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Voorwoord

Vooruitkijken
en
terugblikken
De regio is volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt de
laatste hand gelegd aan de Regio Deal. We werken toe naar de
ondertekening begin juli. En daarna natuurlijk aan de slag met de

René Verhulst

uitvoering van de projecten. Tegelijkertijd werken wij aan de

Voorzitter van

nieuwe Strategische Agenda. Deze wordt in het najaar

Regio Foodvalley

aangeboden aan alle partners. In de volgende editie van Groei
besteden wij hier uitgebreid aandacht aan.

De projecten van de Strategische Agenda 2016-2019 lopen dit
jaar af of zijn inmiddels afgerond. Er zijn samen met onze
partners mooie resultaten geboekt. In het najaar maken wij
een uitgebreide reportage van deze resultaten. In deze editie
hebben wij de verantwoording van de projecten dus nog
niet opgenomen.

En er gebeurt meer in deze regio. Zo groeit de werkgelegenheid
razendsnel. De regio heeft het laagste percentage WW
uitkeringen, flink onder het landelijk gemiddelde. Maar er zijn
bijvoorbeeld ook al bijna 3000 vragen van inwoners beantwoord
door het Energieloket. Dit en meer interessante feiten hebben wij
opgenomen in deze editie. In Groei #3 leest u meer ook over het
mobiliteitsconvenant, een snel, praktisch en duurzaam
antwoord op de knelpunten in bereikbaarheid. En over de
woningtrends in de regio. Maar ook over de samenwerking met
de Zweedse regio Östergötland en de reden waarom wij samen
met deze regio optrekken.
Veel leesplezier toegewenst!

Regio Foodvalley
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high Tech Farming
Internationale samenwerking

Triple-helixdelegatie
Regio Foodvalley
bezoekt Östergötland
Een triple-helixdelegatie uit Regio Foodvalley brengt in juni een bezoek aan de Zweedse
regio Östergötland. Deze regio heeft net als Foodvalley een focus op agrifood, veel
aandacht voor innovatie en een groeiende samenwerking tussen overheid, onderwijs en
ondernemers. Niet zo vreemd dus, dat beide regio’s al een paar jaar bij elkaar in de keuken
kijken en ook in Brussel samen optrekken. “Samenwerken leidt tot meer projecten en
Europese financiering”, stelt Arjen Droog, waarnemend directeur Regio Foodvalley. “Dat lukt
alleen als je elkaar goed kent.”

Foto: Oskar Lürén

De Zweedse regio
Östergötland is van
oudsher een agrarisch
gebied.

De samenwerking begon zo’n vijf jaar geleden met een
bezoek van een Zweedse triple-helixdelegatie aan onze
regio. “Het bleek dat hun inhoudelijke agenda veel overlap
vertoonde met wat wij voor ogen hebben”, verklaart Droog.
“Net als Regio Foodvalley zet Östergötland hoog in op
innovatie, op voeding en gezondheid en op de
kruisbestuiving agro-ICT.” Naast het contact met de

Regio Foodvalley

Zweedse regio is er ook een uitwisseling met een Deense
regio die veel overeenkomsten met Regio Foodvalley
vertoont: Business Region Aarhus. Droog: “Door in Brussel
gezamenlijk onze thema’s onder de aandacht te brengen,
wordt het makkelijker om Europese subsidies voor onze
projecten te krijgen.”

Inhoudsopgave
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Internationale samenwerking

De universiteit van
Linköping is sterk op het
gebied van ICT en
gezondheid.

Elkaar verstaan
Inmiddels zijn er tussen Östergötland en Regio Foodvalley
over en weer al verschillende bezoeken geweest. “Het is
gelukt om een heel betekenisvolle samenwerking op te
bouwen”, onderstreept Droog. “Dat de culturele verschillen
tussen onze landen heel klein zijn, helpt daar ook enorm
aan mee. Je merkt dat je elkaar verstaat.” De samenwerking
krijgt steeds meer handen en voeten in de regio’s zelf. Er is
bijvoorbeeld regelmatig contact tussen de universiteiten
van Linköping en Wageningen. “De universiteit van
Linköping is sterk op het gebied van ICT en gezondheid. Als
het gaat om innovatie en gezonde voeding, levert dat
natuurlijk een fantastische cross-over op met de
specialisaties van de WUR”, zegt Droog. De ICT-campus in
Veenendaal heeft interesse getoond om zich hierbij aan te
sluiten. “Zo krijgt de internationale samenwerking met
Zweden ook voor ICT-bedrijven in onze regio betekenis.”
De delegatie die deze maand naar Zweden reist, staat
onder leiding van René Verhulst, voorzitter van Regio
Foodvalley. Onder de deelnemers zijn onder meer
vertegenwoordigers van Ziekenhuis Gelderse Vallei, het
Poultry Expertise Center, Christelijke Hogeschool Ede, de
WUR, bedrijfsleven en overheid. “Ondernemers vinden Regio
Foodvalley vaak abstract”, ervaart Droog. “Maar hier
ontstaat de kans om te participeren in internationale
projecten. Zo’n bezoek kan ook een eerste stap zijn om
eigen internationale ambities waar te maken. De
Nederlandse ambassade sluit aan bij dit bezoek en kan
ondernemers heel goed ondersteunen.”
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“Zo krijgt de
internationale
samenwerking
met Zweden
ook voor
ICT-bedrijven
in onze regio
betekenis.”
Innovatie-ecosysteem
Droog verwacht dat de deelnemers tijdens het bezoek aan
Östergötland op verschillende vlakken inspiratie opdoen.
“De Zweedse regio is al heel ver in het ontwikkelen van een
circulaire economie”, geeft hij als voorbeeld. “Daarnaast

Regio Foodvalley

Internationale samenwerking
kunnen we veel leren van de duurzaamheidsaanpak van
hun universiteit, of van de manier waarop biologische
boeren in Östergötland innoveren.” Ook de wijze waarop de
onderlinge samenwerking tussen partijen in de Zweedse
regio georganiseerd is, kan nieuwe inzichten opleveren, zo
verwacht Droog. “Hoe functioneert in die regio het
innovatie-ecosysteem in zijn geheel? Daar kunnen wij veel
van opsteken.”
Het ontwikkelen van projecten en innovaties verloopt in
Zweden op een andere manier dan wij gewend zijn,
benadrukt Droog. “Waar wij eerst beleid opstellen en
vervolgens partijen bij de uitwerking betrekken, verzamelen
ze in Östergötland bij de start eerst de belangrijkste spelers.
Vervolgens worden dan samen prioriteiten gesteld en
financiën verdeeld.” De Nederlandse delegatie zal tijdens
het bezoek aan Zweden ook over deze werkwijze in gesprek
gaan.

Vreta Kluster
Als mooie inspiratiebron voor de Regio Foodvalley noemt
Droog vooral het Zweedse Vreta Kluster, waar hij al tijdens
een eerder bezoek kennis mee heeft gemaakt. In het Vreta
Kluster werken en studeren een paar honderd mensen. Er
zijn veel agri-foodbedrijven gevestigd en er worden
congressen gehouden. “Het is een enorm succes, de derde
uitbreiding staat inmiddels op de planning”, weet Droog.
“Het Vreta Kluster lijkt erg op ons World Food Center, waar
bedrijven, kennisinstellingen, overheden en consumenten
elkaar zullen ontmoeten.” De regio Östergötland richt zich
straks ook met een grote publiekstrekker op de consument.
“Daarin hebben zij zich op hun beurt laten inspireren door
onze WFC Experience.”

“Met de Regio
Deal hebben
wij nu als Regio
Foodvalley een
vergelijkbare
nationale rol
gekregen.”

De plannen passen helemaal in het Europese project dat de
regio’s gezamenlijk, ook met de Deense regio Aarhus,
hebben opgezet: Consumer Involvement in Agrifood
Innovation. “Hierin staat centraal hoe we een brug kunnen
slaan tussen de consument en innovatieprocessen”, legt
Droog uit. “De Europese Commissie ziet dat wij als regio’s
hierin vooroplopen. Ze willen graag met ons meedenken en
meewerken.” De komende tijd zullen binnen dit thema
gezamenlijk projecten worden opgebouwd, die daarmee
kansrijk zijn voor Europese financiering.

Nationale rol
De internationale krachtenbundeling zorgt uiteindelijk ook
voor een sterkere positie van Regio Foodvalley in Nederland
zelf. “Onze Zweedse partner heeft vorig jaar met een brief
aan de Nederlandse ministers de plannen van Regio
Foodvalley voor de Regio Deal extra gewicht gegeven”,
verklaart Droog. “Östergötland is van oudsher een agrarisch
gebied. Als zodanig heeft de regio nationaal een rol van
betekenis, die door de Zweedse overheid financieel wordt
ondersteund. Met de Regio Deal hebben wij nu als Regio
Foodvalley een vergelijkbare nationale rol gekregen.”

Regio Foodvalley

Inhoudsopgave

Magnus Börjeson, van
de Zweedse partnerregio
Östergötland, vorig jaar
op bezoek bij Eco Fields
in Wekerom.
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Facts & figures

3.

1.
2.

6.

4.

5.

