
Regionale Voedselstrategie coöperatie Oregional
“Lokaal het nieuwe normaal”



• Strategie Gebiedscoöperatie Oregional: 
“Lokaal het nieuwe normaal”

• Implementatie
• Verzilveren Meerwaarde

Eten dat mensen met elkaar verbindt, met de 
natuur, de seizoenen en de eigen regio

Onderwerpen



Oregional kiest voor:
• Houdbaar voedselsysteem (in balans met o.a. de omgeving, 

het milieu,  natuur en landschap, eerlijke (inclusieve) prijzen)
• Regionaal circulair voedselsysteem op basis van  

natuurinclusieve kringlooplandbouw en korte ketens
• Vergaande vermindering uitstoot broeikasgassen door 

zorgvuldiger te produceren en duurzamere consumptie (meer 
plantaardig en minder, maar duurzamere dierlijke producten) 
Vermindering voedselverspilling en hergebruik reststromen. 

• Rechtstreekse afzet via korte keten
• Herstel relatie Stad en Land
• Betrokkenheid en samenwerking Boeren en Burgers  

Houdbaar voedselsysteem



Prijsindex voor voedsel en energie



Circulaire Landbouw Korte Keten

Stad en Land Boer en Burger

Pijlers Regionaal Voedselsysteem



¨Oregional brengt de regio op je bord¨
Waarom voedsel van ver halen als dichtbij het meest vers, snel en persoonlijk 
is. Oregional zorgt voor verse producten rechtstreeks van het land van 
dichtstbijzijnde boeren rondom Arnhem, Nijmegen en de Liemers. Wij willen 
vers eten uit de regio gemakkelijk en betaalbaar maken. Oregional is een 
antwoord op een identiteitsloze voedselproductie. We laten zien waar, hoe en 
door wie producten worden gemaakt. Onze producten worden direct van het 
land verkocht, zonder tussenkomst van een retailer. Deze korte keten is eerlijk 
voor zowel boer als eindgebruiker. Wij bieden een totaalassortiment van verse 
groenten, fruit, maar ook vlees, zuivel, kaas en eieren. Allemaal van dichtbij, 
voor een goede prijs, met het gemak van snelle levering.

“Lokaal het nieuwe normaal”

Visie en Missie Oregional



Doelen :  Lokaal het nieuwe normaal. 
• Duurzaam en gezond eten uit je eigen regio (Eet je landschap)
• In 2025/’27 klimaatneutraal voedsel en eten van het seizoen

(80 % uit eigen regio en 20% van daarbuiten)
• Voedsel als “drager” van ecologische, sociale, economische en 

maatschappelijke functies
• Vergroten marktaandeel (+ 3-5 % in 3 tot 5 jaar) regionale 

producten, betere (eerlijke) prijzen en verduurzaming 
bedrijfsvoering (natuurinclusieve kringlooplandbouw)

• Samenwerking met burgers/consumenten  
t.a.v. de voedseltransitie (o.a. boer/burger 
coöperaties, financiële participatie)

Doelen Gebiedscoöperatie Oregional



• Aanjager van 
vernieuwing  

• R&D
• Ondersteunen van 

leden (boeren & 
tuinders) in de  
ontwikkeling van hun 
nieuwe 
(afzet)concepten 
(naar aparte 
business-units)

Rol Gebiedscoöperatie Oregional

Coöperatie

Afzetconcept 1 
B2C

Oregional BV
B2B

Afzetconcept 2
B2C



Onze “merk” ingrediënten

• Brand essence
Voedsel uit eigen regio, van dichtbij en uit het seizoen. Eet lokaal. Koop lokaal   
“Lokaal het nieuwe normaal” 

• Visie
We willen naar een wereld waar lokale voedselketens standaard zijn

• Missie
Mensen duurzamer en bewuster laten eten. Dat doen we door betrokkenheid  
tussen de lokale boer/teler, maker en afnemers/consumenten te creëren en 
de bekendheid en betekenis van eerlijk voedsel uit de regio te vergroten

• Waarden
Weten waar je eten vandaan komt Verbondenheid/relatie burger en boer                       
Productieproces kennen Eerlijk over eten door transparantie                                
Weten door wie het wordt gemaakt  Kwaliteit natuur en landschap, biodivers
Kwaliteit leefomgeving                                                  



Vernieuwing/doorontwikkeling via gebiedsgerichte 
samenwerking onder meer gericht op:
• Innovatieve marktbenaderingen gericht op versterking van de 

economische positie en het verdienvermogen van 
boeren/telers, door ontwikkeling van nieuwe product-
/marktconcepten voor de stedelijke consumentenmarkt. 

• Vermarkting en afzet van hoogwaardige regionale, duurzame 
(voedsel)producten (voedsel als “drager” van ecologische, 
sociale en maatschappelijke functies), voor met name de 
stedelijke consumentenmarkt en de publieke markt. 

• Nieuwe vormen van samenwerking  met burgers/afnemers 
(op basis van gemeenschappelijke waarden).

