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“Regio Foodvalley is voor 2030 een topregio op gebied van
landbouw en voeding, een regio waar mensen aantoonbaar
gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar
circulair werken gewoon is”.
Een stevige ambitie die wij met onze partners gaan realiseren door
intensief samen te werken. Deze editie van Groei staat helemaal in
het teken van de Strategische Agenda 2020-2025. De reportages in
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deze editie geven een beeld van de manier waarop de projecten
Inhoud

2

Voorwoord

3

Strategische Agenda

'Focus en verbinding maken regio slagvaardig'
Landbouwtransitie en vitaal platteland

Experimenteren met vertical farming toont nieuwe kansen
Human Capital

Volwassen Food Academy zoekt nog meer slagkracht
Innovatie, clustervorming en circulaire economie

Nieuw bedrijfspand Kreeft showcase circulair bouwen
Voeding voor een gezond leven

Technasiumleerlingen werken samen met bedrijven aan gezonde voeding	
Human Capital

Hybride docentschap helpt ICT aan meer medewerkers	
Fysieke randvoorwaarden

Snuffelfietsers brengen luchtkwaliteit en fietsroutes in kaart
Quality of living

Regionale samenwerking pakt 'mismatch' in middenhuur aan
Energietransitie

Cooperatie Vallei Energie: Bewoners pakken samen energietransitie op
Internationalisering

'Samenwerken aan een duurzaam voedselsysteem'

4

bijdragen om onze doelen te bereiken. Landbouwtransitie en vitaal
platteland, hoe doe je dat dan? Vertical farming is zo’n voorbeeld
van landbouwtransitie.
Een mooi verhaal hoe een ondernemer op een duurzame en
innovatieve manier cressen teelt. Een optimaal functionerende

8

arbeidsmarkt staat hoog op de agenda. Foodbedrijven hebben
vooral (jonge) mbo’ers nodig. De Food Academy is hier hard
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mee bezig.
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De Strategische Agenda 2020-2025 zal naar verwachting in het
voorjaar 2020 definitief vastgesteld zijn. De samenwerkende
partners uit het onderwijs, de ondernemers en de overheid hebben
hard gewerkt om tot dit mooie resultaat te komen. Ik wil de
commissieleden van de Strategische Agenda en anderen die hier
aan hebben gewerkt, bedanken voor hun inzet.
Goede ideeën worden hier verder gebracht met ambitie, kennis én
een gezonde dosis durf. Wij maken Regio Foodvalley samen tot een
regio om prettig te blijven wonen, werken, studeren en
te recreëren.
Veel leesplezier toegewenst!
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‘Focus en verbinding
maken regio
slagvaardig’
Een topregio op het gebied van landbouw en voeding. Met een brede welvaart voor
inwoners en bedrijven. Dat is de ambitie van Regio Foodvalley. Partners uit overheid,
ondernemers en onderwijs hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuwe
Strategische Agenda waarin is vastgelegd wat ze de komende vijf jaar samen willen
bereiken. Het resultaat geeft een helder beeld, zo stelt Gijs Eikelenboom, voorzitter van de
commissie Strategische Agenda. “Er is focus en passie. We kunnen nu vaart maken.”

Het proces heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar
daar heeft Eikelenboom wel een verklaring voor. “We
hebben heel intensief met de drie partijen samen
geschreven aan de inhoud”, zegt hij. “Die gezamenlijkheid
heeft meer tijd gekost. Maar het is wel supergoed gelukt.
Iedereen is er heel positief over.” Het proces weerspiegelt
volgens Eikelenboom precies de cultuur van de regio:
“Intensief met business bezig zijn en pas stoppen als het
klaar is.” De energie in de commissie straalt uit naar de
achterban, merkt hij. “Er is commitment, mensen worden
enthousiast. De vonk is echt overgeslagen.”

“We hebben
heel intensief
met de drie
partijen
samen
geschreven
aan de
inhoud”

Koploper
De thema’s, die in de Strategische Agenda zijn benoemd,
versterken elkaar enorm, benadrukt Eikelenboom. De
thema’s Landbouwtransitie en Voeding voor een gezond
leven, krijgen de hoogste prioriteit. “Hierin willen we
koploper zijn”, zegt hij. “Nationaal en internationaal kan de
regio op deze terreinen het verschil maken.” Het mooie is
dat er op deze thema’s al veel wordt samengewerkt tussen
bedrijfsleven, overheid en onderwijs. “Denk aan netwerk
Salentein, gericht op versterking van de agrarische sector,
en de Coalitie Preventie in de Foodvalley, rond gezonde
voeding. Al die activiteiten komen nu samen in de
Strategische Agenda.”
Energietransitie, human capital en circulaire economie zijn
de drie andere kernthema’s in de Strategische Agenda. De
regio hoeft op deze terreinen geen koploper te zijn, maar
focus op deze thema’s is essentieel om de regio vooruit te
brengen, stelt Eikelenboom. “Ook op deze terreinen wordt al
veel samengewerkt”, weet hij. De energietransitie is een
grote opgave waar de regio voor staat, net als het vinden
van voldoende juist opgeleid personeel. Met Living Lab
Regio Foodvalley Circulair werken bedrijven, overheid en
onderwijs samen aan innovaties, een toekomstbestendige
regionale economie en een duurzamer gebruik van
grondstoffen.
Daarnaast zijn in de Strategische Agenda twee
ondersteunende thema’s benoemd. Om goed te kunnen
werken aan Regio Foodvalley als topregio voor landbouw
en gezonde voeding, moeten de randvoorwaarden op orde
zijn. In de thema’s Fysieke randvoorwaarden en Quality of
living besteedt de Strategische Agenda onder meer
aandacht aan een goede bereikbaarheid en een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Regio Deal
Er gebeurt al heel veel in de regio, benadrukt Eikelenboom.
“Van een grote diversiteit aan projecten zijn we naar zeven
thema’s gegaan, waar we op willen focussen”, legt hij uit.
Ook de pijlers van de Regio Deal, waarin Regio Foodvalley
samen met de provincies en het rijk werkt aan de transitie
naar een duurzaam en gezond voedselsysteem, komen
terug in de Strategische Agenda. “De bruisende activiteiten
die er al zijn enerzijds en de Regio Deal anderzijds, hebben
we maximaal met elkaar verbonden tot één geheel”,
verklaart Eikelenboom. “Zo kunnen we duidelijk laten zien
welke kant we op willen. We maken een efficiencyslag
doordat we focus hebben.”
De Strategische Agenda is een route voor de langere termijn
en beslaat de periode 2020 tot 2025. Dat de Regio Deal er
vorig jaar bij is gekomen, maakt het alleen maar mooier,
vindt Eikelenboom. “De Regio Deal is een aanjager. Het
geeft een extra boost om het vliegwiel in de regio harder te
laten draaien.” Hij is ervan overtuigd dat een gelijkwaardige
samenwerking tussen de triple-helixpartners daarin een
cruciale rol speelt. “Er is veel mogelijk als we vanuit de drie
O’s, ondernemers, overheid en onderwijs, gezamenlijk
blijven denken en de activiteiten professioneel coördineren.”

Gijs Eikelenboom: “Er is veel
mogelijk als we vanuit
ondernemers, overheid en
onderwijs gezamenlijk blijven
denken en de activiteiten
professioneel coördineren.”
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“Er zijn zeven
thema's waar
we op willen
focussen”
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Strategische Agenda

Stimuleren en aanjagen
Door thema’s te bundelen en focus aan te brengen, zijn
activiteiten en innovaties beter te managen, zo is de
overtuiging. Nu de Strategische Agenda inhoudelijk staat,
buigt de commissie zich over de governance van de
agenda. “Wat is er nodig om de inhoud van de agenda op
de juiste manier vooruit te brengen?”, vat Eikelenboom
samen waar het in deze fase om draait. Goede afspraken
over wie wat doet, hoe activiteiten worden gemanaged en
hoe er wordt samengewerkt, zijn daarvoor nodig. “Doel van
een goede governance is stimuleren en aanjagen,
coördineren en rapporteren”, zegt Eikelenboom. “We geven
structuur aan alle activiteiten. Met als resultaat een betere
slagvaardigheid en besluitvorming.”