Europese
samenwerkingspartners
Regio Foodvalley
Regio Foodvalley werkt op Europees gebied samen met
Östergötland in Zweden 1. , Business Region Aarhus in
Denemarken 2. en South Osthrobothnia in Finland 3. aan
een partnership op het gebied van Consumer Involvement
in Agrofood production. Daarnaast is de regio partner in
een partnership rond high tech farming, waarbij
wordt samengewerkt met Bretagne in Frankrijk 4. ,
Östergötland in Zweden, Estremadura in Spanje 5. en
Osthrobothnia in Finland. (Verder is de regio lid van Food
NL, een samenwerking van 3 Nederlandse foodregio’s 6. :
Greenport regio Venlo, Agrofoodcapital Noordoost Brabant
en Regio Foodvalley).

8

GROEI

Regio Foodvalley

Facts & Figures
Regio Foodvalley

21,2ha

3.000

In 2018 is door de
regiogemeenten
21,2 ha. bedrijventerrein
uitgegeven.

4x

In 2018 beantwoordde
het energieloket bijna
3000 vragen van inwoners
over energiemaatregelen
in de woning.

Sinds het najaar
2018 zijn 4 Experttafels
georganiseerd.
In totaal hebben
75 ondernemers
deelgenomen.

3%
2,2%
Regio Foodvalley heeft het
laagste WW-percentage
(2,2%) van alle Gelderse
arbeidsmarktregio's en ligt
ruim onder het landelijk
gemiddelde van 3 procent
(februari 2019).

750
113
In 2018 heeft het
WerkgeversServicepunt
750 vacatures vervuld.
113 banen zijn ingevuld
door banenafspraak
(mensen die vanwege ziekte
of handicap niet in staat
zijn het wettelijk minimum
loon te verdienen).

2018
2,6

+

2017

In 2018 zijn er in de
regio 138.940 banen
bijgekomen, een stijging
van 2,6% in vergelijking
met 2017.

57
In Regio Foodvalley zijn
in de afgelopen drie jaar
57 ICT-bedrijven gestart
met hun onderneming.

Regio Foodvalley

1.500x

%
Bij het samenwerkingsprogramma Living Lab
Regio Foodvalley Circulair
zijn 32 bedrijven,
5 onderwijs- en
kennisinstellingen,
8 gemeenten (t/m maart
2019) aangesloten!

-50%

1.500 exemplaren van
Groei #3 zijn verspreid
aan ondernemers,
onderwijspartners en
bestuurders uit
Regio Foodvalley.

50% reductie van
fijnstofuitstoot in
pluimveebedrijven is
mogelijk door inzet van
nieuwe technieken.

In Regio Foodvalley
wordt meer geïnnoveerd
dan gemiddeld in Nederland.
De Foodsector is één van
de 4 branches in de regio
waar het meest
geïnnoveerd wordt.

Regio Foodvalley draagt
3 miljoen euro bij aan de
aanpak van de Rijnbrug en
1 miljoen aan de oplossing
voor het knelpunt op de
A1/A30.

1.432
Er zijn in 2017 1.432
studenten gestart met
een ICT-opleiding en food-,
health- en tech- opleiding
met ICT specialisatie aan de
CHE, HAN, HU en ROCA12.

Inhoudsopgave
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Timo Kruft, eigenaar/
directeur TeKa Groep:
“Circulair ondernemen
vereist een andere,
creatieve manier van
denken.”

Regio Foodvalley Circulair

‘Circulair denken is
een verdienmodel’

Een toekomstbestendige economie waarin grondstoffen worden hergebruikt en afval
niet meer bestaat. De triple-helixpartners die samenwerken in Living Lab Regio Foodvalley
Circulair zijn er duidelijk over: anders omgaan met grondstoffen en energie is hard nodig.
Dat vraagt om creativiteit, samenwerken en kennisdelen. Met nieuwe businesscases
in het vooruitzicht. TeKa Groep is een van de ‘founders’ van Living Lab Regio Foodvalley
Circulair. Eigenaar/directeur Timo Kruft: “Circulair denken levert geld op. Het is echt
een verdienmodel.”
TeKa Groep exploiteert ruim twintig evenementenlocaties
door heel Nederland. In Regio Foodvalley zijn dat onder
meer Congrescentrum de Werelt in Lunteren en de Midden
Nederland Hallen in Barneveld. “De Midden Nederland
Hallen zijn energieneutraal”, zegt Kruft. “In ons bedrijf zijn
we al langer bezig met maatschappelijke thema’s. Dat zit in
ons DNA. Circulair ondernemen hoort daar ook bij.” De TeKa
Groep opende eind vorig jaar de Amsterdome, opgebouwd
met de koepel van het voormalig luchtvaartmuseum
Aviodome en ingericht met hergebruikte materialen.
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Living Lab Regio Foodvalley Circulair is opgestart om
de transitie naar een circulaire economie in de regio te
versnellen. De afgelopen jaren zijn er in de regio al
verschillende circulaire initiatieven gestart. “Er bleek
behoefte te zijn aan een overkoepelend programma”,
verklaart Suzan Klein Gebbink, programmamanager
Regio Foodvalley Circulair. “Bestaande initiatieven worden
nu met elkaar verbonden. De volgende stap is om echt
circulair te gaan.” Daar worden ook landelijke organisaties
en initiatieven bij betrokken. “Andere overheden en

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley Circulair
initiatieven zien ook wat hier gebeurt en kijken vooral naar
de manier van samenwerken”, weet Klein Gebbink. “Het is
bekend dat het bruist in Regio Foodvalley.”

Voortdurend experiment
Het Living Lab is opgezet als proeftuin waarin partijen
samenwerken aan circulaire experimenten en innovaties.
“Samen met ketenpartners, onderwijs- en kennisinstellingen
én overheden”, benadrukt Klein Gebbink. Concreet
betekent het dat er rond bepaalde thema’s tijdelijke
praktijknetwerken worden gevormd in zogenoemde
‘werkplaatsen’. “Dat leidt tot verrassende ontmoetingen
en nieuwe dwarsverbanden, waaruit business ontstaat”,
heeft Klein Gebbink al gemerkt. “Circulair gaan is een
voortdurend experiment. Partijen helpen elkaar om
projecten op te pakken.”

gebruiken in een bepaald project”, geeft hij als voorbeeld.
“En welke openingen zijn er binnen de wet- en regelgeving
om zaken anders aan te pakken? Daarmee help je het
proces vooruit.”
TeKa Groep is sinds kort actief in de Edese Mauritskazerne.
Bij de inrichting wordt inventaris van een Rotterdams
restaurant hergebruikt. De zeecontainers waarin de spullen
zijn aangevoerd, krijgen zelf ook een nieuwe functie. “Die
gaan we gebruiken voor presentaties van onze regionale
leveranciers, zoals Remeker Kaas, Ecofields en Jorisbrood”,
zegt Kruft. “Zo vertellen ze het verhaal achter onze tosti’s,
salades en hamburgers, onze wijnen en onze koffie. En
eigenlijk vertellen we gewoon hoe leuk de regio is. Dat is
een mooi verhaal.”

Samenwerking is heel belangrijk, beaamt Kruft. “Zonder
deze werkplaatsen, zou je het alleen moeten doen.
Hoe breng je reststromen bij elkaar? Clustering én het
momentum zijn heel belangrijk. Het gaat erom dat je een
netwerk hebt waarin je elkaar weet te vinden.” Materialen
of voedselresten opnieuw gebruiken is gewoon een
economisch model, zo benadrukt Kruft. “Je kunt er geld
mee terugverdienen. Het vereist een andere, creatieve
manier van denken. Maar het is ook een kwestie van
nuchter nadenken: Waarom zou je kosten maken als je
spullen langer of opnieuw kunt gebruiken?”
Hergebruik van materialen heeft nog een meerwaarde.
Kruft: “Het draagt bij aan de beleving van een ruimte. Oude
materialen hebben een bepaald karakter, een ziel.” Vraag
en aanbod blijven centraal staan, ook in circulair
ondernemen, is zijn uitgangspunt. “Het moet economisch
gedragen zijn, anders is het niet levensvatbaar. Zo werken
we bijvoorbeeld samen met Coöperatie Boerenhart, maar
we zijn niet verplicht om producten bij Boerenhart af te
nemen. Dat doen we omdat er vanuit onze koks echt vraag
naar deze regionale producten is.”

Proces vooruit helpen
Inmiddels zijn er twee werkplaatsen gestart rond de
thema’s ‘Bouw’ en ‘Voedselverspilling’. Binnenkort starten
er meer werkplaatsen in het Living Lab, bijvoorbeeld rond
het thema ‘Circulair inkopen’. Er liggen veel kansen in de
regio, zo stelt Kruft. In de werkplaats Voedselverspilling
werken veel partijen samen. “Door bijvoorbeeld
vraaggebonden te kweken of te verbouwen, of schakels in
de keten te verkorten, kun je veel besparen”, geeft Kruft als
voorbeeld. “Met lokale boeren wordt gekeken hoe hun
restproducten kunnen worden gebruikt in sauzen en
soepen. Wij kijken op onze beurt hoe we onze koks daar in
de daluren voor kunnen inzetten.”

Bij de inrichting van de
Mauritskazerne wordt
inventaris van een
Rotterdams restaurant
hergebruikt en krijgen
ook de zeecontainers
een functie.

