
VISIE OP FOOD IN DE FOODVALLEY REGIO
SAMENVATTING 

FoodValley werkt aan 

een gezonde, duurzame 

voedselvoorziening die 

zichtbaar en beleefbaar 

is voor iedereen

VOEDSELVISIE





FOOD 
IN DE FOODVALLLEY REGIO

In de FoodValley regio werken wij als ondernemers, 
inwoners en overheden samen aan voedsel. 
We willen dat onze regio gezond en veilig voedsel 
produceert, dat goed verkrijgbaar is voor consumenten en 
waar ondernemers een reële prijs voor ontvangen.
Ook willen we als regio een voorbeeldfunctie 
vervullen op het gebied van voedsel: we willen voorop 
lopen in het ontwikkelen van de antwoorden op het 
wereldvoedselvraagstuk en andere voedselvragen die 
nationaal en regionaal spelen.
Bezoekers aan bedrijven, kennisinstellingen en de 
regionale overheden kunnen zien en beleven dat we 
innovatieconcepten in de praktijk brengen. We richten 
ons op bezoekers van buiten én op de inwoners van onze 
regio: zij kunnen met recht trots zijn op hun regio, de 
FoodValley regio.

De regionale Voedselvisie is ontwikkeld door regionale 
ondernemers, kennisinstellingen, inwoners en overheden 
samen. De Voedselvisie brengt samenhang in bestaande 
initiatieven, beleid en energie rond voedsel in FoodValley 
en geeft richting aan nieuwe projecten voor de 
verduurzaming van onze voedselvoorziening. FoodValley 
regio wil zich positioneren en profileren als dé regio waar 
kennis en innovatie voor duurzame voedselvoorziening 
zichtbaar en beleefbaar zijn.

Om invulling te geven aan de ambities in de Voedselvisie 
is een uitvoeringsorganisatie nodig die het proces 
van verwezenlijken van de ambities coördineert en 
aanjaagt. Deze uitvoeringsorganisatie bestaat uit 
vertegenwoordigers van verschillende netwerken in de 
regio en wordt ingebed in de regionale structuren.
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MISSIE & AMBITIES 2025

AMBITIES 2025

De missie voor de Voedselvisie is vertaald in zeven ambities voor 2025.

In de FoodValley regio …

 lopen bedrijven in de hele keten voorop in duurzaamheid

 gaan bedrijven in de hele keten zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en sluiten we kringlopen

 lopen bedrijven in de hele keten voorop in eiwittransitie en benutten bedrijven kansen voor kennisontwikkeling 
 en marktintroductie van alternatieve eiwitten

 verspillen overheid, inwoners, bedrijven en kennisinstellingen zo min mogelijk voedsel

 krijgen ondernemers in duurzame productieketens een reële prijs voor hun producten

 zijn burgers zich bewust van duurzaam en gezond eten

 werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen aan een verbindende regionale voedselidentiteit 
 met wereldwijde bekendheid

MANIFEST

Op 3 december 2015 ondertekenen ondernemers uit de hele food keten, inwoners, vertegenwoordigers van 
kennisinstellingen en overheden de Voedselvisie. De ondertekenaars onderschrijven de missie en ambities van de 
voedselvisie en spannen zich in om naar vermogen bij te dragen aan de realisatie hiervan.

MISSIE

De FoodValley regio loopt voorop in het realiseren van duurzame voedselsystemen en draagt zo bij aan een 

efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening, voor eigen inwoners en wereldwijd.

Met deze missie kiezen de partijen in de regio er voor om inwoners een gezonde leefomgeving te bieden, een belangrijke 

voedingsbodem te zijn voor de regionale en de Nederlandse economie en wereldwijd bekend te staan als inspirerende 

kennisregio voor de duurzame voedselvoorziening van de toekomst.



EEN DAG IN DE FOODVALLEY REGIO IN 2025
TOEKOMSTBEELD

In het World Food Center begint de dag al vroeg. Een 
internationale groep ondernemers laat zich vandaag 
inspireren door innovaties en de toepassing hiervan 
in de regio. Met een elektrische bus brengen ze een 
bezoek aan verschillende bedrijven. Ze beginnen op 
de kennis-as Ede-Wageningen waar in de afgelopen 
tien jaar een interessant cluster is ontstaan van food 
bedrijven, kennisinstellingen en opleidingen die elkaars 
expertise en ervaring benutten. Hier ontstaan innovatieve 
oplossingen voor voedselvraagstukken. Deze clustering 
biedt daarnaast een doorlopende leerlijn: studenten 
vinden een werkervaringsplek en opleidingen zijn goed 
aangesloten bij het bedrijfsleven.

