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Op uitnodiging van de regio Östergötland heeft op 12, 13 en 14 juni 2019 een delegatie met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden een 
werk/studiebezoek gebracht aan deze Zweedse regio.  
Dit bezoek is mede een antwoord op een brede triple helix delegatie uit Östergötland die in 
2017 de regio Foodvalley bezocht. Tussen beide regio’s bestaan al sinds 2015 contacten en 
wordt er op meerdere dossiers samengewerkt.  
 
Het doel van het bezoek aan Östergötland was drieledig:  

 Informatie en inspiratie opdoen over Östergötland; hoe ze hun innovatie-ecosysteem 
besturen en kennis nemen van concrete innovaties en projecten waar de regio in 
triple helixverband in investeert; 

 Het ontwikkelen van bilaterale contacten tussen organisaties onderling, met de 
verwachting dat dit internationale samenwerkingsprojecten oplevert; 

 Het versterken van onderlinge relaties in de eigen delegatie. 
 
In dit verslag treft u een overzicht aan van de activiteiten die hebben plaatsgevonden, 
hoofdlijnen van de informatie die is verkregen en een samenvatting van conclusies die door 
de delegatieleden zijn getrokken. Over het geheel kan worden gezegd dat de studiereis 
voorspoedig en plezierig is verlopen en door de Regio Östergötland een compleet en 
afwisselend programma is aangeboden. 
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Deelnemers 

  Overheid 

1 Annelies van Voskuilen Regio Foodvalley 

2 Gerdien Kleijer Regio Foodvalley 

3 Sanne van Laar Regio Foodvalley 

4 Gerard Renkema Gemeente Nijkerk 

5 Cees Pieters Provincie Gelderland 

6 Gert-Jan Kats Gemeente Veenendaal 

7 Marco Verloop Gemeente Veenendaal 

8 René Verhulst Gemeente Ede 

9 Michel Bijvoet Gemeente Ede 

10 Susanna Butterman Gemeente Ede 

  Onderwijs/kennisinstellingen 

11 Jan Jacob van Dijk COG 

12 Saskia van Helden Christelijke Hogeschool Ede 

13 Henk Kievit Christelijke Hogeschool Ede 

14 Rien Komen Aeres Groep 

15 Freek van Muiswinkel Universiteit Utrecht 

16 Harry Kortstee Wageningen UR 

17 Eltjo Bethlehem Aeres/Poultry Expertise Centre 

18 Anne-Jo Smits Aeres/Poultry Expertise Centre 

19 Jan Workamp Aeres/Poultry Expertise Centre 

  Ondernemers 

20 Gerben Dijksterhuis Rabobank Vallei en Rijn 

21 Willem Kuijsten FOV 

22 Wim Werkman FOV 

23 Rob Oostermeijer VNO-NCW Midden 

24 Martin Ruiter VNO-NCW Midden 

25 AartJan Vos LTO Noord 

26 Gerrit Valkenburg Campus Veenendaal 

      

  Regiokantoor 

27 Jos Berkvens Regio Foodvalley 

28 Holmer Doornbos Regio Foodvalley 

29 Arjen Droog Regio Foodvalley 

Het bezoek werd tevens bijgewoond door mevrouw Renske Nijland, verbonden 
aan de Nederlands ambassade in Denemarken, belast met behartiging van 
onder andere de Agrifood portefeuille in Scandinavië.  
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Achtergrondinformatie over Region Östergötland (spreek uit: Eusterjeutland) 

 
De regio Östergötland is het best te vergelijken met wat 
we in Nederland een provincie noemen. Östergötland is 
deel van het Zweedse landsdeel Götaland (de 
bestuurlijke indeling verschilt enigszins met hoe 
Nederland georganiseerd is in bestuurslagen).  
 
De regio heeft in totaal ongeveer 420.000 inwoners 
(Foodvalley: 350.000) en een oppervlakte van bijna 10.000 
km2 (Foodvalley: 695 km2), afmetingen in Zweden zijn niet met Nederland 
te vergelijken. De grootste plaats in de regio is Linköping (spreek uit: 
Lintsjeuping) met ongeveer 105.000 inwoners. Dat is ook de uitvalsbasis 
van de regio. Tweede stad is Norrköping (spreek uit: Nortsjeuping) 
(ongeveer 87.000 inwoners) en de twee steden Linköping en Norrköping 
worden in Zweden vaak aangeduid als de tweelingsteden. 
 