Kruft hoopt dat kennisinstellingen helpen om onderzoek
te doen en hun faciliteiten inzetten. “Het is best lastig om
alle kennis goed te gebruiken”, begrijpt hij. “Hoe maak je
dat praktisch?” De ondernemer pleit daarnaast voor een
meer adviserende rol van de overheid. “Zo had ik graag
van tevoren geweten dat ik sloophout niet mocht

Regio Foodvalley

Inhoudsopgave

Doe ook mee! Kijk voor
meer informatie op
www.regiofoodvalleycirculair.nl
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Wijkvernieuwing in de
Edese Kolkakkerbuurt.
Naast nieuwbouw
worden in het tuindorp
50 karakteristieke
woningen gerenoveerd.

Vastgoedmonitor 2.0

‘Hoe we omgaan met
onze ruimte is een
belangrijk issue’
De jaarlijkse Vastgoedmonitor voor Regio Foodvalley is dit jaar sterk vernieuwd.
De Vastgoedmonitor 2.0 is een app waarin veel meer gegevens direct te raadplegen zijn.
Zo functioneert de monitor nog beter waarvoor hij bedoeld is: als ‘vehikel’ voor partijen
om met elkaar in gesprek te gaan, zo omschrijft de maker het. Dat is onderzoeker Jan
Winsemius van Bureau Middelkoop uit Amsterdam. Winsemius is de drijvende kracht
achter de Vastgoedmonitor 2.0 en verzorgt al sinds 2006 de gegevens voor de monitor.
De woningmarkt in de regio zit hem dus in het DNA. Wat kan hij – als onafhankelijk
onderzoeker – zeggen over de woningtrends in Regio Foodvalley?
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Vastgoedmonitor 2.0
“We kunnen constateren dat we in het derde jaar op
rij te maken hebben met een migratieoverschot”, zegt
Winsemius. “Dat betekent: er vestigen zich meer mensen in
de regio dan er vertrekken. Dat heeft er onder meer mee te
maken dat wonen in de Randstad en Utrecht duur is. Maar
vooral ook omdat mensen hier komen werken, én dat
jongeren hier blijven om te werken. Regio Foodvalley
lijkt een duurzaam succes.”

Productie
Maar hier spelen trends die ook je landelijk ziet, constateert
de onderzoeker. Enerzijds blijven jongeren steeds langer bij
hun ouders wonen. Aan de ‘andere kant van de markt’
worden ouderen steeds ouder en blijven ze steeds langer
zelfstandig wonen. Dat vraagt om meer woningen. “Het is
duidelijk geen crisis meer. Vroeger waren er genoeg
locaties, maar geen geld om te bouwen. Dan hielp het nog
wel om procedures te versimpelen. Nu staat er niks meer in
de weg, maar is er schaarste in personeel – vooral bij
installatiebedrijven. En we moeten goed kijken naar de
beschikbaarheid van locaties. We hadden een enorme
planvoorraad, maar daar gaan we snel doorheen als we
niet uitkijken. De productie is flink is gestegen, met 2500
woningen per jaar is dat anderhalf keer zo veel als in de
crisis. Dus moeten we goed nadenken: Waar liggen de
grootschalige uitbreidingsgebieden? En we moeten
oppassen met binnenstedelijke inbreiding. Met elk project
teer je in op de verdere toekomst. Beleidsmakers moeten
zich afvragen op welke schaal ze dat willen. Dat zijn ook
politieke keuzes”, zegt Winsemius.

Vastgoedmonitor 2.0
De Vastgoedmonitor 2.0 is
doorontwikkeld naar een brede
woningmonitor, waarin naast woningbouw
ook onderwerpen als duurzaamheid,
welzijn, wonen en zorg, sociale huur en
middenhuur aan bod komen. De monitor
is digitaal toegankelijk en bevat
analytische tools die corporaties,
marktpartijen, provincies en gemeenten
input geven voor discussies over het
woningbouwbeleid.
Timo Wagteveld, programmamanager
Wonen van Regio Foodvalley: “We hopen
dat de monitor nog meer gebruikt
gaat worden en bij zal dragen aan een
intensievere samenwerking. Sociale
woningbouw, flexibele woonvormen,
middenhuur, het zijn opgaves die om
een gezamenlijke aanpak vragen. Dat
begint vaak wel bij gemeenten, maar kan
niet zonder corporaties en bouwende
partijen. De verhoudingen zijn goed,
als regio zijn we koploper in deze
samenwerking. Het gaat vooral om het
doén. Met een gezamenlijk doel voor
ogen kunnen we stappen maken.”

Verduurzamen
Ook een politieke keuze is hoe om te gaan met de
energietransitie, met name het verduurzamen van
bestaande woningen. “De noodzaak wordt gevoeld, dat zie
je ook aan de Regionale Energiestrategie. Maar het thema
speelt vooral bij ‘energie-mensen’, terwijl het vraagstuk
naast technisch ook sociaal is. Met welke woningen moet je
beginnen? In welke buurten is de meeste meerwaarde te
behalen?” En de vraag is ook: wanneer begin je? Bouwen is
nu duur, dus het liefst zou je even wachten, schetst
Winsemius. “In het klimaatakkoord liggen afspraken
beklonken voor 2030. Dus daar moet je nu al op inspelen.”

Nieuwbouwwijk
Vogelenzang bij Rhenen.
De woningbouwproductie
in Regio Foodvalley is flink
gestegen.

“Hoe we omgaan met onze ruimte is een belangrijk issue”,
toont Winsemius. “Hoe speel je in op de toekomst? De
vastgoedmonitor kan daarbij helpen. Toch voorspellen veel
trends alleen de dagkoersen.” Door zijn jarenlange werk ziet
hij dat er veel overleg is tussen de gemeenten onderling en
met de provincies. “Er is geen concurrentie. Dat is de kracht
van deze regio.”

Regio Foodvalley

Inhoudsopgave
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WerkgeversServicepunt

Mensen met een
arbeidsbeperking
duurzaam aan de slag
Mensen met een WSW-indicatie, een doelgroepregistratie, Wajongers en nieuwkomers.
“Ze krijgen door de samenleving een sticker opgeplakt, maar ze redden het vaak gewoon”,
zegt Nancy van der Vin, vestigingsleider van Rosa Novum. De sociale onderneming biedt
mensen met een arbeidsbeperking zinvol en betaald werk in groenonderhoud en
omgevingsbeheer. “Het kost tijd en is soms ingewikkeld, maar het is ontzettend gaaf
om te doen. Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley helpt om belemmeringen
weg te nemen.”

In de sociale onderneming
is meer tijd om mensen te
begeleiden en op te leiden.
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WerkgeversServicepunt

Vestigingsleider
Nancy van der Vin: “Het
WSP doet veel voor ons en
functioneert als een
versneller.”

Rosa Novum is vorig jaar gestart en maakt deel uit van
de Koninklijke Ginkel Groep, die van oudsher plaats biedt
aan mensen met een arbeidsbeperking. “In Rosa Novum
kunnen we commercieel en sociaal ondernemen beter
combineren”, legt Van der Vin uit. “We hebben hier meer
tijd om mensen te begeleiden en op te leiden. Daar is ons
businessmodel op gebaseerd: de winst wordt gebruikt om
ons maatschappelijke doel te bereiken.”
Het bedrijf heeft regelmatig contact met het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley, die ondernemers ondersteunt
bij personeelszaken. Zo is er de medewerker met een lichte
verstandelijke beperking, die begin dit jaar via het WSP in
een proefplaatsing bij Rosa Novum aan de slag ging.
“Vroeger werkte hij gewoon, maar de laatste jaren lukte
dat niet meer in gewone bedrijven. Hij deed alleen wat
vrijwilligersklusjes”, vertelt Van der Vin. “Het is geweldig om
te zien hoe hij zich ontwikkelt. Hij heeft lol in zijn werk, is
altijd goed gehumeurd en heeft een hele positieve invloed
op de groep. Vijf dagen per week werkt hij bij ons en hij kan
nu dus gewoon in zijn eigen inkomen voorzien.”

Voldoening
Toegegeven, het gaat niet altijd meteen van een leien
dakje. “Soms komen medewerkers uit een moeilijke
privésituatie”, geeft Van der Vin als voorbeeld. “Het komt
voor dat we iemand die ’s morgens niet komt opdagen, thuis
ophalen. Het gaat erom dat je achterhaalt hoe iemand in
elkaar zit en waar de belemmering vandaan komt. Dat kost
energie, dus je moet wel bereid zijn om iets extra’s te doen.”
Het geeft veel voldoening als die inspanning resultaat
heeft. “Het is ontzettend leuk als het lukt”, zegt Van der Vin.
“Zo iemand is eerder zijn werk kwijtgeraakt omdat het
bedrijf er niet mee om kon gaan dat de werknemer te laat
kwam. Wij praten dat gedrag niet goed, we accepteren het
ook niet, maar we zien het als startpunt voor verbetering,
we gaan ermee aan de slag.”

