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Terugkijken

14 projecten ingediend 

5 projecten zijn helaas afgevallen 

9 door, 18 Gelderse gemeenten betrokken

Enkel lange looptijd, waarom niet meer ? 



Hoofd 
aanvrager

Andere 
gemeenten Overige partners Kernzin van het project

Arnhem

Renkum, 
Lingewaard, 
Overbetuwe, 
Rheden

De Horsterhof, IJsseloord, 
St. Ortus/Kweekland,            
St Erkend Veluws-
Streekproduct

Voedselregio Rijn, IJssel en Linge voor een (h)eerlijk 
regionaal product

Barneveld nvt
Lankerenhof, Vanelly, 

Eicom

Werken aan een korte voedselketen in Barneveld en 
omgeving door het uitvoeren van praktijkproeven en 
het maken van een concreet plan.

Ede nvt
Merkencooperatie,             

LTO Gelderse Vallei Lokale waar voor de Edenaar.

Doetinchem nvt
Projectgroep 

streeekproducten

Regionale producten in de binnenstad door middel 
van een markt(hal).

Geldermalsen nvt

Fruitmedia BV, Cees 
Hakkert, De Echte Bakker 

en Eva & Elvira concept 
store

Verkennen en ontwikkelen  korte lokale retail -
agrarische voorzieningsketen 

Lochem Bronckhorst Versboederij Daalwiek

Oprichting samenwerkingsverband korte 
voorzieningsketens Lochem en Bronckhorst

Wageningen nvt Streekkantine

Samen met de stad duurzame korte ketens 
bevorderen.

Wijchen nvt

St Diverzio, St Dorp in 
bedrijf, Sfeer van Willems, 

Kwekerij Tuinen van 
Hagert

Kracht brengen in de lokale korte keten door het 
versterken van de lokale foodcommunity door  
verwerking van lokaal voedsel en lokaal voedsel in 
zorgorganisaties. 

Zevenaar

Duiven, 
Rijnwaarden, 
Westervoort, 
Montferland

Lto afdeling,    St. 
Streekproducten de 

Liemers, Melkveebedrijf 
De Fuik

Komen tot versterking van korte voorzieningsketens 
in de Liemers waarmee het aandeel regionale 
producten en consumptie toeneemt en bijdraagt aan 
een veerkrachtig en aantrekkelijk voedsellandschap.



Nieuwe ronde 2017
Vanaf 30 oktober 2017 tot en met 11 dec 2017 zal de 
regeling voor een tweede keer worden opengesteld. 

• Oprichting projectmatig samenwerkingsverband

• En/of gezamenlijk projectplan t.b.v. innovatie

• Minimaal 1 gemeente en 1 streekproducent

• Inzet eenduidigheid regeling & aanvraagformulier

• Budget over uit 2016, wordt toegevoegd aan 2017

• Meer capaciteit bij afdeling subsidieverlening

• Betere samenwerking met RVO

• Informatie bijeenkomst in september



Rolverdeling

• Marianne Karstens: Advies op maat (en op 
verzoek)

• Geert Kurvers: subsidie technische aspecten

• Pieter Rijzebol: inhoudelijk kant van de 
regeling


