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SAMENVATTING
Het project “Duurzaam Inkopen van regionale producten” is een initiatief van Stichting Landwaard
en werd gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project liep van oktober
2010 tot en met december 2013. Het project had als doel de vraag naar duurzame regionale
producten te stimuleren en knelpunten in het proces van inkoop bij zorginstellingen, onderwijs,
bedrijfskantines en horeca weg te nemen.
Stichting Landwaard heeft in het project samengewerkt met de gemeentes Nijmegen en Arnhem
en met verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Proefleveringen en pilots met nieuwe
afnameconcepten zijn in de praktijk uitgevoerd in samenwerking met boerenafzetcoöperatie
Oregional. Een externe begeleidingscommissie heeft de kwaliteit van het project gewaarborgd.
In de loop van het project is de oorspronkelijke doelstelling verbreed. Naast de focus op de
instellingsmarkt zijn ook activiteiten uitgevoerd om vraag te stimuleren in de consumentenmarkt.
Ook zijn er knelpunten opgelost aan de aanbodzijde op het gebied van kwaliteitsborging en
logistiek.
Gedurende het project zijn diverse activiteiten uitgevoerd om afname van regionale producten te
stimuleren. Potentiële afnemers zijn uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten, er zijn tal van
workshops en proeverijen georganiseerd om koks ervaringen op te laten doen met regionale
producten er zijn afzetconcepten getest in de consumentenmarkt . Deze inspanningen hebben
bijgedragen aan een toenemende afzet van regionale producten in de zorg, horeca,
bedrijfskantines en bij consumenten.
Om afname van regionale producten te stimuleren is gekeken op welke manier het gebruik van
regionale producten duurzamer en gezonder is in vergelijking tot reguliere producten. Uit
onderzoek uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut bij een ouderzorginstelling blijkt dat het
gebruik van regionale en biologische producten in een omgeving met aandacht voor ambiance
leidt tot minder ondervoeding . Tevens verbeterde maaltijdbeleving en tevredenheid. Onderzoek
door Wageningen UR laat zien dat de manier waarop Oregional de keten organiseert een
vermindering oplevert van fossiel energieverbruik en emissie van broeikasgassen ten opzichte van
de gangbare keten.
Ondanks de successen die zijn geboekt en de onderbouwing met goede verkoopargumenten,
liggen er nog tal van uitdagingen om het regionale product nog beter te vermarkten. In de zorg
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ligt de uitdaging om directie en management te laten inzien dat eten en drinken een integraal
onderdeel vormt van het gezondheidsbeleid.
In schoolkantines zullen leerlingen nog meer verleid moeten worden, vooral met
´gemaksproducten´ op basis van regionale ingrediënten. Ondanks dat in de catering reguliere
producten veelal meer marge leveren dan regionale producten, is de uitdaging cateraars over te
halen te kiezen voor een vervangingsstrategie. Zolang regionale producten niet opgenomen zijn in
de cateringcriteria duurzaamheid, zullen overheden via gunningen en andere kansen gestimuleerd
moeten worden regionale producten in haar kantines te verkopen.
Om de consument te voorzien van regionale producten lijkt een combinatie van webverkoop,
afhaalpunten en een fysiek verkooppunt de beste strategie.
De vervolgstap waar Landwaard aan werkt is de opzet van een voedselcoöperatie in de vorm van
een ‘boerderijwinkel/supermarkt’ in de stad waar consumenten direct regionale producten kunnen
kopen. Van belang hierbij is de verbinding realiseren tussen consument en producent.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding project

In Nederland is de voedselproductie, verwerking, distributie en consumptie de afgelopen tientallen
jaren in hoge mate geïndustrialiseerd. Deze ontwikkeling kent enkele voordelen. Voedsel was nog
nooit zo goedkoop en is vrijwel altijd en overal in ruime en gevarieerde hoeveelheden
verkrijgbaar.
Maar er is ook een aantal in het oog springende nadelen. Het huidige voedselsysteem draagt bij
aan klimaatverandering en is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Er is onderzocht dat circa
30% van de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd is aan voedsel (Marinussen, M., et al.). Ook
blijkt uit onderzoek dat van al het geproduceerde voedsel de helft wordt verspild en dat jaarlijks
19 miljoen hectare regenwoud verloren gaat aan landbouw, terwijl een vergelijkbare hoeveelheid
bestaande landbouwgrond door verzilting en erosie onbruikbaar wordt (Steel, C.).
Ons modern voedselpatroon blijkt niet alleen impact te hebben op het klimaat, maar lijkt ook op
lange termijn ingrijpende consequenties te hebben voor de gezondheid van mensen. Zo stijgen de
kosten van de voedselgerelateerde gezondheidszorg snel, ondermeer door overgewicht, hart- en
vaatziekten en diabetes.
De problemen van het huidige voedselsysteem hebben te maken met een drietal elkaar wederzijds
versterkende mechanismen die te ver zijn doorgeschoten (Wiskerke, 2007):
a)