Werkgeverspanel
Rosa Novum neemt deel aan het werkgeverspanel van het
WSP. “Er zijn veel bedrijven bezig met inclusief ondernemen”,
zegt Van der Vin. “Het is heel goed om kennis te delen.” Het
panel houdt zich onder meer bezig met een pilot van het
SBB, de samenwerking tussen beroepsonderwijs en
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bedrijfsleven, om medewerkers een MBO-certificaat te
laten halen. “Er zijn mensen die het in de praktijk heel goed
doen, maar een theorietest nooit zullen halen”, legt Van der
Vin uit. “Hoe kunnen zij via praktijktoetsen toch een MBOerkenning krijgen? Daar praten we over in het panel. Het
WSP faciliteert dat gesprek.”
Die netwerkfunctie van het WSP is heel waardevol, stelt
Van der Vin. “Zo zijn er ondernemers die kijken of ze
medewerkers aan elkaar kunnen uitlenen, om piek- en
dalmomenten op te vullen.” Het WSP heeft contacten, denkt
met ondernemers mee, bijvoorbeeld bij het invullen van de
banenafspraak, en helpt bij subsidieaanvragen. “Het WSP
doet veel voor ons en functioneert als een versneller”,
zegt Van der Vin. “De organisatie is goed lokaal ingebed,
ze kennen ons en zijn geïnteresseerd in wat we doen. Ze
kunnen zo uitstekend maatwerk leveren, door mensen aan
te dragen die passen bij het bedrijf.” Van der Vin hoopt dat
het WSP in de toekomst nog meer kan betekenen: “Het
onderscheid tussen zorg en werk levert nog wel eens
belemmeringen op. Het WSP heeft een legitieme positie om
dit soort zaken, over de verschillende belangen heen, vlot te
trekken”, verwacht ze. “Want uiteindelijk benutten we nu
nog maar een fractie van alle competenties die mensen
met een arbeidsbeperking hebben.”

Groei
De bedrijfsauto’s van Rosa Novum zijn inmiddels steeds
vaker te zien in de regio en het aantal opdrachten neemt
toe. “Veel opdrachtgevers vinden het mooi om met een
sociale onderneming in zee te gaan”, ervaart Van der Vin.
“Maar we zijn natuurlijk in de eerste plaats een goed
hoveniersbedrijf, gecertificeerd en wel en met inmiddels 31
medewerkers.” Sinds januari zijn veertien medewerkers van
sociaal werkbedrijf IW4 naar Rosa Novum overgestapt. “We
proberen zo veel mogelijk medewerkers aan een duurzaam
arbeidscontract te helpen, tegen een normaal CAO-loon,
dus geen minimumloon”, zegt Van der Vin, die voor het
komende jaar een verdere groei voorziet. “Misschien komen
we dit jaar nog wel op 40 medewerkers uit. Laat bedrijven
maar bellen die hun groenonderhoud sociaal willen laten
uitvoeren. Het zou mooi zijn als we volgend jaar nog eens
10 medewerkers duurzaam aan de slag kunnen helpen.”
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Mobiliteitsconvenant

‘Tijd voor actie,
hier en nu!’
Goed verlichte fietsfaciliteiten bij bedrijven, carpool-apps voor meerdere bedrijven,
bedrijfsfietsenplannen, belastingvoordeel bij OV-gebruik: met het Mobiliteitsconvenant Regio
Foodvalley moet het allemaal snel dichterbij komen. Het convenant is een snel, praktisch en
duurzaam antwoord op de knelpunten in bereikbaarheid, vindt projectleider Danielle de
Bruin van de gemeente Wageningen. Bedrijven en ondernemers zijn enthousiast, zegt Geert
Verhoeven, Site Manager Innovation Centre bij FrieslandCampina.

De ontsluiting van de
campus in Wageningen is
een uitdaging die alleen
maar groter wordt door de
groei van de universiteit en
bedrijven als FrieslandCampina.
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Mobiliteitsconvenant
In maart was de kick-off bijeenkomst voor het
Mobiliteitsconvenant, in het stadhuis in Wageningen.
“Daar deden veel grote en kleine werkgevers, gemeenten,
provincies en verenigingen enthousiast aan mee”, vertelt
Verhoeven. Maar voor De Bruin was het werk al veel eerder
begonnen. “We zijn vanaf september bij heel veel partijen
op bezoek geweest, om in een-op-eengesprekken te horen
wat de knelpunten in de regio zijn, en de mogelijke
oplossingen.”

Snelle aanpak
De gemeente Wageningen nam namens Regio Foodvalley
het voortouw. Het is een gemeente met ambities op het
gebied van duurzaamheid én het heeft uitdagingen op
het gebied van bereikbaarheid. De ontsluiting van de
campus is zo’n issue, die alleen maar groter wordt door
de groei van FrieslandCampina, Plus Ultra, de universiteit
en de komst van Unilever. Maar ook elders in Regio
Foodvalley zijn bereikbaarheidsknelpunten. Denk aan de
A1/A30 bij Barneveld, de Rijnbrug bij Rhenen of de N233
Rondweg- oost in Veenendaal. Ze worden benoemd in
de Bereikbaarheidsagenda 2018 – 2022 en vragen om een
combinatie van korte en lange termijn inspanningen, zo
betoogt De Bruin. “Niet te lang dimdammen over wat
eventueel de perfecte oplossing is, maar ook tot concrete
actie komen voor het hier en nu!”

Danielle de Bruin en
Geert Verhoeven over
bereikbaarheidsknelpunten in de regio:
“Partijen moeten over
hun eigen grenzen heen
kijken om dit samen op
te lossen.”

Ander reisgedrag
“Daarbij moet het niet alleen gaan om duurzame auto’s.
Niemand zit te wachten op een elektrische file. Het gaat
om echt ander reisgedrag”, zegt Verhoeven. “Oplossingen
liggen eerder in het samen reizen, carpoolen of fietsen
vanaf de carpoolplek bij de A12”, denkt De Bruin. Maar
het delen van auto’s en fietsen is makkelijker gezegd dan
gedaan, zeker bij kleinere bedrijven. “Daarom moeten
partijen over hun eigen grenzen heen kijken om dit samen
op te lossen. Maar ook kijken: wat kun je als werkgever
zelf doen aan een betere bereikbaarheid. Zo kun je
bijvoor-beeld samen met de overheid werken aan
rendabele buslijnen of initiatieven starten voor spitsmijden.”

Energie stroomt
Bij FrieslandCampina zijn al veel initiatieven en het is mede
aan Verhoeven om die uit te bouwen en aan te moedigen.
En de rol van De Bruin om dat op grotere schaal in de regio
te doen. Dat lijkt aardig aan te slaan. “De energie stroomt
en we leren veel van elkaar.” Op de workshops tijdens de
kick-off gonsde het al van de ideeën om het concreet te
maken. Maar dat mogen er nog best wat meer worden,
zegt De Bruin. “Dit is nog maar een start. Er doen nu
ongeveer 25 werkgevers en bedrijfsverenigingen mee.
Iedereen is welkom om aan te haken.” Het is de bedoeling
dat het convenant op 24 juni wordt getekend.

Regio Foodvalley
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Internationalisering

Verbindingen
maken met
India
Foto en tekst: Marcom team Foodvalley
De Indiase minister van Food Processing Industries
bezocht afgelopen najaar Foodvalley om contacten te
leggen met Nederlandse agrifoodbedrijven. Ze deed
een beroep op de ondernemingen om zaken te gaan
doen in India en daar hun hoogwaardige technologieën
toe te passen.
Het was al de tweede keer dat minister
van Food Processing Industries Harsimrat Kaur Badal Foodvalley bezocht. Ze
was tijdens haar eerste bezoek erg
onder de indruk geraakt van het hoge
kennisniveau. De minister was toen tot
de conclusie gekomen dat de Nederlandse technologie en samenwerking
met Nederlandse bedrijven een rol kan
spelen om de foodprocessing in India
te laten floreren.
Tijdens het bezoek aan Foodvalley NL
in Wageningen kregen zo’n veertig
mensen van bedrijven uit het Foodvalley ecosysteem de gelegenheid in een
informele setting te spreken met de
minister en andere vertegenwoordigers
van de Indiase regering. Een deel van
de bedrijven was al actief in India, de
overige ondernemingen hadden
serieuze plannen dat binnen afzienbare tijd te worden. Door het persoonlijke contact konden beide groepen
belangrijke stappen zetten om hun
business in India te versnellen.
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Minister Harsimrat Kaur Badal
wees er tijdens het bezoek
aan Foodvalley NL op dat het
Indiase ministerie van Food
Processing van 1 tot en met
4 november 2019 de beurs
World Food India organiseert.
Ze verklaarde dat Nederlandse
agrifoodbedrijven daar de
volgende stappen kunnen
zetten voor (uitbreiding van)
hun activiteiten in India.
Ze benadrukte bovendien de
positie van India als gateway
voor andere landen in Azië.

Veel kansen
Minister Harsimrat Kaur Badal benadrukte de mogelijkheden die India te
bieden heeft. “We zijn één van de
grootste producenten van voeding in
de wereld en met een bevolking van
1,3 miljard zijn we ook één van de
grootste consumenten ter wereld.
Maar we verwerken slechts 10% van
wat we produceren en de reden
daarvoor is het gebrek aan
infrastructuur.”
Ze nodigde met name bedrijven uit
die oplossingen kunnen bieden op
het gebied van processing en het voorkomen van voedselverspilling. Ook
wilde ze de samenwerking tussen
Nederlandse en Indiase bedrijven
bevorderen.
De minister gaf aan dat de Indiase
overheid de laatste jaren al veel heeft
gedaan om de benodigde infrastructuur te creëren. Dat is ook in het belang
van buitenlandse ondernemingen.