Strategie Gebiedscoöperatie Oregional



Consumentenmarkt



• Markt: groeiende vraag naar duurzame, gezonde lokale producten 
(huidige aandeel regionaal 3-4 % in Gelderland).   

• Assortiment: dagelijkse (seizoens-)producten (AGF, zuivel, vlees en 
eieren), gangbaar en biologisch, kwaliteit (vers, smaak, etc.) uit de regio.

• Marketing en communicatie blijkt zwak punt bij de afzet van regionale 
producten (geldt ook voor biologisch, onderzoek “Effectief communiceren 
over biologisch” 2021)

• Voorwaarde voor succesvolle afzet is heel duidelijk (simpel, transparant en 
aantrekkelijk) communiceren waarvoor duurzame                                  
regionale landbouw staat en de meerwaarde.

• Succesvol vermarkten vereist een professionele 
aanpak, die de relevante doelgroepen aanspreekt.  
Een onderscheidende en creatieve aanpak.

Markt, marketing en communicatie



Aangrijpingspunten;
• Efficiënt en zorgvuldig

produceren
• Duurzamer en 

gezonder eten
• Minder 

voedselverspilling

Verlaging footprint 40%
via combinatie opties 
door regionale productie.

Footprint regionaal voedsel



Footprint

Uit “Gute Gründe für Regionalität” 



Duurzaamheidsstrategie Consumenten-/
boer/teler marktvraag (ego / eco)

Kwaliteitssysteem

Onderdelen:
• Bodem
• Energie
• Dierenwelzijn
• Gewasbescherming
• Natuur en landschap
• Biodiversiteit
• Footprint
• Reststromen/’afval’
• Voer
• Bemesting/mest
• Gebouwen/machines
• Sociaal (o.a. arbeid)
• Etc.

Aspecten:
• Smaak
• Prijs
• Gezond
• Eerlijk geproduceerd
• Milieuvriendelijk
• Klimaatvriendelijk
• Lokaal
• Welzijn dieren
• Vertrouwen
• Transparant
• Eerlijke (true) prijs
• Etc

Kwali-
Teit

Meer-
waarde

Hogere
prijzen



B2B Markt

Organisatie levering regionale producten (Oregional BV)
• Bestellen tot 15.00 uur
• Just in time: ophalen en dezelfde dag leveren
• Minimale voorraden en optimale versheid
• Zes dagen per week



• Stedelijke consumentenmarkt, met onderscheidende positionering 
(kernpunten duurzaam, gezond en lokale identiteit) en verbinding met 
consument. Voedsel als “drager” ecologische, sociale en maatschappelijke 
waarden.  Zichtbare impact kwaliteit leefomgeving (Eet je landschap).

• Marktsegmentatie: belangrijkste doelgroepen met name jongeren, 
gezinnen met kinderen en 50+ (innovatieve marktinitiatieven/-concepten 
afgestemd op diverse doelgroepen)

• Community gevoel  bij klanten (samen met burgers/klanten), burgers als 
partners in de  vernieuwing en samenwerking met o.a. maatschappelijke 
organisaties, bedrijven, enz.

• Omvang markt (at home) in Nijmegen ca. euro 400 mln. Dat geldt ook 
voor Arnhem. 

B2C Markt 



En dit is wat we nu doen..



• Innovatieve marktbenaderingen:
– Fijnmazig logistiek & kleinschalig be-

/verwerking in een collectieve 
verwerkingshub i.s.m. De Groene 
Rijders, Scalabor, Bakkersgrondstof, 
gemeente Arnhem en gemeente 
Nijmegen

– Ontwikkeling & testen van maaltijd-
/productconcepten voor 
medewerkers van Radboud 
Universiteit

Aanjagen van vernieuwing (“Infrastructuur”)



• Vermarketing & afzet van producten:
– Ontwikkeling van 

boerderijautomaten in de stad 
Nijmegen i.o.v. Natuurkoeien & 
Kwekerij de Beijer

– Gelderse maaltijdbox (Boerenbox) 
i.s.m. studentenvereniging Enactus

– Ontwikkeling van groente-
/fruittassen voor minima i.s.m. 
Voedselbank en Vincentius

Aanjagen van vernieuwing (“Infrastructuur”)



• Samenwerking burgers & boeren
– Afronding onderzoek naar 

klimaatneutraal produceren en 
consumeren i.s.m. gemeente Nijmegen 
en gemeente Lingewaard (NEXT garden)

– Pilot duurzaamheidsscan bij 5 boeren en 
tuinders n.a.v. bijeenkomst Duurzaam 
Boeren (over duurzaamheidsmaatregelen 
op het boerenbedrijf) op 11-1-2022

– Merk en conceptingontwikkeling van 
bedrijven Natuurkoeien en Kwekerij de 
Beijer hoe hun meerwaarde in natuur, 
biodiversiteit en klimaat te verzilveren bij 
consumenten.

Aanjagen van vernieuwing (“Infrastructuur”)



Vragen en discussie



Financiers

“Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in 
zijn platteland”