Gijs Eikelenboom is voorzitter van de
commissie Strategische Agenda, waarin
ondernemers, overheid en onderwijs
gelijkwaardig samenwerken. De afgelopen
periode hebben zij de ontwikkeling van
de Strategische Agenda begeleid, waarin
is vastgelegd wat de partijen samen
willen bereiken in Regio Foodvalley. De
Strategische Agenda 2020-2025 wordt
naar verwachting komend voorjaar
vastgesteld door de gemeenteraden en
vormt het kader voor de uitvoering van
projecten.

Strategische Agenda

Maar wat Eikelenboom verreweg het belangrijkst vindt, is
helder en duidelijk communiceren waar Regio Foodvalley
voor staat. “Ondernemers, bewoners, we willen iedereen
enthousiast maken”, zegt hij. “Deze Strategische Agenda
geeft een goed overzicht van wat er allemaal gebeurt en
wat we willen bereiken. Het plaatje is heel helder. En als de
route duidelijk is, dan willen mensen wel mee. Een brede
welvaart, het aanjagen van de economie en een goede
leefbaarheid, daar zal iedereen blij van worden.”
Als de Strategische Agenda komend voorjaar wordt
vastgesteld, is het werk van de commissie klaar en is het
aan de triple-helixpartners om ermee verder te gaan. “De
motor is nu warmgedraaid, straks gaan we hard rijden”,
omschrijft Eikelenboom het beeldend. “Dat de agenda
indaalt op alle geledingen, zowel bij ondernemers als
onderwijs en overheid, is essentieel. Ik hoop dat de passie
waarmee we in de commissie aan de agenda gewerkt
hebben, overslaat.”

Thema’s Strategische
Agenda

Met de Strategische Agenda 2020 - 2025 spreken de ondernemers, onderwijsinstellingen
en overheden uit Regio Foodvalley af wat zij met elkaar willen bereiken in de regio en hoe
zij dat gaan doen. Op de onderstaande zeven thema’s willen partijen samen het verschil
maken. De partijen verbinden zich aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie en de
doelen op deze thema’s.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Landbouwtransitie en
vitaal platteland
Regio Foodvalley gaat voor
een toekomstbestendige
agrifood keten en een vitaal
platteland.

Human Capital
Regio Foodvalley maakt
werk van een optimaal
functionerende arbeidsmarkt
met aandacht voor de volle
breedte: voor elk talent en
in elke levensfase.

7.

Quality of living
Het vergroten van de
aantrekkelijkheid en
wervingskracht van het
wonen en leven in de
Foodvalley regio. Daar
gaat Regio Foodvalley voor.

Voeding voor een gezond
leven
Regio Foodvalley wil een
omgeving realiseren waarin
gezond en duurzaam
voedsel bijdraagt aan een
gezond leven van haar
inwoners.

Innovatie, clustervorming
en circulaire economie
De regio bouwt aan een
toekomstbestendige
regionale economie door
stimulering van innovatie,
clustervorming en circulair
ondernemen

Energietransitie
Regio Foodvalley werkt aan
de energietransitie vanuit
het regionaal DNA en op
een manier die haar kracht
versterkt.

Fysieke randvoorwaarden
Regio Foodvalley wil een
aantrekkelijke locatie zijn
voor bedrijven in de
kennisdomeinen Agri
en Food, ICT, Poultry,
maakindustrie en logistiek.

In Groei #4 worden concrete voorbeeldprojecten uitgelicht
die bij deze thema’s passen. Lees de concept Strategische
Agenda 2020 - 2025 en de Verdieping met
achtergrondinformatie, ambities, doelstellingen en aanpak
op: regiofoodvalley.nl/projecten/strategische-agenda/

Regio Foodvalley wil een
topregio zijn op het gebied van
landbouw en voeding. Met een
brede welvaart voor inwoners
en bedrijven.
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Landbouwtransitie en vitaal platteland

“Een plantje
is geen
machine,
het blijft een
natuurproduct”

met hogescholen en universiteiten”, geeft hij als voorbeeld.
“Er wordt hier onderzoek gedaan, onder meer naar nieuwe
gewassen en kweekmethoden. Dat levert ons én het
onderwijs voordelen op. Het is echt heel goed dat we de
WUR hier in de regio hebben.”

Bestaande techniek
Met Philips zocht Kuiper contact over de meest geschikte
verlichting voor zijn vertical farm. Vaak vindt Kuiper een
oplossing in bestaande techniek uit andere toepassingen.
Zo kiemen de cressen nu onder de juiste omstandigheden in
een warme en donkere kast, oorspronkelijk ontwikkeld om
eieren in uit te broeden. “Een volgende stap in de
ontwikkeling is een systeem waarbij de kweekbakken op
een soort rolbaan door de productiestraat gaan met als
gevolg dat je efficiënter kunt werken”, kijkt Kuiper al verder
vooruit.

De ruimte is beperkt. Het is goed dat er dan mogelijkheden
zijn om ook op dure vierkante meters groenten te
verbouwen.”

Korte keten
Jaco Kuiper : “Er zal in de
toekomst steeds meer
geautomatiseerd groenten
worden gekweekt. We staan
nog maar aan het begin.”

Landbouwtransitie en vitaal platteland

Experimenteren met
vertical farming
toont nieuwe kansen
“Kijk, hier is het”, zegt Jaco Kuiper. De Barneveldse ondernemer toont de ruimte in het
pand waar ook zijn twee internetbureaus zijn gevestigd. In vijf lagen boven elkaar groeien
op hennepvezel twintig soorten microgroenten. Kuiper experimenteert met vertical
farming en dat is niet zo vreemd als het misschien op het eerste oog lijkt. “Dit heeft alles te
maken met procesoptimalisatie en automatisering.”
Kuiper heeft met zijn internetbureaus eDifference en
Sparklet veel expertise op het gebied van automatisering
en procesoptimalisatie. “Ik wilde met die kennis ook iets in
de productie doen”, vertelt hij over zijn zoektocht. Zich
verdiepend in foodproductie, ontdekte hij vertical farming.
“In Canada, de Verenigde Staten en China bestaat dit al
langer”, weet Kuiper. “De komende jaren moet vertical
farming volwassen gaan worden. Door er nu mee te
experimenteren, zijn wij voorbereid op de toekomst.”
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Landbouwtransitie en vitaal platteland is een thema dat
prioriteit heeft in de Strategische Agenda. Regio Foodvalley
wil hierin koploper zijn, zeker op het gebied van innovatie,
onderzoek, onderwijs en duurzaamheid. Met als doel een
toekomstbestendige agrifoodketen. Het experiment met
vertical farming laat zien hoe over de grenzen van
vakgebieden en sectoren heen, nieuwe kansen ontstaan.
“Geen enkele branche kan zonder technologie”, stelt Kuiper.
“In de toekomst zullen we meer in steden wonen.

Regio Foodvalley

Inmiddels is Kuiper zo’n twee jaar bezig. “Het eerste halfjaar
heb ik besteed aan het maken van een businessplan”,
vertelt hij. De ondernemer vond veel informatie via internet
en heeft zich uitgebreid over vertical farming ingelezen.
Daarnaast volgde hij de masterclass Produceren in de korte
keten. Zo kwam Kuiper in aanraking met andere
ondernemers uit de agrarische sector en met experts van
onder meer Wageningen University & Research (WUR). “Er
zitten zo veel lagen tussen producenten en afnemers”,
ontdekte hij. “Een kortere keten kan ook de kloof tussen
agrariërs en consumenten overbruggen. Ik heb veel geleerd,
niet in de laatste plaats van de andere ondernemers.”

De ontwikkeling van vertical farming beperkt zich niet tot
kweekmethoden en technologie. De Barneveldse
ondernemer heeft plannen om vrijkomende agrarische
bebouwing te benutten voor uitbreiding van zijn concept.
Eind dit jaar verhuizen we de vertical farm naar een
voormalig melkveebedrijf aan de Achterveldseweg in
Barneveld”, zegt Kuiper. Er zal in de toekomst steeds meer
geautomatiseerd groenten worden gekweekt, verwacht hij.
“We staan nog maar aan het begin.”

Vertical farming leent zich voor verschillende soorten
gewassen, maar Kuiper koos voor het verbouwen van
cressen. Microgroenten met een geconcentreerde smaak,
die door restaurants en cateraars in gerechten worden
toegepast als smaakmaker en ‘finishing touch’. “Cressen
hebben met zo’n vier weken een korte groeicyclus”, verklaart
Kuiper zijn keuze. “En ik dacht dat het gemakkelijk was om
ze te verbouwen”, lacht hij. “Dat is dus niet zo. Een plantje is
geen machine, het reageert altijd anders. Het blijft een
natuurproduct.”