Ontkoppeling: Er is sprake van gebrek aan contact tussen de producent en de consument.

b)

Onthechting: Er is sprake van verregaande ontkoppeling tussen de eigenheid van de
productielocatie enerzijds en de kwaliteiten van het product anderzijds.

c)

Ontvlechting: Er is sprake van ontvlechting van voedsel en landschap.

Als dit de mechanismen zijn die tot problemen hebben geleid, dan ligt het voor de hand te
zoeken naar mechanismen die een tegengestelde beweging veroorzaken: verbinden, verankeren
en vervlechten (Oosterman, 2007). Het gaat daarbij om het herstellen van de relatie tussen
producent en consument, tussen producent en regionaal ecosysteem, en tussen het verschaffen
van voedsel en de vervulling van andere maatschappelijke functies door het regionale
voedselsysteem.
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Om bovengenoemde relaties te herstellen zijn via een amendement in de Tweede Kamer
middelen vrij gemaakt. Hiermee is het project Duurzaam Inkopen van Regionale Producten
geïnitieerd. Dit verslag bevat de resultaten van het project met bijbehorende conclusies en
aanbevelingen.

1.2

Doelstelling

Het project ‘Duurzaam Inkopen van Regionale Producten’ (hierna verder genoemd Duurzaam
Inkopen) had als doelstelling:

Het wegnemen van knelpunten, zodat de vraag naar duurzame regionale agrarische producten
van de instellingsmarkt (zorginstellingen, onderwijs, bedrijfskantines en horeca) op een doelmatige
structurele wijze ingevuld kon worden.
Vanuit deze doelstelling is beoogd een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze
voedselketen door partijen te stimuleren regionaal in te kopen. Een positief effect van een
duurzame lokale keten is dat er transparantie is omtrent de herkomst van het product en dat er
een bijdrage geleverd wordt aan het herstel van de verbinding tussen afnemer en producent.
Bovendien heeft een lokale voedselketen een positief effect op de lokale economie. Indirect is er
ook een meerwaarde voor het landschap en de natuur.

Aanpassing doelstelling
Gedurende het project is gebleken dat de veronderstelde vraag naar regionale producten achter
bleef bij de verwachtingen. Daarom zijn gedurende het project veel activiteiten ondernomen om
extra vraag te creëren. Ook bleek dat het creëren van vraag bij de instellingsmarkt, afgezien van
de koplopers, niet eenvoudig was. Daarom is in de laatste fase van het project de focus deels
verschoven naar de consumentenmarkt.
De beoogde focus van Duurzaam Inkopen lag sterk op de vraagzijde van de markt. Bij de start
van het project was echter al voorzien dat zich nog knelpunten konden voordoen aan de
aanbodzijde, met name op het gebied van logistiek en kwaliteitsborging van regionale producten.
Daarom zijn gedurende het project ook activiteiten ondernomen om deze knelpunten te
inventariseren en mogelijk op te lossen.
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1.3

Looptijd

Het project is uitgevoerd in drie tijdsfases, verdeeld over de periodes oktober 2010 t/m december
2011, januari t/m december 2012 en januari t/m december 2013. Per tijdfase zijn een inhoudelijke
tussenrapportage en een financiële verslaglegging gemaakt. Deze eindrapportage omvat alle fases.

1.4

Projectorganisatie

Stichting Landwaard
De uitvoering van dit project heeft plaats gevonden onder de verantwoordelijkheid van Stichting
Landwaard te Oosterhout (Gld), hierna verder genoemd Landwaard. Landwaard is een
projectorganisatie die zich inzet voor een aantrekkelijk en vitaal platteland in de regio Arnhem –
Nijmegen - Kleve, waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Waar agrariërs en
andere plattelandsondernemers toekomstgericht kunnen ondernemen en waar stedelingen en
plattelandsbewoners van kunnen blijven genieten. Zij doet dit door ondernemerschap te
professionaliseren, plattelandsontwikkeling te bevorderen en ondersteuning te bieden bij het
regionaal vermarkten van streekproducten.

