberkrat
Oregional
Pantry
Project Streek Deventer: omdat het een
samenwerkingsverband is van producenten met
supermarkten
Puur Achterhoeks Brood
Puur Betuws - breed van opzet met de hele keten;
ondernemers/aanbod - afnemers - betrokken gemeenten educatie – biodiversiteit
Restaurants met groene sterren als de Nieuwe Winkel en
Restaurant van Björn Massop
Smaakpark Ede
Stadslandbouw Mooieweg
Steven Koster; Puurland
Streekboxen
StreekWaar: vereniging van producenten die zelf tot
duurzaamheidscriteria zijn gekomen
Uit Veluwe
ValleiVarken, omdat het BLK 1 ster is en voor 3 bedrijven
afzet regelt naar supermarkt. Bijzonder initiatief!
Van Onze Grond
Veluwe, samenwerking korte ketens, waarbij het
landschapsaspect in het product is betrokken.
Zorgboerderij ’t Paradijs
Zuivelboerderij IJsseloord

6. Korte voedselketens zijn natuurlijk geen doel op zich. Ze dragen voor mij bij
aan:
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7. Stellingen
Voor mij is het fijn om in Gelderland een netwerk / brede
samenwerking te houden (in welke vorm dan ook) dat zich focust
op korte voedselketens.

Er zijn inmiddels genoeg netwerken, programma's en
ondersteuning over korte en duurzame voedselketens, voor mij is
het Gelders Kennisnetwerk Voedsel (in welke vorm dan ook) niet
meer nodig.

Indien het Gelders Kennisnetwerk Voedsel blijft, dan wel anders
qua aanpak, initiatiefnemers, focus en/of samenwerkingsvorm.

Ik zou het goed vinden om in Gelderland in een brede coalitie - van
bijvoorbeeld ondernemers en overheden samen - verder te werken
aan korte en duurzame voedselketens.

Ik vind de focus op korte voedselketens achterhaald en niet meer
nodig.

De focus op korte voedselketens blijft nodig, want het draagt bij
aan vele (eerder genoemde) doelen en er is nog verdere
doorontwikkeling en verdere verduurzaming nodig in Gelderland.

Het is niet meer de rol van provincie Gelderland om hierin een
actieve rol te spelen, dat moet de markt gaan doen.

Het is nodig dat Provincie Gelderland nog altijd een actieve rol
speelt qua korte en duurzame voedselketens, maar het is nu tijd
voor een brede aanpak samen met bijvoorbeeld marktpartijen,
gemeenten en/of andere organisaties.