Boerenhart
Microgroenten bestaan al langer en chefs in de horeca zijn
er ook bekend mee. “Het nieuwe is dat deze cressen lokaal
worden geproduceerd”, zegt Kuiper. “Er is veel enthousiasme
voor groenten uit de eigen regio.” Kuiper heeft zich
aangesloten bij coöperatie Boerenhart, die streekproducten
rechtstreeks levert aan horeca, winkels en grootverbruikers.
“Daardoor kunnen we de microgroenten heel vers leveren.
Lokaal produceren betekent weinig transport en dat maakt
het ook nog eens duurzaam. We gebruiken ook geen
bestrijdingsmiddelen.”
Experimenteren met vertical farming houdt in dat Kuiper
continu werkt aan optimalisering van het proces. Daarvoor
betrekt hij zo nodig kennis van buitenaf. “We werken samen

Regio Foodvalley
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In vijf lagen boven elkaar
groeien op hennepvezel
twintig soorten microgroenten.
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Human Capital

Volwassen Food
Academy zoekt nog
meer slagkracht
In Wageningen is de WUR en in Ede het WFC, maar aan de noordkant van Regio Foodvalley
worden de producten gemaakt. Nijkerk en omgeving kent een groot cluster van bedrijven
– groot en klein – op het gebied van foodproductie, foodtechniek en foodlogistiek. Regio
Foodvalley heeft een optimaal functionerende arbeidsmarkt hoog op de agenda staan. De
foodbedrijven hebben mensen nodig om de processen draaiende te houden en innovaties
door te voeren. Ze zijn vooral op zoek naar jonge mbo’ers. Daarom gaat dit jaar de Food
Academy Nijkerk (FAN) van start. “FAN vraagt zo veel mogelijk bedrijven in de regio om aan
te sluiten bij dit initiatief”, zegt Jauke van de Beek van Arla Foods. “We hebben allemaal
behoefte aan nieuwe mensen en samen hebben we meer slagkracht.”

Studenten aan de
Food Academy Nijkerk krijgen
één dag in de week les,
de andere vier dagen gaan ze
aan de slag bij een werkgever.

foto: Arjen Gerritsma/Graphic Sound.
Jauke van de Beek, HR Business Partner NL/BE/FR van Arla
Foods, is van het begin af aan bij de ontwikkeling van FAN
betrokken geweest. “We zitten nu in een spannende fase”,
stelt Van de Beek. “De Food Academy begon een beetje als
hobby. Het afgelopen jaar hebben Aeres College en een
aantal ondernemers hard gewerkt aan de inrichting en
organisatie van de opleiding. We hebben de volwassenheid
bereikt, nog dit jaar worden we een vereniging met een
eigen, onafhankelijke directeur. Maar daarmee zijn we er
niet, er moet nog heel wat gebeuren.” Van de Beek doelt
daarbij vooral op het werven van leerlingen, het zoeken
naar nog meer partners en het liefst een eigen gebouw
– als ‘visitekaartje’ op het businesspark van Nijkerk. “Dan
zijn we beter zichtbaar, goed bereikbaar voor studenten
en midden tussen een aantal van onze partners. Maar het
belangrijkste is dat studenten dan een uitvalsbasis
hebben en een inspirerende plek om kennis en ervaring
uit te wisselen.”

Netwerk
Vooralsnog zullen de studenten scholing krijgen in een
gebouw van Aeres. Ze krijgen één dag per week les, de
andere vier dagen werken ze bij de werkgever waar ze een
werk-leercontract mee hebben. Naast Arla zijn nu onder
andere Van Delft Biscuits, Bieze Food Group, 2Sisters
Storteboom, Müller Fresh Food Logistics, SeaValue, Euroma
en Struik bij Food Academy Nijkerk betrokken. “We zijn in
gesprek met MKB-bedrijven zoals Theha Kokosbrood in
Harderwijk om een rol te spelen in ons netwerk. Hazeleger
Kaas uit Barneveld is ook al lid”, zegt Jauke van de Beek.

Jauke van der Beek van Arla
Foods: “We vragen zo veel
mogelijk bedrijven in de regio om
zich aan te sluiten bij Food
Academy Nijkerk. Samen hebben
we meer slagkracht.”
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Onderwijs
Bij het onderwijs zijn naast Aeres ook de Techniek Academie
Harderwijk, Corlaer College vmbo en de Nederlandse
Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)
betrokken. Er zijn leer/werk-trajecten op verschillende
mbo-niveaus in drie thema’s: Food Operator, Technische
Dienst Food en Food Logistics. Food Academy Nijkerk kost
1,2 miljoen euro. De gemeente Nijkerk investeert een half
miljoen. Provincie Gelderland draagt twee ton bij. De
andere half miljoen komt uit de Regio Deal die het Rijk sloot
met Regio Foodvalley.

Evenementen
“De komende tijd gaan we flink inzetten op communicatie
om de doelgroep te bereiken”, zegt Jauke van de Beek. “We
hebben veel te bieden als het gaat om ontwikkeling,
bediening van high-end machines, professionele
bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Werken in een
fabriek heeft nu nog te veel het imago van zwaar werk en
lange dagen voor weinig geld. Daar moeten we vanaf. We
zijn nu aan het kijken hoe we de doelgroep kunnen
bereiken, met welke boodschap en via welke kanalen. Dat
doen we bijvoorbeeld via social media, maar ook via
evenementen zoals het Smaak Festival Nijkerk. We gaan
scholen af en we vragen jongeren om bij ons in de bedrijven
te komen kijken.”
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Innovatie, clustervorming en circulaire economie
directeur. “Stro is een duurzaam en herbruikbaar materiaal.
En het mooie is dat deze panelen gemaakt worden in een
sociale werkplaats. Daarmee draagt deze oplossing ook bij
aan een maatschappelijk doel.”

< Directeur Dirk Jan van den
Brink toont de stroboxpanelen in
de gevel: “Stro is een duurzaam
en herbruikbaar materiaal.”

“Stro is een
duurzaam en
herbruikbaar
materiaal”

speciaal type lijm voor alle tegelvloeren in het gebouw,
zodat de tegels er later weer heel uitgehaald kunnen
worden”, geeft Van den Brink nog een voorbeeld. Voor
de inrichting van het kantoorinterieur en het dakterras
op de eerste verdieping worden ook circulaire materialen
toegepast.

Leerzaam

Innovatie, clustervorming en circulaire economie

Nieuw bedrijfspand
Kreeft showcase
circulair bouwen

Niet alles wat circulair kan, is in het gebouw daadwerkelijk
te realiseren, laat de directeur zien. “We werken hier binnen
een bestaand ontwerp”, geeft hij een van de beperkingen
aan. “En soms is er een circulair alternatief dat bijvoorbeeld
niet aan de vereiste isolatiewaarden voldoet. Of moet
onbehandeld staal toch van een coating worden voorzien
vanwege brandveiligheidseisen.” Alle praktijksituaties
maken het project leerzaam, vindt Van den Brink. “Door
ermee aan de slag te gaan, doen we kennis en ervaring op.
Zo kunnen we ons circulair bouwen eigen maken.”
Het bouwbedrijf zoekt waar mogelijk innovatieve
oplossingen. Een mooi voorbeeld is het gebruik van
stroboxpanelen in de voorgevel, wijst Van den Brink aan.
Deze houtskeletbouwpanelen zijn niet gevuld met steenwol,
maar met samengeperst stro. “We hebben de producent
geholpen bij de uitwerking van deze innovatie, zodat het
ook voldoet aan de eisen voor certificering”, zegt de

Het nieuwe hoofdkantoor had ongetwijfeld nog meer
circulair gebouwd kunnen worden, geeft Van den Brink toe.
“Kijk naar het gebouw Circl van ABN in Amsterdam
bijvoorbeeld. Dat is prachtig, maar wel kostbaar. We
hebben hier even overwogen om de draagconstructie en
de verdiepingsvloeren in hout uit te voeren, maar dat was
gewoon te duur. De exploitatie van het pand moet straks
ook kloppen”, benadrukt hij. Aan het nieuwe pand van
Kreeft is door circulaire keuzes wel extra geld besteed, laat
Van den Brink weten, al blijft het binnen de perken. “We zien
dat als een investering in het leren van circulair bouwen”,
zegt hij. “En een investering in de showcase: we laten met
dit pand zien wat er op dit moment mogelijk is.”

