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Voeding is de basis van ons bestaan. We kunnen gewoonweg niet zonder. Voeding levert bouwstenen en brandstof 
voor een gezond leven. Het wordt steeds duidelijker dat we niet langer door kunnen gaan me het huidige consumeren 
en produceren van voeding. Het vergt teveel van onze aarde en put deze uit. Bovendien worden mensen op steeds 
jongere leeftijd chronisch ziek wat nauw samenhangt met ons voedingspatroon. We zullen het anders moeten doen.

Het goede nieuws is dat boeren, bedrijven, NGO’s, onderwijs en overheden dit steeds meer inzien en zich inzetten voor 
circulaire voeding. Landelijk gebeurt dat o.a. door de transitiecoalitie voedsel van Willem Lageweg waarin 60 bedrijven, 
organisaties en experts zich hebben verenigd. Deze maakt zich hard voor een voedselsysteem waarin duurzaamheid 
en gezondheid voorop staan. 

Ook in Fryslân – waar het in deze transitieagenda over gaat – zijn velen bezig met de transitie naar circulaire voeding 
samen met Vereniging Circulair Friesland.  De weerslag ervan is te vinden in deze eerste transitieagenda voeding. 

De focus ervan ligt op de productie van de voeding en de bodem, omdat circulaire voeding begint met een vitale 
bodem. De inhoud van deze transitieagenda is tot stand gekomen tijdens de platformbijeenkomst op 15 januari 2018 
en gesprekken en bijeenkomsten met agrariërs, bedrijven en organisaties. 

In deze transitie agenda beschrijven we de huidige situatie en het uitvoeringsprogramma waarmee we op een praktische 
en gerichte manier invulling willen geven aan de transitie naar circulaire voedsel. 

Het is duidelijk dat er nog veel meer gebeurt - en moet gebeuren – om circulaire voeding in Fryslân te realiseren 
bijvoorbeeld op het gebied van reductie van voedselverspilling, hergebruik van voedselafval, kritischer vleesconsumptie 
en innovaties en kansen zoals zilte teelten. Deze transitieagenda is dan ook geen statisch stuk maar wordt telkens 
uitgebreid en aangepast ook met nieuwe leden van de Vereniging Circulair Friesland.

Leeuwarden, april 2018
Marlise Vroom

INLEIDING: DE TRANSITIEAGENDA VOEDING
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De Vereniging Circulair Friesland (VCF) neemt als basis  
– net als ze doet bij de andere domeinen van Circulair 
Friesland – de zeven kenmerken van de circulaire economie 
zoals gedefinieerd door Metabolic. Kort samengevat komt 
het erop neer dat een circulaire economie een volhoudbare 
economie moet zijn. Dat wil zeggen dat alles wat je nu 
doet, produceert of ontwikkelt ook op langere termijn 
geen nadelige gevolgen heeft voor mens, dier, aarde en 

ZEVEN 
KARAKTERISTIEKEN

VAN EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE

Menselijke activiteiten dragen 
bij aan een veerkrachtige 

economie.

De waarde van mensenlijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Gezondheid en welzijn van 
mens en natuur worden 
structureel ondersteund.

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund en 

versterkt.

Materialen worden continu op 
een hoogwaardige manier 

gerecycled.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

 Figuur 1: Zeven kenmerken van de circulaire economie van Metabolic 

DEFINITIE CIRCULAIRE VOEDING IN FRYSLÂN1

biodiversiteit. Niet alle zeven karakteristieken zijn nu al 
realistisch maar inspanningen moeten erop gericht zijn 
ze allemaal in de toekomst wel te realiseren. 
 
De zeven kenmerken staan hieronder afgebeeld. Allemaal 
zijn ze ook vertaalbaar naar het domein circulaire voeding. 
Hoe is in bijlage 3 te vinden. 
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Tijdens de platformbijeenkomst werd verder nog 
ingebracht:

De grootste uitdaging is om voeding te produceren op 
een wijze die bijdraagt aan onze gezondheid en ook 
meer op een lokale, duurzame manier. We moeten 
boeren helpen dit in te zien en hen motiveren de transitie 
te maken en ervoor zorgen dat boeren een faire prijs 
krijgen voor hun producten. In de dairy moeten koeien 
weer gras eten i.p.v. geïmporteerd veevoer.  

Op basis van bovenstaande is afgesproken dat we voor 
circulaire voeding de volgende definitie hanteren:

Tijdens de platformbijeenkomst werd dit aangevuld met:

De Nieuwe Nederlandse Keuken filosofie
In 2007 is de Nieuwe Nederlandse Keuken filosofie 
ontwikkeld door SVH Meesterkok Albert Kooy, Stenden 
Hotel met 5 principes: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit 
en waarden. Deze behelzen onder meer het gebruik 
van meer groenten/minder dier (80%/20%); gebruik 
van producten van het seizoen en voor het grootste 
deel geproduceerd in de regio/Nederland; minimale 
voedselverspilling; een wijze van productie van voedsel 
die goed is voor de gezondheid van mens en dier; en 
winst iedereen van aarde tot en met een goede prijs 
voor de producent. De filosofie sluit naadloos aan op 
de 7 kenmerken van Metabolic.

Definitie Sustainable diets
Door experts van Royal Friesland Campina is vastgesteld 
dat er nog geen breed gedeelde definitie bestaat voor 
circulaire voeding. Mogelijk dat de definitie Sustainable 
Diets helpt.

Dat is een combinatie van gezonde en qua voedingsstoffen 
voedingsstofdichte voeding (welke nutrienten zijn nodig 
om gezond te blijven) en duurzaamheid (wat heeft de 
minste impact op het milieu en een zo laag mogelijke 
foodprint per kg product).

SHARP model 
Hiermee werkt de FAO. Dit gaat ervan uit dat er ook in de 
toekomst voldoende, gezond, beschikbaar en betaalbaar 
voedsel is voor consumenten. Zuivel minderen levert 
niet veel milieuwinst op omdat de compensatie van 
voedingsstoffen uit zuivel door andere producten niet 
makkelijk is en een vergelijkbare voedselafdruk geeft 
als de zuivel zelf.

Een circulair voedselsysteem levert producten op die 
bijdragen aan onze gezondheid en welzijn. Gebruikt 
grondstoffen op een efficiënte en zorgvuldige 
manier, gaat zorgvuldig om met de beschikbare 
landoppervlakte, kent een gesloten nutrientenbalans, 
levert een bijdrage aan de biodiversiteit, opereert op 
basis van hernieuwbare energie en is CO2 neutraal. 
Verder kent een circulair voedselsysteem idealiter 
geen afval, vermijdt schadelijke stoffen, is veerkrachtig 
en adaptief en draagt bij aan de bodemvitaliteit. Op 
sociaal gebied biedt het voedselsysteem iedereen 
fysieke en economische toegang tot voldoende, 
gezond en veilig voedsel dat rijk is aan essentiële 
nutriënten en sporenelementen. De boer krijgt 
een eerlijke prijs voor zijn/haar producten en de 
consument heeft waardering voor het werk van de 
boer. We onderschrijven met bovenstaande de 7 
kenmerken van circulaire economie van Metabolic 
evenals de 5 principes van de ‘ Nieuwe Nederlandse 
Keuken filosofie.
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AMBITIE 2025 EN FOCUS2

De Vereniging Circulair Friesland gaat ervoor om in 2025 
de meest circulaire regio van Europa te zijn. Wat betekent 
dit voor voeding?

