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¨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.

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

de eigen regio

Visie en missie Oregional



Kernwaarden Oregional

Oregional staat voor:

• Lokaal, uit de regio, dichtbij 

(Trotse boeren/tuinders)

• Smaak/beleving /echt

(Landschap op je bord)

• Transparant

• Duurzaam 

• Gezond en vers

• Eerlijke/faire prijzen 

• Verbinden

• Smaak, 
vers/echt

•Beleving

• Eerlijke 
prijzen

• Lokaal

GezondDuurzaam

Transparant



Doelstellingen Oregional: 

• Duurzaam en gezond eten (uit je eigen regio)

• In 2025 klimaatneutraal voedsel en eten van het 

seizoen (80 % uit eigen regio / 20% van daarbuiten)

• Eten van boeren en tuinders uit je eigen streek 

(regio met  straal van max 50 km).

• Vergroten marktaandeel regionale producten en betere   
(eerlijke) prijzen (continuïteit duurzame bedrijfsvoering)

• Samenwerking met betrokken burgers/consumenten, die     
bijdrage leveren aan voedseltransitie (o.a. boer/burger 
coöperaties)

Klimaatneutraal uit eigen regio



Klimaatneutrale en circulaire land- en 
tuinbouw



Doel: 

Oregional wil samen met de partners (o.a. gemeente Nijmegen en 
Lingewaard) de huidige korte voedselketen uitbouwen en ontwikkelen 
tot een klimaatneutrale circulaire voedselketen (2025).

Het projectplan is opgeknipt in 3 deelprojecten:

1:  Onderzoek WUR CO2-uitstoot (lineaire versus circulaire keten). 

2:  Kringlooplandbouw en circulaire keten: verduurzaming 
voedselproductie  door boeren en tuinders en gebruik reststromen 
keten (voedingsindustrie, verwerkers, horeca/bedrijfsrest. en 
consumenten

3:  Verbinding en samenwerking boeren/tuinders met afnemers, 
consumenten, maatschappelijke organisaties, etc. en vergroting afzet 
regionale producten (“lokaal, het nieuwe normaal”) 

Klimaatneutrale regionale circulaire 
voedselketen in de regio Arnhem/Nijmegen 



Gebiedscoöperatie 
Oregional

0-meting klimaatneutrale 
voedselketen    

(deelproject 1) (WUR)

Kringlooplandbouw 

(deelproject 2)

Verbinden boeren/tuinders en 
burgers/afnemers 

(deelproject 3)

Projecten in het kort

Partners:
Gemeente Nijmegen

Gemeente Lingewaard



1. WUR onderzoek:

CO2-uitstoot lineaire/gangbare keten versus regionale circulaire keten

2. Kringlooplandbouw als onderdeel circulaire voedselketen

Efficiënter produceren (minder/geen externe inputs), zorgvuldiger 
produceren, hergebruik reststromen en vermindering voedselverspilling, 
kwaliteitssysteem, ecosysteemdiensten.

3. Verbinden boeren/tuinders en burgers/consumenten.

Marktonderzoek (kwalitatief) via focusgroepen,  onderzoek 
gemeenschappelijke waarden, nieuwe vormen van coöperatieve 
samenwerking tussen boeren en burgers (boer/burger boerderij(en)), 
nieuwe verdienmodellen o.a. voor specifieke doelgroepen, herstel 
relatie stad en land, samenwerking boeren/telers en stedelijke 
voedselinitiatieven, opbouw foodcommunity,  

Projectactiviteiten



Vragen/discussie. 

Vragen en discussie



Financiers:

“Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in 

zijn platteland”