Aan de rand van Ede, zichtbaar vanaf de snelweg, verrijst het nieuwe bedrijfspand van
Bouwbedrijf Kreeft. Het gebouw biedt straks plaats aan een groeiend aantal medewerkers
en vormt tegelijkertijd het visitekaartje van het bedrijf op het gebied van duurzaam en
circulair bouwen. Een ontwikkeling waarin het bouwbedrijf graag het voortouw neemt.
“Circulair bouwen is echt de toekomst”, zegt directeur Dirk Jan van den Brink. “We moeten
er gewoon mee aan de slag.”
Voor de bouw van het nieuwe pand heeft Bouwbedrijf
Kreeft de lat hoog gelegd. “We gaan voor het certificaat
BREEAM-outstanding”, geeft Van den Brink de ambitie aan.
Daarmee voldoet het gebouw straks aan de hoogste eisen
op het gebied van duurzaamheid. “Onder meer het
energie- en waterverbruik worden gemonitord, maar ook
bijvoorbeeld de manier waarop we met afval omgaan en
het welzijn van onze medewerkers tellen mee”, legt hij uit.
In het ontwerp van het nieuwe gebouw is met al deze eisen
rekening gehouden. De wens om een uiterst duurzaam
gebouw te realiseren, heeft voor Bouwbedrijf Kreeft ook de
architectenkeuze bepaald.
Circulair bouwen is een methode die zich nog meer in een
experimentele fase bevindt. Het uitgangspunt is dat
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grondstoffen en materialen steeds opnieuw worden
gebruikt en er uiteindelijk geen afval meer is. En dat
materialen duurzaam worden geproduceerd. “Je houdt dus
rekening met toekomstig gebruik van je bouwmaterialen en
je gebouw”, verklaart Van den Brink. Tijdens de bouw van
het nieuwe bedrijfspand onderzoekt Kreeft welke circulaire
alternatieven er zijn en past deze waar mogelijk toe. “We
bekijken het steeds per onderdeel”, zegt Van den Brink.
Dat heeft inmiddels geleid tot keuzes die het gebouw stap
voor stap meer circulair maken. Zo is in de staalconstructie
waar mogelijk onbehandeld staal toegepast, zodat het
later makkelijker te hergebruiken is. De entresolvloer in de
werkplaats is volledig demontabel, zodat de hal later terug
te brengen is tot één grote ruimte. “En we gebruiken een

Regio Foodvalley

Bouwbedrijf Kreeft laat met het
nieuwe bedrijfspand zien wat er
op dit moment mogelijk is op het
gebied van circulair bouwen.

Regio Foodvalley
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Circulaire economie

Menukaart
De ervaringen die Bouwbedrijf Kreeft nu opdoet, worden
vastgelegd in een menukaart. “Daarin zetten we per
oplossing onder meer de kosten en de voor- en nadelen
op een rijtje en wat de beschikbare alternatieven zijn”, zegt
Van den Brink. De menukaart wordt vooralsnog binnen het
bedrijf gebruikt door een stuurgroep die zich bezighoudt
met circulair bouwen. “Het is de bedoeling dat er straks
door projectteams in het hele bedrijf mee kan worden
gewerkt”, zegt Van den Brink. “Zo gaat circulair bouwen
steeds meer deel uitmaken van de mindset van onze
medewerkers.”

Waar mogelijk is in de
staalconstructie onbehandeld
staal toegepast, zodat het later
makkelijker te hergebruiken is.

Van den Brink gaat nog een stap verder. Samen met andere
ondernemers, experts en overheden deelt hij kennis en
ervaring in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair.
“We kunnen niet van de ene op de andere dag circulair
gaan bouwen, maar wel elke keer kleine stappen maken”,
stelt Van den Brink. “Toch gaat de ontwikkeling niet snel
genoeg. Nederland circulair in 2050 is de inzet van de
rijksoverheid. Dat gaan we in dit tempo niet redden. Kennis
delen en samenwerken is de enige mogelijkheid om de
ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen.”

Innovatie, clustervorming en
circulaire economie is een van de
hoofdthema’s in de Strategische
Agenda van Regio Foodvalley. In
Living Lab Regio Foodvalley Circulair
werken ondernemers, onderwijs- en
kennisinstituten sinds begin dit
jaar samen om de transitie naar een
circulaire economie te versnellen.
Het doel is om grondstoffen niet
meer weg te gooien, circulaire
verdienmodellen te ontwikkelen en samen
de innovatiekracht van de regio te
vergroten. In werkplaatsen rond een
bepaald thema, wisselen partners kennis
en ervaring uit. Bouwbedrijf Kreeft is
een van de founders van Living Lab Regio
Foodvalley Circulair en neemt deel aan
de werkplaats Bouw met als uitvoerende
partner Cirkelstad Veenendaal.
Kijk voor meer informatie op
regiofoodvalleycirculair.nl

“Kennis delen en samenwerken
is de enige mogelijkheid om de
ontwikkeling naar een circulaire
economie te versnellen”

Willemijn en Thijs ontwikkelden
in opdracht van een bedrijf een
gezonde snack.

Voeding voor een gezond leven

Technasiumleerlingen
werken samen met
bedrijven aan
gezonde voeding
Voeding voor een gezond leven is een van de thema’s die bovenaan de Strategische Agenda
van Regio Foodvalley staat. Een bezoek aan het Johannes Fontanus College in Barneveld
maakt duidelijk hoezeer dit thema al leeft. Technasiumleerlingen van het Johannes Fontanus
College werken samen met bedrijven en instellingen aan bètatechnische projecten, onder
meer op het gebied van voeding en vitaliteit. “Doordat ik nu meer kennis heb over voedsel,
ga ik er ook bewuster mee om”, zegt een van de leerlingen.
Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor
bètatechnisch onderwijs op havo- en vwo-niveau. Ko Smidt
is docent O&O (onderzoek en ontwerpen) en technator aan
het Johannes Fontanus College. Dat houdt in dat hij naast
lesgeven, contacten onderhoudt met bedrijven en
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instellingen buiten de school. “Technasiumleerlingen gaan
al vanaf de brugklas aan de slag met echte opdrachten van
bedrijven”, legt Smidt uit. Het bètatechnische vakgebied is
onderverdeeld in zeven werelden, waar ‘voeding en
vitaliteit’ er een van is. In de onderbouw maken de
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Amy, David en Henk-Jan
wonnen de Zero Waste
Challenge met hun app
EatYourFoodWaste tegen
voedselverspilling.

Thijs en Willemijn met hun gezonde snack

“Het lijkt op
een bounty,
maar dan
veel lekkerder”
leerlingen kennis met al deze werelden, in de bovenbouw
kiezen ze welke wereld het beste bij hun past.
Door al tijdens hun middelbareschooltijd aan de slag te
gaan met onderzoek doen en praktijkopdrachten, sorteren
de leerlingen voor op een technische studie. “De leerlingen
weten hoe ze een plan van aanpak moeten maken, hoe ze
onderzoek doen, hoe ze een praktijkopdracht moeten
uitvoeren en hoe ze daar verslag van moeten doen”, zegt
Smidt. “Dat is een enorm voordeel. Het is al meer dan eens
voorgekomen dat de meesterproef, die de leerlingen in het
examenjaar doen, geleid heeft tot toelating aan een
technische universiteit.”

