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HANDREIKING

STREEKEIGENHEID 
IN REGIONALE 
VOEDSELPRODUCTIE
Voedsel als strategie voor een duurzame  
en betekenisvolle leefomgeving

HANDREIKING



Wat zit er in uw wekelijkse boodschappenmand? Komen daar  
producten uit de buurt in voor? En weet u dan van wie ze komen  
en waarom of hoe ze verbouwd worden? We zijn in de afgelopen  
decennia de band met het voedsel kwijtgeraakt en dat heeft z’n  
weerslag op het platteland. 

We zijn trots op ons lage polderland en de koe in de wei.  
We koesteren mooie heggenlandschappen en meanderende beken.  
Maar wat hebben die nog te maken met ons voedsel? Hoe verhoudt  
het landbouwregiem zich tot wat we buiten willen zien?
Hoe mooi zou het zijn als we door middel van het voedsel weer  
meer binding krijgen met het landschap om ons heen? Of dat we  
door onze voedselkeuze kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke  
omgeving waarin we kunnen wonen, werken en recreëren?

Kennis van de streek is de basis voor elk omgevingsbeleid. Cultuur- 
historie, ecologie, recreatie en verkeer zijn dan enkele ingangen.  
Ook voedselproductie is er één: het is een nieuwe ingang die beter 
dan ‘landbouw’ de huidige keuzen toont. Met streekkennis van  
voedselproductie is beter aan te sluiten bij de beleidsdoelen van de  
Omgevingswet zoals gezondheid en de wens van kringlooplandbouw.  
Eet je Uitzicht! onderzocht met boeren en burgers hoe dit werkt.  
Het leidde tot nieuwe keuzen, in beleid en op het bedrijf.

Deze handreiking geeft een kijkje in de keuken van een aantal projecten  
met dit thema. Het kan u helpen en inspireren om ook in uw streek aan  
de gang te gaan en voedsel en leefomgeving weer dichter bij elkaar te  
brengen. Ik hoop dat het u helpt om ook streekeigenheid een plek  
te geven in de productie van ons voedsel. En datwe zo bijdragen aan  
een duurzame en aantrekkelijke omgeving voor ons allen. 

Marlijn Baarveld
Programmaleider Transformatie Landelijk gebied – Visie Erfgoed en Ruimte
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

VOORWOORD
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‘Eet je Uitzicht! adresseert een  
brede behoefte in de samen- 
leving om landbouw en landschap  
weer onlosmakelijk met elkaar  
te verbinden.’
Sander Nijhuis, Hoofd Projecten en Advies, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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WAT JE EET MAAKT JE LANDSCHAP

1

Deze handreiking gaat over de puzzelvraag:
Hoe kan voedselproductie en lokaal voedsel- 
beleid leiden tot een duurzame en betekenis-
volle leefomgeving?

Voedsel houdt ons dagelijks bezig en kan ons 
dus dagelijks raken om met deze vraag bezig te 
zijn. Deze handreiking is bedoeld voor boeren, 
verwerkers, afnemers, consumenten en be-
leidsmakers die via voedsel een streek willen 
mobiliseren en samen willen werken aan een 
duurzame en betekenisvolle omgeving.

De Rijksoverheid spreekt in de Toekomst- 
visie Landbouw, natuur en voedsel: waarde-
vol en verbonden over een noodzakelijke om-
schakeling naar een voedselsysteem waarin 
we de natuur, het milieu, de bodem en het  
klimaat niet overvragen, waarin producten een  
eerlijke prijs hebben, burgers producenten  

weer zien staan en de waardering voor  
voedsel groeit. 

De beweging is al een tijd geleden in gang ge-
zet. Met kringlooplandbouw, natuurinclusief, 
korte keten, streekproducten, voedselcoöpe-
raties worden kansen verkend. Het vraagt een 
nieuwe rol van boeren, verwerkers, afnemers, 
consumenten en beleidsmakers. Het is puzze-
len en uitproberen. Mooie voorbeelden zijn er 
voldoende. 

Opvallend is dat de beweging breed in beleid 
wordt opgepakt. Zoals met de Omgevingswet: 
de wetgever legt een extra accent op gezond-
heid en op sociale participatie. Gezond voed-
sel brengt gezondheid. Voedselproductie in de 
zin van de Toekomstvisie draagt bij aan de leef-
omgeving. Zo zoekt Nederland naar meer grip 
op een gezonde leefomgeving.
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Leeswijzer
Deze handreiking biedt een kijkje in de keu-
ken van Eet je Uitzicht! op basis van recente 
projecten zoals ‘Korte Ketens in Liemers 
Landschap’ en ‘Kwaliteitsproducten in een 
Kwaliteitslandschap’ en op basis van eerder 
en overig werk. 
In hoofdstuk 2 is iets te zien van onze  
theoretische en methodische insteek. Het 
hoofdgerecht staat in hoofdstuk 3. Hier kunt  
u struinen door voorbeelden van bewust- 
wording, onderzoek, ontwerp en actie in 
werkprocessen. Ze illustreren hoe er gaan-
deweg steeds meer verbinding komt tussen 
voedsel en omgevingskwaliteit in de eigen 
streek. Wij eindigen met een aansporing en 
een aanbod. 