Tijdens de platformbijeenkomst van 15 januari jl. kwamen 
de volgende stippen op de horizon naar voren als input 
voor de ambitie 2025:  

 » Productie op basis van gezondheid. Fryslân is de 
gezondste provincie van Nederland;

 » Fryslân heeft kennis ontwikkeld over – en loopt voorop -  
hoe producten te produceren die aantoonbaar bijdragen 
onze gezondheid en goed zijn voor mens, dier en aarde; 

 » Minder voedselverspilling (wereldwijd wordt op dit 
moment een derde van alle voedsel in de hele keten 

verspild dat ook weer verantwoordelijk is voor 8% 
van broeikasemmissies ter wereld) en er is sprake 
van hergebruik van voedselafval in de keten;

 » Verbetering van de bodemvitaliteit. Bodems zijn de 
basis van circulaire voeding;

 » Forse vermindering CO2 en methaanuitstoot door 
Friese landbouw (op dit moment is 50% van de 
emissies in Fryslân afkomstig uit de landbouw);

 » We consumeren en kopen overtuigd anders waardoor 
de verkoop van duurzaam geproduceerde voeding is 
toegenomen, de boer een eerlijker prijs ervoor krijgt 
en weer gewaardeerd wordt en we minder vlees eten 
en meer groenten;

Fotograaf: Bert van Asteren
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HUIDIGE SITUATIE: WAAR STAAN WE NU?

Met tal van initiatieven wordt al concreet invulling gegeven 
aan het realiseren van de ambitie van circulaire voeding in 
Fryslân in 2025 zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven. De tot 
nu toe geïnventariseerde projecten is een mooie basis om 
de principes van circulair voeding in Fryslân te realiseren. 
Het overzicht ervan staat in bijlage 1. 

Dit overzicht is niet statisch en wordt in de volgende 
Transitieagenda bijgewerkt en aangevuld met o.a. thema’s 
als zilte teelten en het verminderen van voedselafval en het 
hergebruiken van voedselafval in de keten. 

Platformbijeenkomst 15 januari
Bij de platformbijeenkomst op 15 januari jl. waren 35 
personen aanwezig (zie bijlage 2) die zich inzetten voor 
circulaire voeding in Fryslân. Leden van de Vereniging maar 
ook kleinere bedrijven en organisaties die (nog) niet lid zijn. 
Tijdens deze avond werd gesproken over de definitie van 
circulaire voeding, de ambities voor circulaire voeding en hoe 
de vooraf geïnventariseerde projecten van de aanwezigen 
daaraan bij konden dragen. Sinds de platformbijeenkomst 
is er veel gebeurd.  Zo zijn voor een aantal van de genoemde 
projecten met de provincie Fryslân landbouwdeals gesloten 
waardoor deze plannen naar alle waarschijnlijkheid versneld 
tot uitvoering kunnen komen. 

Kantelpunten:
‘Kantelpunten’ zijn de structurele veranderingen voor de 
voedselketen in 2020, die de weerstand in het systeem 
wegnemen en het momentum opbouwen om de visie 
te behalen. Als kantelpunten om te komen tot circulaire 
voeding in Fryslân zijn:

 » Consistente toegenomen vraag 

• Vraag naar duurzaam geproduceerde en gezonde 
voeding is (structureel) toegenomen zowel door 
de consument en B2B waaronder horeca, festivals, 
zorg- en onderwijsinstellingen en overheden.

• Circulair inkopen: bij aanbestedingstrajecten worden 
criteria opgenomen gericht op circulaire voeding.

3

 » Logistiek en distributie: Korte ketens

• Het merendeel van alle voeding wordt verkocht in 
de supermarkten of  via groothandels. Tussen de 
supermarkten is een prijzenoorlog aan de gang. 
Dat betekent druk op de marge van toeleveranciers 
waaronder die van de boeren. Korte ketens en 
andere distributiesystemen met geen/minder 
tussenschijven zorgt voor betere verdienmodellen 
van de boer.

 » Transparantie (etikettering, ICT)

• Recente voedselschandalen voeden de behoefte 
aan transparantie in de voedselketen en het willen 
weten waar het eten vandaan komt en wat er in 
ons eten zit. Onderzoeken naar wat er echt in de 
voeding zit , transparantere etikettering en ICT 
(apps waarin je kunt zien wat er in je eten zit en 
welk traject de voeding heeft doorgemaakt) maken 
dat mogelijk. 

 » Bewustwording 

• Er komt steeds meer inzicht in de true costs 
of food en ook over de relatie tussen voeding 
en gezondheid en de foodafdruk van bijv. het 
eten van vlees. Dat leidt ertoe dat we bewust 
anders gaan kopen en eten waardoor de vraag 
naar duurzaam en circulaire voeding toeneemt, 
duurzaam produceren wordt gestimuleerd en er 
minder voedselverspilling plaatsvindt. 

 » Onderwijs

• Duurzame landbouw, bodemvitaliteit en 
onderwijs over de relatie tussen voeding en 
gezondheid maken deel uit van het reguliere 
beroeps- HBO- en universitaire onderwijs: van 
landbouwopleidingen tot horeca opleidingen, van 
medische opleidingen tot facilitair managers, 
en van onderwijzers tot managers. En er vinden 
onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken 
plaats onder meer naar de relatie tussen voeding 
en gezondheid. 
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 » Faciliterende wet- en regelgeving 

• Duurzaam geproduceerde verse voeding is voor 
consumenten en andere voedselinkopers nu 
duurder dan gangbaar geproduceerde voeding 
of bewerkte voedingsproducten met veel suiker, 
vet of teveel zout erin. Er komt steeds meer 
inzicht in de true costs of food waaruit blijkt dat 
dit feitelijk andersom moet zijn omdat duurzaam 
geproduceerde voeding ons als maatschappij 
minder kost en dit ook nog beter is voor onze 
gezondheid. Overheden zetten wetgeving en 
stimuleringsmaatregelen in waardoor duurzaam 
geproduceerde en verse voeding goedkoper 
worden en die van ongezonde producten duurder. 

• Er komen wetten en stimuleringsmaatregelen 
om verspilling tegen te gaan en gezond eten en 
bewuster eten van vlees. 

• Voedselafval mag onder voorwaarden worden 
(her)gebruikt in de landbouw en dat geldt ook 
voor mest van veeteelt t.b.v. akkerbouw.

• Overheden stimuleren innovaties gericht op 
gezonde voeding m.b.v. voor het MKB en agrariërs 
makkelijk toegankelijke stimuleringsmaatregelen 
die voor deze bedrijven ook behapbaar is qua 
verantwoording en administratie. 

 » Innovatie en voorlopers 

• Innovatieve voorlopers en icoonprojecten 
stimuleren andere bedrijven om zich ook in te 
zetten voor circulaire voeding.

 » Catalogus duurzame producenten

• Zie hoofdstuk 4 c.