Gezonde snack
Zo ver zijn Willemijn van Dijk en Thijs Kleijer nog niet. Ze
zitten nu in de derde en ontwikkelden het afgelopen jaar in
opdracht van een foodbedrijf een gezonde snack. “Het lijkt
op een bounty, maar dan veel lekkerder”, lacht Thijs. “Er zit
geen suiker in”, verzekert Willemijn. “Op de chocola na,
hebben we alleen gezonde ingrediënten gebruikt: banaan,
geraspte kokos, vanille en kokosboter.” In het praktijklokaal
van het technasium is alle ruimte om te experimenteren. Ze
zijn er even druk mee, maar na een tijdje toveren Willemijn
en Thijs de snack uit de koelkast. “De vorige keer waren ze
iets beter gelukt”, vindt Thijs na een kritische blik. Toch gaat
met enige trots het presenteerblad rond. De smaak is er niet
minder om.
Het was een leuk project, vinden Willemijn en Thijs, al
verwachten ze niet dat het bedrijf hun snack op de markt
zal brengen. “Ze zijn wel hier op school geweest om de
opdracht te introduceren”, zegt Thijs. “Maar helaas waren ze
niet bij de eindpresentatie aanwezig.” Een gemiste kans,
vindt ook Ko Smidt. “Die terugkoppeling is zowel voor de
leerlingen als het bedrijf zelf heel belangrijk”, zegt hij.
Desondanks hebben de leerlingen wel van het project
geleerd. “We hebben bijvoorbeeld geleerd te testen en
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Technasiumleerlingen Amy,
Robert, Shanne, David,
Henk-Jan, Thijs, Annick en
Willemijn (v.l.n.r.) werkten aan
bètatechnische opdrachten op
het gebied van voeding en
gezondheid.

geduld te hebben”, zegt Willemijn. Kritisch reflecteren gaat
haar overigens ook goed af: “Er zijn best veel mensen die
gezond snoep willen. Maar snoep is eigenlijk per definitie
ongezond. Je moet er gewoon niet zo veel van eten.”

Zero Waste Challenge
Henk-Jan ter Haar, David van der Woude en Amy Schimmel,
leerlingen van 5 VWO, hebben zich de afgelopen periode
over het probleem van voedselverspilling gebogen, als
onderdeel van het wereldvoedselvraagstuk.
Wetenschappers van Wageningen UR gaven op school een
masterclass, over het schrijven van een advies aan een
wereldleider. “Het is zo slecht verdeeld in de wereld”, vindt
Amy. “We hebben hier echt een overvloed aan voedsel.” De
leerlingen hebben de receptenapp EatYourFoodWaste
bedacht, waarin je ingrediënten die je nog in huis hebt,
eerst kunt invoeren. “Voedsel dat je over hebt, vormt zo het
uitgangspunt voor wat je eet”, legt Henk-Jan uit.

Digitale tool
Shanne Doest, Annick de Vos en Robert Blaauwendraad
zitten in 6 vwo en zijn toe aan hun meesterproef. In
opdracht van Ziekenhuis Gelderse Vallei werken ze aan een
digitale tool waarmee kan worden bijgehouden wat
jongeren met een voedingsprobleem eten en drinken. “Het
kan een website zijn, of een app”, geeft Shanne aan. Het
contact met het ziekenhuis verloopt prima, vinden de
leerlingen. “De diëtiste is onze opdrachtgever, maar via
haar kunnen we zo nodig ook contact leggen met andere
medewerkers die specifieke kennis hebben.”
De opdracht heeft zowel een technische als een medische
insteek en dat is precies wat de leerlingen zochten. “We
hebben zelf een aantal onderwerpen aangedragen en daar
is deze opdracht uit voortgekomen”, zegt Annick, die
technische geneeskunde of biomedische wetenschappen
wil gaan studeren. “Dit is een mooie gelegenheid om alvast
eens in een ziekenhuis te kijken.” De meesterproef leert de
scholieren meer dan alleen onderzoeksvaardigheden. “Welk
effect voeding heeft op gezondheid, bijvoorbeeld”, geeft
Annick aan. “Daar ben ik me door deze opdracht nu ook
bewuster van.”
Het mooie van het vak O&O en de meesterproef is dat er
vraagstukken aan de orde komen die in het werkelijke leven
spelen, benadrukken de scholieren. “Je bent echt aan het
helpen”, ervaart Shanne. “Of ze iets met onze kennis kunnen,
hangt natuurlijk af van de resultaten”, zegt Robert. Annick
verwacht dat hun onderzoek de opdrachtgever in elk geval
al tijd zal schelen. “En het voordeel is dat we als
leeftijdsgenoten de doelgroep beter begrijpen. Je kijkt toch
net even vanuit een ander perspectief.”

Regio Foodvalley

De 95 technasiumscholen in Nederland
werken samen in regionale netwerken.
Het Johannes Fontanus College maakt
met vier andere technasia uit Ede,
Amersfoort, Cuijk en Duiven deel uit van
netwerk Midden Nederland. Bij dit netwerk
is onlangs Regio Foodvalley aangesloten.
Dat levert volgens Ko Smidt een win winsituatie op: “Het leidt voor ons tot
meer contacten met bedrijven, zodat we
meer bètatechnische opdrachten kunnen
doen. Andersom zoekt de regio ook naar
meer verbinding met het onderwijs.”
Bedrijven met een bètatechnisch
vraagstuk die belangstelling hebben
om als opdrachtgever voor een van de
technasia in Midden Nederland op te
treden, kunnen contact opnemen met
Ko Smidt via technasium@jfc.nl

Regio Foodvalley

“We hebben hier
echt een
overvloed aan
voedsel”
De leerlingen hopen dat hun idee iets zal bijdragen aan het
tegengaan van voedselverspilling. “Alle kleine stapjes
helpen”, zegt Amy. “En dit is er één van.” Het idee voor de
app is ingezonden voor de Zero Waste Challenge van
I4Nature. “Tijdens de Youth World Food Day mogen we ons
idee presenteren. Daar zijn ook bedrijven aanwezig, dus
wellicht komt er iets uit.” Die wens is inmiddels in vervulling
gegaan. Met hun EatYourFoodWaste app wonnen HenkJan, David en Amy onlangs de Zero Waste Challenge in het
World Food Center in Ede. Dat betekent dat de app nu echt
zal worden gebouwd.
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Human Capital

Hybride docentschap
helpt ICT aan meer
medewerkers
De ICT-sector in Regio Foodvalley groeit. Dat is mooi, maar er is een groot tekort aan

werknemers in de sector. Hybride docentschap, waarin mensen naast hun baan in het
bedrijfsleven les geven aan studenten, brengt onderwijs en bedrijven dichter bij elkaar.
Met resultaat voor beide partijen. Katapult, een netwerk van publiek-private
samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en het bedrijfsleven, organiseerde dit najaar
een bijeenkomst over hybride docentschap bij Info Support in Veenendaal. Herman
Gerdsen, HR-manager van Info Support: “We moeten samen aan de slag om meer mensen
in de ICT te krijgen.”
Het uitwisselen van kennis stond dan ook centraal op de
bijeenkomst. Spil in de regionale samenwerking op dit
gebied is ICT Campus Regio Foodvalley, waarin overheid,
onderwijsinstellingen en bedrijven hun krachten hebben
gebundeld. “Het aantal arbeidsplaatsen in de ICT-sector
is het afgelopen jaar in Regio Foodvalley met 8 procent
gegroeid”, zegt Manish Dixit, programmamanager van
ICT Campus. “De vraag naar medewerkers is heel groot.
Jaarlijks zijn er in de regio 200 tot 250 nieuwe mensen
nodig.”

“We moeten
samen aan de
slag om meer
mensen in de
ICT te krijgen”
Human capital, voor een optimaal functionerende
arbeidsmarkt, is een van de kernthema’s van de
Strategische Agenda. Om de vijver van ICT-talent te
vergroten, is het belangrijk om meer opleidingen te creëren,
benoemt Dixit een belangrijk punt. Christelijke Hogeschool
Ede (CHE) heeft sinds afgelopen jaar een HBO-opleiding
ICT. “Bedrijven als Detron en HSO hebben meegewerkt om
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deze opleiding tot stand te brengen”, weet Dixit. “Dat helpt
om het onderwijs beter te laten aansluiten op wat er in
het bedrijfsleven nodig is.” Daarnaast wordt er steeds
meer gekeken naar horizontale doorstroming van
arbeidskrachten naar de ICT-sector. Ook daarvoor zijn
opleidingen in ontwikkeling.
Mensen uit het bedrijfsleven inzetten in het onderwijs helpt
bovendien het tekort aan ICT-docenten terug te dringen.
Marieke Wolthoff, van regionale VO-HO netwerken, legde
tijdens de bijeenkomst uit dat bij de werving van hybride
docenten rekening gehouden moet worden met hun
drijfveren en dat de drempel niet te hoog moet liggen.
“Het is belangrijk dat ze eerst de kans krijgen om kennis
te maken met het onderwijs“, benadrukte Wolthoff.
“Daarnaast is het goed om te weten dat hybride docenten
ervaringen opdoen in het onderwijs, die ook van pas komen
in het bedrijfsleven.”