Gebiedscoöperatie Oregional
Om de invulling van een aantal projectonderdelen direct in de praktijk te testen, is samengewerkt
met een aantal agrarische ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen en met de
gebiedscoöperatie Oregional, verder genoemd Oregional. Dit is een afzetorganisatie opgericht
door Stichting Landwaard als resultaat van het Interreg project “Grenzeloos Vermarkten” (Stichting
Landwaard, 2009). De producten van de aangesloten leden worden rechtstreeks afgezet aan
afnemers binnen een straal van ca. 50 km rondom Nijmegen.

Begeleidingscommissie
Voor de borging van de kwaliteit van het project is een Begeleidingscommissie samengesteld.
Deze commissie is acht keer bij elkaar gekomen voor het bespreken van de resultaten en het
vaststellen van de focus voor de verschillende projectfases.
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Projectpartners
De gemeente Nijmegen is een belangrijke partner geweest in het project. Deze gemeente heeft
duurzaamheid hoog op de agenda staan wat blijkt uit haar klimaatnotitie en gezondheid- en
toerismenota. Daarom wil zij voor het inkopen van duurzaam voedsel uit de regio een breed
draagvlak ontwikkelen in de regio bij relevante marktpartijen en maatschappelijke organisaties.
De gemeente heeft een actieve rol vervult om ook de gemeente Arnhem en de stadsregio
Arnhem-Nijmegen bij het project te betrekken.
Beoogd doel van de samenwerking met kennisinstellingen en onderzoeksinstituten binnen het
project was kennisontwikkeling, kennisverspreiding en wetenschappelijke onderbouwing van een
duurzame regionale productie en afzet van gezond voedsel. Hiermee kan een vermindering van de
milieubelasting, met name milieuwinst in CO2 termen worden bereikt en mogelijk de gezondheid
van mensen worden verhoogd. De meest intensieve samenwerking heeft plaats gevonden met de
afdelingen LEI en PPO van Wageningen UR en met het Louis Bolk Instituut. Daarnaast hebben
studenten van diverse opleidingen, stages en afstudeervakken uitgevoerd binnen de
deelactiviteiten van het project. Het betreft studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de HAS Hogeschool Den Bosch, de Maastricht Hotel
Management School en Helicon Opleidingen Nijmegen.
De namen van de projectleider en de projectmedewerkers van Stichting Landwaard en de leden
van de begeleidingscommissie zijn vermeld in bijlage 1.

1.5

Opbouw rapport

Het project is opgedeeld in thema’s. In dit rapport worden per thema de doelstellingen
weergegeven, gevolgd door de resultaten en opgedane kennis. Er worden conclusies getrokken en
waar van toepassing aanbevelingen gedaan. Per hoofdstuk worden de volgende thema’s
behandeld.

Hoofdstuk 2: Vraag en aanbod
Afstemmen van vraag en aanbod en de organisatie van een korte keten in de afzetsegmenten
zorg, onderwijs, bedrijfsleven, horeca en in een latere fase de consument.

Hoofdstuk 3: Drivers en onderbouwing
Hierin is de meerwaarde onderzocht van een lokale korte keten ten aanzien van de subthema’s
duurzaamheid, gezonde voeding en waarden van het land.
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Hoofdstuk 4: Ondersteunende vraag- en aanbod activiteiten
In dit hoofdstuk is een aantal randvoorwaardelijke activiteiten opgepakt voor het organiseren van
de logistiek en de borging van kwaliteit.

Hoofdstuk 5: Ondersteunende projectactiviteiten
Dit hoofdstuk bevat de resultaten die behaald zijn door samenwerking met kennisinstellingen en
andere partijen, zoals de gemeente Nijmegen. Ook vallen hieronder de diverse promotionele
activiteiten die zijn ondernomen om vraag te creëren via kennisdeling en bewustwording alsmede
de inzet voor opschaling van het concept en kennisverspreiding.

Hoofdstuk 6: Nabeschouwing en vervolg
Het rapport wordt afgesloten met een korte nabeschouwing en een doorkijk naar de toekomst.
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2.