Inhoudsopgave

“Wij verschaffen de kansen voor uw
bedrijven en de mogelijkheid voor
Indiase bedrijven om te leren van uw
technologie en knowhow.”
De aanwezige bedrijven konden de
minister en haar delegatie duidelijk
maken wat hun specifieke wensen
waren om succesvol te kunnen opereren in India en wat ze nodig hadden
voor een succesvolle samenwerking
met Indiase ondernemingen. Ze gaven
aan dat ze veel gehad hadden aan het
persoonlijke contact met de minister en
aan het aanbod van de delegatie
gebruik te maken van hun netwerk.
Sommige ondernemers zeiden dat ze
kansen zagen voor flinke groei,
bijvoorbeeld voor hun oplossingen om
voedselverspilling te bestrijden.

Regio Foodvalley

Digital Days

‘We maken er een
groot leerfeest van’

De lichten in de zaal gaan uit, de podiumverlichting flitst rode en gele lichtstralen door de
ruimte. De opzwepende muziek wekt de aandacht van de tweehonderd scholieren in de
zaal, maar echt in beweging komen ze niet op deze vroege vrijdagochtend. Ze zijn dan ook
niet vanuit de hele Regio Foodvalley naar de Basiliek in Veenendaal gekomen om te feesten
en te dansen. Wél om zich te voeden met de nieuwste ICT-snufjes en daarmee een
oplossing te bedenken voor een technisch vraagstuk uit de praktijk. “Ik hoop hier een
beetje nieuwe dingen te zien.”
De Tech Day, waar deze scholieren op af zijn gekomen,
maakt deel uit van de Digital Days, een initiatief van de
Stichting ICT Valley. “We proberen natuurlijk deze jongeren
te interesseren voor een baan in de ICT”, verwoordt
secretaris Gerrit Valkenburg het doel van de Digital Days.

“ICT-bedrijven hebben meer medewerkers nodig. De groei
van veel van deze bedrijven wordt nu zelfs bepaald door de
beschikbaarheid van personeel”, ziet Valkenburg.
“Daarnaast zijn bedrijven in andere sectoren ook op zoek
naar ICT-medewerkers, om te innoveren bijvoorbeeld.”

Met de Digital Days wil
Stichting ICT Valley meer
jongeren interesseren voor
een baan in de ICT.

Regio Foodvalley

GROEI

19

Digital Days

Elkaar verstaan
Valkenburg, zelf ICT-ondernemer, ervaart dat jongeren
weliswaar veel digitale vaardigheden hebben, maar zich
niet zo bezighouden met de techniek die daarachter
schuilgaat. “Hoe werkt het precies en hoe beïnvloedt die
technologie mijn leven?”, vat hij de essentie samen. “Dat
besef is heel belangrijk en is ook van invloed op het
onderwijs.” Ontwikkelingen in de ICT gaan razendsnel en
voor scholen valt het niet mee om daar op in te haken.
“Scholen in Regio Foodvalley moeten er wel iets mee en
vinden het dus prettig om zo’n evenement aangereikt te
krijgen”, heeft Valkenburg gemerkt.
Artificial Intelligence, Augmented reality, Internet of Things
en Business Intelligence, op deze vier terreinen verzamelen
de deelnemers aan de Tech Day vandaag de ingrediënten
voor hun opdracht: Hoe maak je fietsen veiliger? Of:
Hoe maak je een winkelcentrum aantrekkelijker? Experts
uit het regionale bedrijfsleven praten in masterclasses en
presentaties de scholieren bij over de nieuwste
ontwikkelingen. Soms op het puntje van hun stoel, maar
vooral ook lekker relaxed vanuit een zitzak of hangmat
volgen de deelnemers het verhaal. Gelukkig is de wifi hier
goed geregeld en zijn er, voor wie goed oplet, chocoladerepen te winnen om het ‘creatieve brein’ op gang te helpen.

Helemaal uitleven
Achterin de zaal, achter een groot mengpaneel en een paar
computerschermen, zit Ryan Vermul. Hij is tweedejaars
student podium- en evenemententechniek aan het
Technova College in Ede. Zijn ogen glinsteren haast nog
meer dan de talloze lampen die de zaal en het podium in
het licht zetten. “Dit is echt genieten”, zegt hij. “We hebben
ons helemaal uit kunnen leven. De openingsshow met licht

Gerrit Valkenburg,
secretaris Stichting
ICT Valley: “We willen
als Regio Foodvalley de
verbinding tussen
onderwijs en arbeidsmarkt goed voor elkaar
hebben.”

en geluid hebben wij ontworpen en uitgedacht.” Hij leunt
achterover in zijn stoel achter de knoppen. “Het is wel hard
werken, hoor. We zijn vanmorgen al om 7.00 uur begonnen
en zullen hier morgen ook nog bezig zijn.”
Naast het licht en geluid, is ook de security tijdens de Digital
Days in handen van studenten. “We hebben Christelijke
Hogeschool Ede en het ROC betrokken bij de organisatie”,
zegt Valkenburg. “Zo maken we er een groot leerfeest van.”
Als de Tech Day vanmiddag is afgelopen, gaat de
Hackathon van start. Daarin gaan ICT-studenten aan de
slag met het winnende idee van de Tech Day. Zij gaan

Annika Schavemaker
(midden) en Judith van Es
(rechts) buigen zich met
hun medescholieren van
het Pallas Athene College
over hun ontwerp.
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Digital Days
proberen het concept uit te werken tot een prototype. Het
derde onderdeel van de Digital Days is de Info Support
Game Battle, de 24 uur durende LAN-party die alweer voor
de derde keer wordt gehouden.

Vooruitkijken
Een beetje onwennig zoeken de scholieren de tafel op
waaraan ze zijn ingedeeld. Er is met opzet een mix
gemaakt. De meeste vellen papier blijven nog even blanco.
Maar gaandeweg de ochtend is er aan elke tafel wel een
karrentrekker opgestaan, komen er ideeën en discussies op
gang en verschijnen er schetsen op het papier. Het groepje
van Délano Elands, student applicatieontwikkeling aan het
Technovum College in Ede, buigt zich over de vraag hoe
fietsen in Veenendaal veiliger kan worden gemaakt. “Ik
hoop hier een beetje nieuwe dingen te zien”, uit Délano zijn
verwachting. “Het is leuk om voor zo’n vraagstuk zelf iets
nieuws te verzinnen en er samen met anderen over na te
denken”, vindt hij. “Iedereen doet een andere opleiding, dus
iedereen kijkt er net weer even iets anders naar.”
Het zal nog wel even duren voordat de, veelal middelbare
scholieren die aan deze Tech Day meedoen, op de
arbeidsmarkt komen. “Bedrijven die bijdragen aan de
Digital Days zijn dan ook bedrijven die iets verder
vooruitkijken”, weet Valkenburg. “Veenendaal profileert zich
als ICT-stad, wil daarmee bedrijven aantrekken, maar dat
levert voor het brede bedrijfsleven in de hele regio iets op.”
Valkenburg verliest het onderwijs niet uit het oog: “We willen
als Regio Foodvalley de verbinding tussen onderwijs en
arbeidsmarkt goed voor elkaar hebben. Daar helpt een
evenement als deze Digital Days aan mee. Dat meer
jongeren kiezen voor een baan in de ICT is één, dat ze
opgeleid worden tot digitaal vaardige en mondige burgers,
die kansen zien en bewuster in de maatschappij staan, is
zeker zo belangrijk.”

Augmented Reality-bril

“Iedereen
doet een
andere
opleiding, dus
iedereen kijkt
er net weer
even iets
anders naar.”

Ryan Vermul, tweedejaars
student podium- en
evenemententechniek aan
het Technova College in Ede:
“Dit is echt genieten.”

Aan een grote tafel kijken Annika Schavemaker en Judith
van Es, VWO-scholieren van het Edese Pallas Athene
College nog eens kritisch naar het ontwerp waaraan ze
vandaag met hun groepje hebben gewerkt. Het winkelcentrum mag zich verheugen op een nieuwe toepassing met
een app en een Augmented Reality-bril die klanten helpt te
vinden wat ze zoeken en winkelen leuker maakt. Annika is
tevreden. “Ik ben blij dat ik gewoon weer bij mijn schoolgenoten ben aangeschoven”, zucht ze opgelucht. “Het is een
leuk idee om deelnemers te mixen, maar het groepje
waarbij ik was ingedeeld, had er niet zo veel zin in.”
De Edese scholieren zijn enthousiast gemaakt voor de Tech
Day door hun natuurkundedocent. Op maandag na het
laatste uur geeft hij een extra uurtje techniek. Annika doet
dit jaar examen en weet al wat ze gaat studeren: Computer
Science and Engineering aan de TU Eindhoven. Judith heeft
nog een jaar de tijd om te beslissen. “Ik vind de psychologie
achter de techniek interessant”, zegt ze. “Het zal iets worden
met kunstmatige intelligentie, of robotica. Maar Japans lijkt
me ook geweldig.” Dat valt natuurlijk te combineren als ze
niet kan kiezen: “Dan ga ik robotica studeren in Japan.”

Regio Foodvalley
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In Ede werkt Liander nabij
het gemeentehuis aan
de uitbreiding van het
warmtenet.