Terug naar de regio
Joop Hazeleger, directeur van Knooppunt Techniek Regio
Foodvalley, gaf tijdens de bijeenkomst aan dat het lastig is
om leerlingen die na hun middelbare schooltijd vertrekken,
na hun studie weer terug naar de regio te halen. Herman
Gerdsen, manager HR bij Info Support, herkent en
onderkent het probleem. “We moeten samen met onderwijs
en gemeenten aan de slag”, benadrukt hij het belang van
samenwerking. Het bedrijf werkt al jaren samen met
Hogeschool Utrecht en Avans Hogeschool. Met beide
hogescholen organiseert Info Support een minor, waarbij
het bedrijf het overgrote deel van de docenten levert. “We
moeten oppassen dat we als bedrijfsleven niet de rol van
het onderwijs overnemen”, zegt Gerdsen. “Wel willen we
kijken waar we het onderwijs kunnen helpen en verbeteren.”

Regio Foodvalley

“Maak jezelf
als bedrijf
zichtbaar
voor studenten”
Continu leren en anderen helpen zit in de bedrijfscultuur
van Info Support, legt Gerdsen uit. “Maar ons voornaamste
belang is instroom van nieuwe medewerkers”, stelt hij
voorop. “De kern van ons personeelsbeleid is het binden en
opleiden van jong talent. Zij maken de innovaties in ons
bedrijf.” Na het volgen van de minor, komen studenten vaak
voor een afstudeeropdracht het bedrijf binnen. Ook door
samen met het onderwijs projecten te doen, lezingen te
houden en een eigen studentenmagazine uit te geven,
maakt Info Support contact met jong talent. Voor kleinere
ICT-bedrijven zijn dergelijke activiteiten niet altijd haalbaar,
begrijpt Gerdsen. “Maar maak jezelf als bedrijf zichtbaar
voor studenten. En houdt contact met mensen die je niet
meteen kunt inzetten, maar wellicht later wel nodig hebt”,
adviseert hij.

Regio Foodvalley

Manish Dixit, Joop Hazeleger
en Herman Gerdsen in gesprek
over het tekort aan werknemers
in de ICT tijdens de bijeenkomst
over hybride docentschap bij
Info Support in Veenendaal.

Maatschappelijke impact
Duidelijk maken aan jong talent wat het betekent om in de
ICT-sector te werken in Regio Foodvalley, kan volgens
Manish Dixit ook de aantrekkingskracht vergroten.
“Millenials gaat het allang niet meer alleen om een leaseauto”, benadrukt hij. “Het gaat ze om de maatschappelijke
impact van het werk. We moeten veel meer laten zien dat je
als ICT-er iets kunt betekenen in de productie van gezonde
voeding voor mens en dier bijvoorbeeld. Of dat boeren een
betere boterham kunnen verdienen door een oplossing die
jij hebt uitgedacht. Als we die verhalen vertellen, kunnen we
een jonge generatie stimuleren om aan de slag te gaan in
de ICT.”
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Fysieke randvoorwaarden
Fysieke randvoorwaarden

Snuffelfietsers brengen
luchtkwaliteit en
fietsroutes in kaart
Het is maar een klein kastje, dat aan het fietsstuur hangt. Maar het levert de komende
twaalf maanden een enorme berg aan informatie op. Tachtig inwoners van Regio
Foodvalley fietsen in het project Snuffelfiets tijdens hun dagelijkse routine gegevens over
luchtkwaliteit en fietsroutes bij elkaar. Waar de dataverzameling toe zal leiden, is nog niet
precies duidelijk. “Dat is onderdeel van het experiment”, zegt projectleider Jochem
Damhuis. “We hopen vooral dat er veel wordt gefietst en dat er met inwoners en andere
partijen een dialoog zal ontstaan over de verzamelde data.”

Provincie Utrecht startte vorig jaar het experiment
Snuffelfiets met tien mobiele sensoren. Dat was zo’n succes,
dat het project inmiddels wordt opgeschaald naar 500
meetkastjes. “We wilden graag als hele regio meedoen, dus
zo is ook provincie Gelderland betrokken”, verklaart
Samareh Bloemberg, programmamanager mobiliteit van
Regio Foodvalley. “We zijn blij dat Gelderland het project
heeft omarmd.” Provincie Gelderland heeft de projectleiding
op zich genomen van het regionale project, dat een jaar zal
duren. De 80 meetkastjes in Regio Foodvalley zijn verdeeld
tussen Veenendaal, die een jaar lang de helft van de kastjes
gebruikt en de gemeenten Scherpenzeel, Renswoude,
Barneveld, Ede en Wageningen, die ieder drie maanden
lang snuffelfietsers in de regio laten rijden.
Een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke
woon- en leefomgeving zijn belangrijke randvoorwaarden
om te kunnen werken aan een brede welvaart voor Regio
Foodvalley, zoals staat beschreven in de Strategische
Agenda. Het project Snuffelfiets draagt bij aan die
randvoorwaarden. “Met de gegevens die bij elkaar
worden gefietst, krijgen we inzicht in fietsbewegingen”,
stelt Bloemberg. “Deze data nemen we op in onze regionale
verkeersdesk en kunnen we, naast ander onderzoek,
gebruiken bij het verbeteren van het fietsnetwerk en het
realiseren van snelfietsroutes in de regio.”

“We zijn blij
dat Gelderland
het project
heeft
omarmd”

Zo transparant mogelijk.” De gegevens zijn daarom via een
open dataplatform van Civity voor iedereen te raadplegen.
Het bedrijf Sodaq, producent van de meetkastjes, laat op
haar website zien hoe de kastjes met open-source software
zelf te bouwen zijn. “Zo worden de mogelijkheden voor de
markt duidelijk”, zegt Damhuis. “Niet dat we op de stoel van
het bedrijfsleven willen gaan zitten, maar we kunnen zo wel
een boost aan de ontwikkeling geven.”

Positieve bijdrage
De deelnemende gemeenten zijn zelf aan de slag gegaan
met het werven van deelnemers. In Veenendaal meldden
zich binnen een week al meer dan voldoende fietsers. Uit de
proef van de provincie Utrecht bleek al dat de snuffelfietsers
enthousiast zijn, gemotiveerd worden om vaker de fiets te
pakken en graag een positieve bijdrage willen leveren aan
hun leefomgeving. “Het project is voor ons geslaagd als er
veel gefietst wordt en er een dialoog ontstaat over de
verzamelde data”, zegt Damhuis. “We hopen dat mensen
geïnteresseerd en betrokken raken.”
Tussentijds en aan het eind van het project zijn er
bijeenkomsten gepland met de deelnemers en de
samenwerkende partijen. Damhuis kan zich voorstellen dat
er, zodra de gegevens gaan binnenstromen, wellicht een
hackathon georganiseerd wordt om te kijken wat er met de
data allemaal kan worden gedaan. Of welke koppelingen
er gelegd kunnen worden met andere datasets. “Het zou
mooi zijn als dat weer tot nieuwe inzichten leidt.”
Het project is te vinden op www.snuffelfiets.nl

Ervaring opdoen
De mobiele sensoren kunnen eenvoudig aan het fietsstuur
worden vastgemaakt, meten elke 10 seconden en sturen
de data automatisch door naar een digitaal platform.
Ze meten naast de locatie, oneffenheden in de weg,
temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid, ook de
hoeveelheid fijnstof in de lucht. Dat levert gegevens op over
de luchtkwaliteit. Het RIVM is betrokken bij het project en
ijkt de data van de mobiele sensoren met die van
stationaire meetstations. Daarmee worden de data over
luchtkwaliteit gevalideerd.
Toch zal de opbrengst aan gegevens in dit project niet
meteen tot beleidsverandering leiden. “Het gaat erom dat
we ervaring opdoen met deze manier van meten”, zegt
projectleider Damhuis. “En we willen met zo veel mogelijk
partijen kijken naar wat we met de data kunnen.
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De mobiele sensor meet naast de
locatie, oneffenheden in de weg,
temperatuur, luchtdruk en
luchtvochtigheid, ook de
hoeveelheid fijnstof in de lucht.
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Nav
Quality of living

Regionale
samenwerking pakt
‘mismatch’ in
middenhuur aan
Regio Foodvalley is een aantrekkelijke regio om te wonen. Dat is een belangrijke
voorwaarde voor werknemers die zich hier willen vestigen, zo wordt benadrukt in de
Strategische Agenda. De woningmarkt trekt aan: de verkoopprijzen en transacties blijven
ieder jaar toenemen. Er is schaarste in alle woningsegmenten en de wachtlijsten voor de
sociale huur lopen op. Er is ook te weinig aanbod voor de middenhuur. En dat belemmert
de doorstroming in de woningmarkt. Als onderdeel van de regionale woonagenda is de
situatie in kaart gebracht en zijn aanbevelingen gedaan om de voorraad aan
middenhuurwoningen te vergroten.