Fotograaf: Marlise Vroom
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INZET VERENIGING CIRCULAIR FRIESLAND 

De Vereniging Circulair Friesland doet het volgende om 
de voedingstransitie te versnellen:

A. PROMOTEN VAN CIRCULAIRE VOEDING, 
ICOONPROJECTEN EN INITIATIEVEN OP 
HET GEBIED VAN CIRCULAIRE VOEDING VIA:

 » De media (offline- en online);

 » Website, nieuwsbrief, circulaire cafés en presentaties 
van Vereniging Circulair Friesland en ook van haar 
leden/betrokkenen;

 » Onderwijs;

 » Symposia en bijeenkomsten gericht op verspreiden 
van kennis en onderwerpen als aanbesteden van 
circulaire voeding;

 » Gesprekken en ontmoetingen;

B. BELEIDSONTWIKKELING
 » Input leveren t.b.v. provinciale en gemeentelijke en 

ook landelijke beleidsontwikkeling als het gaat om 
circulaire voeding en de productie ervan. Tijdens de 
platformbijeenkomst werden op dit punt de volgende 
zaken genoemd: 

• Proeftuinen en experimenteerruimte voor korte 
ketens en andere betere verdienmodellen voor de 
boer;

• (Overheids) beleid gericht op productie van voeding 
die bijdraagt aan onze gezondheid: kwaliteit boven 
kwantiteit;

• Maatregelen gericht op minimaliseren van bijvoeren 
van koeien;

• Mogelijk maken dat voedselafval wordt gebruikt 
als voer voor varkens en om er compost of bokashi 
van te maken;

4

• Overheden die pioniers omarmen en zich sterk 
maken om het peleton in beweging te krijgen;

• Laagdrempeliger subsidies en financiële 
regelingen voor het MKB en pioniers en behapbaar 
qua administratie;

• Educatie van jongs af aan over gezonde voeding 
en de productie ervan.

C. VERSNELLEN EN AANJAGEN VAN 
INITIATIEVEN:

 » Het aan elkaar koppelen van initiatieven en partijen 
die zich hard maken voor circulaire voeding in 
Fryslân;

 » Het organiseren van platformbijeenkomsten en 
ronde tafels;

 » Creatief meedenken hoe het te versnellen en 
oplossingen indien zich hick ups voordoen;

 » Bevorderen dat er zaken (verder) worden uitgewerkt 
of opgepakt zoals een overzicht van alle duurzame/
circulaire voedselproducenten in Fryslân/Noord 
Nederland waaronder:

• Groenen en andere gewassen.

• Vlees (slacht- gevogelte – wild).

• Vissers en visverwerkers.

• Zuivel.

• Streekprodukten (gemaakt van bovenstaande 
producten.

 » Fryslân Cup 2018 met als thema ‘gezond eten’;

 
Om de projecten specifieker vorm te kunnen geven is de 
transitie agenda opgedeeld in woning- en utiliteitsbouw 
en grond-, weg- en waterbouw, en zijn sectorbrede 
initiatieven in beide transitie agenda’s opgenomen 
(zie respectievelijk Figuur 1 en Figuur 2).
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UITVOERINGSPROGRAMMA 

Belangrijkste doel van de agenda is om de transitie naar circulaire voeding te versnellen door te zorgen dat projecten die 
de leden van Vereniging Circulair Friesland en andere betrokkenen uitvoeren effectief bijdragen aan het behalen van de 
kantelpunten en in lijn zijn met de visie voor een circulaire voeding in 2025. 

Het uitvoeringsprogramma  van deze transitieagendag bestaat uit twee elementen:

 » Projecten die nu, in 2018 al plaatsvinden (zie bijlage 1)

 » Inzet door Vereniging Circulair Friesland (zie vorige hoofdstuk)

Hieronder is aangegeven in hoeverre de projecten uit bijlage 1 bijdragen aan de kantelpunten en waar bijgestuurd moet 
worden door de vereniging. Vanwege de grootte van de matrix loopt deze op de volgende bladzijde door.

5
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PROJECTEN
Korte ketens zorginstellingen
Meer vraag duurzame voeding op festivals
Pionierscollectief Natuurlandbouw 1000 jaar
Innoveren voor vitale voeding
Salt Campus
RFC waaronder duurzaam melken
Streekboer
Symphony of Soils Symposium
Symphony of Soils publieksevenement
Onderzoek biokansen
Food @ Stenden
Eigen smaak

ROC niveau 4 Dutch Cuisine koksopleiding
Smaaklessen op scholen
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Innovatiematrix projecten gericht op circulaire voeding (maart 2018) 
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PROJECTEN
Schooljaar voor voedseleducatie
Voedseldistributie naar onderwijsinstellingen
Opleiding Food, Life & Innovation
Minor Feeding our Planet 
Searius
Blue zone Food Netwerk 
Eetbaar Fryslân 
Voedselvisie SW Fryslân
Oerfloed
Eiwitten uit micro algen 
Kringsloop boeren (zuivel) 
Marc Foods 
Voedselvisie SW Fryslân
Us Hof
Samen sterker: 
Afgestemd programma juni en oktober 
Bij te sturen door VCF 
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 PLANNING

De planning voor de komende jaren gebaseerd op de projecten uit bijlage 1 is hieronder te zien.

6
IM

PA
CT

TIJD

100% CIRCULAIR

2016 2017 2018 2019 2020 2025

VISIE 2025 
- Productie o.b.v. gezondheid
- Wereldwijd koploper kennis over vitale voeding
- Minimale voedselverspilling
- Verbeterde bodemvitaliteit
- Afname CO2 en methaanuitstoot door landbouw
- Korte ketens met betere verdiensten boeren 
- We kopen en eten bewust anders
- Stijging aanbod en verkoop duurzaam
  geproduceerde voeding

SECTORBREED
- Promotie
- Beleid
- Stimuleringsmaatregelen
- Aanjagen 

KANTELPUNTEN 2020
- Meer vraag
- Korte ketens
- Bewustwording
- Transparantie
- Onderwijs
- Wet- en regelgeving
- Innovatie en koplopers

PROJECTEN 2018 – 2020

- DC koksopleiding
- Korte ketens
- Pionierscollectief
- Innoveren vitale voeding
- Symphony of Soils
- Food@Stenden
- Feeding our planet
- Food, life innovation
- Eetbaar Fryslân
- Searius
- Blue zone food

- Voedselvisie SW Fryslan
- Salt campus
- Oerfloed
- Streekboer
- Royal Friesland Campina
- Zilte teelt 

Figuur 2: Transitie agenda voeding
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OPZETTEN KORTE KETEN IN FRYSLÂN 
VAN LEVERING EN DISTRIBUTIE VAN 
DUURZAME PRODUCTEN AAN FRIESE 
ZORGINSTELLINGEN
Trekker: Atlantis Handelshuis i.s.m. de Streekboer.

Partners (o.a.): Nij Smellinge ziekenhuis (Drachten), 
Antonius ziekenhuis (Sneek), Zuid Oost Zorg (Drachten), 
Interzorg (Assen), En de Pi-groep (Friesland, Groningen, 
Drenthe en Flevoland), Diverzio.

Einddoel: realiseren korte keten distributie tbv 
zorginstellingen in Fryslân. 

Innovatievragen o.a.: wat voor effect heeft duurzame 
voeding op gezondheid en (in ziekenhuizen ook herstel 
van ) klanten en patiënten in zorginstellingen en wat 
levert het economisch gezien op. 