VRAAG EN AANBOD

2.1

Inleiding

De doelstelling op het gebied van vraag en aanbod was inzicht te krijgen in de vraag van de
verschillende doelgroepen en deze af te stemmen met het aanbod uit de markt. Tijdens het
project bleek echter de vraag achter te blijven bij de verwachtingen. Daarom is vervolgens sterker
ingezet op het vergroten van de vraag, niet alleen bij de instellingsmarkt, maar ook bij de
consument.
Een belangrijk uitgangspunt bij het afstemmen van vraag en aanbod was het betrekken van de
agrarische ondernemers uit de regio bij het maken van goede afspraken over assortiment en
beschikbaarheid, inclusief kwaliteits- en voedselveiligheidseisen. De boeren en tuinders, een deel
van hen verbonden aan Oregional, zijn daarom actief in dit project betrokken.
Voor elk marktsegment bleek aan andere aanpak nodig, waardoor er onderscheidende activiteiten
ondernomen zijn richting de segmenten zorg, onderwijs, bedrijfsleven, catering en horeca. In de
komende paragrafen worden per segment de belangrijkste activiteiten, resultaten en
deelconclusies genoemd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende conclusie.

2.2

Zorginstellingen

Belangrijkste doelstelling om de vraag vanuit de zorg met het aanbod af te stemmen was inzicht
krijgen in het type zorginstelling en hun werkwijze om vervolgens door samenwerking ervaringen
op te doen, knelpunten te identificeren en deze weg te nemen. Daarnaast was een belangrijke
doelstelling om via kennisverbreding en onderzoek meer te weten te komen over het gebruik van
regionale producten en de kansen om het gebruik ervan te vergroten.
Uit de contacten met de verschillende zorginstellingen is gebleken dat ten aanzien van de voeding
grote verschillen zijn in inkoopbeleid en bereidingswijze, variërend van zelf bereiden, ‘kant-enklaar’ inkopen en outsourcen aan externe organisaties, tot instellingen die voor een middenweg
kiezen. En vaak heeft het (personeels)restaurant weer een andere bedrijfsvoering dan de
patiëntenkeuken. Of en hoe vaak regionale producten ingekocht worden, hangt ook samen met
de inkoopvoorwaarden die bestaande leveranciers vastgelegd hebben in contracten met de
zorginstellingen. Bepalend daarbij is ook of er vanuit de inkoopafdeling bij meer dan één
leverancier ingekocht mag worden.
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Er bleek dat nog veel werk verzet moest worden om de vraag naar regionale producten te
vergroten. Om naamsbekendheid te geven aan het gebruik van regionale producten zijn daarom
jaarlijks een of meer verkoopactiviteiten en proeverijen georganiseerd tijdens de Week van de
Smaak, de Duurzaamheidsdag en een eigen ontwikkelde Streekweek in juni. Ook is een praktijknet
van zorgkoks actief geweest, waarbij de insteek was van elkaar te leren door een kijkje in elkaars
keuken te nemen. Bij de start van het project is een congres voor koks en facilitair managers
georganiseerd waarbij ‘best practices’ naar voren zijn gebracht.

Afbeelding 1 – praktijknetwerk ‘zorgkoks'