Daarna volgen verschillende bedrijfsbezoeken in het 
buitengebied van Barneveld, Nijkerk en Ede. Er wordt 
een bezoek gebracht aan een boer in Barneveld die 
een voormalige koeienstal heeft omgebouwd en daar 
nu groenten en plantaardige eiwitten teelt voor de 
regionale (veevoer)markt. Ook gaan de 
ondernemers langs bij een veehouder in 
Lunteren die duurzame energie produceert 
en een kaascollectief dat mooie, kwalitatieve 
producten produceert voor de wereldmarkt.
De lunch is in hartje Ede; een streeklunch 
in het nieuwe Smaakpark. Een Veense 
ondernemer vertelt daar in een korte 
presentatie over de ICT toepassingen die 
kortere, transparantere ketens mogelijk 
maken. 
Aan het eind van de middag volgt nog een 
korte stop bij Vallei Boert Bewust-deelnemer 
Jan Van Beek. Een schoolklas kruist het 
gezelschap: de kinderen werken een dag 
mee op de boerderij. Van Beek heeft de 
laatste jaren sowieso veel burgers over de 
vloer. Hij merkt een omslag in het denken 
over de boerderij: ‘het boerenleven heeft de 
laatste jaren een veel aantrekkelijker imago 
gekregen. Mensen zien ons als waardevolle 
en duurzame sector, die investeert in 
gezondheid en die een belangrijke economische 
motor voor een aantrekkelijk buitengebied’. 
Ook in het beleid is de laatste jaren veel veranderd. 
Voedsel is een volwassen beleidsthema geworden dat 
economie, gezondheid en beleving bij elkaar brengt. 
Overheden maken beleid niet meer alleen. Er is een 
intensieve samenwerking met ondernemers en andere 
regionale betrokkenen.

De bus keert terug op het terrein van het World Food 
Center. Een groep boeren vergadert er vanavond met 
verwerker Ecoson uit Brabant. Ecoson produceert uit 
dierlijke mest een fosfaatrijke korrel, die geëxporteerd 
wordt naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten 
Nederland. Het gesprek gaat over de mogelijkheid om 
een vestiging van het bedrijf in FoodValley te openen.

Mevrouw De Kruijf uit Nijkerk doet de 
weekboodschappen bij de lokale supermarkt. Daar 
is veel keus uit mooie, duurzame producten uit de 
FoodValley. 

Intussen bereiden Anouk en Yvonne (20 jaar) zich voor 
op het debat ‘Nieuwe eiwitten: voedsel van de toekomst’ 
in Impulse. Er zijn veel interessante en leuke, lezingen 
tegenwoordig! 



DUURZAAMHEID

WAT GEBEURT 
ER AL?WAT GAAN 

WE DOEN 
TOT 2025?

AMBITIE
- AMBITIE -

Onze regio loopt voorop in het ontwikkelen van producten 
en systemen die het mogelijk maken om voedsel efficiënter 
te produceren, verwerken, verpakken en distribueren. De 
productie gaat omhoog, terwijl de risico’s voor onze gezondheid 
afnemen en we het milieu minder belasten. Innovaties van de 
Wageningen Universiteit passen we toe in de FoodValley regio. 
Zo laten we zien hoe duurzame productie in de praktijk mogelijk 
is.

In 2025 zijn sommige concepten in praktijk gebracht. Andere 
zijn nog in de fase van onderzoek, maar zijn veelbelovend.

Onze uitdaging richting 2025 is om innovatieve concepten voor 
duurzame producten en ketens te ontwikkelen én in praktijk toe te 
passen.

In onze regio zijn veel voorbeelden van duurzame productie door 
bedrijven in de hele keten, van melkveehouder tot zuivelfabriek. We 
stimuleren samenwerking tussen die bedrijven, zodat inwoners van 
de FoodValley regio echt regionaal duurzaam voedsel kunnen kopen 
en eten.

Met deze ambitie richten we ons niet alleen op bedrijven die 
produceren voor de regio. We werken ook aan de verduurzaming 
van de landbouwbedrijven en andere bedrijven in de keten, zoals de 
toeleverende bedrijven (bijv. van stalsystemen en ICT toepassingen), 
die produceren voor de wereldmarkt. Want grootschalige 
productie(systemen) en duurzaamheid kunnen goed samengaan.

HatchTech voorziet de wereldwijde pluimveesector van 
innovatieve en technische oplossingen, zoals broedmachines en 
transportsystemen, die zorgen ervoor dat er maximaal resultaat 
behaald wordt, terwijl tegelijkertijd ook het welzijn van de dieren 
verbetert en de CO2 footprint afneemt.