Regionale Energiestrategie

Regio regisseert
nieuwe structuur
voor duurzame energie
Een warm huis, warm water en altijd stroom uit het stopcontact. We vinden het de

normaalste zaak van de wereld. Maar als we nu geen actie ondernemen, dan zal die
zekerheid er straks niet meer zijn. Consumenten, bedrijven en overheden in Regio
Foodvalley zullen samen moeten werken om de regionale energietransitie vorm te geven.
Wat voor gevolgen de Regionale Energiestrategie (RES) heeft, vertellen Eugenie Lindeman,
gebiedsregisseur Energietransitie van Stedin, en Jack van der Pers, relatiemanager
Strategie & Omgeving van Liander, de twee netbeheerders in Regio Foodvalley. De verdere
toekomst is onbekend en toch moeten alle partijen nu al aan de slag. Dat is ingewikkeld.
“Je moet kunnen puzzelen én tegelijk de marathon lopen”, zo vat Lindeman samen.
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Regionale Energiestrategie
De dertig RES-regio’s die Nederland telt, werken het
komende jaar aan een plan om de doelstellingen zoals
beschreven in het Klimaatakkoord te behalen: in 2030
tenminste 49 procent minder CO2 ten opzichte van 1990.
Regio Foodvalley zet daar nog een tandje bij en sluit aan op
de doelstelling van het Gelders Energieakkoord: 55 procent
reductie plus een klimaatneutrale regio in 2050. Technisch is
er veel mogelijk om de infrastructuren zo efficiënt mogelijk
te gebruiken. Er zijn energiebesparende maatregelen nodig
en duurzame opwek. Qua infrastructuren en ruimtelijke
inpassing wordt het dus puzzelen.
Via de RES is afgesproken dat de regio zelf met een ‘bod’ of
een plan van aanpak komt over hoe de transitie uit te
voeren, het liefst zo volledig en concreet mogelijk. Met alle
stakeholders worden alle plannen en kansen op tafel
gelegd. “Als je al die plannen op elkaar legt, zie je zo een
aantal punten die Liander meteen aan kan pakken en een
aantal waar nog verdere verdieping op nodig is”, zegt Van
der Pers.

Meekoppelkansen
Samen met gemeenten, woningcorporaties, ondernemers
en particulieren, kijken zowel Stedin als Liander naar
logische momenten om de warmtevoorziening te vervangen
voor iets anders dan aardgas of zwaardere bekabeling te
leggen. “Bewoners willen niet dat de straat drie of vier keer
open gaat”, legt Lindeman uit. Van der Pers: “Meekoppelkansen moeten we zo goed mogelijk zien te benutten. Het
zijn momenten waarop er geplande werkzaamheden in de
openbare ruimte plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld
rioolwerkzaamheden en gepland groot onderhoud aan
woningen. Door slim te plannen, kunnen we de kosten zo
laag mogelijk houden.”
Naast de regie op tijd, moeten de samenwerkende
stakeholders goed kijken naar regie op maakbaarheid
(is er bijvoorbeeld voldoende personeel voor de enorme
installatie-opgave?) en regie op capaciteit. De snelle groei
van onder andere zonnepanelen, windmolens en elektrisch
vervoer zorgen voor een grote belasting van het elektriciteitsnetwerk, zeggen Lindeman en Van der Pers. “Die
infrastructuur is niet van vandaag op morgen aangepast,

die leggen wij neer voor veertig jaar.” Bovendien komt er
veel bij kijken, ook vergunningen, belastingen of de
Omgevingswet die er aan komt, zegt Lindeman.

Initiatieven
Liander ziet op dit moment nog geen grote capaciteitsproblemen in Regio Foodvalley. Van der Pers: “Wel moet
voor de toekomst goed worden gekeken naar de verdeling
en timing hiervan. Wat komt er, waar komt het en wanneer
komt iets.” Dat valt goed te regelen binnen Regio
Foodvalley, waar gemeenten al veel langer samenwerken
en gewend zijn om over hun grenzen heen te kijken, vindt
Lindeman, ook op het gebied van slim energiegebruik.
“Dat is belangrijk, want elk stukje in het gebied heeft weer
andere mogelijkheden, soms voor wind, soms voor zon,
soms voor aardwarmte. Dat vraagt om afstemming in
de aanpak.”
Van der Pers prijst de vele initiatieven die al spelen in de
regio. “In Wageningen wordt geëxperimenteerd met twee
aardgasloze wijken. En ook in Barneveld en Nijkerk wordt er
hard gewerkt aan de plannen. Ede heeft een warmtebedrijf
met al zo’n achttienduizend woningen en hoogbouwflats op
haar warmtenet. De gemeente wil voor 2022 het aantal
zonnepanelen op daken verdubbelen en wil er twee
windmolens bij. Samen met de provincie, Rijkswaterstaat en
de waterschappen worden ook de kansen voor duurzame
opwek rond snelwegen onderzocht. Daarnaast loopt er een
onderzoek naar ultradiepe geothermie, een potentiele bron
die veel warmte uit de bodem aan de regio kan leveren.
Het zijn allemaal bouwstenen waar we de Regionale
Energiestrategie mee vormgeven.”

Alternatieven
In Veenendaal, waar Stedin onder andere netbeheerder is,
wordt gewerkt aan het zoveel mogelijk gasloos maken van
de huur- en koopwoningen van een na-oorlogse wijk.
Lindeman: “Dat is ingewikkeld en duur, want de huizen zijn
nu nog slecht geïsoleerd en alleen elektrisch verwarmen
vraagt een veel zwaarder netwerk. Bovendien is er geen
ruimte om warmte te ontsluiten. Dat zou vanuit Ede moeten
komen. Het blijft puzzelen en zoeken naar alternatieven.”

De snelle groei van onder
andere zonnepanelen,
windmolens en elektrisch
vervoer zorgen voor een
grote belasting van het
elektriciteitsnetwerk.
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Er zijn talloze ideeën
te bedenken in de
kruisbestuiving tussen
ICT en agrifood.

Digital Hub Regio Foodvalley

‘Innovatieve
vraagstukken blijven
nu nog vaak liggen’

Data-analyse wordt meer en meer gezien als belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen
en innovaties. Juist op het raakvlak van verschillende sectoren ontstaan zo vele nieuwe
mogelijkheden. Het ICT Campus Programma, het samenwerkingsverband van overheid,

IT-ondernemers en onderwijsinstellingen in de regio, werkt daarom aan een Digital Hub
Regio Foodvalley waarin technologische kennis en data in het domein van agrifood samen
wordt gebracht. “Het gaat niet zozeer om de achterliggende technologie”, legt projectleider
Bart van de Beek uit. “De Digital Hub is vooral bedoeld om mensen die data en innovatieve
kennis hebben met elkaar te verbinden en ontwikkelingen te versnellen.”
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Digital Hub Regio Foodvalley
Het project Digital Hub Regio Foodvalley maakt deel uit van
de plannen om de ICT Campus verder op te schalen. Met als
doel om in 2025 hét ICT centrum voor Food, Health en Tech
te worden. Regio Foodvalley is toonaangevend in de wereld
op het gebied van voedsel en innovatie en draagt indirect
bij aan de voeding van miljarden mensen. IT-innovaties en
high tech ontwikkelingen kunnen de oplossing bieden voor
uitdagingen in de agrifood- en healthsector. “Het project is
nu nog in de opstartfase”, geeft Van de Beek aan. In grote
lijnen richt het project zich nu op drie taken: “Community
building, door partijen rond bepaalde thema’s bij elkaar te
brengen”, noemt de projectleider als eerste. “Daarnaast
stellen we technische kennis en infrastructuur beschikbaar,
zodat proeftuinen kunnen worden opgezet en uitgebreid.”
De derde taak is het ondersteunen van business cases. “Zo
helpen we bijvoorbeeld startups die ondersteuning zoeken
voor de ontwikkeling van een prototype of op zoek zijn naar
financiering voor hun project.”

Veel potentie
Van de Beek hoopt innovatieve vraagstukken boven
water te krijgen, die nu nog vaak blijven liggen. “Er is veel
potentie, als we data en technologische kennis toegankelijk
en toepasbaar maken.” Hij is ervan overtuigd dat er in
Regio Foodvalley mooie dingen kunnen ontstaan. “De
kracht zit vooral bij ondernemers zelf. Die gaan er gewoon
mee aan de slag als ze er iets in zien.” Wat er dan ontstaat,
moet wel zichtbaar worden gemaakt, zo stelt hij. “Goede
verhalen, over ontwikkelingen in de kruisbestuiving tussen
ICT en agrifood, is wat we nodig hebben. Die brengen
weer nieuwe innovaties op gang en zetten onze regio
op de kaart.”

Er is enorm veel data bij verschillende bedrijven en
organisaties. “Waar is welke informatie te vinden? En hoe
maak je data beschikbaar?”, zijn volgens Van de Beek twee
veelgestelde vragen. Alle data in een centraal punt, een
hub, samenbrengen lijkt een mooie oplossing. “Maar dat is
pas stap twee”, benadrukt hij. “Het moet eerst duidelijk zijn
wat je met die data wilt doen. En weten wie er bereid is
informatie te delen.” Bovendien zijn er al veel datahubs
beschikbaar. Ook op het gebied van een goede en veilige
infrastructuur is er al het nodige binnen bereik. Zo kan er
gebruik worden gemaakt van FIWARE (Future Internet), het
opensource-platform voor het bouwen van slimme apps en
internettoepassingen, van de Future City Foundation, een
publiek-private samenwerking.