Al deze activiteiten hebben geresulteerd in vervolggesprekken met zorginstellingen. Inmiddels zijn
er een 9-tal zorginstellingen die structureel inkopen bij Oregional. Daarnaast wordt door een 3-tal
zorginstellingen incidenteel ingekocht.
In het kader van kennisvermeerdering en onderzoek is een literatuurverkenning uitgevoerd en zijn
diverse interviews gehouden met stakeholders binnen de zorg over het gebruik van duurzame
streekproducten. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport (Hermens, 2013). Hieruit blijkt dat
producten uit de streek niet per definitie duurder zijn dan gangbare producten. Voordelen van
streekproducten zijn terug te vinden in kwaliteit, smaak, beleving, herkenbaarheid en stimulering
van de regionale economie. Gezondheidsvoordelen zijn te halen uit de versheid van de producten
en het gebruik van minder bewerkt voedsel.
Aan studenten van de Maastricht Hotel Management School is gevraagd een studie uit te voeren
naar de kansen van Oregional in de zorgmarkt (Bakkes, Bruls, Kaufmann, Mourik, & Vissers, 2013).
Uit dit onderzoek blijkt dat zorginstellingen Oregional vergelijken met de ‘best practices’ uit de
groothandel. Er worden ondersteunende diensten en activiteiten gemist, zoals advies, kennis over
F&B processen en receptuurideeën. Ook zaken die met de opstart van een jonge organisatie te
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maken hebben, komen in het onderzoek naar voren, zoals het beperkte productaanbod en de
matige externe communicatie en informatievoorziening.
Het advies van de Maastrichtse studenten was de verwachtingen van de klanten beter te managen
en het concept van regionale, duurzame producten explicieter te vermarkten. Hun advies aan
Oregional was snel door te groeien als organisatie naar volwassenheid. Daarbij hebben ze als
oplossing aangedragen aan te sluiten bij een groothandel, waarbij ze ook de negatieve kanten
daarvan hebben belicht.
Tijdens de looptijd van het project is een onderzoek uitgevoerd naar een gewijzigd menuconcept
met streekproducten in relatie tot de beleving en gezondheid van bewoners in een zorginstelling
voor ouderen (Boers, Vijver, & Huber, 2013). De positieve resultaten hiervan worden toegelicht in
hoofdstuk 3. Uit dit en andere praktijkvoorbeelden en pilots zoals ‘De genietende Groente tafel’,
Vivium Zorggroep Naarderheem en Sint Joris (Hermens, 2013) blijkt dat als eten en drinken vanuit
een integrale visie wordt bekeken, bespaard kan worden op zorgkosten en cliënttevredenheid
toeneemt.

“De consumentenmarkt loopt kennelijk ver voor op de instellingsmarkt waar het de afname
van regionale producten betreft”
Jan Willem van der Schans (Onderzoeker LEI, Den Haag)

De belangrijkste conclusie uit alle ondernomen activiteiten richting de zorg is dat de vraag achter
blijft bij de verwachtingen. Zorginstellingen die zelf koken, gaan het meest makkelijk over tot het
inkopen van regionale producten. Het aantal zorginstellingen met een eigen keuken neemt echter
nog steeds af blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Foodstep. De zorginstellingen die kiezen voor
regionaal zijn erg enthousiast, waarbij ze aangeven dat dit komt doordat ze de producten vers,
smaakvol en kwalitatief goed vinden. Uit de positieve praktijkvoorbeelden blijkt dat in deze
instellingen de directie en/of het management ‘goed eten en drinken’ hoog op de agenda heeft
staan. De uitdaging is om directie en management erop te attenderen dat eten en drinken in de
zorg gezien moet worden als onderdeel van een breder perspectief van welzijn en welbevinden en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het laten zien van ‘best practices’ en het inzetten van ambassadeurs kan hierbij helpen. Het Hoofd
Voeding & Gastvrijheid van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen is zo’n ambassadeur geweest .
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Het is belangrijk onderzoek te blijven doen naar de meerwaarde van regionale producten in de
zorg en deze kennis te verspreiden. Daarom is medio 2013 het Interregproject “Duurzaam
Gezond” van start gegaan. Er wordt hierin onderzocht of door een integraal duurzaam
menuconcept, waarbij gebruik wordt gemaakt van regionale producten, kosten bespaard kunnen
worden, onder meer door het terugdringen van voedselverspilling. Landwaard is leadpartner in dit
project dat loopt tot eind 2014.

2.3

Onderwijs

Uitgangspunt was dat gedragsverandering in het bewust kiezen voor gezonde duurzame voeding
makkelijker haalbaar is als gestart wordt bij jonge mensen. De doelstelling van dit thema was om
inzicht te krijgen in de vraag van de verschillende onderwijsinstellingen (basis, voortgezet en
hoger onderwijs) naar gezond en duurzaam voedsel en educatie hierover. Met dit inzicht konden
pilots gestart worden die vervolgens uitgerold konden worden. Al snel bleek dat de
onderwijsvormen zodanig verschillend van aard zijn dat er per schooltype voor een andere aanpak
is gekozen. Bij het basisonderwijs is vooral ingestoken op de mogelijkheden die een schooltuin
biedt en op het verstrekken van schoolfruit. Bij het middelbaar en voortgezet onderwijs is
ingestoken op het stimuleren van de aankoop van producten uit de streek.