Östergötland is van oorsprong een agrarische regio. Naar Zweedse 
begrippen een heel vlak gebied (Zweedse hooglanden) waar van oudsher al veel agrarische 
activiteiten plaatsvonden. Van daaruit is dit ook het agrifood-innovatiecentrum ontstaan. 
Samen met de regio rond Malmö en Göteborg vormt Östergötland de belangrijkste 
foodregio van Zweden. In die zin is Östergötland te vergelijken met de regio Foodvalley ten 
opzichte van Noord-Oost Brabant (AgriFood Capital).  
 
De Universiteit van Linköping met 32.000 studenten en 4.000 medewerkers (WUR: ongeveer 
12.000 studenten en 6.500 medewerkers) vormt het wetenschappelijke hart van de regio. 
De universiteit staat zeer hoog aangeschreven op medisch gebied en diverse andere 
studierichtingen. Het is echter geen agrofood universiteit, zoals de WUR, maar is zich zeer 
bewust van het foodprofiel van de regio waar het via aanpalende vakgebieden bijdraagt in 
onderzoek en onderwijs. De Universiteit van Linköping is sterk op het gebied van gezondheid 
en IT.  
 
De regio Östergötland is richting de Europese Unie de managing authority voor de Zweedse 
regio East Sweden (vergelijkbaar met de Nederlandse regio Oost Nederland, waar 
Gelderland de managing authority voor is). Op het niveau van deze Europese regio’s zijn 
zogenaamde Smart Specialisation Strategies opgesteld, waarin regio’s beschrijven waar hun 
specialisatie ligt. De regio beschikt ook over een kantoor in Brussel, waar een groot aantal 
medewerkers de belangen van de regio, universiteit en het regionale bedrijfsleven 
vertegenwoordigt.  
 
Vanuit de agrarische achtergrond maakt Food een belangrijk deel uit van de economie van 
Östergötland. Naast voor Nederlandse begrippen enorme oppervlakten aan akkerbouw (met 
name granen, gras en koolzaad) zijn er relatief veel boeren. Zo bevinden zich de grootste 
biologische varkensboer en de grootste biologische kippenboer van Zweden zich binnen de 
regio (vergelijk met EcoFields, de grootste biologische kalverboer van Europa). Op agrarisch 
vlak worstelt de regio met soortgelijke dilemma’s als de regio Foodvalley: 

https://liu.se/en
https://www.ecofields.nl/
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bedrijfsbeëindigingen, schaalvergroting, verduurzaming, rentabiliteit (extreme 
margecontracten voor boeren, met maar weinig inkooporganisaties). 
 
Ook voor veel secundaire foodbedrijven van Zweden is deze regio een belangrijke 
uitvalsbasis. Secundaire foodbedrijven zijn de verdere schakels in de voedselketen, die voor 
Nederland vijftien keer de economische toegevoegde waarde heeft van de primaire 
foodbedrijven. Veel secundaire foodbedrijven in Östergötland zijn vrij dicht aan de primaire 
sector gelieerd: slachterijen, leveranciers van veevoeders en landbouwvoertuigen. Maar ook 
enkele grote secundaire foodbedrijven verder in de keten zijn in de regio gevestigd. 
 