Provincie Gelderland zou prima de huidige rol kunnen
voortzetten, met bijvoorbeeld de voortzetting van het Gelders
Kennisnetwerk Voedsel
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8. Wat zijn voor jou de volgende stappen in Gelderland als het gaat om korte
duurzame voedselketens?
Respondenten is gevraagd wat voor hen volgende stappen zijn op het gebied van korte ketens en welke eventuele ideeën en
meegevers zij daarbij hebben. Deze open vraag levert uiteenlopende oproepen en suggesties. De geclusterde antwoorden zijn:
Algemeen
Korte ketens suggereren kleinschaligheid, maar een grootschalige aanpak is nodig om vooruitgang te boeken.
Met name de veelheid aan samenwerkingsverbanden valt op. De korte keten aanpak tot nu toe heeft veel opgeleverd.
Veel hiervan is nog op projectniveau, maar volhoudbaar en exploitabel zijn nogal wat initiatieven niet.
Korte ketens ontwikkelen zich in laag tempo. Om een echte bijdrage te kunnen leveren is een brede aanpak nodig in regio,
provincie en ook nationaal. Juist in tijden van transitie is een sturende rol van de overheid nodig.
Duurzaam; circulair, natuurinclusief, biodiversiteit en bodem
Niet alleen korte ketens, maar ook duurzaam svp! Ik ben blij dat het woord 'duurzaam' nu ook af en toe wordt genoemd. Met
korte ketens in een gangbaar productiemodel redden we het niet.
Focus op bodem en biodiversiteit. Aandacht voor circulariteit.
Verbinden aan Natuurinclusieve Landbouw, koppeling leggen met Actieplan NIL
De transitie naar landbouw met respect voor bodem en biodiversiteit is het terrein waar steun van de provincie echt verschil kan
maken, zeker in samenhang. Geen vrijblijvendheid in het vooropzetten van duurzamere aanpak.
Ondersteuning blijft nodig in het proces om tot een verandering te komen in de lokale voedselketens (transitie).
Onderzoek doen naar de link tussen korte ketens en duurzaamheid.
Consument / inwoner
De consumentenkant blijft achter, dus daarop inzetten. We zijn nog lang niet bij de consumenten binnen. Meer zichtbaarheid
naar burger/inwoner/consument nodig. Deels gebeurt dat door initiatieven zelf. Behoefte aan heldere provinciale ‘voorkant’:
Gelderland levert je mooie streekproducten!
Doorsnee consument komt er niet mee in aanraking. Misschien iets bedenken waardoor lokale producten op weekmarkten
kunnen worden aangeboden? (reguliere weekmarkt, niet de biologische of streekmarkt). Deals sluiten met de HEMA, waardoor
er lokale producten in de restaurants komen. Supermarkt-inkopers beïnvloeden zodat zij ook meer lokaal gaan inkopen (PLUS is
mooi voorbeeld).
Daar hoort een betaalbare prijs bij, ook voor mensen met een kleine beurs. Daarvoor zijn denk ik ook andere - landelijke maatregelen nodig, meer dan wat alleen de provincie kan doen.
Aandacht voor bewustwording bij de consument. Als de vraag naar streekproducten toeneemt is dat goed voor alle partijen in de
korte keten.
Burger / afnemer meer betrekken en verantwoordelijkheid laten nemen
Rol voor overheden
De landelijke, provinciale en gemeentelijke aanpak lijkt nog weinig op elkaar aan te sluiten.
Sommige problemen kan de markt niet oplossen zoals de regie op landgebruik en het ondersteunen van de transitie.
Gewenst om vanuit de regio / provincie meer voeding te geven aan het Rijk; er zijn niet alleen maatregelen nodig qua landbouwen natuurbeleid, maar ook qua economie, gezondheid en bijvoorbeeld onderwijs.
Maak het makkelijker aan de 'randvoorwaardelijke' kant
Samenwerking over de provinciale grenzen versterken.
Focus op ondersteuning bij de grote bottlenecks die uit onderzoek naar voren zijn gekomen
De samenwerking met gemeenten is m.i. urgent. Iedere gemeente zou een lokaal voedselbeleid moeten hebben. Meer inzetten
op een voedselagenda en voedselbeleid binnen gemeenten.
Samenwerking en samenhang versterken
Versnippering voorkomen. Verbinding initiatieven, gebieden en thema's. Ook zorgen dat er niet te veel ketens komen.
Delen van goede voorbeelden; voorbeelden van de voorlopers toepassen op de groep volgers.
Professionalisering van onderlinge relaties, meer afstemmen en samenwerken. Van concurrentie tussen projecten/initiatieven
naar elkaar versterken.
Aanjagen, faciliteren en verbinden, ja met marktpartijen en regionale partijen, er is nog veel te doen. Het is nodig dat er
organisatie blijft, de meeste ondernemers zijn druk met hun eigen bedrijf. En hebben weinig tijd de kontakten te onderhouden.
Ik zou graag een actieplan Korte Keten Gelderland met stakeholders opzetten.
Er blijft behoefte aan een Gelders netwerk dat vinger aan de pols houdt wat betreft ontwikkelingen in kennis en praktijk. Delen
en netwerken blijft van belang, ook voor nieuwkomers.
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Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel heeft meerwaarde en heeft dit de afgelopen jaren goed laten zien. Ik zou het zonde vinden
wanneer het GKV zou worden stopgezet.
Ik denk dat we inmiddels veel weten en de marktpartijen elkaar kennen, maar dat steun vanuit overheid nog wel hard nodig is
om een boterham te verdienen met deze nieuwe business (meerwaarde economie, sociaal en milieu) en dat de rol vd provincie
met name kan zitten in dingen die echt nodig zijn en business mogelijk maken(zie ook Aanbevelingen Strength2Food ea EU
programma’s door als Overheid in te zetten op procurement : (oa prijs betaalbaar houden) , faciliteren van promotie van korte
ketens en producenten , marketing kennis, technologische kennis en kennis op digitalisering faciliteren (dit zijn belangrijke
barrières ) of door actief initiatieven te begeleiden in het aanvragen voor geld voor innovatieve concepten.
Ik heb het idee dat bepaalde delen van Gelderland wat achterblijven, hier moet aandacht voor zijn.
Uitbreiden netwerk en meer samen optrekken met bijvoorbeeld LTO
Meer verbinding met natuurinclusieve Landbouw