Het bedrijf Foodcase heeft een technologie ontwikkeld waardoor 
voedsel ongekoeld langer houdbaar blijft. Doordat de producten 
langer en ongekoeld houdbaar zijn, hoeft er minder te worden 
weggegooid en is er een energiebesparing.

Meer weten?

www.o-gen.nl/proefdeambitie

http://www.o-gen.nl/proefdeambitie


KRINGLOPEN SLUITEN

WAT GEBEURT 
ER AL?

WAT GAAN 
WE DOEN 
TOT 2025?

AMBITIE
- AMBITIE -

Bedrijven in de FoodValley regio gaan zuinig om met natuurlijke 
hulpbronnen, zoals grondstoffen en water. Ze lopen voorop in 
het ontwikkelen en toepassen van concepten en technieken 
die hen daarbij helpen. Want onze voorraden van natuurlijke 
hulpbronnen en mineralen raken op. Ondertussen weten we in 
Nederland niet waar we de grote hoeveelheden mest moeten 
laten. De ambitie is om mineralen uit mest te halen, zodat we ze 
opnieuw kunnen inzetten.

Om kringlopen te sluiten, moeten partijen uit heel 
verschillende sectoren goed samenwerken. Ze kunnen 
bijvoorbeeld samen de fosfaatkringloop sluiten door met 
nieuwe technieken het fosfaat uit mest te halen en die 
opnieuw gebruiken voor de productie van veevoer. Meer 
samenwerking tussen techniekontwikkelaars, boeren en 
veevoerproducenten is daarvoor hard nodig.

Stichting Mestverwerking Gelderland verwerkt kalvergier 
tot geconcentreerde mest, die toepasbaar is in Nederland en 
daarbuiten, en water. Enkele tientallen kalverhouderijen zijn voor 
de levering van kalvergier aangesloten op een persleiding wat zorgt 
voor beperking van het aantal transportkilometers. 

Kringloopboerderij Ecoferm in Uddel gebruikt afvalproducten 
(mest, ammoniak, CO2 en warmte) uit de veehouderij voor de 
productie van algen, kroos, biogas, elektriciteit, warmte en 
schoon water.
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Meer weten?

www.o-gen.nl/proefdeambitie

http://www.o-gen.nl/proefdeambitie


EIWITTRANSITIE

WAT GEBEURT 
ER AL?

WAT GAAN 
WE DOEN 
TOT 2025?

AMBITIE
- AMBITIE -

Een belangrijke uitdaging in het realiseren van duurzame 
voedselsystemen is eiwittransitie: de productie en consumptie 
van niet-dierlijke eiwitten waarvoor minder areaal, water en 
grondstoffen nodig is. 

WIj vinden het belangrijk om deze uitdaging op te pakken met 
het oog op een toekomstgerichte voedselvoorziening. 

Onze regio is traditioneel sterk in de productie van 
(dierlijke) eiwitten in de vorm van eieren, vlees en melk. 
De productie van dierlijke eiwitten vraagt veel ruimte 
en grondstoffen en dieren zorgen voor veel uitstoot van 
broeikasgassen, mineralen en energie in de vorm van 
mest. Daarbij zijn we voor de productie van deze eiwitten 
sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen, met 
name soja en granen, waarnaar ook in landen als China 
en India veel vraag is. Om onze afhankelijkheid op lange 
termijn te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen 
te beperken, vinden we het belangrijk om nieuwe eiwitten, 
zoals soja, bietenblad en algen, te produceren en om de 
productie van andere dierlijke eiwitten, zoals insecten, 
verder te ontwikkelen. De nieuwe eiwitten kunnen als 
vleesvervanger dienen. De grootste uitdaging ligt in het 
verduurzamen van ons veevoer met alternatieve eiwitten 
zoals algen, eendenkroos of lupines.

Phycom, gevestigd in Ochten, kweekt zoetwater microalgen 
volgens een voedselveilige methode. Ook toepassingen 
in diervoeders voor o.a. kalveren, biggen, leghennen en 
aquacultuur hebben grote potentie. Door voortdurend te 
werken aan innovatieve oplossingen draagt het bedrijf bij aan 
het duurzaam voeden van de wereld.

Eetfestivals rond 
alternatieve eiwitten maken 
consumenten, restaurants 
en cateraars bewust van 
de talrijke mogelijkheden 
om alternatieve eiwitten te 
consumeren.

Meer weten?

www.o-gen.nl/proefdeambitie

http://www.o-gen.nl/proefdeambitie


VERSPILLING

WAT GEBEURT 
ER AL?