Binnen de regio Östergötland is de afgelopen jaren sterk ingezet op samenwerking in de 
triple helix. Een groot aantal bedrijven, organisaties en twee universiteiten (namelijk 
Linköping en de agrarische universiteit van Uppsala, die niet binnen de regio ligt, maar wel 
een goede samenwerking heeft) is betrokken bij de foodontwikkelingen in Östergötland. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in het 'Vreta Kluster', een fysieke plek waar een groot 
aantal secundaire foodbedrijven in participeren, op een terrein waarnaast een foodopleiding 
(MBO-HBO) is gevestigd en waar een groot aantal workshops, evenementen en andere 
activiteiten op het gebied van Food wordt aangeboden. Het Vreta Kluster kan worden gezien 
als wat binnen de Regio FoodValley wordt geambieerd met het World Food Center (niet 
zozeer het WFC Experience, maar de centrale plek voor foodbedrijven om elkaar te 
ontmoeten en uit te wisselen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vretakluster.se/in-english
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Programma bezoek Östergötland 
 

Dag 1 
11:25 Aankomst Linköping Airport  
11:30 Bus naar Vreta Kluster  
12:25 Welkomst  speech door Helene Oscarsson en Sofia Prans  
12:30 Kennnismakingsronde  
12:45 Gezamenlijkelunch  
13:45 Presentation regionale context door Martin Tollén, Krister Björkegren, Andreas 
Capilla 
14:05 Presentation van het programma door Peter Larsson en Thomas Högman 
14:15 Vreta Kluster, regional foodstrategie, visie, oganisatie en samenstelling  
15:15 Swedish FIKA (koffiepauze) 
15:45 Regio Food Valley Presentatie Arjen Droog  
16:00 Presentatie Agtech2030 (Zweden) door prof. Per Frankelius 
17:00 Pitches door organisaties gevestigd in het VCreta Kluster   
19:00 GEzamenlijk dinner door Östgötamat (streekproducten) 
 
Dag 2: ochtend 
Verdeling van de delegatie in groepen 
 
Groep1 

Duurzaamheid en circulaire economie/cleantech 
9.00 Bezoek Cleantech Park 
9.15 Ontvangst door Erik G and Johan R: Tekniska Verken, Energifabriken 
10.30  Bus naar Linköping University 
10.45 Ontvnagst Biogas Research center, Linköping University 
11.00 Programma bij Linköking University 
11.45 Lunch in het collegium 
 
Group 2 

High tech farming partnership 
9.00 Ontvangst Vreta Kluster TBD door Helene Oscarsson 
9.45 Dataväxt, Agricam, Fredrik Stark 
10.30 Vreta Education Center o.A. simulator 
11.45 Luch in Collegium  
 
Lunchpresentatie door Lena Miranda 
 
Group 3 

Health care & nutrition  
9.00 Bezoek ziekenhuis en ontvangst door Director D.L. Persson 

- Magnus Stridsman IOT-hub 
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- Sofia Funke, CVU, Innovationsupphandling 
- Health food cross-over Logistics in healthcare 

11.45 Lunch in het Collegium 
 
Dag 2: middag 
Group 1 

Visualization / Printed electronics  
13.00 Bus naar Norrköping, the Dome 
13.45 Ontvnagst door Anders Carlsson / Norköping municipality 
14.00 Visual Sweden presentatie 
14.30 Cinema, Micro Macro Space travel 
15.00 FIKA and bezoek Visualisation center 
15.45 Inleiding door Sofia Svensk 
16.00 Inleiding Logstics door  Per Lindahl 
16.30 Bezoek aan Printed Electronics Arena  
  
Group 2 

Consumer involvement partnership  
13.00 Bezoek aan Väderstadverken 
14.40 Bezoek aan  Centralkonditoriet, ontvangst door de eigenaren 
15.00 Swedish food center presentatie 
15.55 Study visit ICA (supermarkt) 
16.20 Bus naar Tåkerngrönt Komkommer en ontvangst door Göran Ektander 
16:50 Slow bus old road, visit Hermelins in Bjälbo 
 
Group 3 
Podur (vertegenwoordigers van het PEC) 
Eigen programma op Dag 2 en Dag 3 ochtend 
 
Dag 2: avond 
19.00 Dinner at the castle (Dutch Embassy invitation)  
 
Dag 3 
9:00 Food Valley interne wrap-up 
12:25 Ontvangst en introductie op de luchthaven door directie en KLM 
13.30 IMA, Advanced materials, aerospace cluster,  
14:00 Wrap up Foodvalley samen met Östergötland 
15:30 Check in 
16.30 Flight to Amsterdam 
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 Programma onderdelen 
 

Vreta cluster  
Ontvangst van de delegatie in het kantoorgebouw van het Vreta cluster. In dit gebouw zit 
het programma management van het cluster onder leiding van Helene Oscarsson. Daarnaast 
hebben er een aantal bedrijven en organisaties/consultancies hun kantoor.  
In een aantal inleidingen is informatie gegeven over het cluster en meer specifiek over het 
onderwijs dat op de bijbehorende campus wordt aangeboden. Daarnaast zijn meerdere 
inleiders ingegaan op de nationale en regionale voedselstrategie. Professor Per Frankelius 
gaf informatie over Agtech 2030 en de Smart Specialization Strategy van Östergötland. 
 