Basisonderwijs
In 2010 heeft Landwaard i.s.m. het Milieu Educatie Centrum uit Nijmegen en de werkgroep
Nijmegen Duurzaam Gezond, Schooltuin De Wielewaal in de Ooijse Schependom gestart.
Inmiddels komen zeven groepen 6/7 van het basisonderwijs wekelijks werken in de schooltuin.
Onder leiding van meester Gert leren kinderen spelenderwijs groente verbouwen op hun eigen
tuintje. De kinderen zijn erg enthousiast, maar ook de scholen en vooral de (groot)ouders. Jaarlijks
wordt een open dag georganiseerd en een oogstfeest, waar bijzonder veel belangstelling voor is.
De gemeente Nijmegen ondersteunt de tuin financieel en jaarlijks worden fondsen aangeschreven
om het onderhoud, de kosten voor het pootgoed, de planten en de meester van te kunnen
betalen. Voor het voortbestaan is het belangrijk minder afhankelijk te worden van financiële
bijdrages van derden en wordt er gezocht naar een nieuw verdienmodel. Deels is dit gevonden in
het verhuren van ‘ouder-kind’ tuinen.

“Ze lopen met de sla door de gangen alsof ze goud gevonden hebben!"
Ingeborg Janssen (directeur Montessori Nijmegen)
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Bij de aanvang van het project verstrekte Oregional reeds fruit aan basisscholen in het kader van
het landelijke project schoolfruit. Uiteindelijk zijn de eerste 2 jaren van het project een 15-tal
scholen gebruik gaan maken van schoolfruit. Hierbij werden lokale groente en fruit aangevuld met
buitenlands fruit. Door de specifieke aanbesteding, regelgeving en gewenste financiële bijdrage
van toeleveranciers is gestopt met het leveren van schoolfruit.

Afbeelding 2 – Schooltuin De Wielewaal Nijmegen

Met de GGD regio Gelderland Zuid zijn gesprekken gevoerd of er in Nijmegen gezamenlijk pilots
gestart konden worden bij middelbare scholen via projecten als de “Gezonde school” en bij
wijkcentra. Ook hier bleek dat voor het stimuleren van gezond gedrag in de wijk en het starten
met gezonde schoolkantines een lange aanlooptijd nodig was. Uiteindelijk zijn er geen pilots
gezamenlijk met de GGD gestart.
Geconcludeerd kan worden dat het enthousiasmeren van jonge kinderen voor gezond vers eten
wel degelijk zijn vruchten afwerpt, kijkend naar de grote belangstelling voor de ouder-kind tuinen.
Het opstarten van pilots in wijken en scholen is minder eenvoudig. Mogelijk biedt de herziene
gezondheidsvisie van de gemeente “Gezond Nijmegen 2013-2016” meer aanknopingspunten voor
het opstarten van projecten. In deze visie is in tegenstelling tot de vorige (die liep tijdens de
projectperiode) niet alleen gezondheidsbevordering middels het bevorderen van bewegen, maar
ook een toename in het gebruik van groente en fruit opgenomen.

Voortgezet onderwijs
Uit de inventarisatie is gebleken dat de exploitatie van de schoolkantines verschillend is, variërend
van eigen beheer tot uitbesteding aan een lokale of landelijke cateraar. Bij een middelbare school
uit Ubbergen bleek het mogelijk een pilot te starten in de door de school zelf beheerde kantine.
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Initiatiefnemers waren twee enthousiaste biologiedocenten die de introductie wilden begeleiden
en de onderwerpen duurzaamheid en regionaliteit in hun lessen wilden behandelen.
Een maal per week werden broodjes met verse ingrediënten aangeleverd. De prijs van de broodjes
werd verlaagd door een ‘tax’ van de school. Er werd overwogen deze ‘tax’ op termijn te gaan
heffen op de ongezonde producten, zoals snacks en frisdranken. De introductie werd ondersteund
met een proeverij en naar de ouders gecommuniceerd via een nieuwsbrief. Het geheel is door
leraren en leerlingen enthousiast ontvangen en op een gegeven moment werden circa 40
broodjes verkocht aan leerkrachten en leerlingen.
Voor Oregional bleek het wekelijks bedenken van de receptuur van de broodjes en de juiste
hoeveelheid ingrediënten niet eenvoudig. Daarom is aan studenten van de HAN (Raijmakers &
Lith, 2013) gevraagd een concept te ontwikkelen met broodjesideeën gebaseerd op de seizoenen
en dat voldeed aan de schijf van 5. Deze receptuur is met succes gebruikt in deze pilot.
Ondanks de positieve reacties is na anderhalf jaar de pilot gestopt. De beschikbare tijd van de
medewerkers inclusief docenten, bleek ondanks de hulp van leerlingen, ontoereikend om de
broodjes zelf te bereiden. Ook werd de nieuwe werkwijze te zeer ervaren als van bovenaf
opgelegd. Nu bedenkt het kantinepersoneel zelf de receptuur van de broodjes, zorgt voor de
inkoop en worden ze vanwege de beperkte personele capaciteit alleen aan leerlingen verkocht.
Bijkomend knelpunt voor Oregional was de kleine bestelhoeveelheid van veel verschillende
ingrediënten. Dat maakte het tot een weinig rendabele logistieke stop.