Streek of regio
We gebruiken de term streek omdat hierin de 
verbinding tussen bewoners en gebied sterker 
doorklinkt dan in de term regio. We spreken 
van lokale of regionale producten als het gaat 
om producten van dichtbij. Streekproducten zijn 
door productiewijze, bereiding en verhaal ver-
bonden met een streek, maar kunnen uit andere 
streken komen.

Hoe kunnen concepten als natuurinclusief, 
korte keten of streekproducten echt beteke-
nis hebben voor de streek? En hoe kunnen ze 
bijdragen aan een nieuwe lokale visie op de 
streek, op landbouw, op de leefomgeving? 
We laten in deze handreiking zien hoe je via 
voedsel partijen in een streek kunt mobilise-
ren en hoe je samen vorm kunt geven aan een 
duurzame en betekenisvolle omgeving. 

Resultaten kunnen zijn: 
• een nieuw streekverhaal over voedsel en  
 landschap; als nieuwe ingang voor beleid,  
 voor initiatieven van burgers én ondernemers;
• een nieuwe streekkring van burgers; als ver- 
 tellers van het streekverhaal en als helpende 

 hand bij het werken aan landschap en voed- 
 selagenda;
• een streekbedrijfsplan voor landbouwbe- 
 drijven; als voedselmakers met een nieuw 
 verhaal, in verbinding met de plek, afzet en  
 consument.

Elke dag voeden we onszelf. Telkens kunnen 
we ons laten raken door de puzzelvraag. 
Voedsel is zo een belangrijke energiebron in 
een streek voor de gezochte nieuwe greep op 
onze leefomgeving, op ons landschap, op ons 
platteland.
Elke dag kies je, elke dag kan het belletje rinke-
len. Je Eet je Uitzicht!

str

eekbedrijfsplan

str
eekverhaal str

eekkring

Samen werken aan een nieuw perspectief 
op een voedselproducerend landschap.
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‘Trots op de eigen streek beweegt en bindt mensen. 
Vanuit deze authentieke emotie zijn producenten 
en consumenten te verleiden tot lekker lokaal eten. 
De aanpak van Eet je Uitzicht! draagt hieraan bij.’  
Saskia Croes, Fenix Consult en Gebiedscoördinator Liemers
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KIJKEN EN WERKEN 

Al dan niet bewust hebben we onze voor- 
onderstellingen, aannames, methodische con-
cepten enzovoort. In dit hoofdstuk volgen er 
enkele die wij gebruiken in de vragen rondom 
voedsel en leefomgeving.  

PPP – people, planet, profit
Duurzaamheid is voor ons een vanzelf- 
sprekend doel in het werk. De beweging naar 
een nieuw voedselsysteem ontstaat uit de 
noodzaak en behoefte om meer balans te 
scheppen tussen mensen, aarde en resultaat
(PPP).  De relaties tussen respectievelijk sociaal- 
culturele, ruimtelijk- ecologische en economi-
sche aspecten zijn zichtbaar en beleefbaar in 
onze leefomgeving. 

Schaalniveaus
In ons werk ligt de focus op het (agrarisch) 
bedrijfsniveau en op het streekniveau.  
Beide schaalniveaus zijn een speelveld van  
sociaal-culturele, ruimtelijk- ecologische en 
economische relaties. Op bedrijfsniveau staat 
de ondernemer in het centrum, op streek- 
niveau hebben we te maken met betrokken 
burgers en een netwerk van stakeholders.  
Inzicht in beide schaalniveaus is nodig om  
verbindingen te leggen. 

2



Streekeigenheid
Streekeigenheid heeft te maken met identi- 
teit en is opgebouwd uit vele facetten. Het 
heeft zichtbare eigenschappen zoals typische  
landschapselementen, maar ook onzicht- 
bare eigenschappen zoals verhalen en tradities.  
Het onzichtbare stuurt het zichtbare. 
Welke oude samenhangen tussen mensen, 
aarde en resultaten zijn kenmerkend voor het 
gebied? Hebben ze potentie voor een nieuwe 
inspirerende invulling in het transformerend 
platteland? 
 

Landschap, leefomgeving, platteland
Landschap, leefomgeving, platteland zijn ter-
men die we afwisselend gebruiken. Landschap 
roept bij veel mensen een beperkt beeld op. 
Het communiceren van landschapskwaliteit  
is dan snel abstract of blijft hangen in buiten-
kant en franje. Platteland en leefomgeving 
roepen eerder een beeld op van mensen, plek 
en activiteiten. Mensen kunnen zich meer  
verbinden via deze termen. Wij gebruiken 
de drie termen naar gelang de context en de  
gesprekspartners. 