Lokaal / regio
Meer samenwerkingsverbanden in de regio creëren, ook meer samenwerking met omliggende gemeenten. Hoewel er al wel
sprake van samenwerking tussen gemeenten is, kan dit nog beter. In elke gemeente samenwerkingsverband tussen regionale
producenten en supermarkten, met actieve betrokkenheid van de gemeente
In de regio’s is de rol van zo’n netwerk kleiner, zeker als daar een goede voedselorganisatie actief is. De markt dient het over te
nemen. Probeer in te zetten op een verschuiving van toch wel sterkte overheidsbemoeienis naar meer marktgedreven en slechts
hier en daar wat overheidssteun als opstapje om projecten in gang te krijgen.
De ambitie zou moeten zijn om overal rond steden en in regio’s goed georganiseerde distributieketens te hebben.
Juist de overkoepelende rol die de provincie speelt is belangrijk. De focus op gemeenteniveau is te laag; productie en afzet
houden zich niet aan gemeentegrenzen.
Regionale afzet en vraag meer op elkaar afstemmen, om in te spelen op de stijgende behoefte aan lokaal geproduceerd voedsel.
Hierbij ook koppelingen aan grond: eigen percelen provincie voor duurzame productie benutten, actief aankopen/ruilen. Bij
nieuwbouwwijken meteen een aantal hectares reserveren voor lokale productie
Innovatieve logistiek (ondergronds via een rail, via auto's die toch al rijden, straat/wijk-afleverpunten
"Projecten helpen versterken: Vanuit Lekker Lupine voorbeeld zijn voor anderen, door voorbeeld en inspiratie rol zorgen we
tegelijkertijd voor meer business, sociale en environmental impact in de korte keten. Door initiatieven als die van ons financieel
te steunen, maak je een niet alleen heel direct een korte keten initiatief sterker, maar laat je ook zien dat het kan en door mensen
in de praktijk samen te brengen, versnel je innovatie.
experimenteer ruimte voor ondernemers, verdienmodellen!
Markt
De landbouw en daarmee korte ketens veel meer gaan organiseren vanuit de marktvraag naar voedsel.
Meer ondernemerschap en afzetgericht
Onderbouwing duurzamere prestaties.
Horeca en recreatieondernemers meer stimuleren / belonen te werken met lokale / regionale producten. Dit werkt tevens door
naar de consument/recreant. bv via gastheerschap van het landschap ook aandacht voor lokaal voedsel).
Zoals gezegd professionalisering van de samenwerking, langzaam uitfaseren van de provincie, WUR e.d. Cross selling tussen kk
en gemeenschappelijke r&d agenda
Laat de markt haar werk zelf doen. Doet ze dat niet, dan is elke euro overheidsgeld zinloos.
Supermarkten
o opschalen, verduurzamen, professionaliseren, en ook meer de supermarkt in. Dat vraagt iets van bv contracten zuivel,
dus andere ketenspelers
o Aansluiting bij een landelijke (supermarkt)keten
o Een grotere push op de retail. Partijen helpen om bij de grote jongens binnen te komen, to bijvoorbeeld beschikbaar
stellen van zelf in te richten schap ruimte bij enkele winkels, en beschikbaar stellen van marketeers met stagiaires die
die schappen gaan promoten. Pic Nic heeft bijvoorbeeld al lokale distributie centra, end e app moet makkelijk geschikt
gemaakt kunnen worden. Nu kan je al aan klikken "van hollandse bodem", maar dat moet naar "binnen een straal van
30 KM (hemelsbreed). liefst zoals bij marktplaats dat je als consument een radius kan zetten. Alle PicNic producten
kan de gemiddelde straal uitgerekend worden op basis van de 3 hoofd ingrediënten en de plaats van productie.
hartstikke innovatief, leuk, en nuttig. Ook kan zo'n app ook meteen door linken naar de boerderij van productie.
Zolang de keten de info aan levert, is het een kwestie van willen implementeren, en ik denk dat de provincie daar wel
een stimulans kan geven. In fysieke winkels gaat het vergelijkbaar
o Nog meer samen met grote marktpartijen zien te komen tot cluster wat volgens mij ook Sjaak van de Tak van lt
o De grote stap naar opschaling richting retail, horeca, toerisme moet nog verder gezet worden. Het moet niet op een
kleinschalig nivo blijven
Producenten stimuleren
o Meer producenten stimuleren ook lokaal af te zetten.
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focus op meer productie in korte keten.
na gaan of er genoeg constante aanbod is
product innovatie en marketing
Vraag/ aanbod Gelderland specifieker in beeld dan onderzoek WEcR dat pas werd gepresenteerd. Hoeveel boerenkaas
kan Gelderland aan? Waar zijn hiaten?
Doorontwikkeling van bestaande concepten. Kijken hoe dit schaalbaar is om zo meer boeren uit de regio te betrekken.
Supermarkten in de regio koppelen. Nadenken over het jaarrond voorzien van regio producten voor consumenten
Ruimte voor circulair, verwerkingslocaties die voldoen aan regelgeving (te huren), logistieke pool, gebruik design-doing aanpak
om te experimenteren met prototypes (van diensten en producten),

Criteria
Ik zou graag willen dat streekproducten ook echte streekproducten zijn. Criteria zijn nodig.
beleidsmatige verankering en bescherming streekproducten
Landschap
Ik hecht met name aan de koppeling tussen (streekeigen) kwaliteitsproducten en (streekeigen) kwaliteitslandschap."
Financiering
regel betere toegang tot financiering (geen subsidie) om professionalisering te faciliteren (innovatiefonds korte ketens
Financieringsvraag. Nu gaat het vaak over prijs. Maar dat is helemaal niet eerlijk. De korte keten moet nu op prijs concurreren
met een waanzinnig complexe en door en door uitontwikkelde lange keten. Te snel is subsidie staatssteun, terwijl zo'n korte
keten op de marge van een appeltje een complete voedseltransitie mag dragen. Hoe krijg je klanten vanuit een ander belang
gedreven aan boord en hoe kun je de diensten van het korte keten initiatief beter en langere termijn ondersteunen? Want dat
initiatief lost voor de maatschappij heel veel problemen in een keer op.
Het waarderen in euro's van ecosysteemdiensten als CO2 opslag, biodiversiteitsherstel, waterberging, bodenvorming,
stikstofbinding en leefbaarheid is de noodzakelijke slag die gemaakt moet worden om kleinschalige landbouw rendabel te
maken (ofwel: concurrerend met reguliere landbouw) waardoor korte ketens vanzelf meer bestaansrecht krijgen.
Monitoren
monitoren van de voortgang van de ontwikkeling van korte duurzame voedselketens, van de kant van de producenten en van de
kant van de consumenten