Zichtbaar maken
Technologie is een middel om samenwerking te stimuleren
en innovaties op te schalen, maar is niet de eerste zorg van
Van de Beek. “Kennis en ideeën delen. En informatie
bundelen in het domein food”, omschrijft hij waar het om
draait. “Eigenlijk zijn we op zoek naar een goed vraagstuk
of een case waarmee we zichtbaar kunnen maken wat er
mogelijk is.” Van de Beek geeft een voorbeeld: “Tijdens een
hackathon in maart bedachten deelnemers hoe met
technologie de foodketen korter gemaakt kan worden.” Een
fruitteler kwam met het idee om fruitautomaten langs
doorgaande wegen te plaatsen. “Om te bepalen wat daar
goede locaties voor zijn, zouden bijvoorbeeld verkeersdata
van een bedrijf als Flitsmeister heel goed van pas kunnen
komen.”
Zo zijn er talloze ideeën te bedenken, wil Van de Beek
maar aangeven. “We willen mensen helpen om hun
probleem of vraag anders te stellen. Niet van bovenaf,
maar vanuit voorbeelden.” Zodra er een case is, kan de
markt het verder oppakken. “Wij kunnen faciliteren in de
onderzoeksfase”, omschrijft hij de rol van ICT Campus.
“Contact leggen met andere partijen en toegang
verschaffen tot onderwijsinstellingen. Of helpen bij het
opschalen van wat er nu al in de regio gebeurt.”

Regio Foodvalley
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Digital Hub Regio
Foodvalley
Vraagt u zich af wat data of
technologische kennis voor uw
organisatie kan betekenen? Of
heeft u een vraagstuk of idee
waarvan u zich afvraagt of er
wellicht in een ander domein al
een oplossing voor bestaat?
Neem dan contact op met Bart
van de Beek, projectleider
Digital Regio Foodvalley Hub:
Bart@ictcampus-foodvalley.nl

“De kracht zit
vooral bij
ondernemers
zelf. Die gaan
er gewoon
mee aan de
slag als ze er
iets in zien.”
GROEI
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Flexibele woonvormen

Snel op zoek naar
tijdelijke, betaalbare
woningen
Arbeidsmigranten, expats, vergunninghouders, studenten, mensen die net zijn
gescheiden of die uitstromen uit de zorg. De groep ‘spoedzoekers’ op de woningmarkt is
omvangrijk en divers. Zij zoeken vaak tevergeefs naar een tijdelijke en betaalbare woning
die snel beschikbaar is. Flexibele en nieuwe woonvormen, zoals modulair bouwen, tiny
houses en herbestemming van bestaande gebouwen kunnen uitkomst bieden. Maar
waar moet je als gemeente of corporatie beginnen? “Het vraagt om lef”, erkent Wim
Reedijk, directeur van Expertisecentrum Flexwonen. “Het leuke is wel dat het altijd lukt,
als je er gewoon mee aan de slag gaat.”

De helft van de 28 tiny
houses in Nijkerk is
bestemd våoor tijdelijke
verhuur aan spoedzoekers.
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Flexibele woonvormen
Er is grote behoefte aan een flexibele schil rond de
woningvoorraad, zo benadrukt Reedijk. Het Expertisecentrum Flexwonen geeft advies, publiceerde een handreiking voor gemeenten en voerde onlangs een pilot uit voor
Ede, Barneveld en Wageningen. De eerste stap is: in beeld
krijgen wat de behoefte is en hoe de doelgroep eruit ziet.
“Spoedzoekers melden zich vaak niet”, weet Reedijk. “Het
gaat dus om een verborgen vraag.” Tijdens de pilot voor de
drie gemeenten in Regio Foodvalley is de behoefte in kaart
gebracht door onder meer te spreken met zorginstellingen,
woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Ook zijn
gegevens, zoals die van het CBS, vertaald naar de regio en
in het onderzoek betrokken.
Uit de pilot kwam naar voren dat de verschillende groepen
spoedzoekers veel groter zijn dan verwacht. “Vooral de
groep arbeidsmigranten is groot”, zegt Reedijk. “Het is lastig
om aantallen goed in te schatten, omdat deze groep niet bij
gemeenten bekend is. Ze willen zich niet permanent
vestigen, maar zoeken tijdelijke woonruimte. We zijn dus
aangewezen op informatie via werkgevers.” Voor
arbeidsmigranten zijn weinig goede oplossingen op de
woningmarkt beschikbaar. “Dat leidt vaak tot te veel
mensen in één woning, soms met overlast tot gevolg”,
schetst Reedijk de situatie.

Opstapwoningen Nijkerk
Woningstichting Nijkerk (WSN) heeft in
september vorig jaar aan de Dominee Kuyperstraat
28 tiny houses gerealiseerd. Zeven van deze
opstapwoningen zijn bestemd voor jongeren en
zeven voor jonge statushouders. De andere
veertien woningen zijn bestemd voor tijdelijke huur
aan spoedzoekers uit verschillende doelgroepen.
Vanuit een stabiele situatie kunnen zij op zoek
naar een definitieve woonoplossing. Na twee jaar
eindigt het huurcontract van hun opstapwoning.
De tiny houses hebben een woonoppervlak van
39 vierkante meter en zijn heel energie-zuinig.
Zonnepanelen zorgen voor eigen energieopwekking.
Het zijn prefab woningen met een massief houten
casco, die binnen één dag in twee delen worden
geplaatst. De tiny houses zijn voorzien van een
keuken, een badkamer, een woonkamer met vide,
een aparte slaapkamer en een eigen voordeur
en terras. Ze zijn eenvoudig te verplaatsen
en voldoen aan het Bouwbesluit voor nietpermanente bouwwerken.

Regio Foodvalley
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Flexibele woonvormen

Brede doelgroep
Er moet eerst een beeld zijn van de vraag, voordat naar
oplossingen kan worden gezocht. “Gemeenten krijgen het
vaak niet scherp”, ervaart Reedijk. “Het gaat om een heel
brede doelgroep, die ook nog eens divers van samenstelling
is. Zowel alleenstaanden als jongeren en gezinnen maken er
deel van uit. In de handreiking voor gemeenten hebben we
de doelgroepen gestructureerd naast elkaar gezet.” Uit de
inventarisatie kan een globale vraag gedestilleerd worden
die vervolgens de basis vormt voor het zoeken naar
mogelijkheden. “We kijken naar ontwikkelingen die kansrijk
zijn. Bouwkundig kan er vaak heel snel een oplossing
worden gevonden, maar procedures kosten veel tijd.”
De uitdaging zit vooral in de business case, zo stelt Reedijk.
“Of het nu gaat om gemeentelijke of particuliere
initiatieven, de vraag is: Kan het uit? Daarnaast moet het
passen in het ruimtelijk beleid. Staat de provincie het toe?
Wat betekent het voor de woningbouwopgave en de
planvoorraad? En niet onbelangrijk: accepteert de
omgeving het?” Het thema flexwonen is nog relatief nieuw,
maar Reedijk merkt dat het nu echt bij veel overheden op
de agenda staat. “Provincie Gelderland heeft al
aangegeven meer ruimte aan flexwonen te bieden, zolang
de plannen maar kwalitatief goed zijn.”

Van bewustwording naar doen
De toegenomen vraag naar flexibele woonvormen speelt
echt overal, ziet Reedijk. “De vraag is nu: Hoe komen we van
bewustwording naar doen?” Dat vereist lef, zo stelt hij. “Je
moet soms door schotten heen breken, ook binnen de
gemeente. En wees transparant, neem omwonenden mee,
dan is de kans groter dat het goed gaat.” Gewoon
beginnen, adviseert hij kortom. En dat hoeft niet altijd op
kleine schaal. Reedijk: “Wees niet bang voor omvang. Juist
als je op een wat grotere schaal aan de slag gaat kun je
makkelijker een mix maken van verschillende doelgroepen
en is er veel meer mogelijk.”.

Lijsterhof Barneveld
Woningstichting Barneveld heeft op
een tijdelijke locatie in het centrum
van Barneveld 22 verplaatsbare
permanente woningen gerealiseerd
voor de huisvesting van statushouders.
De woningen van de Lijsterhof blijven
maximaal tien jaar op deze plek.
De gemeente stelde de grond voor
de Lijsterhof ter beschikking, maakte
deze bouwrijp en zorgde voor een zo kort
mogelijke vergunningsperiode. “Timing is
cruciaal in de aanloop van zo’n project”,
is de ervaring van Helen Halma, senior
projectleider investeringsprojecten van
Woning-stichting Barneveld. “Er waren
veel bezwaren van omwonenden, dus het is
heel belangrijk om goed in contact met de
omgeving te blijven.”
Halma is tevreden over de technische
staat van de energiezuinige huizen, waarin
rekening is gehouden met verplaatsing.
Nu de woningen er drie jaar staan, wordt
alvast vooruit gekeken. “Zo moeten we
uitzoeken hoe het zit met de regelgeving
rond herplaatsing van de woningen”, zegt
Halma. “De vraag is bijvoorbeeld of je dan
onder de nieuwbouwregels valt.” Flexibele
concepten hebben hoe dan ook toekomst,
zo stelt ze. “We werken aan een gezonde
mix van permanent en flexibel vastgoed.
We kijken naar nieuwe concepten die op
de markt komen. De vraag is groot, er
komen niet genoeg gezinswoningen vrij.
En het aantal alleenwoners neemt toe,
daar kunnen dit soort concepten ook een
oplossing voor zijn.”