Bedrijfsniveau en streekniveau zijn speelveld van sociaal-culturele, ruimtelijk-economische 
en economische aspecten. Hoe sterker de onderlinge samenhangen, hoe groter de bijdrage 
aan duurzaamheid en streekeigenheid.

PEOPLE

PLANET

PROFIT

Verschil in bedrijfsvoering komt tot uitdrukking in het landschap.
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‘Streekproducten maken het landschap mooier, 
dat is waar we voor staan. Met de aanpak van  
Eet je Uitzicht! kunnen we hier concreet handen en  
voeten aan geven. Het biedt aanknopingspunten 
voor doorvertaling in de criteria van ons keurmerk 
Erkend Streekproduct.’
René de Bruin, secretaris Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN)
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BEWEGING IN DE STREEK

Werkwijze
Eet je Uitzicht! ondersteunt boeren, verwer-
kers, afnemers, burgers en beleidsmakers 
die via voedsel een streek willen mobiliseren  
en samen willen werken aan een duurzame 
en betekenisvolle omgeving. Wij geven vorm 
aan een werkproces waarin vier aandachts- 
gebieden elkaar cyclisch afwisselen: 
- Bewustwording 3.1
- Onderzoek 3.2 
- Ontwerp 3.3 
- Actie 3.4

De verbinding tussen voedsel en leefomgeving 
komt steeds duidelijker op de agenda en de in-
houd is steeds sterker gericht op de eigen streek. 

Cyclisch werkproces door vier aandachtsgebieden.

ONDERZOEK ONTWERP

BEWEGING

BEWUSTWORDING

3
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3.1 BEWUSTWORDING

Het zien van verbanden tussen  
mens, voedsel en leefomgeving is  
niet vanzelfsprekend. Dat landbouw 
een functie is van het platteland is  
wel duidelijk. Dat landbouw dichtbij  
is door ons dagelijks voedsel, is voor 
velen een grote stap in denken,  
bewustzijn en doen. Bij elke stap  
in het proces geven we daarom  
aandacht aan deze bewustwording. 
Verbanden moeten verkend en  
doorvoeld worden. 

De eerste klap
Wil je de relatie tussen voedsel en leefomge-
ving aandacht geven in je project, zorg dan 
voor een goede verankering in het project-
plan. Anders glipt het gemakkelijk tussen de 
vingers door. In de Liemers ontstond zo het 
hier afgebeelde schema. Dit gaf de ruimte om 
het onderwerp bij de drie stakeholders telkens 
weer op de agenda te zetten. 

Onderzoek inbrengen
Creëer ruimte om resultaten uit onderzoek 
in te brengen in het proces. Dat kan zijn in 
een individuele sessie met een producent of  
gemeenteambtenaar of in een grotere groep. 
Wij brachten bijvoorbeeld een beeldverhaal 
over de streek in op een producentenbijeen-
komst. Zij kennen hun eigen streek wel, maar 
zijn toch verrast over de grotere verbanden die 
je kunt laten zien. Zo komen streekkwaliteiten 
op een andere manier in het bewustzijn.

PRO
D

U
CEN

TEN

LANDSCHAP / LEEFOMGEVING

M
ARKT

G
EM

EEN
TEN

Samen met de ondernemers van De Groote Stroe 
kwaliteiten en kansen van het bedrijf benoemen. 
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Magische momenten
‘Vlaggen zetten op de kaart’ was een korte in-
tro van een eerste grote bijeenkomst. De deel-
nemers hangen een briefje met benaming op 
hun favoriete plek in de streek op een grote 
kaart. Dit geeft een eerste inzicht in de bele-
ving van de betrokkenen. De workshop Bood-
schappenmand past op allerlei momenten in 
het proces. Mensen realiseren zich hun eigen 
aankoopgedrag en voeren een gesprek over 
keuzes, aanbod en beschikbaarheid. 

Wat zit er in jouw boodschappenmand?

Inspirerend voorbeeld
Een inspirerend voorbeeld werkt om mensen 
aan het denken te zetten en het gesprek op 
gang te brengen. Zo lieten we in de Liemers 
een boerin aan het woord. Zij vertelde gepas-
sioneerd over het benutten van omgevings-
kwaliteiten (ruimtelijk-ecologisch, sociaal-cul-
tureel en economisch) voor een succesvolle  
streekgerichte bedrijfsvoering. Zo’n onder- 
nemersverhaal staat dichtbij alle betrokkenen. 

5 dagen/week 
uit de streek nooit uit de 

streek

Wat is uw favoriete plek in de streek? 

Inventieve manier om mensen  
bij het bedrijf te betrekken.
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3.2 ONDERZOEK

Onderzoek kan helpen om meer 
inzicht te krijgen in de streekeigen 
kwaliteiten. Die kunnen ruimtelijk,  
sociaal en economisch van aard zijn. 
Het verhaal van de streek en van  
individuele bedrijven of stakeholders 
kun je verhelderen door bronnen- 
onderzoek, maar zeker ook door  
actief te kijken en te luisteren. 

