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De huidige coronacrisis doet een beroep op onze nationale 
veerkracht. Ook liggen er naast het virus ándere grote 
maatschappelijke opgaves te wachten om te worden 
opgepakt, zoals de transitie naar een duurzaam en gezond 
voedselsysteem. Regio Foodvalley draagt hier bij  uitstek 
aan bij, doordat juist in deze regio kennis, kunde, ervaring en 

energie samenkomen op het gebied van voeding en 
gezondheid. Het is daarom belangrijk om regionale en 
nationale opgaven op elkaar te laten aansluiten en de 
innovatiekracht en kennis van Regio Foodvalley verder  
te versterken en benutten. Daarom pleiten we voor een 
Nationaal Actieprogramma Regio Foodvalley. 
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Regio Foodvalley – centraal in Nederland, onderdeel van 
Gelderland en Utrecht – is dé plek waar wordt ingezet op 
transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Rijk 
én regio willen een versnelde transitie realiseren. Het is 
belangrijk om vanuit een economisch vitale en leefbare regio 
een bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de mondiale 
uitdaging op het terrein van duurzame en gezonde voeding. 
Als de coronacrisis ons iets leert, is het dat voeding en 
gezondheid bepalend zijn voor onze maatschappelijke 

standaard. Hiervoor zijn baanbrekende innovaties nodig op 
het gebied van de landbouw, voeding en gezondheid. 
Daarvoor moeten enerzijds belemmeringen in het huidige 
ecosysteem worden weggenomen, anderzijds zijn er 
investeringen nodig in robuuste en duurzame infrastructuur 
om de druk/overloop van de Randstad op te vangen. 

Regio Foodvalley biedt een uitgestoken hand om, samen met 
het Rijk, opgaves die vóór ons liggen, het hoofd te bieden.

2. REGIO FOODVALLEY: 
PROEFTUIN VAN EN VOOR 
NEDERLAND
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Om de hierboven geschetste opgaves voor een 
toekomstbestending en welvarend Nederland effectief  
en slagvaardig aan te pakken, presenteert Regio Foodvalley 
het Nationaal Actieprogramma:

Een Nationaal Actieprogramma van Regio Foodvalley en 
het Rijk door
1.  specifieke, blijvende investeringen in de innovatiekracht 

van Foodvalley vanwege de nationale impact op 
landbouw, voedsel en gezondheid;

2.  de samenwerkingskracht van het landbouwnetwerk in 
Foodvalley benutten als proeftuin om kringlooplandbouw 
in de praktijk te brengen;

3.  een Nationale Voedselstrategie vast te stellen (daarbij 
gebruik makend van Regio Foodvalley en haar 
samenwerkingspartners) en die vervolgens uit te voeren.

1.  Specifieke, blijvende investeringen in de 
innovatiekracht van Regio Foodvalley vanwege de 
nationale impact op landbouw, voedsel en gezondheid

   Specifieke investeringen voor proefbedrijven (voor 
bijvoorbeeld alternatieve eiwitten) en proeffaciliteiten. 

   Om talent te kweken, in te zetten en te laten floreren, 
hebben we een aanvalsplan nodig voor verdergaande 
innovaties in de landbouw- en voedselsector.

   Investeringen in robuuste en duurzame infrastructuur met 
multimodale oplossingen (weg, spoor én water).

2.  De samenwerkingskracht van het landbouwnetwerk in 
Foodvalley benutten als proeftuin om 
kringlooplandbouw in de praktijk te brengen.

   Vergroot het netwerk van proefboerderijen uit de Regio 
Deal Foodvalley die innovaties in de praktijk brengen 
rondom emissiereductie, veevoer en bodemkwaliteit.

   Faciliteer Regio Foodvalley optimaal om door middel van 
gebiedsprocessen stikstofuitstoot naar beneden te 
brengen en de energietransitie en de kringlooplandbouw 
dichterbij te brengen.

3.  Nationale Voedselstrategie vast te stellen 
(daarbij gebruik makend van Foodvalley en haar 
samenwerkingspartners) en die vervolgens uit te 
voeren.

   Om kansen te benutten van de inspanningen van het 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden voor een 
duurzaam en gezond voedselsysteem, maakt het Rijk een 
Nationale Voedselstrategie.

   Bedrijfsleven, kennisinstellingen en medeoverheden 
stemmen hun inspanningen af op deze strategie. 
Gezamenlijk spreken we dan investeringsprogramma’s af 
om een duurzaam en gezond voedselsysteem dichterbij 
te brengen.

3. WAT HEBBEN WE NODIG?
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MEER INFORMATIE?
Kijk voor meer informatie over Regio Foodvalley op 
www.regiofoodvalley.nl.
Op www.regiofoodvalley.nl/verkiezingen2021 plaatsen
wij de komende periode meer inspirerende verhalen en 
voorbeelden uit Regio Foodvalley.

Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. 
Bel naar 0318-680667 of stuur een e-mail naar:
info@regiofoodvalley.nl

http://www.regiofoodvalley.nl.
http://www.regiofoodvalley.nl/verkiezingen2021
mailto:info%40regiofoodvalley.nl.%20?subject=%0DNationaal%20actieprogramma%20Regio%20Foodvalley
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