Korte omschrijving:  Atlantis handelshuis  is bezig 
om na Noord Holland nu ook in Fryslân de korte 
keten distributie en levering te realiseren van 
duurzame producten afkomstig van boeren uit Fryslân 
aan Friese zorginstellingen. Zij werken in daarbij nauw 
samen met de Streekboer. Het project van Atlantis i.s.m. 
de Streekboer is tot stand gekomen naar aanleiding van 
het landelijke programma Duurzaam Gezond aan Tafel 
dat zich richt op verduurzaming en kwaliteitsverbetering 
van de maaltijdvoorziening van zorgorganisaties (care 
en cure) opgezet door Diverzio. Dit landelijke programma 
is mede mogelijk gemaakt door financiële  steun 
van het Ministerie van VWS in samenwerking met 
het Innovatiefonds van Stichting De Friesland en de 
regionale Rabobanken en draagt bij aan een structurele 
duurzame verbetering van de kwaliteit van de zorg en 
kwaliteit van leven. 

Status: Tijdens de Klimaattop Noord NL is hiertoe 
een intentieverklaring/ samenwerkingsovereenkomst 
getekend met 25 partijen die hun medewerking willen 
verlenen aan het realiseren van de korte keten in 
Friesland, Groningen en Drenthe. Daarbij willen de 
partijen gaan meten wat verantwoorde producten uit de 
regio voor verschil maken op het herstel en welzijn van 
de patiënten en cliënten in ziekenhuizen, ouderenzorg-
instellingen en de GGZ. Ook willen zij meten of en hoe 
de agrariërs, boeren en producenten kunnen veranderen 
als zij via de korte transparante keten gaan leveren aan 
deze doelgroep. Is het mogelijk om inhoudsstoffen  of 
nutriënten in hogere mate n de producten te krijgen 
t.b.v. van herstel en welzijn binnen de doelgroep. Er is 
een kopgroep geformeerd bestaande uit de hierboven 
genoemde partners om de wensen van de zorg in beeld 

te brengen. Gezamenlijk trachten zij om te versnellen en 
kennis te delen zodat de gewenste korte keten z.s.m. 
functioneert op een manier die zo goed mogelijk aansluit 
op de wensen vanuit de zorg.  

Resultaat van instellingen die deelnemen aan het Diverzio 
project: Minder voedselafval, steeds meer gebruik van 
duurzame en uit de regio afkomstige voeding, grotere 
tevredenheid patiënten, bezoekers en producenten, betere 
gezondheid en sneller herstel patiënten).

De volgende stap die nu genomen dient te worden is het 
inverdiende geld (minder voedselafval is minder inkoop, 
gezondere voeding is minder medicijnen enz.) te labelen 
en niet als bezuiniging te gebruiken voor andere doeleinde 
maar integraal in te zetten om beter gezondere voeding 
tegen een eerlijke prijs in te kopen. Dan gaat het vliegwiel 
namelijk echt draaien. En komen we ook tot een houdbaar 
landbouw en zorgsysteem (laat voeding uw medicijn zijn). 

ZILTE LANDBOUW EN SALT CAMPUS
Trekker: Van Hall Larenstein Mindert de Vries, Pier 
Vellinga, Marc van Rijsselberghe en vele anderen.

Status: Salt Campus is volop in ontwikkeling en dat 
geldt ook voor allerlei initiatieven van VCF lid Marc van 
Rijsselberghe en andere initiatiefnemers op het gebied 
van zilte teelt. Inmiddels is er over zilte teelt een ronde 
tafel gesprek geweest in opdracht van de provincie 
Fryslân en is het Wetterskip Fryslân bezig met een lange 
termijn visie als het om verzilting gaat. Het onderwerp 
zilte teelt zal in volgende transitie agenda verder 
uitgewerkt worden.

DE STREEKBOER, ONTWIKKELING VAN EEN 
LOKALE, KORTE VOEDSELKETEN VAN BOER 
NAAR CONSUMENT IN NOORD NEDERLAND
Trekker: De Streekboer (Thijs Riem Vis, Sandra Ronde 
en Janco Heida).

Partners (o.a.): 75 Noordelijke boeren, 1000 gezinnen, 
Vontis Maatwerk Applicaties.

Korte omschrijving:  De Streekboer is een jonge 
onderneming die bouwt aan een nieuwe, rechtstreekse 
voedselketen van boer naar consument in Noord 
Nederland. Via een online platform krijgen lokale boeren 
de mogelijkheid om hun producten wekelijks aan te bieden 
aan gezinnen in eigen regio. Klanten kunnen wekelijks 
hun bestelling doorgeven. Via boeren verzamelpunten 
worden alle bestellingen in de regio verzameld en 

BIJLAGE 1: PROJECTEN MAART 2018
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verspreid naar afhaalpunten, waar de gezinnen hun 
boerenboodschappen komen ophalen. Het initiatief, dat is 
2015 is gestart door drie jong ondernemers in het Friese 
dorpje Nieuwehorne, wist zich in korte tijd uit te breiden 
over een groot gedeelte van Friesland en Groningen. 
Naast het platform maakt de organisatie zich sterk voor 
voedseleducatie en voor afname voedselverspilling door 
middel van ludieke campagnes.

Status: Vandaag de dag maken ruim 75 boeren en 
1000 gezinnen in voornamelijk Friesland gebruik van 
het concept. Vele boeren zijn hierdoor een nieuwe 
ontwikkeling en nieuwe uitdagingen aangegaan, waarbij 
zij eigen producten ontwikkelen en een sterk merk 
proberen te ontwikkelen. De Streekboer organisatie is 
van plan de uitbreiding in 2018 voort te zetten zodat 
steeds meer boeren en gezinnen met elkaar verbonden 
worden. Hiervoor worden nieuwe innovatieve ideeën 
getest, vele verbindende activiteiten georganiseerd en 
nieuwe samenwerkingen aan gegaan.

MEER DUURZAAM GEPRODUCEERDE 
VOEDING OP TIJDELIJKE EVENEMENTEN
1.Trekker: Sjoerd Bootsma, festival directeur LF2018.

Partners (o.a.): Streekboer, Innofest, Welcome to the 
Village, LF2018.

Status: Intentie is uitgesproken om op meer festivals 
duurzame voeding te realiseren. Hiervoor wordt in de 
loop van 2018/2019 een plan van aanpak opgesteld 
en ondertussen wordt waar mogelijk al gewerkt aan 
duurzame voeding op de Innofest festivals en is er 
overleg met het BeFrijdingsfestival Fryslân. 

2.Trekker: Marinthe de Hek (Slow Food Youth 
Network Fryslân, (SFYN Fryslân)).

Korte omschrijving:  hoe kun je locale cateraars en 
locale voeding verbinden in de eventcatering voor 
Slachtemarathon en de productie Ontwakend landschap. 

Status: Dit project loopt. 

PIONIERSCOLLECTIEF NATUURLANDBOUW. 
"1000 JAAR EN MEER"
Trekker: Agrariërs Bartele Holtrop, Jaring Brunia, Sytse 
Gerritsma.

Partners (o.a.): Media: Bert van Asperen, Jelte 
Rijpkema, Voeding: Janco Heida.

Korte omschrijving:  Dit is een pionierscollectief van 
mensen die in de praktijk bezig zijn met voedselsysteem 
die 1000 jaar en meer mee kan gaan. Een systeem dat 

voedsel produceert dat bijdraagt aan de gezondheid 
van de mens, milieu zuiverend werkt, diervriendelijk is, 
economisch gezond en past in zijn of haar omgeving .