Collectieve verhalen
Bij provincies, gemeenten en verschillende  
digitale loketten zijn beleidsvisies, beleids- 
plannen, kaarten en documenten beschikbaar. 
Ze zijn leidraad en kader voor ontwikkelingen 
op streek- en bedrijfsniveau. De verhalen ach-
ter het beleid en de feiten zijn eerder te vinden 
in documenten die door streekbewoners of 
kenners zijn geschreven. Denk aan landschaps- 
biografieën, uitgaven van historische vereni-
gingen, streekmusea enzovoort. 
Al deze bronnen bieden informatie over de 
ruimtelijke, sociale en economische kenmer-
ken van een streek, ook wel het ‘DNA van de 
streek’ genoemd.

Samen kwaliteiten benoemen
Benoem tijdens een bijeenkomst op een  
interactieve manier kwaliteiten van de streek 
of van een bedrijf. Dit kan met een groep of 
met een individuele ondernemer. Focus op 
de ruimtelijk-ecologische, sociaal-culturele en 
economische kenmerken van de omgeving. 
Positieve kwaliteiten bieden kansen voor de 
bedrijfsvoering, voor een product, voor afzet 
of marketing. Het specifiek benoemen van 
kwaliteiten leidt tot verankering in verhalen of 
tot concrete acties. 

Een karakteristiek erf op een unieke locatie biedt veel aanknopingspunten voor een nieuw streekverhaal.
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PEOPLE
sociaal

PLANET
ruimtelijk

PROFIT
economisch

Rivieren – Water (water- en klimaatopgave) • 
Grote variatie ondergrond (uiterwaarden, buitenpolders, oeverwallen, crevassen, kommen, 

rivierduinen, dekzand, stuwwal) • Variatie openheid – beslotenheid • 
Fietsgebied – waterrecreatie •

Omgaan met water • Omgaan met vreemde volkeren 
(o.a. Limes, Kleefse enclaves, WOI en II) • Verenigingsleven (schutterij, kermis, 

sport) • Coöperatief werken (zuivelfabrieken, veiling, boerenbonden) • 
Nieuwe bewoners (in de luwte van de stad) •

Agrarische sector belangrijk in landelijk gebied •  
Maakindustrie toen (steen/pannenfabrieken, scheepswerven, ijzerindustrie,  

sigaretten, inkt) en nu • A12/A18 bedrijven en distributie • Initiatiefkracht circulaire 
economie • Grote potentie vrijetijdseconomie •

Kwaliteiten uit het DNA van de Liemers die 
een voorzet geven voor een betekenisvolle 
toekomst van de streek. 
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Persoonlijke verhalen
Naast de collectieve verhalen is het boeiend 
om persoonlijke verhalen op te halen in de 
streek. Dat kan door middel van ‘oral histo-
ry’. Op de Veluwe en in de Liemers spraken 
wij met mensen boven de 70 jaar over voed-
sel, landbouw, omgeving in hun jeugd. Dit 
leverde naast de bekende verhalen over het  
plattelandsleven, ook streek specifieke ver-
halen en thema’s op. Het zijn potentiële  
ingrediënten voor het streekverhaal en het  
streekbedrijfsplan. 

‘De coöperatie gaf je een veilig gevoel, die had niet zo zeer 
een winstoogmerk.
Stroe heeft wel gemeenschapszin, nu wel. Misschien door 
het ontbreken van de kerk en de komst van militairen (ver-
menging). Er is een goede ondersteuning van verenigingen.’

Otto van Rootselaer, Stroe

‘Klaver liet ik staan voor de koeien. Dat is 
goed voer. En voor de bijen. De houtwallen 
hadden ook een functie, als schuilgelegenheid 
voor hazen en vogels.’

‘Voer werd gehaald 1 keer /week of 14 dagen in Stroe.  
Het kwam met het spoor.
Later, toen we iets meer ruimte hadden werd het voer 
ook wel zelf verbouwd. Maar dan ging het naar de  
coöperatie toe en werd het gemengd.’

‘De hele buurt kwam schillen als de appels naar de drogerij 
konden. Hoorde bij de coöperatie in Barneveld. Het was de 
zaaddrogerij. Je leverde het in Stroe in en dan werd het naar 
Barneveld gebracht. Ze werden in plakjes gedroogd.’



