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Provinciale netwerkbijeenkomst Gelders 
Kennisnetwerk Voedsel op 3 maart 2016

Geachte Gelderse bestuurder en ambtenaar,

Wij nodigen u van harte uit voor de volgende provinciale 
netwerkbijeenkomst van het Gelders Kennisnetwerk 
Voedsel. Deze wordt gehouden op donderdag 3 maart te 
Culemborg. 

Korte voedselketens
Het onderwerp van deze bijeenkomst is korte 
voedselketens. In Gelderland barst het van de initiatieven 
die bijdragen aan een kortere voedselketen. Zo ook in 
Rivierenland. Geïnspireerd door deze mooie initiatieven, 
wisselen we ideeën uit voor het verder regionaliseren 
van ons voedsel. Dit vraagt onder meer om een nauwe 
samenwerking tussen gemeenten en de samenleving. 
Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan meer regionaal 
voedsel? Waarom willen we eigenlijk een kortere 
voorzieningsketen?  

Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel maakt 
deel uit van het Provinciaal kennisprogramma 
DuurzaamDoor 2013-2016

ITNODIGING
10.00 – 14.00  |  Culemborg

En hoe kan de aanstaande POP3-regeling ‘Korte 
voorzieningsketens’ de gemeenten daarbij helpen? 
We nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze 
bijeenkomst.

Vriendelijke groet,

Namens Rita ten Dam, programmaleider provinciaal 
kennisprogramma DuurzaamDoor 2013 – 2016

Suzan Klein Gebbink – Wing
Marianne Karstens – Walnut

Doel van deze bijeenkomst
• Weten wat er speelt bij andere Gelderse 

gemeenten
• Ideeën ontwikkelen voor een meer 

regionale voedselketen en de (eventuele) 
rol van gemeenten daarbij

• Concrete handvatten voor uitvoering 
delen en ontwikkelen (onder meer 
met behulp van de aanstaande 
POP3 subsidieregeling voor korte 
voorzieningsketens)

Meer informatie over het Gelders 
Kennisnetwerk Voedsel:
www.voedselbijgeldersegemeenten.nl

AANMELDEN

provinciale netwerkbijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel
3 MAART 2016

http://www.voedselbijgeldersegemeenten.nl
https://docs.google.com/forms/d/1saH2uoxIjwxoopilkvrCgNJknjHQDJuIsYspNUorSZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1saH2uoxIjwxoopilkvrCgNJknjHQDJuIsYspNUorSZA/viewform
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rogramma

VRIJ in Culemborg is gelegen op 

Landgoed Anckerwaerdt. Het 

landgoed was tot circa twaalf jaar 

geleden een fruitbedrijf zonder 

opvolger. De negen hectare is 

herontwikkeld tot NSW-landgoed 

waarbij VRIJ als hoofdgebouw 

functioneert. 

www.vrijinculemborg.nl

9.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkom in Culemborg en Regio Rivierenland
Wethouder Joost Reus vertelt over de rol die lokale initiatieven kunnen spelen bij 

verkorting van de voedselketen en over de noodzaak om ook op regionaal niveau 

te komen tot onderscheidende korte ketens. De samenwerkende gemeenten in 

Rivierenland hebben agribusiness als een van de speerpunten benoemd, maar 

ondernemers moeten hier wel op in gaan spelen met korte-keteninitiatieven.

10.10  Drie initiatiefnemers vertellen...
Pop-up FoodStore (of De Gezonde Snoepwinkel)
Baukelien Franken, Stichting Dirk III, is initiatiefnemer van de Gezonde Snoepwinkel 

in Culemborg. Samen met jongeren gaat zij onbespoten, exclusief Betuws fruit 

drogen en hieromtrent ‘lekker en hip’ framen. De gemeente ervaart zij als bijzonder 

ondersteunend, ruimte scheppend en stimulerend.

Stadsboerderij Caetshage 
Een prachtige boerderij op 5 ha. midden in de stad. Er vindt ondermeer productie 

plaats van biologische groenten, fruit, bloemen en kleinvee als schapen, kippen en 

varkens temidden van een eetbaar landschap en wandelpaden. De producten worden 

in Culemborg verkocht via pakketten, verkoop aan huis, restaurants en winkels.

Circulaire fruitteelt 

Van fruit dat volgens supermarkten niet geschikt is voor presentatie in de winkel, laten 

we lekkere producten maken, die extra marge opleveren voor telers uit onze regio 

Rivierenland. Die extra marge wordt voor een deel gebruikt om te herinvesteren in 

biodiversiteit en een goede bodem, beide nodig om ook op langere termijn winst 

mogelijk te maken. De producten worden verkocht in onze regio. Zo stimuleren we een 

circulaire economie met korte ketens, waar onze eigen regio beter van wordt.

10.40 Het waarom van korte voorzieningsketens   
Prikkelende stellingen uit de praktijk.

11.10 Hoe? Provinciale hulpmiddelen bij het realiseren van korte 
 voorzieningsketens in Gelderland 

Adres & parkeren
VRIJ ligt op Landgoed 

Anckerwaerdt: Beusichemsedijk 17, 

Culemborg

OV: vanaf station Culemborg rijdt 

bus 46 naar halte ‘Hamseweg’ waar 

vandaan is het 1.000 meter lopen.

Auto: VRIJ ligt op 10 minuten 

rijden van de A2 en heeft ruime 

parkeergelegenheid op eigen 

terrein. Meer informatie 

POP3 – subsidieregeling korte voorzieningsketens 
Bernadette Janssen, provincie Gelderland, geeft een toelichting over de doelen en 

criteria van de POP3 subsidieregeling, die naar verwachting half april zal worden 

opengesteld om gemeenten te ondersteunen bij dit onderwerp.  

Regionale werkateliers en Advies-op-Maat 
Toelichting over activiteiten binnen het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en beknopte 

stand van zaken van diverse regionale activiteiten. Door Marianne Karstens.

 

11.25  Pauze

11.45 Handvatten voor meer regionale voorzieningsketens - workshops 
Workshops over drie Gelderse regio’s. Gemeenten uit deze regio’s vertellen over 

actuele ambities en leggen een intervisie-vraagstuk aan u voor.

1. Foodlab Arnhem/Lingewaard/Nijmegen 
In Arnhem, Lingewaard en Nijmegen is een gezamenlijk initiatief in wording om 

de regionale voedselketen waarbij ondernemers uit de regio meer aan de steden 

leveren.  

2. Rivierenland 
In Rivierenland zijn erg veel ondernemers en ambitieuze initiatieven.  Hoe kunnen 

we hier de regionale voedselketen nog verder versterken en nog verder economisch 

verwaarden? En wie neemt welke rol? Wat kan ik als gemeente doen?

3.  Regionaal voedsel voor de massa! In Ede/Regio FoodValley
In december 2015 is de Voedselvisie voor de FoodValley regio - met 7 ambities voor 

2025 - ondertekend door meer dan 80 regionale spelers. Gemeente Ede werkt 

inmiddels met anderen aan ‘regionaal voedsel voor de massa’! De eerste regionale 

handelsmissies vinden plaats in maart.

12.45 Afronding
Wat is nu nodig om verder te komen? Culemborgenaar en gedeputeerde Jan Jacob 

van Dijk is aanwezig en denkt mee.

  
13.00 Lunch verzorgd door Vrij in Culemborg

VRIJ

http://www.vrijinculemborg.nl
http://www.vrijinculemborg.nl/contact/
http://www.o-gen.nl/wp-content/uploads/2015/12/Samenvatting-Voedselvisie_versie-2dec2015_lage-resolutie.pdf