Er zijn steeds meer berichten over scheefhuren en dat de
woningmarkt op slot zit. Dat speelt niet alleen in de
Randstad. De druk op het middendeel van de woningmarkt
– huren tussen de 700 en 900 euro per maand – wordt
steeds groter, dat is een landelijke trend. Binnen Regio
Foodvalley heeft niet elke gemeente hier mee te maken.
In gemeentes als Barneveld en Nijkerk is de verhouding en
samenstelling van de bevolking zodanig dat er eerder
wordt gekozen voor een koopwoning dan voor
middenhuur. Maar in Wageningen is er juist veel vraag
naar. Vanwege de WUR en bedrijven en kennisinstituten,
waar veel expats werken, is er behoefte aan tijdelijke
bewoning.
Dat merkt ook Miranda Hornes van KeyGene, een
Wagenings bedrijf dat is gespecialiseerd in
plantenbiotechnologie. Zij is verantwoordelijk voor onder
andere de huisvesting van nieuwe medewerkers. “Onze
medewerkers komen overal vandaan, zowel uit de regio als
uit het buitenland”, zegt Hornes. “Met name buitenlandse
medewerkers die hier nieuw komen werken, willen we eerst
even laten ‘landen’ en een veilige basis bieden. Het kopen
van een woning is dan zeker nog niet aan de orde.”
Bovendien zijn sommige mensen of gezinnen hier maar
tijdelijk en komt koop überhaupt niet aan de orde.
KeyGene heeft één gemeubileerd appartement om nieuwe
medewerkers in op te vangen, dus die is vaak bezet of
voldoet niet aan de behoeftes. Er beginnen jaarlijks tien
tot twintig nieuwe mensen bij het bedrijf. Die moeten bij
voorkeur wonen in Wageningen. Miranda Hornes: “Nieuwe
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medewerkers die uit het buitenland komen, verblijven het
liefst op loopafstand van ons bedrijf. Want de aanschaf van
een auto is wel een erg grote investering bij de start van een
nieuwe baan. Sommige expats moeten zelfs eerst nog leren
fietsen!”

Tussenstap
Maar het zijn niet alleen expats die de vraag naar
middenhuur zo doen stijgen, zegt Cindy van Soest,
programmaregisseur Wonen en Vastgoed bij Gemeente
Wageningen. “Een andere specifieke groep vormen senioren
die hun huis verkopen om op hun oude dag te kiezen voor
luxere huur. Door vergrijzing zal die groep alleen maar
toenemen.”
Anne Janssen, wethouder Wijken, Wonen en Cultuur van de
gemeente Wageningen: “Je moet middenhuur ook zien als
een ‘tussenstap’ in de wooncarrière. Vooral voor mensen
met een middeninkomen, die niet willen of kunnen kopen,
is middenhuur interessant. Middenhuur zorgt er bovendien
voor dat mensen met een middeninkomen die in een sociale
huurwoning wonen, kunnen verhuizen. Sociale
huurwoningen komen zo vrij voor de mensen met lagere
inkomens. Meer middenhuurwoningen in een woonwijk
geeft daarbij meer diversiteit in de wijk.”

Lokale verschillen
Uit onderzoek van Companen blijkt dat in totaal de vraag
naar middenhuurwoningen in de Regio Foodvalley
ongeveer 850 per jaar is, zo laat Van Soest zien. Om de
‘mismatch’ op de markt op te vangen zijn gemiddeld zo’n
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100 tot 250 woningen per jaar extra nodig. Er zijn wel lokale
verschillen. Dat vraagt om een goede regionale aanpak en
samenwerking tussen investeerders, woningcorporaties en
gemeenten, zo blijkt uit rapportage over de Aanpak
Regioproject Middenhuur – waarin ook Regio Foodvalley en
Stichting Vastgoedmonitor participeren.

nu gebeurt, zegt Janssen. “In 2020 beginnen we met
een strategisch beraad waaraan projectontwikkelaars,
woningcorporaties en gemeenten deelnemen. Na het
onderzoek dat in de regioaanpak is gedaan, kunnen we
nu stappen gaan maken.”

De gemeenten hebben wel een aantal instrumenten om op
te sturen, zoals bestemmingsplannen, exploitatieplannen of
de zogenaamde anterieure overeenkomst over segment,
prijs en grootte van woningen. “Mede daardoor wordt in
Wageningen in de nieuwbouw vijftien procent van de
woningen ontwikkeld voor de middenhuur”, zegt Anne
Janssen. “Het is belangrijk dat die woningen ook voor
langere tijd beschikbaar zijn voor huur, dus daar willen we
afspraken over maken via een doelgroepenverordening.
Daarin staat dat de woning voor tien of vijftien jaar
verhuurd moet worden voordat die eventueel wordt
verkocht. Ook worden in een dergelijke verordening
afspraken gemaakt over de hoogte van de huurprijs.”

Strategisch beraad
Maar er is meer nodig dan afspraken om de middenhuur
te bevorderen, zo blijkt uit de aanbevelingen die in de
regioaanpak naar voren komen. Daarin staat onder andere:
bouw flexibel om te kunnen inspelen op veranderingen in
de markt, breng variatie aan in huurprijzen (bedien ook het
segment net boven de sociale huurgrens), maak de
acceptatienormen van verhuurders voor middenhuur
flexibeler en soepeler, ga samenwerken en maak beleid
voor middenhuur op de langere termijn. En dat is ook wat er
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Coöperatie Vallei
Energie: bewoners
pakken samen
energietransitie op
Op de stallen aan de Kooiweg in
Renswoude komen ongeveer 325
zonnepanelen. Mensen in de
omliggende postcodegebieden
kunnen zo groene lokale stroom
afnemen.

In het Klimaatakkoord heeft Nederland deze zomer de ambitie vastgelegd om in 2030
nog maar de helft van de broeikasgassen uit te stoten vergeleken met 1990. Dat daarvoor
nog heel veel moet gebeuren, veel meer nog dan nu het geval is, dat beseft nog lang niet
iedereen. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt op dit moment afgesproken wat
de Regio FoodValley, bewoners, bedrijven en gemeenten, daaraan zal bijdragen. De
energietransitie krijgt dan ook volop aandacht in de Strategische Agenda. Enkele burgers in
de regio voelden in 2012 al de noodzaak om groene en lokale alternatieven te zoeken voor
fossiele brandstof. Zij richtten de Coöperatie ValleiEnergie op. Die is inmiddels actief in alle
acht gemeenten van Regio Foodvalley plus Renkum.

Het succes heeft zich de afgelopen jaren als een olievlek
verspreid, al is die vergelijking misschien wat ongelukkig.
Elmar Theune, voorzitter van Coöperatie ValleiEnergie en
in die hoedanigheid ook vertegenwoordiger in het RESprogramma, verwoordt het zelf anders. “We zitten in een
enorme versnelling”, zegt ze over het toenemende aantal
projecten – en dus de drukte. “We begonnen uit onvrede
met de grote energiemaatschappijen die niet wilden
bewegen”, zegt Theune. “Als particulier heb je weinig invloed
op de wijze van energievoorziening. Dus dachten we: we
moeten het zelf maar doen.”