Enquête 
Tijdens publieksactiviteiten gekoppeld aan het 
project, is informatie te verzamelen door mid-
del van enquêtes. Zo kregen we in de Liemers 
een beter beeld van het aankoopgedrag en 
de wensen van consumenten over lokale pro-
ducten en omgevingskwaliteiten. Een enquête 
onder consumenten op de Veluwe gaf inzicht 
in de verwachtingen die consumenten hebben 
van streekproducten. 
 

alles, weet niet anders, 
mee opgegroeid

veel natuur, ruimte, fietsen, veel sporten,  
cultuur dichtbij, gemoedelijk, goed ontsloten

veel natuur, dijken, water, 
pondjes, verenigingsleven, 

zorg om elkaar, ruimte

landelijk, dorpjes, 
vlakbij de stad

geboortegrond, rust, water, gemoedelijkheid Gelders Eiland (is meer uit te halen), veel natuur

goed bezig, er gebeurt 
al veel en er komt steeds 

meer, supermooi 
 landschap

gemoedelijk, gezellig

gezellig, voor ieder wat 
wils, gebrek aan onderlinge 

communicatie 
(gezamenlijke kalender!)

rivieren, landschap, weides

uiterwaarden,  
rivierenlandschap

dijken, coulissen 

dijken, water, bos.

water, dijken

geweldig, Gelders Eiland

ruim, plat, velden en 
dijkjes

het is mijn geboortegrond, het is voor mij een  
heel mooi stuk holland, meer vis kweken

de natuur, de ruimte, minder siertuinen, 
meer voedselgronden voor mens en dier 

vrijheid, ruimte, ook persoonlijke ruimte, natuur,  
uiterwaarden en bos (alles), gemoedelijk, groen, dieren, 

centraal, a12 brengt je overal

mooie omgeving, natuur, van alles wat,  
tussen het water ingeklemd

rust, uitzicht, bossen, gezelligheid, horeca
Rijn, ruimte, Byland, rust

mooi, vrij wonen, fietsen prachtig gebied, saamhorigheid

weids, bos, water, voetveer

divers, mooi, bossen, Pannerdense 
Waard, runderen lekker fietsen, open water,  

bos, alles is er

Welke woorden komen bij je op als je denkt aan het Liemerse platteland?
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3.3 ONTWERP

Met ontwerpen bedoelen we hier  
het samen vaststellen van een ge-
wenste toekomst. Naast het kijken 
naar de huidige situatie, naar wat  
er voorheen was, en wat te verwach-
ten veranderingen of trends zijn, 
kijken we naar hoe de toekomst er  
uit kan zien. Eet je Uitzicht! werkt  
met de stakeholders toe naar een 
streekverhaal, een streekkring en 
streekbedrijfsplannen. 

Streekverhaal 
Producenten, afnemers en consumenten die 
kiezen voor lokale of regionale producten heb-
ben een eigen verhaal. Hoe is dat verhaal? 
Welk streekverhaal is te vertellen over land-
bouw en voedsel in de leefomgeving? Over 
duurzaamheid, landschap, de sociale omge-
ving en de lokale economie? Het streekverhaal 
laat zien welke maatschappelijke waarden 
ontstaan wanneer men kiest voor streek- 
eigenheid in de voedselproductie. Als nieuwe 
ingang voor beleid, voor acties van burgers én 
ondernemers. Dit verhaal, dat het aantrekke-
lijke toekomstbeeld verbeeldt, helpt de stake- 
holders om richting te bepalen en koers te 
houden in tijden van transformatie. Ook is het 
bruikbaar in het vermarkten van producten. 
Voor een individueel bedrijf bevat het streek-
verhaal de passie en de missie van de produ-
cent. Het zet het bedrijf midden in de streek 
en laat de ‘license to produce’ zien. 

‘De plek is bijzonder mooi. Dat komt
door de houtwallen, de bolling in het
landschap, de loop en het reliëf van
de Houtbeek, de bochtige percelen en
de houtwallen. Daartussen de mooie
boerderij. Dit is het groene verhaal van
het landgoed dat we willen gebruiken
als beeld van De Groote Stroe………….
Door de geiten beheren we het land-
schap en behouden we een gezonde
bodem met veel bodemleven en krui-
denrijk grasland (biodiversiteit). Geiten
‘knabbelen’ graag aan blad; ook goed
voor hun gezondheid. We willen ont-
dekken hoe deze knabbelbehoefte is te 
combineren met een goed beheer van 
de houtwallen op ons bedrijf.’
Magda Scholte & Harry van Wenum,  
Biologische geitenboerderij De Groote Stroe

Zoeken naar integratie van geit  
en historisch landschap.