De 22 woningen van de
Lijsterhof zijn gebouwd op
een tijdelijke locatie in het
centrum van Barneveld.
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high Tech Farming

Stalmeesters
Stalmeesters uit Oosterbeek
ontwikkelt een platform met oplossingen om met behulp van onder andere
infrarood sensoren de luchtkwaliteit
in en rond veehouderijen in real-time
in kaart te brengen. De data worden
verstuurd via Wifi of 4G. Door real-time
de waarden in de stal te meten, krijgen
pluimveehouders direct inzicht in de
gevolgen van beslissingen die ze nemen.
Meer info: stalmeesters.nl

High Tech Farming

Regio profiteert
van EU-project
fijnstofreductie
Tekst Marcom team Foodvalley

Regio Foodvalley werkt aan het versterken van de economie en het welzijn in de
aangesloten gemeenten. Daarvoor wordt ook aansluiting gezocht bij Europese initiatieven
zoals High Tech Farming. Dankzij hightech innovaties wordt de fijnstofreductie in de
pluimveesector versneld. Dat leidt tot een gezondere leefomgeving voor mens en dier, en
is bovendien goed voor het bedrijfsleven in de regio.
De Europese Unie beoogt regionale specialisaties te
versterken, onder de naam Smart Specialisation Strategy
(S3). Zo ondersteunt de EU het partnerschap High Tech
Farming dat de toepassing van nieuwe technologie in de
landbouw en veeteelt stimuleert door de samenwerking
tussen verschillende regio’s te bevorderen.

Regio Foodvalley

PODUR
Eén van de businesscases van het High Tech Farming
partnerschap is PODUR, wat staat voor ‘poultry dust
reduction’, afname van het fijnstof in de pluimveesector dus.
Fijnstof bestaat uit zeer kleine in de lucht zwevende deeltjes
met schadelijke gezondheidseffecten bij mens en dier.

GROEI
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DUSTion
DUSTion is ontwikkeld
door Serutech Agri
en Optiklep. DUSTion
zorgt niet alleen voor
hoge mate van fijnstofreductie in kippenstallen,
maar ook voor verbetering
van het klimaat in de stal.
DUSTion werkt volgens het
ionisatieprincipe. De opgeladen
stofdeeltjes slaan neer in de
stal. Voor effectieve ionisatie
wordt coronadraad gebruikt in
de vorm van prikkeldraad. Met
name het fijnstof PM10 wordt,
vanwege de kleine diameter
van een stofdeeltje, zeer
effectief afgevangen. Het
resultaat is een heldere stal met
een hoog percentage fijnstofreductie en zonder obstakels.
Meer info:
www.serutech-agri.nl of
www.optiklep.nl

Fijnstofreductie is urgent, legt Jos Berkvens uit. Hij is
coördinator van PODUR en vanuit de gemeente Barneveld
programmamanager bij het Poultry Expertise Centre (PEC),
een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en
kennisinstellingen betrokken bij de pluimveesector.
“Het fijnstofprobleem in de regio is extra groot geworden
door de omschakeling van kooikippen naar scharrel- en
vrije uitloopkippen”, legt Berkvens uit. “Die omschakeling
was vanwege het dierenwelzijn, maar had ook gevolgen
voor andere zaken, waaronder de productie van fijnstof.
Die is namelijk gestegen.” In de regio wordt al gewerkt aan
fijnstofreductie in het Praktijkcentrum Emissiereductie
Veehouderij (PEV) in Barneveld. Tijdens het Fijnstof Event in
februari 2019 werden de eerste voorlopige resultaten neer
methoden voor fijnstofreductie gepresenteerd. PODUR ligt
in het verlengde van de aanpak van fijnstof door het PEV,
verklaart hij.
PODUR is een internationale pilot over de toepassing van
nieuwe technieken voor fijnstofreductie. Uiteindelijk doel is
om een kennis- en informatieplatform te vormen. Daarmee
kunnen bedrijven en onderzoekscentra de ontwikkeling en
implementatie versnellen en kunnen nieuwe interregionale
businessmodellen worden gevormd. Bedrijven kunnen
bijvoorbeeld nieuwe technieken testen in andere
Europese regio’s.

Snelle en betaalbare methoden
ASPRA Agro
De ASPRA Agro van Smits Agro
is een luchtreiniger die speciaal
is ontwikkeld voor de agrarische
markt. De luchtreiniger verwijdert grote stofconcentraties
uit grote hoeveelheden lucht.
Hoeveel stof wordt verwijderd
hangt af van het aantal units
in de stal. Volgens de
fabrikant wordt
80 procent PM10,
50 procent PM2,5,
en altijd nog 20
procent PM1
afgevangen.
De units hebben
een geïntegreerd
reinigingssysteem. Het
stof wordt opgevangen
in een collecting reservoir.
Naast fijnstof verwijdert
de ASPRA Agro ook bacteriën,
schimmels en endotoxinen.
Voor virussen is de 30.000 V
hoogspanning dodelijk.
Meer info: www.smitsagro.nl
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“Er is een grote behoefte aan snelle en betaalbare
methoden om fijnstof terug te dringen in bestaande en
nieuw te bouwen stallen”, zegt Berkvens. “We hebben
daarom bedrijven opgeroepen met oplossingen te komen.
Het was opvallend hoeveel enthousiaste ideeën dat
opleverde. Maar liefst 30 partijen brachten hun ideeën naar
voren. Een technische commissie met onder meer
Wageningen University & Research heeft daar de tien meest
kansrijke uit geselecteerd. Die worden nu in Nederland door
het PEV in de praktijk beproefd. Daarvan gaan we de vier
voorstellen, waarvan we verwachten dat ze het meeste
rendement opleveren, internationaal presenteren.”
Deze innovaties zullen in eerste instantie worden getest in
Bretagne in Frankrijk, Extremadura in Spanje, Östergötland
in Zweden en de Finse regio Zuid Ostrobothnia. Andere
regio’s hebben ook al interesse getoond. De testen zullen
worden uitgevoerd met sensortechnologie. Het PEC heeft
daarvoor een vijfde Nederlandse innovatie naar voren
geschoven. Met de technologie van Stalmeesters uit
Oosterbeek kunnen met behulp van infrarood sensoren de
waarden in de stal real-time gemeten worden. Ook
Bretagne en Zuid Ostrobothnia doen voorstellen voor het
testen vannieuwe technologie.

Digitaal platform
De testresultaten zullen uiteindelijk openbaar worden
gemaakt via een nog te ontwikkelen digitaal platform.
Berkvens: “Daar zit voor de deelnemende bedrijven ook het

Regio Foodvalley

High Tech Farming

belang. Boeren worden geïnformeerd over de werking van
hun apparatuur. Het is voor hen dus internationale
promotie.”
Mogelijk kan ICT Valley, het cluster van ICT-bedrijven,
onderwijs en overheden in de regio, een rol spelen bij de
ontwikkeling van een dashboard voor de verwerking en
analyse van de data, stelt Berkvens.
Op korte termijn wordt met de verschillende Europese
regio’s een plan van aanpak opgesteld voor de opzet van
de pilots. Over de financiering van deze pilots vindt nog
nader overleg plaats met de Europese Commissie. Na
2020 zal in het nieuwe meerjarige EU-programma naar
verwachting meer budget worden vrijgemaakt voor dit
soort innovaties. Berkvens wil dan verdere stappen zetten.
Het platform kan op den duur kan worden uitgebreid met
oplossingen van meer bedrijven. Naast fijnstof kunnen ook
meetgegevens over ammoniak, geuren, endotoxines en
virussen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast kan
worden uitgebreid met het verbeteren van de luchtkwaliteit
in de stallen van andere dieren dan pluimvee. De
programmamanager van het PEC verwacht dat bij
uitbreiding ook veel bedrijven uit de regio daarvan
profiteren. “Zeker als het project verbreed wordt naar de
kalverhouderij. Er zijn hier namelijk veel bedrijven actief in
de bouw van stallen voor kalveren.”
Naast de bedrijven heeft ook de leefomgeving er baat bij.
De opgedane kennis zal actief vanuit het PEV en het PEC
worden verspreid. Alle veehouders in de regio kunnen
beschikken over de data en dus de hoeveelheid fijnstof
verminderen.

FreshlightAgri
FreshlightAgri
ontwikkelt ioniserende
ledverlichtingssystemen met
fullspectrum zonlicht. Door
middel van deze zeer krachtige
ionisatie worden stallen
gezuiverd van ammoniak, fijnstof,
geuren, bacteriën en virussen.
Onderzoek van Wageningen
University & Research toont
een emissiereductie aan van
minimaal 40% tot wel 90%. Het
fullspectrum zonlicht activeert
vitamine D3 wat zorgt voor
een balans van de hormonen
en verhoging van immuniteit en
sterke botstructuur. Dit draagt
bij aan het welzijn van de dieren,
maar ook aan de gezondheid van
het personeel.
Meer info:
www.freshlightagri.com.

StaticAir PMX Agri
PMX staat voor
‘Particulate Matter
Reduction System’, oftewel
fijnstofreductiesysteem.
Fabrikant StaticAir stelt dat
de PMX Agri, een cilinder met een
kunststof omkasting van ruim
twee meter hoog, fijnstof in de
directe omgeving reduceert met
behulp van coronadraden waar
een positieve hoogspanning op
wordt gezet. Het fijnstof wordt
geïoniseerd en door een geaard
frame in de PMX aangetrokken,
zonder dat daarbij gebruik
hoeft te worden gemaakt van
ventilatie. De PMX kan volgens
de fabrikant met 18 watt tot
50% fijnstof reduceren.
Meer info: www.staticair.nl
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