Lokale initiatieven
Het idee was: iedereen moet groene stroom kunnen
opwekken, ook als het eigen dak zich bijvoorbeeld niet
leent voor zonnepanelen – bijvoorbeeld omdat het een
appartement of monument is, of een rieten dak heeft. Dan
moet je dat op een ander dak kunnen doen. Dit kwam in
een stroomversnelling toen de overheid in 2015 de
zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ invoerde, met gunstige
belastingregels voor zonnepanelen op collectieve daken in
de eigen wijk of buurt. “En de betrokkenheid bij deze lokale
initiatieven is groter dan investeren in grote projecten op
grote afstand”, zegt Theune.
ValleiEnergie initieert projecten op daken, en ook grote
projecten op land. Voorbeelden van zulke ‘zonnecentrales’
zijn de Zonnewal_Ede op de geluidswal van de A12 met
ruim zevenduizend panelen, de daken van de opstallen
van boer en ondernemer Jan Roelofsen aan de Kooiweg
in Renswoude en Zonneweide Quadenoord in Renkum.
Daar komen mogelijk veertigduizend panelen. “Dat zijn
taaie projecten”, legt Elmar Theune uit, “Daar komen ook
omgevings- en natuuraspecten bij kijken. Maar
langzaamaan gaan alle seinen op groen. En het leuke is: de
deelnemers kunnen hun eigen stroom afnemen door klant
te worden van ValleiEnergie|om.” Energiecollectief
om|nieuwe energie is de landelijke energiecoöperatie
waarvan ValleiEnergie lid is.
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Energieloketten
Naast het aanjagen van gezamenlijke projecten, geeft
ValleiEnergie ook advies over energie besparen en
verduurzamen van woningen of gebouwen. Dat gebeurt in
opdracht van de Regio Foodvalley-gemeentes. Huurders,
eigenaren of VVE’s kunnen bellen met lokale
energieloketten, waar experts van de coöperatie gratis
uitleg en hulp geven. Elmar Theune: “De aanschaf van
zonnepanelen of een warmtepomp, is al ingewikkeld
genoeg. Zo veel merken, zo veel soorten. En bij het
klaarmaken van een huis voor een warmtepomp komt nog
veel meer kijken. Onze mensen kunnen basisadvies geven
en mensen op weg helpen bij vragen als: Hoe zet je de
eerste stap? Welke adviseurs heb je nodig en waar zitten
die? Wat kun je zelf doen? Welke lokale bedrijven kunnen de
moeilijkere klussen doen? Op welke subsidies heb je recht?”
En inmiddels gebeurt dat niet alleen telefonisch, vertelt
Theune. “We hebben nu twee caravans met daarin een
energieloket ingericht. Die staan een hele week in een wijk.”

Wijkaanpakken
De caravans worden ook ingezet bij de wijkaanpakken, die
de coöperatie in samenwerking met de gemeentes doet om
bestaande woningen zo energiezuinig mogelijk te maken.
“Dan kijken we niet alleen naar zonnepanelen, maar ook
naar isolatie, dubbel glas – alles voor minder
energieverbruik en meer comfort in de woningen”, legt
Theune uit. “Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met
lokale leveranciers en installateurs.” Een voorbeeld van zo’n
wijkaanpak, die Theune zelf meemaakte omdat ze er
woont, is Wageningen NoordWest. Daarvoor werd aan een

aantal lokale/regionale installatiebedrijven gevraagd om
een prijsaanbod te doen voor collectieve aanschaf van vier
verschillende maatregelen: zonnepanelen, driedubbel glas,
warmtepomp en warmte-terugwinnende ventilatie.
Bewoners konden daarnaast gebruik maken van een
duurzaamheidslening van de gemeente Wageningen. Er
bleek sinds 2018 veel animo voor de duurzame aanpak in
NoordWest.
Kijk voor meer informatie op valleienergie.nl

Internationalisering

Coöperatieve opwekcentrale
van ValleiEnergie
Boer en ondernemer Jan Roelofsen
stelt de daken van zijn opstallen op zijn
bedrijf aan de Kooiweg in Renswoude
beschikbaar voor de coöperatieve
opwekcentrale van ValleiEnergie.
Roelofsen: “Ik ben in april vorig
jaar benaderd met het idee voor de
zonnepanelen op mijn daken. Ik ben groen,
maar ik ben ook zakelijk. Daarom heb ik
voorgesteld dat ik zelf eigenaar word
van de installatie en ook zelf stroom af
ga nemen. Toen we daaruit waren, kwam
het project in een stroomversnelling.”
Op 17 april van dit jaar ondertekende
hij een intentieovereenkomst met
penningmeester Roel Henderickx van
Coöperatie ValleiEnergie. Op de stallen
aan de Kooiweg komen ongeveer 325
zonnepanelen. De geschatte opbrengst
is‘Samenwerken
79.500 MWh per aan
jaar. een
Mensen die in de
omliggende postcodegebieden wonen,
kunnen
deelnemer
worden en zo groene
duurzaam
voedselsysteem’
lokale stroom afnemen. Zij krijgen een
jaarlijkse teruggave van energiebelasting.
Alle opbrengsten en kosten worden
volgens inleg verdeeld onder de
deelnemers. ValleiEnergie verkoopt de
opgewekte stroom aan de landelijke
energiecoöperatie om|nieuwe energie.
Kijk voor meer informatie op
valleienergie.nl/kooiweg
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Een delegatie van zo’n 25 bestuurders, ondernemers en wetenschappers uit de Deense
Business Region Aarhus, bracht begin november een driedaags bezoek aan Regio
Foodvalley. De beide regio’s willen intensiever samenwerken en zich als topregio’s op het
gebied van agrifood positioneren in Europa. “We staan dicht bij elkaar”, zegt Jesper Borg
Christensen, Special Advisor van Business Region Aarhus en leider van de delegatie. “Als
we onze competenties samenbrengen, is er heel veel mogelijk.”
Het bezoek aan het Kröller-Müllermuseum in Otterlo op de dag van aankomst vormt een aangenaam moment
van ontspanning en kennismaking in
het bezoek van de Deense delegatie
aan Regio Foodvalley. Tegelijkertijd
weerspiegelt het museum de ambitie
van beide regio’s om internationaal
toonaangevend te zijn. “We zijn allebei
sterke agrifood regio’s met een enorm
potentieel aan kennis”, zegt Jesper
Borg Christensen. “Zo willen we ons in
Europa gezamenlijk positioneren. Maar
ook op het gebied van duurzaamheid
en klimaat delen we elkaars visie.”
De Deense delegatie, met onder meer
burgemeesters, ondernemers en
vertegenwoordigers van kennisinstituten en landbouworganisaties, is naar
Regio Foodvalley gekomen om te zien
hoe de regio zich ontwikkelt. Naast een
bezoek aan het World Food Centre in

Jan Roelofsen stelt de daken
van zijn opstallen beschikbaar
voor een coöperatieve
zonnecentrale van
ValleiEnergie.
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Ede, de campus van Wageningen UR
en het Poultry Expertise Center in
Barneveld, waren de Denen te gast bij
Bieze en Arla in Nijkerk. Daar zijn ze
bijgepraat over de Food Academy.
“Ook wij kennen het probleem van een
tekort aan goed opgeleid personeel in
de foodsector”, zegt Christensen. “We
delen dus de uitdaging om te laten
zien hoe geweldig het is om in deze
sector te werken. In de foodsector heb
je werk dat ertoe doet, want je draagt
bij aan het internationale voedselvraagstuk”, benadrukt hij de relevantie.
“Het zou mooi zijn als we de mensen op
de werkvloer ook die erkenning kunnen
geven.”
De beide regio’s sloten tijdens het
bezoek een intentieovereenkomst om
intensiever te gaan samenwerken rond
bepaalde thema’s. “Als we onze kennis
en competenties samen brengen,
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Jesper Borg Christensen van
Business Region Aarhus:
“We hebben samen veel potentie,
maar ook een
verantwoordelijkheid.”

kunnen we onze ambities waarmaken
en de ontwikkelingen versnellen”,
omschrijft Christensen het belang van
samenwerking. “Zoals Regio Foodvalley het Poultry Expertise Center heeft
en op het gebied van insecten werkt
aan een expertisecentrum, hebben wij
in Denemarken bijvoorbeeld veel
kennis over zeewier als duurzame
eiwitbron. Dus samen hebben we
toegang tot heel veel kennis.” Dat is
een mooi voordeel én schept verplichtingen, vindt hij: “We hebben als
topregio’s niet alleen veel potentie,
maar ook de verantwoordelijkheid om
samen te werken aan een wereldwijde
duurzame voedselproductie.”
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