Kwaliteitskaas uit een kwaliteitslandschap.
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1900 1950 2000 2015

Een tijdlijn kan de historische ontwikkeling van de 
streek illustreren. Welke thema’s zijn leidend voor  
de gewenste transformatie? 

potstal > gemengd bedrijf

landbouwcrisis
introductie kunstmest

specialisatie > schaalvergroting

prikkeldraad

mechanisatie

start eco/bio

mix van werkzaamheden

beken overstromen

bloemen in de wei

grote zuivelfabrieken

computer gestuurd

weidevogelbeheer

zorglandbouw

kringlooplandbouw

lokale voedselagenda

omgevingsvisie

heggen worden vervan-
gen door prikkeldraad

leeg landschap,  
schaalvergroting

korte ketens

gezonde bodem

mestwet

nieuwe wensen en gebruikverkaveld landschap nooit meer honger samenwerken aan gezonde leefomgeving
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Streekkring 
Een bedrijf dat zijn producten en diensten 
aan de streek koppelt, heeft allerlei betrok-
ken mensen om zich heen. Vrijwilligers die 
houtwallen onderhouden of rondleidingen 
verzorgen. Klanten die enthousiast mond-op-
mond-reclame verspreiden of participeren in 
het bedrijf. Dit is een streekkring van burgers 
die werken aan landschap, educatie of voed-
selagenda. Ze zijn de vertellers van het streek-
verhaal en de helpende hand bij activiteiten. 
Een streekkring kan aan één of aan meerdere 
bedrijven in het gebied verbonden zijn. Zijn er 
mensen te werven in ‘het dorp’ en hoe houd 
je die vast? Lopen ze warm voor het lokale 
product? De streekkring moet je organiseren. 
Acties voor het opzetten van een streekkring 
staan in het streekbedrijfsplan. 

Streekbedrijfsplan 
In een streekbedrijfsplan werken we samen 
met een producent uit hoe de ruimtelijk- 
ecologische, de sociaal-culturele en de econo-
mische relaties op de gronden van het bedrijf 
en ook met de omgeving (de streek) te ver-
sterken zijn. In een ontwerpsessie analyseren 
we het bedrijf en de omgeving. Welke relaties 
zijn er met de omgeving? Waar is meer samen-
hang en meerwaarde te creëren? Wat sluit 
het beste aan bij de passie van de producent? 
Antwoorden geven input voor een streek- 
bedrijfsplan waarin duurzaamheid centraal 
staat. Liefst volgt er een concreet actieplan 
hoe de producent zijn producten en diensten 
verder kan koppelen aan de omgeving; als 
voedselmaker met een nieuw streekverhaal, in 
verbinding met de plek, afzet en consument/ 
vrijwilligers (streekkring).

De streekkring kan werken aan  
landschapsbeheer op een bedrijf.

Eten uit je eigen streek. 

Met melkveehouder Stam op zoek naar kansen om 
de relaties tussen mens, aarde en resultaat (PPP) 
voor bedrijf en omgeving te versterken. 

‘Het is zo wel een mooi overzichtelijk 
geheel geworden. Doordat alles nu 
schematisch is weergegeven is het 
ook makkelijker om van hieruit verder 
te gaan met het uitwerken van onze 
plannen. Dat werkt wel verhelderend. 
Ook heeft het ons weer nieuwe input 
gegeven om verder te denken over 
de mogelijkheden die we hier hebben 
en wat haalbaar is. Genoeg stof tot 
nadenken dus!’
Emiel Stam, melkveehouder Hof zum Walde
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PEOPLE

PLANET

PROFIT

Voorbeeld van een bedrijfsanalyse:  
kwaliteiten en kansen om de verbinding  
tussen bedrijf en omgeving te versterken. 

Pieterpad 
nabij

Binding met het dorp Stichting 
Actief Spijk en OR school

Weinig verbinding 
met directe buren

Social media  
en open dagen

Ontvangen van mensen  
en verhaal vertellen leuk

Samenwerken  
met bloemist Elten

Veel cultuurhistorische relicten  
(o.a. wegen, spoordam, ward, beplanting)

Grote variatie in 
 bodemgesteldheid

Uitzicht naar alle kanten mooi  
met interessante verhalen

Natura 2000 gebied  
met bever vlakbij 

Goed verzorgd erf  
met mooie tuin 

Monumentale boerderij  
met bijzondere kapschuur

Droogte, slechte grond 
en ganzenoverlast 

Melk naar Friesland Campina  
(120 koeien) op 69 ha

Suikerbieten  
naar Suikerunie

Toename recreatie: cruise schepen  
Tolkamer en duurzaam bungalowpark

Ontvangstruimte  
maken? 

Mais uit Babberich  
als veevoer

Huisverkoop?

Zuivelverwerking 
op het erf?
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3.4 ACTIE

Onderzoek en ontwerp (3.2 en 3.3)  
is zinvol, bewustwording (3.1) nood- 
zakelijk, maar uiteindelijk willen we  
dat er zichtbaar dingen ten positieve 
veranderen. Dat een gemeente  
voedselbeleid met ruimtelijk beleid  
verbindt, dat producenten, afnemers  
en consumenten vaker kiezen voor  
regionale productie, dat natuur weer  
verbonden is met landbouw en dat er 
een aantrekkelijk platteland ontstaat. 
Dit vraagt om acties.  