 
 
Nationale voedselstrategie: 
1. Duurzame productie 
2. Versterking concurrerend vermogen en grotere binnenlandse productie 
3. Terugdringen voedselverspilling 
4. Hergebruik en circulair 
5. Afval verwerking in bio-brandstof. 
 
Regionale Voedselstrategie:                                                                                                      
1. Klant en consument:  
Bewustzijn vergroten door dialoog tussen producenten, groothandel, detailhandel, 
restaurants en consument.  

 
2. Concurrerend vermogen: 
Streven in 2030 naar een leidende positie Östergötland in grootschalige productie en in 
niche markten van de Zweedse voedselproductie.  
 
 
 

Agrarisch MBO onderwijs Vreta cluster: 
660 leerlingen 
50 leerlingen voor speciaal onderwijs 
180 studenten voor volwasseneducatie 
225 personeelsleden, waarvan 50% docenten 
Omzet € 16 miljoen 
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3. Openbare aanbesteding: 
Scholen en instellingen doen veel aan maaltijdvoorziening. Streven is om in de openbare 
aanbesteding te komen tot aanbestedingsvoorwaarden aangaande het gebruik van Zweedse 
en regionale producten. 
4. Voedselveiligheid: 
- Minder gebruik fossiele brandstoffen in productie 
- Meer crisisbestendig maken van de productie 
- Gebruik van antibiotica verder terugdringen.  
 

 
 

Cleantech 
In meerdere presentaties is ingegaan op de achtergronden en doelen van Cleantech als 
verzamelbegrip voor technologie in dienst van duurzaamheid en circulariteit. In het 
bijzonder is aandacht besteed aan het regionale energiekantoor en een bezoek is gebracht 
aan een bio brandstof productiebedrijf. 
Cleantech opereert vanuit de visie dat met kennis en milieutechnologie de overgang naar 
een 
duurzame wereld kan worden gemaakt. Cleantech Östergötland is een netwerk waar 
mensen 
uit het bedrijfsleven, de samenleving en de kennisinstellingen samen komen om  
uitdagingen op milieugebied op te lossen. Zij cultiveren succesvolle relaties die uitgroeien tot 
duurzaam ondernemen via milieutechnologie en kennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smart Specialization Strategy, kernpunten: 
- hoog opgeleide agrariërs 
- Innovatieve machinebouw 
- Hoogwaardige technologische bedrijven in ICT, 
visualisering 
- Interdisciplinaire samenwerking 
- Netwerk van campussen en instituties 
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Er is een regionaal Energiekantoor Östergötland 

 
 
Er zijn 360 energie agentschappen in Europa, waarvan 15 in Zweden. Het energiekantoor 
Östergötland is non profit, onafhankelijk, werkt ten behoeve van alle stakeholders, bedrijven 
en organisaties in het werkgebied en voert projecten uit. 
Het energiekantoor heeft als missie het bereiken klimaatdoelen, initiëren en implementeren 
van nationale en internationale projecten, coördinatie van energie en klimaatadvisering. 
Daarbij heeft het kantoor als werkgebieden: energie efficiëncy, hernieuwbare energie, 
duurzaam transport en circulaire economie. Als doelgroepen worden genoemd: klein en 
middelgrote bedrijven, gemeenten, publieke diensten, huishoudens, agrarische sector, 
onroerend goed sector, energieproducenten en adviseurs. 
De werkwijze is dat men het werkveld inventariseert, inspireert door bijeenkomsten en 
lezingen, partijen bij elkaar brengt, successen en best practices deelt, ondersteunt bij 
projectopzet en projectontwikkeling (inclusief openbare aanbestedingen). 
 