9. In het Gelders Kennisnetwerk Voedsel ligt de focus inmiddels op korte duurzame
voedselketens. De provincie werkt natuurlijk op het gebied van voedsel ook aan
andere onderwerpen. Zijn er gerelateerde onderwerpen die je wilt benoemen en
waar je ook meer aandacht voor of meer samenwerking op verwacht?
Weergave van de antwoorden:
Natuurinclusieve landbouw
Duurzame landbouw
Biodiversiteit
Bodem
Circulaire economie, grondstoffen
Biologische landbouw (25%, F2F)
Voedselverspilling
Eiwittransitie
Gezondheid
Stadslandbouw
Water (vernatting en verdroging)
Landschap
Vrijetijdseconomie
Cultuurhistorisch erfgoed/landschap
Sociale samenhang en participatie
Vermarkting

-

Toerisme
Agroforestry
Multifunctionele landbouw
Zorg
Onderwijs
Natuur(beheer)
Klimaatadaptatie
Extensivering veehouderij
Stikstof
Bewustwording
Voedselomgeving
Kleine kernen en leefbaarheid
Permacultuur
Sociaal economische inbedding van voedsel
Bossenstrategie
Relatie platteland - stad
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10. Welke netwerken, projecten, organisaties, programma's zijn relevant om meer
verbinding mee te organiseren?
Weergave van de antwoorden:
Actieplan Natuurinclusieve Landbouw
Programma Biodiversiteit
Programma Circulaire Economie
Programma Klimaatadaptatie
Gemeenten
‘Gelderland levert je mooie streekproducten’.
Toeristische marketingorganisaties
Recreatie & toerisme (RBT)
Klompenpaden
Vrije tijdseconomie en cultuurhistorisch erfgoed
Gebiedsopgaven
Regio deals
De Nieuwe Boerenfamilie
Voedsel Anders
Toekomstboeren
Vereniging StreekWaar
Eerlijk Eten Uit de Streek
Transitiecoalitie Voedsel
Stadslandbouw Nederland
Staatsbosbeheer
Waterschappen
Water-gerelateerde projecten
LTO / boerenbelangenorganisaties
Banken/financiers

-

Koks
Zorginstellingen
Supermarkten
Zakelijke afnemers
Catering
Aanbieders van lokale voedselverwerkingscapaciteit
Detailhandel en bijbehorende brancheorganisaties
Burgerbewegingen, coöperaties en/of stichtingen.
Natuur en Milieu Gelderland
Onderwijsinstellingen (WUR, RU, hbo, mbo, etcetera)
NGO's, groene binnenstad organisaties
KvK challenges of startup-in-residence
Agro Innovatie Coöperatie Lochem
De Groene Metropoolregio
Taskforce Korte Ketens
Food Inspiration netwerk
Foodvalley NL
Eiwitboeren van Nederland
Voedselbossen netwerk Oost Nederland
POP3 projecten
Pantry
NEON netwerk
Stichting Het Eetschap
CIRCLES

11. Wil je verder nog iets kwijt of meegeven?
-

-

-

-

Het is tijd voor een actieve krachtige aanpak. Meer koppeling, meer structuur, minder overleg, meer doen.
Begin met kleine groepen formatiegesprekken
Zet via hogescholen studenten in voor het netwerk. En maak het vinden van stagiairs eenvoudig, zodat kennis wordt
doorgegeven.
Maak Gelderland trots op haar landschap en prachtige duurzame lokaal geproduceerde producten! Dus in alle geledingen,
consumenten, producenten, gemeenten, provincie, alle bestuurders en ambtenaren, (grote) bedrijven etc.
Erg goed dat er dit soort evaluaties worden gehouden! Prachtig uitgebreide enquête. Ik hoop dat jullie hiermee goede inzichten
ophalen!
Het kennisnetwerk is een goede manier geweest. Top dat dit is gedaan met veel enthousiasme. Voortzetten in een vernieuwd
jasje.
GKV is een mooi en zinvol netwerk, met zeker meerwaarde. Een voortzetting hiervan (welke vorm dan ook) is op z'n plek!
Als het weer kan, graag live bijeenkomsten rond thema's en 'fieldtrips' in de regio. Dus kennisdeling en ervaringsuitwisseling dmv
excursies in de regio.
Regionale themabijeenkomsten, zoals verdroging in de Achterhoek en de relatie met duurzaam boeren en korte ketens.
Meer gebruik maken van social media en korte filmpjes maken van voorbeelden.
Ik vind het echt goed dat de Provincie inzet op de verduurzaming van de landbouw. Er moet immers nog veel gebeuren om de
landbouwgrond weer gezond te krijgen, de stikstof uitstoot te verminderen en het regionaal geproduceerde voedsel op de
regionale markt te krijgen.
De opgave is natuurlijk complex. Kunst is om als overheid zeker niet los te laten, de korte keten heeft alle steun nodig (zie
Smartchain ea nieuwe EU programmas die dat onderschrijven) maar door geld alleen in netwerken kennis te stoppen, dat kan
prima via andere partijen zodat je als overheid op andere zaken zoals genoemd kan investeren.
Mooi hoe de aanpak korte ketens tot nu toe heeft gewerkt. Ik noem Streekwaar als voorbeeld; met POP3 geld en inzet van lokale
overheid zijn marktpartijen gefaciliteerd om tot een vereniging te komen, zonder hen te belasten met alle subsidieregels en
administratie.
Houd vol. Er is nu een goed begin gemaakt. De maatschappelijke tendens, met 'dank aan' corona en haar lockdowns, keert zich
ten goede van korte ketens: burgers zijn een beetje teruggeworpen en zijn gaan nadenken over hun bestedings-, voedings-,
tijdbestedings- en gezondheidspatronen.

