
 

Deze 8e bijeenkomst van het Gelders Netwerk Voedsel vond plaats in de gemeente Lochem. 

We waren te gast op boerderij Groot Steinfort in Joppe.  

   

Wethouder Trix van der Linden heet ons van harte welkom in de gemeente Lochem: “Sinds 

enige tijd hebben wij ook in gemeente Lochem meer aandacht voor voedsel. Het huidige 

voedselsysteem is namelijk niet toekomstbestendig en we kijken goed wat we anders kunnen 

aanpakken.  

Zo zijn we vorig jaar gestart met het aanbieden van streekproducten in onze kantine. Brood, 

zuivel en een deel van de groenten komen nu van onze streekproductenleverancier 

Versboerderij Daalwiek. Verder werken wij samen met Circulus Berkel aan terugdringen van 

voedselverspilling. Er zit nu nog teveel groente- en fruitafval in de grijze container. Ook hebben 

we samen met de gemeente Bronckhorst, via de POP3 subsidie, Marijn Struik als 

voedselcoördinator voor korte ketens.  

Wij willen werken aan een duurzame samenleving. Duurzaam in de zin van een duurzame 

lokale economie, en duurzaam als in minder zogeheten voedselkilometers. Dit past ook binnen 

de doelstellingen van ons uitvoeringsprogramma klimaat en energie. We doen nu ook actief 

mee aan de regionale tafel Duurzaam voedselbeleid van de Clean Tech Regio 

(Stedendriehoek).”  

Graag wijst wethouder van der Linden ons op de World Food Day op zaterdag 14 oktober in de 

Mauritskazerne in Ede. Van der Linden: “Door met elkaar op te trekken, samen te werken, 

kennis op te doen over bijvoorbeeld veilige voeding en duurzame voeding, kunnen we samen 

werken aan oplossingen voor de toekomst.” 

Vervolgens stonden we stil bij de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Deze agenda heeft als doel 

bij te dragen aan een vitaal platteland dat levensvatbaar is en duurzaam, qua economie, milieu, 

ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Hiervoor zijn onder meer goede economische dragers 

nodig. Pieter Rijzebol, provincie Gelderland, vertelde hoe de AVP hier via 8 verschillende 

perspectieven aan bijdraagt. Hij roept Gelderse gemeenten op om ondernemers met 

projectideeën te koppelen aan de provincie. De provincie legt twee keer per jaar mogelijke 

projectideeën aan PS voor.  

Informatie:  

 PowerPoint 

 Leo Blanken, provincie Gelderland 

Pieter Rijzebol en Geert Kurvers, provincie Gelderland, lichtten samen de aankomende 

openstelling toe. Gemeenten kunnen samen met minimaal 1 streekproducent financiering 

aanvragen voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en/of het samen 

ontwikkelen van een projectplan. Doel is het versterken van korte voorzieningsketens door 
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lokale partijen te stimuleren om samen te werken. Het openstellingsbesluit is ten opzichte van 

2016 in lijn gebracht met andere POP3 openstellingen en omvat 4 selectiecriteria: 

kosteneffectiviteit, kans op succes, mate van effectiviteit van de activiteit en mate van 

innovativiteit. 

aangescherpt op basis van het Addendum POP3 en omvat 4 selectiecriteria: kosteneffectiviteit, 

kans op succes,  mate van effectiviteit van de activiteit en mate van innovativiteit. Voor de 

inhoud van de indiening is het van belang om zo specifiek mogelijk te onderbouwen wat de 

doelstellingen zijn van het samenwerkingsverband en op welke manier deze bijdragen aan de 

criteria en doelstellingen van het openstellingsbesluit. 

De tweede tranche – van in totaal 5 openstellingen – gaat op 30 oktober open en sluit 11 

december. De provincie raadt u aan om uw indiening 10 werkdagen voor sluiting in te sturen om 

gebruik te kunnen maken van de check op volledigheid. Voor vragen over uw indiening kunt u 

terecht bij Marianne Karstens (advies op maat) en Geert Kurvers (subsidie technische vragen).  

Informatie: 

 PowerPoint 

 Contactgegevens en meer informatie op de website Gelders Kennisnetwerk Voedsel 

Boer Erik Smale, van boerderij Groot Steinfort, gaf voorafgaand aan de bijeenkomst een 

rondleiding op zijn bedrijf. Hij haalt inmiddels maar liefst 90 á 95% van het veevoer van eigen 

land. Het rantsoen bestaat uit graskuil, snijmaïs, hooi, grasbrok en voederbieten van eigen land 

en daarnaast een beetje aangekochte soja en mineralen. Smale doet dat onder meer door het 

gebruik van maaisel van eigen natuurterreinen voor vaste mest, het telen van voederbieten en 

versnipperen met een zelf ontworpen machine, het verhogen van de kwaliteit van eiwitten in het 

gras met o.a. klavers of door het kuilgras te laten natregenen voor een betere eiwitopname. Erik 

kijkt en meet continu wat er gebeurt, zowel bij de koe, de melk, in de grond en ook qua kosten-

baten.  

 

Tot slot kwam boer Ronald Pelgrom uit Hummelo langs met een oude volkswagenbus. Ronald 

maakt ijs van eigen koeienmelk en verkoopt deze aan regionale horeca, in zijn eigen lunchroom 

en restaurant in Bronckhorst én vanuit één van zijn 3 foodtrucks op regionale festivals. Mensen 

met verstand van zaken zijn daarbij essentieel. Ronald: “ik heb een kok in dienst die het ijs 

maakt en die ook de verkoop doet. Hij heeft verstand van zaken. En als je naar restaurants 

toestapt, moet je weten waar je het over hebt.” Lees meer: www.ijsvandesteenoven.nl. 

 

 

 

  

 

http://www.voedselbijgeldersegemeenten.nl/file.php/428/Presentatie%20POP3%20Korte%20voorzieningsketens.pdf
http://www.voedselbijgeldersegemeenten.nl/POP_3_Korte_voorzieningsketens
http://www.ijsvandesteenoven.nl/