High tech farming 

 
 
 
 

Door middel van bedrijfsbezoeken en 
presentaties is een indruk gegeven van de 
stand van de technologische ontwikkeling 
op het gebied van agrarische 
bedrijfsvoering. 
Van warmtecamera’s waarmee ziekte bij 
koeien wordt herkend tot het met 
sensoren finetunen van 
maisdrooginstallaties of 
sattelietinformatie over het grondgebruik 
en het management van boeren. 
Een drone vertelt bijvoorbeeld de boer 
waar kivietsnesten zijn. 
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Health care and nutrition 

  
 

 
                                                                                                                                             

Consumer involvement in agrofood production 
Door middel van meerdere bezoeken aan de retail en productiebedrijven is een beeld 
gekregen van de wijze waarop gecommuniceerd wordt over voedingsmiddelen en de rol die 
regionale producten spelen.  

 
 
Visualisering 
In het Visualiserings Center C. Norköping wordt onderzoek gedaan naar methoden om grote 
hoeveelheden en complexe data te visualiseren. Er worden tools en technieken voor 
visualisatie ontwikkeld en er is een publiekscentrum voor alle leeftijden. Hier zijn 
interactieve tentoonstellingen te vinden en er is een dome-theater (technisch de meest 
geavanceerde in Europa) waar zelfgeproduceerde (3D)films vertoond worden. Er is een 
spectaculaire film vertoond waarin de toeschouwer naar de naar de randen van het heelal 
wordt gebracht en afgedaalt naar het subatomair niveau. Het Visualisation Center (geopend 
in 2010) is een initiatief van de gemeente Norrköping, de universiteit van Linköping, RISE 
Interactive C-Studio en Norrköping Science Park. 
 

Een werkbezoek is gebracht 
aan het 
Universiteitsziekenhuis van 
Linköping. De thema’s die in 
de presentaties zijn 
behandeld betreffen de 
participatie van patiënten, 
voeding in relatie tot herstel 
en hoogwaardige technologie 
voor medisch onderzoek. 
 

Duurzaamheid neemt in de 
voedseldiscussie internationaal een 
prominente plaats in. In Zweden wil 
men geen plastic verpakkingen meer, 
noch in consumentengoederen noch 
in de groothandel. 
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Printed Electronics Arena Manufacturing 

     
 

 
PODUR 
PODUR is de naam van een internationale samenwerking waarin met behulp van nieuwe 
sensortechnologie enkele geselecteerde innovaties op het gebied van het terugdringen van 
fijnstof in pluimveestallen worden getest. De regio Foodvalley is trekker van dit initiatief en 
de regio Östegötland is een partner waar een of meer van de testen zullen plaatsvinden. 
Tijdens een werksessie met vertegenwoordigers van de Zweedse pluimveesector, 
kennisinstellingen en de regio is in een werksessie verdere uitleg gegeven over de 
achtergronden van het project en is gediscussieerd over technische aspecten. 
Tevens is een pluimveehouder in de regio bezocht die bereid is om eventueel als testlocatie 
te fungeren. 
 

Dit is een soort makers laboratorium voor de ontwikkeling van 
prototypes en small scale productie van geprinte elektronica. 
Deze methode is relatief goedkoop, en de elektronica kan op 
flexibele materialen worden geprint, waardoor ze buigbaar zijn. 
De faciliteit bestaat sinds 2008 en is ontstaan uit een 
samenwerking van de Linköping Universiteit en RISE (min of 
meer het ontwikkelingsbedrijf van de Zweedse nationale 
overheid). De faciliteit kan gebruikt worden door partijen (start 
ups, gevestigde bedrijven) die willen testen met geprinte 
elektronica (zoals sensoren) in hun producten. We hebben 
voorbeelden gezien van sensoren op kleine batches medicijnen 
die de temperatuur tijdens transport en opslag bijhouden. Zo 
kan snel gecontroleerd worden of het medicijn nog bruikbaar is.  
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Zoals voor veel Zweedse bedrijven geldt wordt ook in dit bedrijf gewerkt met Nederlandse 
apparatuur en stalinrichting 
 