WAT GAAN 
WE DOEN 
TOT 2025?

AMBITIE
- AMBITIE -

Bedrijven, instellingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
en gemeenten slaan de handen ineen en zorgen in 2025 voor 
aantoonbaar minder voedselverspilling in de FoodValley regio. 

Ook individuele burgers en restaurants kopen niet te veel in 
en verspillen zo min mogelijk voedsel. Deze ambitie richt zich 
nadrukkelijk ook op het bereiken van huishoudens met een laag 
inkomen, die door het bewust inkopen en gebruiken van voedsel 
geld kunnen besparen.

Om dat te bereiken werken we aan de bewustwording van 
voedselconsumptie. Nederlandse consumenten gooien 
ieder jaar voor zo’n € 2,5 miljard aan voedsel weg. Dat is 
ruim € 150 per persoon, ofwel zo’n 50 kilo. Producenten, 
tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog 
eens zo’n € 2,5 miljard aan voedsel.

Verspilling van voedsel betekent verspilling van schaarse 
grondstoffen, energie en onnodige uitstoot van CO2 in de 
hele keten. Als we geen voedsel meer verspillen is dat de 
goedkoopste bijdrage aan het voeden van de groeiende 
wereldbevolking. Al het voedsel dat we niet verspillen 
hoeven we niet meer te produceren. De FoodValley regio 
gaat voor een forse vermindering van voedselverspilling in 
2025.

Zuivelcoöperatie Arla Foods is de grootste biologische 
zuivelproducent ter wereld. Het bedrijf neemt 
haar verantwoordelijkheid voor het probleem van 
voedselverspilling. Bijvoorbeeld met de introductie van een 
nieuwe filtertechniek, waardoor een pak verse melk langer 
vers blijft, zowel geopend als ongeopend.

De FoodBattle is een onderlinge wedstrijd om minder voedsel te 
verspillen. Deelnemers wegen drie weken lang het voedsel dat zij 
weggooien. Dit brengt bewustwording op gang. Daarnaast krijgen 
deelnemers makkelijk toepasbare tips om verspilling tegen te 
gaan. Deelnemers gaan gedurende de Batlle zo’n 20% minder 
verspillen. In 2015 organiseerden gemeente Wageningen en 
Wageningen UR een FoodBattle.

Meer weten?

www.o-gen.nl/proefdeambitie

http://www.o-gen.nl/proefdeambitie


REËLE PRIJS

WAT GEBEURT 
ER AL?

WAT GAAN 
WE DOEN 
TOT 2025?

AMBITIE
- AMBITIE -

We willen dat agrarische bedrijven die investeren in 
duurzaamheid goed kunnen leven van de verkoop van hun 
producten. We zetten in op een trendbreuk, waardoor bedrijven 
in de regio die investeren in duurzaamheid een gezond 
verdienmodel kunnen realiseren. We gaan actief aan de slag 
met het verkennen en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 
met behulp van de principes van ‘de nieuwe economie’ (o.a. 
Greendeal, crowdfunding).

Daarnaast werken we met voorlichting en educatie aan het 
verhaal van duurzaam voedsel, zodat consumenten bereid zijn 
om een reële prijs voor voedsel te betalen. 

Agrarische ondernemers die duurzamer produceren 
zien dit vaak niet beloond in de prijs die zij voor hun 
producten ontvangen. Dit stimuleert niet. We willen in 
onze regio initiatieven ondersteunen die het wél mogelijk 
maken een prijs aan producenten te betalen, die de extra 
inspanningen honoreert.

Verduurzaming van de productie kan alleen plaatsvinden 
als consumenten ook duurzame producten willen kopen en 
daar extra voor willen betalen. Experts zien de vraag naar 
duurzame producten in Nederland en Noordwest Europa 
groeien. Dat biedt kansen voor ondernemers en wij willen 
hen helpen om die kansen te pakken.

Lazuur is een food community: een samenwerking van 
meer dan honderd consumenten, winkeliers en biologische 
producenten in en om Wageningen die gezamenlijk de 
Lazuurmarkt exploiteren.

Coöperatie Boerenhart is een initiatief van lokale boeren in de 
FoodValley regio, die lokale producten aanbieden aan horeca, 
retail en instellingen. De coöperatie verzorgt de afzet voor de 
boeren zodat aan de gestelde voedselveiligheid normen wordt 
voldaan.

Meer weten?

www.o-gen.nl/proefdeambitie

http://www.o-gen.nl/proefdeambitie


BEWUST EN GEZOND

WAT GEBEURT 
ER AL?