In de community inspireren en leren boeren elkaars 
successen en verbeterpunten. Deze online broed/
inspiratie plaats geeft een versnelling aan een holistische 
landbouw overal ter wereld.   Welke zo gezond en rijk 
is dat het onuitputtelijk is!   (betere producten, 100% 
circulair, prima eigen inkomsten, biodiversiteit… ).

Status: Dit pionierscollectief is ontstaan in  Fryslân en 
gaat nu online ook de vleugels uitslaan. Bartele Holtrop 
behaalde in maart 2018 de top 3 van de Nederlandse 
verkiezing  Agrariër van het jaar. Het pionierscollectief 
doet ook mee met Innoveren voor vitale voeding.

ROYAL FRIESLAND CAMPINA 
Trekker: Jan Willem Straatsma.

Korte omschrijving: Royal Friesland Campina is op heel 
veel fronten regionaal, landelijk, internationaal bezig 
om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
bodemvitaliteit en verdere verduurzaming van de hele 
zuivelketen.

Enkele voorbeelden van projecten:
 » Kansen voor sluiten mineralenbalans op regionale 

en bedrijfsschaal (zijn ze samen met 3 noordelijke 
provincies mee bezig);

 » Melk met meerwaarde;

 » Diversiteit in duurzaam melken;

 » Gebiedsaanpak Duurzame landbouw (met o.a. WNF, 
Rabo, BoerenNatuur waarbij RFC voortbouwt op het 
project biodiverse melkveehouderij en gezamenlijk de 
biodiversiteitsmonitor ontwikkeld hebben);

Verder geeft RFC aan dat bedrijfsleven vooral aan het 
werk wil met het denken en uitvoeren van oplossingen 
en strategieën voor het volgend peleton i.p.v. alleen 
aandacht te hebben voor de pioniers.

INNOVEREN VOOR VITALE VOEDING. VAN 
ONDER DE GROND TOT IN DE MOND MET 
GEZONDHEID ALS WEGWIJZER: NOORD 
NEDERLAND KOPLOPER VITALE VOEDING
Trekker: Esther Nederhof, Lector duurzame voeding Van 
Hall Larenstein. Doelstelling: Met het project Innoveren 
voor vitale voeding willen we Noord Nederland koploper 
maken op het gebied van vitale voeding en d.m.v. 
onderzoek de toegevoegde waarde van de innovaties 
aantoonbaar maken. 
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Partners (o.a.): Vitaliteitsalliantie Friesland (25 
organisaties waaronder De Friesland), provincie Fryslân, 
Vereniging Circulair Friesland.

Korte omschrijving: Voeding is één van de belangrijke 
leefstijlfactoren die bepalend is voor onze gezondheid. 
In een tijd waarin we op steeds jongere leeftijd te maken 
krijgen met chronische ziektes en de zorgkosten snel 
stijgen wordt gezonde voeding steeds belangrijker.

Status: Eind januari vond de startbijeenkomst 
plaats. Daarin waren 15 initiatieven en MKB-ers 
vertegenwoordigd die allen aangaven mee te willen doen 
aan Innoveren voor vitale voeding.  Mogelijk aanvullende 
geïnteresseerde partijen kunnen zich ook nog aansluiten 
om ook aan Innoveren voor Vitale voeding deel te nemen. 

Voor dit project is in maart 2018 een landbouwdeal met 
provincie Fryslân afgesloten waarin is afgesproken met 
elkaar voor 1 juli a.s. een plan van aanpak op te stellen 
inclusief zicht op de wijze hoe dit project te financieren. 

SYMPHONY OF SOILS SYMPOSIUM, 11 
OKTOBER 2017.
Trekker: Emiel Elferink, lector Duurzaam bodembeheer 
VHL in samenwerking met stichting Symphony of Soils.

Partners (o.a.): Leden Kennisconsortium Bodem Noord 
Nederland, Vereniging Circulair Friesland.

Korte omschrijving: Een vitale bodem is cruciaal voor 
onze toekomst. De bodem vormt de basis voor het 
verbouwen van gewassen en zorgt dat biodiversiteit kan 
floreren. Het slaat water op, legt CO2 vast en het heeft 
een zelfreinigend vermogen. De bodem staat daarmee 
aan de basis van het circulaire gedachtegoed. 

Er ligt een grote uitdaging om het bodembeheer 
economisch, maar ook ecologisch weer ‘gezond’ te 
maken. Om de urgentie van bodemvitaliteit onder de 
aandacht te brengen, alle betrokken in beweging te 
krijgen en hen de meest recente inzichten aan te reiken, 
organiseren het Kennisconsortium Bodem en de stichting 
Symphony of Soils, op donderdag 11 oktober 2018 
het symposium: Symphony of Soils. Een inspirerend 
symposium over bodemvitaliteit, waarin elkaar 
ontmoeten en kennisdelen centraal staan, en dat aanzet 
tot handelen. Het programma zal bestaan uit lezingen, 
workshops, praktijksessies in het veld, muziek en (h)
eerlijk eten van een gezonde bodem. Het symposium is 
bedoeld voor boeren, bestuurders en medewerkers van 
bedrijven in de voedselketen, beleidsmakers en politici, 
studenten, docenten en wetenschappers, natuur-  en 
belangenorganisaties, NGO’s, geïnteresseerde burgers en 
consumenten, kortom: voor iedereen die een bijdrage wil 
leveren aan de transitie naar een vitale bodem.

Samen met stakeholders uit de gehele voedselketen 
kijken hoe van Noord Nederland een voorbeeld regio te 
maken waar de bodem leidend is en agrariërs werken 
volgens de laatste inzichten en kennis van de bodem.

Status: Programma is in ontwikkeling. Begin april start 
de aanmelding voor het symposium. ROC Friese Poort 
verzorgt het diner op basis van Dutch Cuisine. 

Symphony of soils symposium maakt deel uit van de 
landbouwdeal bodem die partijen in maart 2018 afsloten 
met de provincie Fryslân. Ook voor deze deal maken partijen 
en provincie voor 1 juli a.s. een plan van aanpak waarbij 
ook financiering (ook van de overige onderdelen van deze 
landbouwdeal) is aangegeven en inzichtelijk gemaakt. 

SYMPHONY OF SOILS, 
PUBLIEKSEVENEMENT 'FESTIVAL B OVER 
DE BODEM VAN JE GEZONDHEID' 13 
OKTOBER 2018
Trekker: Stichting Symphony of Soils en namens deze: 
Marlise Vroom, Arien de Korte en Harmien Haan i.s.m. 
Rineke Dijkinga e.v.a.

Korte omschrijving: Op 13 oktober a.s. vindt 'Festival 
B plaats in de Lawei in Drachten. Het wordt een 
aansprekend publieksevenement over de Bodem 
van je gezondheid   met een  combinatie van lezingen, 
workshops, passend eten, markt en cultuur.