                                                                
 
 
Met de vertegenwoordigers van Ostergötland (regio en pluimveesector) zijn afspraken 
gemaakt over het verder uitwerken van de testpilot. Daartoe wordt een vragenlijst 
opgesteld om tot een beoordeling te komen van de in de betreffende situatie toe te passen 
techniek en een Engelstalige beschrijving van de beschikbare technieken wordt 
toegezonden. Doel is om na de zomer een concreet projectplan te hebben 
Naast PODUR zijn tussen het Vreta cluster en het Poultry Expertise Centre afspraken 
gemaakt over de inzet van in Nederland ontwikkelde modules voor e-learning. 

 
Dinner at the castle 
De gouverneur van de county Östergötland heeft de delegatie van de regio Foodvalley 
samen met vertegenwoordigers van de regio Östergötland uitgenodigd voor een diner in 
koninklijk paleis van Linköping. Het koninklijk paleis is de residentie van de door de staat 
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benoemde gouverneur en is ook de verblijfsplaats van leden van het Zweedse koninklijk huis 
bij een bezoek aan de regio. 
 

 

 
Linköping airport 
Na het uitchecken van het hotel is er nog een programma aangeboden op de luchthaven van 
Linköping. 
De directie van de (kleine) luchthaven deelde mee dat de luchthaven, die mede te danken is 
aan de aanwezigheid van de Saab vliegtuigenindustrie, jaarlijks 175.000 passagiers verwerkt. 
Qua klanttevredenheid en dienstverlening scoort men hoog. 
Aansluitend is een twee presentaties ingegaan op technologische crossovers vanuit de 
vliegtuigindustrie naar andere sectoren, waaronder agrofood. 
 

WRAP UP 
 
De studiereis is afgesloten met een onderlinge evaluatie van de delegatie van de regio Foodvalley en 
een gemeenschappelijke slotbijeenkomst met de Zweedse gastgevers. 
 

Samenvattend zijn door de delegatie van de regio Foodvalley de volgende conclusies 
getrokken: 
1: Transitie landbouw. Gemeenschappelijke aandacht in beide regio’s voor de transitie van 
de agrarische sector, met inbegrip van pluimvee en ICT oplossingen. Gezocht wordt naar 
duurzame verdienmodellen, innovaties en slimme specialisaties. Östergötland heeft goede 
voorbeelden van cross overs uit ander sectoren. 
 
2: Voeding en gezondheid. Ziekenhuizen en universiteiten in beide regio’s zijn gericht op  Life 
Sciences. Gezonde voeding voor preventie, gedrag en herstel en revalidatie. 
 
3: Kennis. De arbeidsmarkt in beide regio’s wordt steeds krapper. Voor het aantrekken van 
menselijk kapitaal moet worden geïnvesteerd in beroepsonderwijs. Het betrekken van 
bedrijven en het delen van kennis en ervaring op dit gebied is nodig. 
 
Voorwaarden/Suggesties: 
• Betrekken bedrijfsleven en het onderwijs. 
• Goed zijn en het vertellen. Communiceer de resultaten ook tijdens het proces om 
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consumenten te betrekken. WFC is hiervoor een goede showcase. 
• Betrekken van de regio Aarhus in de samenwerking. 
• De aanpak van (duurzame) energie voorziening is zeer interessant. Kennelijk leidt dit tot 
minder polarisatie dan in de Nederlandse situatie. 
• Een taskforce is nodig om tot concrete gemeenschappelijke projecten en acties te komen. 
 
Door de regio Östergötland worden de conclusies bevestigd en er zal daar een taskforce 
worden ingesteld om daaraan uitwerking te geven. Afgesproken is dat er naar wordt 
gestreefd om in oktober 2019 gedurende de European Week van Regions and Cities een 
vervolgbijeenkomst te beleggen en nadere samenwerkingsafspraken gemeenschappelijk 
vast te stellen.  
 
Onder dankzegging voor de warme ontvangst en uitstekende organisatie van het bezoek is 
afscheid genomen.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