31

-

https://www.analysenederland.nl/article/samen-werken-aan-een-korte-duurzame-voedselketen.html
Ik zou wel een plek willen hebben voor ideeën, een aanspreek punt. voor alles wat nu niet op plopt...
Provincie is goed bezig
Laten we samen optrekken om de boer een perspectief te geven, en (h)eerlijk voedsel voor de consument.
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Bijlage 2 – Voorbeelden elders
In bijlage 2 hebben we diverse inspirerende projecten en samenwerkingen in beeld gebracht. Doel is te onderzoeken welke
elementen, samenwerkingsvormen of andere ideeën voor Gelderland van nut kunnen zijn.

1. Voedselfamilies Zuid-Holland
Dit is een open netwerk voor voedselinnovatie in Zuid-Holland. Samen zoeken deelnemers naar innovatieve oplossingen voor een
duurzame voedselketen.
Voor wie? Iedereen die zich hard wil maken voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten kan deelnemen.

Ambitie / doel
Gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen
Elkaar inspireren en helpen om een duurzame, gezonde en betaalbare voedselketen te realiseren.
De provincie wil via dergelijke netwerken en proeftuinen koplopers in de landbouw- en voedselketen helpen nieuwe perspectieven
en initiatieven te ontwikkelen.
Inhoudelijke scope

Hele voedselketen, 4 thema’s:
Regionaal Voedselsysteem
MegaMakers = duurzame grondstoffen, lagere milieubelasting productie
Polderen 3.0/Waterpark = nieuwe toekomst veenpolders ivm CO2 en bodemdaling
Voedsel en circulariteit (kringlooplandbouw, mestsystemen, etc)
Aanpak
Netwerk
Focus op 4 thema’s
Proeftuinen (projecten)
Communicatie / voorbeelden uitdragen
Samenwerkingsvorm
Stichting: In 2018 zijn de netwerk ondersteunende activiteiten zoals de programmering en het community management
ondergebracht in de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. De stichting heeft als doelstelling om de komende jaren
projecten met andere partners en financiers te gaan opzetten. De dagelijkse leiding van de stichting ligt bij kwartiermaker
Patrick Kaashoek en community manager Rachelle Eerhart. Zij verbinden, organiseren en communiceren binnen het netwerk
van de Voedselfamilies.
Bestuur: Drees Peter van den Bosch, Ted Duijvestijn en Jan Willem van der Schans.
Programmaraad
Financiering
De Zuid-Hollandse Voedselfamilies worden op dit moment gefinancierd door provincie Zuid-Holland, door de Innovatie Agenda
Duurzame Landbouw. De stichting heeft als doelstelling om de komende jaren ook projecten met andere partners en financiers te
gaan opzetten.
Activiteiten en producten, o.a.
Voedselfamilies Academy met masterclasses en individuele coaching
Factsheet met Regionaal Voedselsysteem
Netwerkbijeenkomsten / bezoeken
Verdiepende sessies
Onderzoeken
Podcast
Forum op Facebook als online ontmoetingsplek

Meer info: www.voedselfamilies.nl

2. Actieplan Natuurinclusieve Landbouw
Het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw (NIL) is een samenwerking van meer dan 20 Gelderse partijen aan natuurinclusieve
kringlooplandbouw.
Voor wie?
Het Actieplan was een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek,
Coöperatief, Agrarisch Natuur Collectief Veluwe en LTO Noord en opgesteld in samenwerking met Coöperatieve Agrarische
Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland, Gelders Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap & Kasteelen, IVN
Gelderland, Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
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Inmiddels zijn de ambities onderschreven door meer dan 20 partijen. De manifestpartners voelen zich gezamenlijk
verantwoordelijk voor de doelen en committeren zich met bij hen passende rollen.
Ambitie / doel
Samen werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw.
Toekomstperspectief bieden voor de landbouw
Werken aan een circulaire landbouw waar bovendien ruimte is voor meer natuur en biodiversiteit.
Alle landbouwbedrijven in Gelderland met grond verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken.
Lees de concrete ambities in het actieplan
Inhoudelijke scope
Natuurinclusieve landbouw
Aanpak
Platform, o.a. om te leren van bestaande initiatieven
Nieuwe initiatieven faciliteren
‘Boeren en burgers’ met elkaar in gesprek brengen
Activiteiten om randvoorwaarden te creëren: de succesfactoren.
Stimulerende aanpak voor koplopers
Aansluiten bij bestaande initiatieven
Verschillende projecten en programmalijnen, uitgevoerd door diverse partijen
Samenwerkingsvorm
Bestuurlijk overleg: manifestpartners
Programma met programmaleider, programmateam, kernteam
Programma zorgt voor draagvlak/stimuleren + programmeren/monitoren/leren + doen (in projecten)
Projecten en initiatieven
Ontmoeting via een laagdrempelig platform
Financiering
Manifestpartners zetten zich actief in vanuit hun rol (bijdrage in uren)
Provincie: financiële ondersteuning projecten
Uit het Actieplan zijn 22 projecten voortgekomen, die de 20 partners samen uitvoeren en die grotendeels gefinancierd worden
door provincie Gelderland.
Concrete uitvoering en activiteiten
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/
Meer info
Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