WAT GAAN 
WE DOEN 
TOT 2025?

AMBITIE
- AMBITIE -

In 2025 zijn burgers in de FoodValley regio zich bewust(er) van 
duurzaam en gezond eten. Veel meer burgers weten hoe voedsel 
in Nederland en in onze regio wordt geproduceerd. We zijn ons 
als burgers bewust van de ‘werkelijke’ (maatschappelijke) kosten 
van de voetafdruk van voedselconsumptie, we weten hoe de regio 
werkt aan de vermindering van die kosten en wat dit betekent voor 
de regionale economie en de wereldvoedselvoorziening. 

Educatie voor jeugd en jongeren (6-20 jaar) over voedsel is in 2025 
goed georganiseerd. Het verhaal van voedsel maken we tastbaar 
doordat mensen kunnen zien, horen, ruiken, proeven wat er op 
de boerderij en in de voedselketen gebeurt. Met stadslandbouw 
en streekproducten krijgt de regionale voedselproductie vorm. 
Initiatieven als Hoofdstad van de Smaak, Food Unplugged en 
Vallei Boert Bewust hebben een vervolg gekregen.

Weinig burgers hebben een goed beeld van waar hun eten 
vandaan komt en hoe voedsel wordt geproduceerd- dat wordt 
algemeen erkend. De agrofood- en levensmiddelensector zit 
ingewikkeld in elkaar, waardoor de meeste burgers weinig zicht 
op hebben op de weg die hun voedsel heeft afgelegd en op 
de ingrediënten die in de producten zijn verwerkt. Kinderen en 
jongeren zijn zich steeds minder bewust van de herkomst van hun 
eten. De afstand tussen de stad waar de consumenten wonen en 
het platteland waar de boeren eten produceren, groeit nog steeds. 
Wij onderschrijven een uitspraak van Louise Fresco (bestuurs-
voorzitter Wageningen UR): “Kennis van landbouw en voeding 
behoort tot de ‘algemeen beschaafde kennis’ die iedereen zou 
moeten hebben, net als rekenen en taal”.

Voedselbewustzijn draagt bij aan het maken van gezondere 
keuzes en daarmee de vermindering van welvaartsziekten zoals 
obesitas. Daarbij proberen we burgers en bedrijven bewuster te 
maken van hun verantwoordelijkheid in het kiezen van duurzame 
producten. 

Ede, Hoofdstad van de Smaak 2014

Vallei Boert Bewust is een initiatief van 4 varkenshouders in de 
Gelderse Vallei en Utrecht Oost. Binnen Vallei Boert Bewust zoeken 
boeren actief het contact met de burger op. Op deze manier willen 
zij de burger betrekken bij hun bedrijf en aan hen laten zien hoe zij 
als ondernemer rekening houden met de maatschappij. 

Meer weten?

www.o-gen.nl/proefdeambitie

http://www.o-gen.nl/proefdeambitie


BEKENDHEIDAMBITIE
- AMBITIE -

Onze ambities en activiteiten dragen we actief uit, zodat zowel 
mensen binnen FoodValley als de wereld buiten FoodValley 
de regio kennen en erkennen als regio die voorop loopt in het 
realiseren van duurzame voedselsystemen voor eigen inwoners 
en wereldwijd. 

De gezamenlijke partijen in de FoodValley regio hebben 
succesvol gewerkt aan de identiteit van de regio op het gebied 
van voedsel. Boeren en burgers, onderzoekers, onderwijzers 
en ondernemers in de hele voedselketen zijn meer met elkaar 
in gesprek en ondernemen gezamenlijk activiteiten rond een of 
meerdere ambities. Er zijn volop mogelijkheden om de 
voedselvoorziening van de toekomst in FoodValley te beleven 
en te proeven.

Om de regionale identiteit te versterken leggen we 
verbindingen tussen de activiteiten gericht op innovatie en 
de mondiale voedseleconomie en activiteiten gericht op de 
regionale voedseleconomie. 

Regio: doe wat je zegt én laat zien wat je doet!

Regio FoodValley Day in Nijkerk is een evenement waarbij 
bedrijven in de hele keten open huis houden voor burgers. De 
Regio FoodValley Day vond plaats in 2013, 2014 en 2015.

TedEx Food bijeenkomsten, inspiratiesessies die 
laagdrempelig zijn en toegankelijk voor iedereen.

WAT GAAN 
WE DOEN TOT 
2025?

WAT GEBEURT 
ER AL?

Meer weten?

www.o-gen.nl/proefdeambitie

http://www.o-gen.nl/proefdeambitie