Stakeholders verbinden
Het vermogen om integraal te denken is nodig 
om verschillende stakeholders in de regionale 
voedselproductie met elkaar in verbinding te 
brengen. Als een gemeente regionale voedsel-
productie wil ondersteunen, waar kan ze dan 
de aanknopingspunten vinden voor een uitvoe-
ringsagenda? Dat zit direct in voedsel (eigen 
kantine), maar ook in gezondheid, beweging, 
educatie, ruimtelijke ordening, klimaat, water. 
Hoe kun je samen met producenten, afnemers 
en consumenten werken aan deze maatschap-
pelijke waarden?

Leergang
Het is voor producenten vaak heel spannend 
om nieuwe wegen te verkennen. Het beken-
de is vertrouwd, de contracten met afnemers 
zijn vaak dichtgetimmerd. Het vraagt veel 
moed om de deur open te zetten naar een 
verschuiving of transformatie in het bedrijf. 
Dit geldt natuurlijk ook voor andere schakels 
in de voedselketen. Het helpt dan om onder-
nemers gedurende een tijd te ondersteunen 
met een leergang. Hierin werk je in een groep 
aan je eigen uitvoeringsplan. Praten over het 
eigen bedrijf en de eigen passie, luisteren 
naar ideeën, vragen, ervaringen van collega’s  
creëert beweging. Beweging die leidt tot  
keuzes in ieders plan. 

Gemeenten en producentenorganisaties in de 
Liemers tekenen een intentieovereenkomst om 
samen te werken aan lekker lokaal eten. 

Producenten uit de Liemers verkennen tijdens 
vier workshops de mogelijkheid van een nieuwe 
businesscase in de korte keten. 



Publieksacties
Publieksacties zijn nodig voor uitwisseling van 
ideeën en informatie, voor het faciliteren van 
contact en het bouwen van nieuwe netwer-
ken. Stem acties af op de lokale dynamiek, de 
gebiedsagenda en gebruiken. In de Liemers 
was er bijvoorbeeld een Smaakfestival waar-
in producenten hun product en hun verhaal 
presenteerden aan bezoekers en daarmee hun 
potentiële klanten. De combinatie met het 
90-jarig bestaan van de harmonie zorgde voor 
een breed publiek. In publieksacties is het tel-
kens de kunst om de verbinding tussen voed-
sel en leefomgeving concreet te maken. 

Publieksbijeenkomsten Smaakfestival Babberich.

Lokale initiatieven
Steeds meer burgers geven zelf invulling aan 
een verbinding met hun voedsel en hun leef-
omgeving, zoals voedselcoöperaties en com-
munity supported agriculture. Kijk hoe je deze 
initiatieven kunt ondersteunen vanuit het bre-
dere gebiedsproces, zodat het een het ander 
versterkt. Ook kleine acties hebben waarde. 
In het Liemers Kookfestijn koken duo’s van 
tieners en grootouders met lokale chef-koks. 
Ze werken aan het beste hoofdgerecht met  
lokale producten. Spin-off: excursies naar loka-
le producenten, media-aandacht en een serie 
artikelen over de verbinding mens, voedsel  
en leefomgeving.

Tieners en grootouders koken met lokale producten tijdens het Liemers Kookfestijn.
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‘In Nederland kopen we boontjes uit Kenia en  
krachtvoer uit Brazilië. Dit draagt bij aan de  
klimaatverandering. Door te kiezen voor de streek 
gaan we groener groeien: Eet je uitzicht.’
Magda Scholte & Harry van Wenum, Biologische geitenboerderij De Groote Stroe
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Met de hiervoor genoemde projecten en  
met extra steun van de Rijksdienst van het  
Cultureel Erfgoed kregen we als EetjeUitzicht! 
de kans onze ervaringen en leerpunten in deze 
handreiking te bundelen. Wij denken dat er 
voor eenieder aanknopingspunten te vinden 
zijn. Er moet wel iets gaan gebeuren met ons 
voedselproducerend platteland! 

Het volgende geven we ter inspiratie mee.

Voedselproducenten staan aan de basis voor 
het vinden van een nieuwe rol in de streek. 
Met de minister in haar Toekomstvisie zeggen 
wij: beloon de ‘goede’ producenten en zie hen 
als basis voor het nieuwe streekverhaal, voor 
het nieuwe plattelandsbeleid. Zoek actief ver-
binding met deze voedselproducenten die een 
nieuwe koers zoeken of al begonnen zijn en zet 
acties uit. De nieuwe koers is gericht op een 

AAN DE SLAG

4

duurzame en betekenisvolle leefomgeving. De 
nieuwe koers leidt zo tot verantwoordelijkheid 
voor deze leefomgeving, zowel ruimtelijk- 
ecologisch als sociaaleconomisch. Het afwen-
telen van effecten naar de toekomst behoort 
tot het verleden: dit is een te verlaten land-
bouw- en plattelandsbeleid.