Status: Festival B richt zich op de  consument en de 
relatie tussen bodem, voeding en gezondheid. Het 
evenement maakt onderdeel uit van de Soil Food Week 
i.o. van 9 - 13 oktober 2018 waarin in  Oosterwolde 
en Drachten allerlei  evenementen plaats vinden op 
het  gebied  van bodem en voeding waaronder het 
Symposium Symphony of Soils op 11 oktober en het 
internationale Biologische landbouw symposium van 
Martien Lankester (zie hieronder onder biokansen). 
Zowel het symposium Symphony of Soils als Festival B 
maken tevens onderdeel uit van de landbouwdeal bodem 
die partijen in maart 2018 afsloten met de provincie 
Fryslan. Ook voor deze deal maken partijen en provincie 
een plan van een aanpak waarbij ook financiering (ook 
van de overige onderdelen van deze landbouwdeal) is 
aangegeven en inzichtelijk gemaakt.
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BIOKANSEN, CONSEQUENTIES VOOR 
ECONOMIE, MILIEU EN GEZONDHEID VAN 
BREDE TRANSITIE NAAR BIOLOGISCHE 
LANDBOUW IN FRYSLÂN, GRONINGEN EN 
DRENTHE
Trekker: Martien Lankester, Avalon in opdracht van 3 
noordelijke provincies m.m.v. denktank/adviesgroep.

Korte omschrijving:  Biologische landbouw is een 
groeiende sector in Noord-Nederland. In de komende 
jaren zullen meer boeren voor deze methode kiezen. 
De analyse zal trachten vast te stellen wat de 
milieu- en economische consequenties zijn van een 
grootschalige omschakeling naar biologische landbouw 
in Fryslân, Groningen en Drenthe. Gekeken zal worden 
naar opbrengsten, werkgelegenheid en milieu- en 
economische prestaties. 

Status: Oplevering onderzoeksresultaten omstreeks mei 
2018. In oktober 2018 vindt het symposium Biologische 
landbouw plaats. De dag na het Symposium Symphony 
of Soils vindt op 12 oktober a.s.  het internationale 
biologische landbouw symposium plaats.

NETWERKPROGRAMMA EETBAAR FRYSLÂN 
Realiseren van een duurzaam voedselsysteem in 
Fryslân.

Trekker: Simon Bijlsma, Friese Milieu Federatie. 

Partners (o.a.): Landschapsbeheer Friesland, Netwerk 
Duurzame Dorpen, Doarpswurk, Nordwin college, de 
Streekboer, Ús Hôf, de Doarpstún, Dorpstuin Hurdegaryp, 
Greydanus aardappelgroothandel, diverse Friese Jumbo’s 
waaronder Jumbo Grou, diverse akkerbouwbedrijven en 
burgerinitiatief Kening fan’e Greide.

Korte omschrijving:  Het netwerkprogramma Eetbaar 
Fryslân werkt volgens twee lijnen: het realiseren van korte 
commerciële ketens tussen producenten en afnemers 
van lokale producten en het stimuleren en faciliteren van 
kleinschalige voedselinitiatieven. Eetbaar Fryslân wil dat 
binnen vijf jaar alle inwoners van Fryslân bij hun dagelijkse 
voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokale duurzaam 
geteelde- en seizoensproducten. Lokaal duurzaam 
voedsel moet voor iedereen binnen handbereik zijn. 
Hiermee willen we de ecologische (voedsel)voetafdruk 
van de Friezen substantieel verlagen, de revenuen van het 
vermarkten van Friese producten in Fryslân houden en 
het beeld van Fryslân als de meest mooie en duurzame 
provincie van Nederland versterken.

Pijlers:  eten van streek en seizoen, eiwittransitie 
en voedselverspilling.

Activitein:
 » Uitbreiding van het aantal korte ketens en 

productgroepen.

 » Organisatie streekweek 2018.

 » Organisatie Meet & Eat bijeenkomsten.

 » Verder uitbouwen Fries voedselnetwerk.

 » Verder ontwikkelen Friese voedselvisie.

 » Bieden van ondersteuning op maat aan lokale 
voedselinitiatieven.

 » Organisatie publiekscampagnes, organisatie 
cursussen

 » realiseren minimaal een korte keten op basis van 
gered voedsel.

 » Stimuleren en faciliteren voedselbosinitiatieven.

FOOD@STENDEN
Trekker: Stenden hotel SVH Meesterkok Albert Kooy.

Partners (o.a.): Stenden hogeschool, duurzame 
producenten en toeleveranciers.

Korte omschrijving:  In het Stenden hotel en Stenden 
breed (ook internationaal) wordt eten vervaardigd op 
basis van de 5 principes van SVH Meesterkok Albert 
Kooy. Deze principes zijn 100% circulair en besparen o.a. 
foodmiles, bevorderen regionale eetcultuur, gaan uit van 
80% groenten en minder vlees , head to tail gebruik van 
dier en daardoor minimaliseren van voedselafval, eten wat 
het seizoen ons biedt, kwaliteit en respect voor producent, 
winst voor producent, consument, dier en aarde.

Status: Binnen Stenden hotel en Stenden hogeschool 
zijn de principes inmiddels volledig geïmplementeerd 
ook internationaal en is Stenden een voorbeeld voor 
andere instellingen, horeca en andere organisaties. Het 
manifest van de landelijke Dutch Cuisine organisatie is 
gebaseerd op de 5 principes van Albert Kooy. En ook 
de Koksopleidingen van het Koning Willem 1 College in 
Den Bosch en ROC Friese Poort in Sneek zijn op deze 
principes gebaseerd. De principes worden (grotendeels) 
ook toegepast bij zorginstelling Zuid Oost Zorg en ook 
elders vinden ze navolging. Stenden heeft ervaring met 
circulair inkopen.

EIGEN SMAAK
Trekker: Elena Cavagnaro, lector Stenden i.s.m. 
bachelor en master studenten, Albert Kooy Stenden 
hotel, Ecostyle Oosterwolde (Anne Jan Zwart), Refresh 
Groningen project.
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Korte omschrijving:  Ontwikkelen van creatieve 
oplossingen voor vergroten afzet lokale producten, 
informeren en inspireren van horeca om te werken 
volgens (ook 100% circulaire) Dutch Cuisine filosofie, 
ontwikkelen van storytelling om gasten te inspireren 
d.m.v. storytelling, blauwdruk ontwikkelen die in andere 
regio’s kan worden gebruikt. 

Status: er is subsidie aangevraagd waarvan binnenkort 
uitsluitsel wordt verwacht. Project gaat anders ook door 
maar in afgeslankte vorm. Een van de onderdelen wordt 
een Food congres in april 2019.

ROC FRIESE POORT:
-Duurzaam koken in het koksonderwijs 

Trekker: Gerard Voskuilen, ROC Friese Poort. 

Korte omschrijving: Niveau 4 opleiding Gespecialiseerd 
kok/Dutch Cuisine. Eerste opleiding in Nederland voor 
koks op basis van Dutch Cuisine uitgangspunten. 
Ontwikkeld samen met Koning Willem 1 college in Den 
Bosch m.m.v. Albert Kooy.

Status: opleiding is in september 2017 begonnen. 

-No waste kookwedstrijd 

Trekker: Gerard Voskuilen, ROC Friese poort.

Korte omschrijving: Het Verwerken van afgekeurde 
groenten in koksonderwijs. 

Partners (o.a.): streekboer, Friese chef-koks, studenten

Status: Ideeenfase. Datum wedstrijd is nog niet gepland.

-Smaaklessen op scholen door leerling koks 

Trekker: ROC Friese Poort, Gerard Voskuilen.

M.m.v: SFYN, Streekboer, Jong Leren Eten.