3. Vereniging Green Protein Alliance
Vereniging van bedrijven en organisaties met als missie het stimuleren van plantaardige eiwitconsumptie in Nederland, met als
doel het herstellen van de eiwitbalans naar 50/50 (dierlijk/plantaardig) in 2025.
Voor wie?
In 2017 opgericht, initiatief is voortgekomen uit de transitietafel Duurzame Eiwitten van het programma Duurzaam Door. De
vereniging heeft (per 1.7.2021) 24 leden en 19 partners. Leden zijn bedrijven die plantaardige producten produceren (denk aan:
Alpro (plantaardige zuivel); Schouten Europe, Nestle (Garden Gourmet), Vivera, Unilever (De Vegetarische Slager), LIVEKINDLY
Collective en meer (vleesvervangers), Bonduelle, Hak, Boon (peulvruchten); The Dutch Weed Burger, Olijck, Sofine (producten
met zeewier); GRO, Botanic Bites (paddenstoelen); Johnny Cashew (noten) en/of verkopen (Albert Heijn, Marley Spoon) of
diensten verlenen aan bedrijven in de plantaardige sector (denk aan banken, investeerders). Leden betalen contributie. Partners
zijn organisaties die dezelfde missie nastreven en hun netwerk en kennis ter beschikking stellen. Partners betalen geen
contributie, maar leveren indien relevant een projectbijdrage. Denk aan: overheden (provincies, gemeenten), NGO’s
(voedingscentrum, natuur&milieu, transitie coalitie voedsel, e.m.), kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, DRIFT e.m.),
monitoring (IRI).
Ambitie / doel
Het stimuleren van plantaardige eiwitconsumptie in Nederland, met als doel het herstellen van de eiwitbalans naar 50/50
(dierlijk/plantaardig) in 2025.
Inhoudelijke scope
Plantaardige eiwitten (peulvruchten, noten, zeewier, paddenstoelen en vlees-, vis-, zuivelvervangers op basis daarvan)
Aanpak
Vraagconfrontatie: consumenten handelingsperspectief bieden via consumentenplatform zokanhetook.nu, evenementen
zoals de Huishoudbeurs, 50+ beurs, Margriet Winter Fair (proeven en gedragsinzichten per doelgroep verkrijgen)
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Kennisuitwisseling: delen van kennis met betrokken leden en partners van de GPA (middels GPA-cafés, bijeenkomsten met
actueel relevant thema voor ondernemers) en relevante partijen voor de GPA (zoals nationale overheid en bijdrage aan
Nationale Eiwitstrategie)
Educatie: leden van de vereniging ondersteunen met grote regelmaat (minimaal 20x jaar) Hogescholen en studenten die zich
bezighouden met het thema Eiwittransitie. Bijvoorbeeld via gastcolleges (bv Minor Plantwaardige Toekomst HAS Den
Bosch), participatie in het PPS project van de Universiteit Utrecht, expertinterviews of ondersteuning richting stageplaatsen.
Experiment: pilots in de praktijk om inzichten op te doen t.b.v. het versnellen van de eiwittransitie (zoals retailpilots in Regio
Foodvalley, provincie Flevoland en gebiedsgerichte pilot voedselomgeving in Altena)
Samenwerkingsvorm
Vereniging met leden en partners
Bestuur: bestaande uit vertegenwoordigers van leden en partners, op basis van een vrijwillige bijdrage.
Verenigingsbureau: geeft uitvoering aan de activiteiten van de vereniging en legt verantwoording af aan het bestuur en de
ALV. Uitvoerders worden vergoed voor hun werkzaamheden.
Algemene Leden Vergadering: besluit over jaarplan en bijbehorende begroting per jaar. Leden hebben stemrecht tijdens de
ALV, partners hebben een adviserende rol.
Financiering
Contributie inkomsten: jaarlijks wordt in de ALV de hoogte van de contributie vastgesteld, contributie is gebaseerd op
gerealiseerde omzet in de relevante plantaardige categorie.
Subsidies
Activiteiten en producten, o.a.:
www.greenproteinalliance.nl (B2B)
www.zokanhetook.nu (B2C)