Overheden en vooral gemeenten, kunnen  
stimuleren dat het gesprek tussen consu-
menten, afzet en producenten op gang komt.  
Politieke steun voor het gesprek over regionale  
consumptie is kansrijk omdat voedsel een  
integraal en verbindend thema kan zijn. 
Gemeenten ontdekken in deze gesprekken 
welke rol ze kunnen hebben, variërend van het 
eigen inkoopbeleid in de kantine, tot ruimte- 
lijke ordening, economisch beleid of het thema  
gezondheid van de Omgevingswet.
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Voor producenten is het gesprek over regio-
nale consumptie een kans om te zoeken en te  
kiezen voor versterkte verbinding met de 
streek. In afzet, in zorg voor natuur, in het 
samenwerken aan kringlopen of in werk- 
gelegenheid. Met een eigen bedrijfsopzet en 
als groep. Het ziet er naar uit dat de Rijks- 
overheid juist deze producenten expliciet wil 
gaan ondersteunen. 

Voor burgers biedt lokaal voedsel een ingang 
tot nieuwe vormen van participatie – om dat 
woord maar te noemen. Voedsel is dichtbij, 
is van elke dag en kan elke dag tot plezier 
leiden. Voedsel is niet beperkt tot het eigen 
huishouden maar voedsel is een lokale ingang 
voor duurzaamheid, streekidentiteit, streek- 
verhalen en verbinding met elkaar. Voedsel 
geeft kans op betekenis.

Als elke ‘partij’ zo bezig gaat met voedsel,  
ontstaat als vanzelf verantwoordelijkheid van 
de leefomgeving. Dat kan niet anders.

Wilt u ook in beweging komen in uw eigen  
regio of bent u al bezig? Wij hopen dat we u 
met deze handreiking geïnspireerd hebben om 
aan de slag te gaan of de slag te maken! kringlooplandbouw

lokale voedselagenda
omgevingsvisie

korte ketens

gezonde bodem

samenwerken aan gezonde leefomgeving

Hier wordt gewezen op de onlosmakelijke  
verbinding tussen landbouw en landschap.



DANKWOORD
Het idee van Eet je Uitzicht! ontstond in 2007 als vervolg op  
het concept ‘Leesbaar Landschap’ uit het proefschrift van  
Karina Hendriks en Derk Jan Stobbelaar. In 2012/2013 werd het 
de naam van een artistiek onderzoek in opdracht van de Kunst- 
vereniging Diepenheim, geleid door Karina Hendriks en Jeroen 
van Westen. Dit leidde o.a. tot een serie boeiende essays over  
de verbinding tussen mens, voedsel en landschap. Zo ontstond 
een eerste methodiek om landschapsbetekenis en voedsel te  
verbinden. Vanaf 2015 werken we aan de doorontwikkeling van 
Eet je Uitzicht! tot een methodiek die in verschillende situaties is 
toe te passen. De resultaten vindt u in deze handreiking, dankzij 
de projecten waarin we met velerlei partners samenwerk(t)en.  
En: het werk is nog niet af!

Onze partners zijn o.a.: voedselproducenten Magda Scholte en 
Harry van Wenum, Marjanne en Chris Borren, Emiel en Esther 
Stam, Jan, Annet en Harm Bisseling – Fenix Consult – Happyland  
– Hippe Koeien – LTO Projecten Noord – Stichting Streekeigen  
Producten Nederland (SPN) – Stichting Landschapsbeheer  
Gelderland. Dank voor de samenwerking! 

Leden uit de klankbordgroep danken we voor de reflectie  
en behulpzame input: Djûke van der Maat, producent Nieuw  
Slagmaat Bunnik – Madeleine Gerretsen, Provincie Utrecht 
 – Bastiaan Overeem, RBT[KAN] / Visit Veluwe – Barbara Speleers, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn we zeer  
erkentelijk als partner in het zoeken naar de kracht van  
de streek voor transitie van het platteland.

Karina Hendriks – Arda van Helsdingen – Helmer Wieringa
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Colofon

Eet je Uitzicht! bestaat uit:
Karina Hendriks, Studio voor Leesbaar Landschap 
Arda van Helsdingen, Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur
Helmer Wieringa, Land & Co
die als zelfstandig professionals samenwerken 
aan voedselproducerende landschappen. 

Concept en tekst
Eet je Uitzicht!

Fotografie
Dick Boschloo, pag. 1, 2, 6, 17, 24 en 26
Ben ter Mull pag. 8, 9, 10, 19 (links) en 27
www.levenindeliemers.nl, pag. 15
Landschap Overijssel, pag. 19 (midden)
Hippe Koeien, pag. 21 (rechts) en 22 (rechts)
Marion Schoenmakers, pag. 25
Eet je Uitzicht! overige foto’s

Grafische vormgeving
HANKIE&

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte 
onderzoek en deze handreiking mogelijk in het kader  
van de Visie Erfgoed en Ruimte, de Programmalijn:  
Transformatie van het landelijk gebied. 

De handreiking is als pdf te downloaden van www.eetjeuitzicht.nl
en https://cultureelerfgoed.nl.

november 2018
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