Korte omschrijving:  Leerling koks gaan naar hun 
basisschool om daar smaaklessen te gaan verzorgen 
volgens Dutch Cuisine filosofie.

Wanneer: April 2018 in hele provincie Fryslân. 

SCHOOLJAAR VAN DE 
VOEDSELEDUCATIE 2017/2018
Trekker: Slow Food Youth Network  Fryslân, 
(SFYN  Fryslân), Marinthe de Hek m.m.v.  o.a.  De 
Streekboer, ROC Friese Poort, Friesland College, Van Hall 
Larenstein, NHL Stenden.

Korte omschrijving:  Evenementen gericht op 
versterken van voedselonderwijs in alle opzichten van 
armoedebestrijding tot vakopleidingen. Project dat hier 
o.a. onder valt.

OPZETTEN VOEDSELDISTRIBUTIE 
VAN BOEREN NAAR 
ONDERWIJSINSTELLINGEN
Trekker: Schooljaar van de voedseleducatie: Slow Food 
Youth Network Fryslân, (SFYN Fryslân), Marinthe de Hek 
en De Streekboer.

Korte omschrijving:  Omdat boeren vaak producten 
hebben liggen die zij niet aan tussenhandelaren of 
reguliere consumenten kunnen verkopen willen wij 
een infrastructuur tot stand brengen waardoor deze 
producten op gestructureerde basis bij de vakopleidingen 
van MBO- en HBO opleidingen terecht komt. Zo willen 
we bijdragen aan het ‘aanbod gestuurd’ leren eten: we 
eten niet wat we willen eten maar we eten wat het land 
ons op dat moment biedt.

Status: in opzet. 

NORDWIN: OPLEIDING FOOD, LIFE & 
INNOVATION
Trekker: Nordwin/MBO Life Sciences: Regina Oenema, 
Sjoerdje Wagenaar, Ytje Hoekstra.

Partners (o.a.): AOC Terra.

Korte omschrijving:  Er wordt aandacht gegeven aan 
voedseltransitie en inzicht verkrijgen in een duurzaam en 
gezond voedselsysteem, waarbij ook  het ketendenken 
de nodige aandacht krijgt. Circulariteit met betrekking 
tot voeding is een van de onderwerpen die in deze 
opleiding een belangrijke rol gaat  spelen. De student 
is proactief met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen/ 
trends in de voedselkringloop en kan de gevolgen op 
waarde schatten m.b.t. gezondheid en duurzaamheid 
en hierover op innovatieve wijze voorlichting geven en 
advies uitbrengen.

Status: Het is de bedoeling dat deze opleiding start in 
augustus 2019. 

VAN HALL LARENSTEIN MINOR FEEDING 
OUR PLANET
Trekker: Korrie Hoekstra, Van Hall Larenstein.

Korte omschrijving:  Studenten van Van Hall 
Larenstein, maar ook van andere hogescholen kunnen 
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deze minor in voltijd of deeltijd  volgen. Actuele en 
toekomstige ontwikkelingen in het werkveld van 
voeding zijn de thema’s van deze minor. Duurzaamheid 
en innovatie staan daarbij centraal. De hoofdvraag is: 
Hoe kan de verwachte wereldbevolking van 9 miljard 
in 2050 gevoed worden? De minor wordt aangeboden 
in de eerste twee periodes van het schooljaar. In 
het schooljaar 2017-2018 doen twintig studenten 
mee van tien verschillende studierichtingen van  zes 
verschillende hogescholen. 

SEARIOUS, FISH WASTE SOLUTIONS
Trekker: Timo ter Voort, Living Foods.

Partners (o.a.): Fennema Food Development 
Beetgumermolen, Veltman Visservice Harlingen, 
Feed Innovation Services Wageningen, Visafslag 
Lauersoog, Global Energy Now Leeuwarden.  Zuidema 
projectmanagement Hippolytushoef Financieel ondersteund 
door Efro programma EU en SNN (2016 – 2019).

Korte omschrijving:  Ontwikkelen en uitwisselen van 
kennis over grootschalig en functioneel valoriseren 
van visreststromen en reststromen aquacultuur tot 
waardevolle grondstoffen en halffabricaten. 

Status: Fase 1: Coalitievorming en inventarisatie 
(dec 2017) fase 2: applicatie ontwikkeling Fase 3: 
Configuratie/pilot (juni 2019).

EIWITTEN UIT MICRO ALGEN
Trekker: Eric de Bruin, lector  Biobased 
Protein Products, Hogeschool Van Hall Larenstein.

Doel: Productie van eendenkroos en algen op industrieel 
proceswater van kaasfabriek.

Partners (o.a.): nog niet bekend.

Status: project zit in opstartfase. 

FOODHUB BLOKHUISPOORT
Trekker: Irma Abelskamp, Frisian Design Factory.

Korte omschrijving:  Zoveel mogelijk gewassen telen 
in de BHP op een innovatieve manier zodat je kan laten 
zien hoe je aan gezonde voeding kunt komen.

Status: Er blijkt helaas sprake te zijn van vervuilde grond 
onder de blokhuispoort. Gekeken wordt of het project 
daarom nog wel doorgang kan vinden.

OERFLOED, FRIJLÂN
Trekker: Irma Abelskamp, Josel Pappot

Korte omschrijving van het project: Op natuurlijke basis 
en circulair basis zelfvoorzienend maken van gebied 
met 6 winter- en waterdicht gemaakte wooneenheden 
met alleen een leidingwater voorziening. 

Status: Grond goed krijgen. Wordt opgepakt met 
studenten. 

BLUE ZONE FOOD NETWERK
Trekker: Nick Cramer, HANNN.

Partners (o.a.): UMCG, Hanzehogeschool, NOM, 
Greenlincs, Innexus, HANNN.

Korte omschrijving:  In Noord-Nederland bestaan  veel 
gezondheidsproblemen  die voortkomen uit ongezonde 
eetgewoontes. Via het Blue Zone Food Netwerk 
dragen we in samenwerking met het MKB bij aan het 
terugdringen van deze problematiek.

Omgeving: voor een belangrijk deel is de omgeving van 
mensen van invloed op de keuzes die mensen maken. 
Ook als het gaat om keuzes voor voeding. Samen met het 
MKB kijken we binnen het project naar deze omgeving 
en hoe we daarin veranderingen kunnen aanbrengen. 
Het gaat daarbij met name om de overdracht van 
kennis tussen en richting met MKB: hoe passen we het 
aanbod aan en hoe verleiden we de consument tot het 
consumeren van dit gezondere aanbod?

Doelgroepen en focus: Nog steeds is maar een klein 
percentage van de bevolking bewust bezig met 
voeding. Maar deze groep groeit wel, vooral in steden. 
De verwachting is dat deze groep de komende jaren 
zo sterk zal groeien dat daar kansen liggen voor het 
Noord-Nederlandse MKB.  Als één van de deelvragen 
binnen het project hebben we daarom geselecteerd: 
Hoe kunnen we de bewuste consument beter 
bedienen bij het maken van keuzes? We richting ons 
voor de focus daarbij op een specifieke omgeving: de 
bedrijfsrestaurants (via de cateraar). 