4. Strategisch Plan + Platform Korte Keten Vlaanderen
Sinds 12 oktober 2011 is het korte ketenbeleid in Vlaanderen ingevuld door het Strategisch Plan Korte Keten, een
engagementsverklaring tussen de Vlaamse overheid en een aantal actoren in de lokale voedselstrategieën / korte keten,
geformaliseerd in een Strategisch Platform.
Wie?
Door de Vlaamse Overheid, afdeling duurzame landbouwontwikkeling
Tot stand gekomen in nauw overleg met volgende partners:
Voedselteams vzw (consumentengroepen / csa’s)
Steunpunt Hoeveproducten
Innovatiesteunpunt Boerenbond
Bioforum Vlaanderen vzw
VLAM
Algemeen Boerensyndicaat
De vijf Vlaamse provincies
Ambitie / doel
Binnen dit vijfjarig plan werden tal van acties uitgewerkt rond de volgende 8 doelstellingen:
Producenten informeren, sensibiliseren en warm maken voor de lokale voedselstrategieën / korte keten
Consumenten informeren, sensibiliseren en warm maken voor de lokale voedselstrategieën / korte keten
Het realiseren van professionele begeleiding van de producenten die in de lokale voedselstrategieën / korte keten actief zijn
of dit wensen te zijn
Enerzijds het bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting van de bestaande kennis en anderzijds het stimuleren van
onderzoek naar ontbrekende maar noodzakelijke kennis
Overleg creëren om de knelpunten in de wetgeving weg te werken
Het potentieel van de keten uitwerken
Een coherent beleid bekomen waarin versnippering wordt tegengegaan
Duurzaamheid van afzet en productie stimuleren
Inhoudelijke scope
Korte ketens
Aanpak
Het strategische platform volgt de uitvoering van het strategische plan op en bepaalt mee de prioriteiten. Het heeft een
sturende functie maar werkt niet op operationeel niveau. In het strategische platform zetelen de onderschrijvers van het plan.
Het strategische platform komt halfjaarlijks samen. Er zal een huishoudelijk reglement van het strategische platform worden
uitgewerkt.
Rond het strategische platform voor de korte keten wordt een kennisnetwerk opgebouwd dat bestaat uit alle mogelijke
organisaties en overheidsinstellingen die in Vlaanderen actief zijn in de korte keten. Dit kennisnetwerk moet de
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samenwerking bevorderen. Aan de hand van dit netwerk kunnen we komen tot een kenniscentrum voor de korte keten dat
alle kennis van alle actoren verzamelt en zicht heeft op de hele sector. De provincies vormen daarin een belangrijke schakel.
Het kennisnetwerk kan samenkomen rond welbepaalde thema’s om informatie te delen en een netwerk van contacten te
onderhouden. Om de samenwerking via het kennisnetwerk te bevorderen, wordt het best gewerkt met een centrale website
(zie ook 1.1 en 2.2) waarop alle informatie gebundeld wordt. Het contactpunt vanuit de overheid trekt het kennisnetwerk. Het
strategische platform moet erop toezien dat het kennisnetwerk goed kan functioneren en dat de informatie-uitwisseling in
de praktijk ook vlot verloopt.
Er is een contactpunt binnen de Vlaamse overheid. Het contactpunt bevindt zich binnen de afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij en heeft volgende taken:
o Zowel overheidsinstellingen als producenten als organisaties moeten met hun vragen over de korte keten terecht
kunnen bij het contactpunt. Het contactpunt verwijst indien nodig door. Tussen het strategische platform en het
contactpunt moet een vlotte communicatie en nauwe samenwerking zorgen voor een optimale
informatieverstrekking aan alle geïnteresseerde actoren.
o In de korte keten zijn verschillende organisaties actief. Voor de ontwikkeling van de korte keten is het van belang
om een goede samenwerking te hebben tussen al deze spelers. Het contactpunt moet de samenwerking dan ook
bevorderen en moet instaan voor coördinatie van de werking rond de korte keten.
o Ook op beleidsniveau zijn er verschillende instanties actief rond de korte keten. Het beleid rond de korte keten
wordt immers op verschillende niveaus en door verschillende overheidsinstellingen uitgetekend. Zowel op federaal,
Vlaams, provinciaal als lokaal niveau werkt men een beleid uit dat invloed heeft op de korte keten. Doordat er veel
verschillende overheidsinstellingen en -niveaus het beleid uitstippelen, krijgen we een versnipperd beleid en zijn
ook de financieringskanalen verspreid. Het contactpunt moet dus eveneens de samenwerking tussen de
verschillende beleidsinstanties verhogen, met de nadruk op de provincies en de gemeenten. Door meer overleg te
creëren is men beter op de hoogte van elkaars werking en kan er meer afstemming bekomen worden. Daarbij moet
er ook meer aandacht zijn voor de financiering van projecten en onderzoeken. Momenteel worden nog te veel
gelijkaardige projecten en studies gefinancierd. Er is nood aan meer coördinatie en afstemming bij de uitstippeling
van het beleid en de toekenning van middelen voor projecten en studies.
o De organisatie van het kennisnetwerk rond het strategische platform.
o Het contactpunt neemt het engagement op om de belangen van de korte keten te verdedigen bij andere
beleidsniveaus.
o Het contactpunt onderneemt stappen om de doelstellingen van het strategische plan te helpen realiseren.
o De organisatie van het kennisnetwerk rond het strategische platform.
o Het contactpunt neemt het engagement op om de belangen van de korte keten te verdedigen bij andere
beleidsniveaus.
o Het contactpunt onderneemt stappen om de doelstellingen van het strategische plan te helpen realiseren.

5. Steunpunt korte keten Vlaanderen
Steunpunt Korte Keten begeleidt al meer dan 15 jaar land- en tuinbouwers die kiezen voor Korte Keten en is het eerste
aanspreekpunt voor iedere land- en tuinbouwer met vragen over het wetgevende kader rond de korte keten. Of het nu gaat om
starten of doorgroeien, het Steunpunt staat garant voor een persoonlijk en neutraal eerstelijnsadvies.
Voor wie?
Voor land- en tuinbouwers in Vlaanderen: Een hoeveproducent is een land- of tuinbouwer die een deel van of zijn volledige
producten rechtstreeks aan de eindconsument verkoopt.

Ambitie / doel
Land- en tuinbouwers in Vlaanderen ondersteunen bij korte keten

Inhoudelijke scope
Korte voedselketen
Aanpak en activiteiten
Nieuwsbrief
Projecten
Persoonlijk advies
Infosessies en cursussen
Groepsaankopen
Netwerk met andere ondernemers en met experts
Brusselse Good Food Strategie
Ketenfacilitator die (Brusselse) vraag afstemt op aanbod
“Als hoeveproducent kom je in nieuwe wetgevende kaders terecht. Je informeert je best op voorhand goed over de nodige
regelgeving en vergunningen. Het Steunpunt Korte Keten pleit iedere dag voor een haalbare wetgeving voor de
hoeveproducent. Meer dan 1.500 collega’s bewijzen dat de korte keten haalbaar en rendabel kan zijn.”
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Samenwerkingsvorm
-

Vereniging

Financiering
-

Lidmaatschap á € 55,- / jaar
Financiering via o.a. EU, Federale Overheidsdienst Economie, Departement Landbouw & Visserij Vlaanderen, Boerenbond,
Provincie Vlaams-Brabant, etc
Betaalde adviezen
Meer info
steunpuntkorteketen.be

6. Overige relevante voorbeelden
Taskforce Korte Ketens
De Taskforce Korte Keten is opgericht als een plek waar kennis, data en inzichten over korte voedselketens bij elkaar komen. Het
doel is om de regionale dynamiek en momentum van korte voedselketens te ondersteunen en versterken. Door kennis te delen en
belangrijkste obstakels voor korte keteninitiatieven weg te nemen.
De Taskforce is een stichting die ontstaan is vanuit een krachtenbundeling van zeven ondernemers en experts in de korte keten,
geïnspireerd door ervaring en uitdagingen. Zij initieerden deze samenwerking naar aanleiding van de themagroep Korte Ketens
binnen de Transitie Coalitie Voedsel. Deze koplopers hebben zitting in de programmaraad. De stichting heeft een bestuur, een
programmaraad en een Raad van Advies.
De TKK wordt ondersteund door de Transitie Coalitie Voedsel, LTO (LTO-Noord, ZLTO en LLTB), Rijksdienst voor Ondernemen
(RVO) en het Ministerie van LNV. De Taskforce Korte Keten wordt gedragen door koplopers en meer dan 150 korte keteninitiatieven in Nederland.
De TKK werkt aan een landelijke samenwerking korte ketens, inclusief landelijk platform en steunpunt. Dat is momenteel in
ontwikkeling, in afstemming met de provincies en het ministerie van LNV.
Living Lab Regio Foodvalley Circulair
Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is een samenwerkingsprogramma van verschillende ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen in Regio Foodvalley. In een kwartiermakersfase hebben de verschillende partijen actief samen gewerkt aan
het formuleren van gezamenlijke ambities, doelstellingen en het ontwikkelen van een aanpak. Het Living Lab bestaat uit een
samenwerkingsprogramma met een samenwerkingsovereenkomst. Elke deelnemer onderschrijft hiermee de inhoudelijke
doelstellingen en levert naar rato een bijdrage in uren en financiering.
Het programma heeft een programma-manager, een circulaire raad en een dagelijks bestuur (Versnellingskamer). De uitvoering
ligt bij diverse partijen.
Het principe ‘iedere deelnemer draagt bij’ zorgt voor een breed mede eigenaarschap, zorgt voor de noodzakelijke cofinanciering
voor bijvoorbeeld overheden om ook bij te dragen, maar zorgt ook voor een drempel voor sommige potentiële deelnemers / leden
om langdurig mee te doen.
Ketenregisseur Provincie Overijssel
Provincie Overijssel heeft via een openbare aanbesteding een ketenregisseur/makelaar aangesteld die de opdracht heeft om in de
provincie vraag en aanbod bij elkaar te brengen en daarmee korte voedselketens te realiseren.
Agrofood 2050 Provincie Noord – Brabant
Provincie Noord – Brabant heeft met een brede groep deskundigen en stakeholders vier toekomstscenario’s ontwikkeld. De
scenario’s schetsen een beeld hoe het voedselsysteem en de Brabantse Agrofood er in 2050 uit zouden kunnen zien. Het doel van
de scenario’s is om bedrijven in de Brabantse Agrofood, maatschappelijke organisaties en overheden te helpen nadenken over de
ontwikkelingen die op hen af komen. Weg van de korte termijn en loskomend van de huidige situatie. De scenario’s vormen een
‘voedingsbron’ voor discussie over een agenda voor het langetermijnbeleid voor het Brabants voedselsysteem en daarbij horende
Agrofood.
Innovatieagenda Landbouw en Voedsel van start in Brabant
De provincie heeft samen met REWIN West-Brabant, Brainport Development, AgriFood Capital en de Brabantse
OntwikkelingsMaatschappij een samenwerkingsovereenkomst getekend over innovatie in de voedselketen. Doel van de
innovatieagenda is om het netwerk te versterken van innovatieve bedrijven die samen aan nieuwe innovaties voor de
voedselketen werken. Het ondertekenen van de overeenkomst is een belangrijke stap in de samenwerking tussen Brabantse
partners in de voedselketen. Duurzaamheid en circulariteit zijn daarbij leidend.
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