Op dit moment eet echter bijna 75% van de Nederlandse 
consument nog steeds ongezond en een groot deel 
daarvan is niet bewust bezig met voeding. We kijken 
daarom binnen het project ook hoe we de onbewuste 
consument kunnen verleiden tot het consumeren van 
gezondere producten, bijvoorbeeld door het anders 
inrichten van de omgeving. Voor deze doelgroep kiezen 
we een omgeving waar veel consumenten komen die 
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niet perse met gezonde voeding bezig zijn: de snackbar 
of cafetaria. Ten slotte kijken we of we het eetpatroon 
van mensen kunnen beïnvloeden door het veranderen 
van de omgeving op een iets grotere schaal: de wijk. 

Status: Project is gestart medio 2017. 

VOEDSELVISIE SW FRYSLÂN
Trekker: Netwerk Duurzame Dorpen, Friese Milieu 
Federatie, Landschapsbeheer Fryslân, Doarpswurk, 
Nordwin.

Deze voedselvisie is voortgekomen uit een 
reeks bijeenkomsten in 2015, 2016, 2017 van de 
Voedselwerkplaats van het Netwerk Duurzame Dorpen 
waar verschillende groene initiatieven uit de gemeente 
Sudwest Fryslân bijeenkwamen. Het bleek dat tal van 
dorpstuinen, stads- en dorpslandbouwinitiatieven en 
lokale voedselproducenten bezig waren om op hun 
eigen wijze bij te dragen aan een duurzame lokale 
voedselproductie. Gaandeweg groeide de behoefte aan 
het formuleren van een gezamenlijke voedselvisie om 
daarmee de eigen plannen verder uit te stippelen om tot 
een substantiële lokale voedselproductie te komen en 
daarmee ook steun van politiek, gemeente, provincie en 
maatschappelijke organisaties te genereren.

Status: De voedselvisie is gerealiseerd. Gekeken wordt 
hoe deze visie nu ook in te zetten bij andere gemeenten 
en bij de provincie.

SAMEN STERKER
Annex met deze agenda spelen projecten en 
evenementen in het kader van Culturele Hoofdstad 
waarin aandacht wordt besteed aan de landbouw- en 
voedseltransitie en herstel van biodiversiteit zoals:

 » Farm of the world;

 » Diverse festivals;

 » Fense of place;

 » Kening fan e Greide.

 
Samen met andere partijen wordt mede op voorstel van 
de VCF samen met de provincie gekeken of het mogelijk 
is om te komen tot een afgestemde meerjarige agenda 
voor voedseltransitie. Vooruitlopende hierop vinden al 
overleggen palats voor een week in juni 2017 en een 
week in oktober 2018 waarin meerdere projecten plaats 
gaan vinden waardoor aandacht voor de afzonderlijke 
projecten sterk wordt vergroot en kosten per project 
lager kunnen uitvallen doordat er slim gebruik wordt 
gemaakt van faciliteiten.  
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Rients Schuddebeurs, Rabobank
Rolien Boels, Rabobank

Marlise Vroom, aanjager voeding VCF (organisator en dagvoorzitter)
Ingrid Zeegers, programma directeur VCF 
Mariska Poelsma, notulist

Sandra van Kampen, de Schaal van Kampen
Mike Venekamp, Atlantis Handelshuis
Lex Moerke, Nij Smellinghe
Anoesjka Duinstra, Provincie Fryslân
Wim Hiemstra, Provincie Fryslân
Klaas Toering, Provincie Fryslân
Albert Kooy, Stenden Hotel
Elena Cavagnaro, Lector Stenden
Gerben Walsma, Poiesz supermarkten
Martien Lankester, Avalon
Irma Abelskamp, Permacultuur o.a. 
Bartele Holtrop, Agrariër, Pioniersgroep
Janco Heida, De Streekboer
Michiel de Groot, Fungies
Wiebe Lamsma, Westerzwam
Eva, Westerzwam
Timo Tervoort, Living Foods
Regina Oenema, Nordwin colleg
Sjoerdje Wagenaar, Nordwin college
Theo Mulder, Agro Mulder
Gerard Voskuilen, ROC Friese Poort 
Marinthe de Hek, SFYN Fryslân 
Nynke Oostra, SFYN Fryslân
Wiebren van Stralen, Living Lab
Sjoerd Bootsma, LF 2018
Johan de Vries, Regelpunt
Anne Madrid y Lopez, Welcome to the Village
Nick Cramer, HANNN
Esther Nederhof, Lector duurzame voeding Van Hall Larenstein 
Jan Willem Straatsma, Friesland Campina

Afwezig  m.k. 4 personen 

BIJLAGE 2: DEELNEMERS PLATFORMBIJEENKOMST 15 
JANUARI 2018 
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Uitwerking van de 7 kenmerken van Metabolic naar die 
voor circulaire voeding. Per punt kun je er het volgende 
onder verstaan:

1. Materialen & grondstoffen:

Een circulair voedselsysteem gebruikt grondstoffen op 
een efficiënte en zorgvuldige manier, gaat zorgvuldig om 
met de beschikbare landoppervlakte en kent een gesloten 
nutrientenbalans. Niet hernieuwbare grondstoffen worden 
niet opgebruikt.  Hernieuwbare grondstoffen als vis, water 
en worden verbruikt op een duurzaam tempo in lijn met de 
aanwas/regeneratie van de grondstof en zonder dat deze 
in concurrentie is met andere behoeften voor de mens 
en ecologie. Verder kent een circulair voedselsysteem 
idealiter geen afval en is de kwaliteit van de grondstoffen 
zodanig is dat deze kan worden hergebruikt en goed blijft 
voor gezondheid en milieu.    

2. Energie:

Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen: 
een circulair voedselsysteem opereert op basis van 
hernieuwbare energie en is CO2 neutraal. Daarnaast 
is er aandacht voor verminderen en voorkomen van 
methaanuitstoot. 
In de voeding speelt dit o.a. bij de logistiek, 
landbouwproductie waaronder ook de tuinbouw, 
voedselverwerkende industrie, de distributie, het bewaren 
en het koken. 

3. Biodiversiteit:

De wijze van produceren/landbouw ondersteunt 
de biodiversiteit. Er is (weer) sprake van een divers 
landschap en dieren. 

4. Menselijke samenleving en cultuur worden 
versterkt door menselijke activiteiten:

Landbouw – agricultuur - is de oudste vorm van cultuur en 
samen eten is bij uitstek sociaal en draagt bij aan sociale 
cohesie. 

5.  Gezondheid en welzijn: 

Het voedselsysteem levert voldoende gezond en veilig 
voedsel op rijk aan essentiële voedingsstoffen dat ook 
voor iedereen fysiek en economisch toegankelijk is. 
Voeding en eten verbindt: samen voedsel produceren, 
samen koken, samen eten, samen genieten. Dat levert 
een bijdrage aan het welzijn van mensen en gezondheid 
van mens, dier en (sociale) omgeving. 

6. Waardecreatie:

Waardecreatie vindt plaats over de hele keten en biedt 
voldoende economisch perspectief voor de betrokkenen 
in het hele voedselsysteem. 

7. Adaptieve systemen worden op een 
veerkrachtige en adaptieve manier vorm gegeven:

Het systeem kan haar prestaties behouden zelfs in tijden 
van crisis en verstoringen: het kan leren en omgaan met 
veranderende omstandigheden. 

BIJLAGE 3: KENMERKEN METABOLIC VERTAALD NAAR 
CIRCULAIRE VOEDING