Afbeelding 3 – Promotieactie met verse producten op het schoolplein
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In navolging van voornoemde pilot is er ook een proeverij georganiseerd bij een middelbare
school in Arnhem. Hier bleek nauwelijks interesse in de broodjes, het fruit en de sappen, hetgeen
overeenkomt met de lage verkoopaantallen in de eigen kantine. Mogelijk is er een oorzakelijk
verband met de ‘stadse’ herkomst van de leerlingen in tegenstelling tot de school in Ubbergen.
Inmiddels heeft de school middels andere projecten positieve resultaten weten te bereiken in het
duurzaam verstrekken van eten en drinken.
Conclusie uit de pilots is dat het heel belangrijk is hoe een concept geïntroduceerd wordt. Meeste
kans van slagen lijkt het van onderaf introduceren en het laten meedenken door kantinepersoneel
en leerlingen. De middelbare school in Ubbergen ziet op termijn wel mogelijkheden de
ingrediënten regionaal in te kopen.
Ook de cultuur en het beleid van de school ten aanzien van duurzaam en gezond eten draagt bij
aan het al dan niet slagen van de introductie van gezond en duurzaam eten. Het stimuleren van
gezond eten kan ondersteund worden door het invoeren van een ‘tax’ op de ongezonde, veelal
goedkope snacks en frisdranken om met deze inkomsten de gezonde producten goedkoper te
maken. Om het concept financieel haalbaar te laten zijn voor een organisatie als Oregional moet
achterhaald worden of het mogelijk is dat meerdere scholen tegelijkertijd bestellen volgens
hetzelfde concept waardoor bestellingen kunnen worden gecombineerd. Daarmee kan ook de prijs
verlaagd worden, waardoor ‘taxconstructies’ niet nodig hoeven te zijn.

Hoger onderwijs
De kantines in het hoger onderwijs worden voor het merendeel geëxploiteerd door cateraars.
Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een pilot gestart met een voor de
HAN nieuwe cateraar op een van de locaties. Er is veel tijd gestopt in de voorbereiding van de
introductie. Er werd gekozen een aparte corner in te richten met regionale producten met daarbij
een uitleg over de herkomst van de ingrediënten. Al vrij snel bleek dat het standaardaanbod dat
Oregional kan leveren niet voldeed aan hetgeen gangbaar is in de cateringwereld. Melk werd
aangeleverd in flessen i.p.v. eenpersoonsverpakkingen, gesneden kaasplakken waren niet
standaard verkrijgbaar en de fruitsappen werden in glas geleverd, hetgeen niet toegestaan is. De
cateraar koos tijdens de pilot voor een ‘en-en’ strategie en niet voor een vervangingsstrategie.
Door een combinatie van het voorgaande bleken de studenten hun vertrouwde keuzes te maken.
Met een aantal studenten is daarom een discussie gevoerd omtrent hun wensen. Ze willen vooral
verleid worden, waarbij gemak zeer belangrijk is. Regionaliteit als invulling van duurzaamheid
vinden de studenten wel belangrijk, maar is niet doorslaggevend voor het aankoopgedrag. Uit de
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gesprekken is nog onvoldoende naar voren gekomen wat de specifieke wensen van deze jonge
consumenten zijn. Uiteindelijk heeft de cateraar ervoor gekozen de regionale inkoop te stoppen.
Geconcludeerd kan worden dat een gezond en duurzaam aanbod van producten aan leerlingen
en studenten de meeste kans van slagen heeft als dit op basis van verleiding gebeurt. Het wordt
makkelijker als gezondheid, zoals de ‘gezonde schoolkantine’ en duurzaamheid integraal beleid is
binnen de school. Veel scholen hebben concurrentie van de lokale snackbar en supermarkt. Dit
maakt het lastiger om een gezonde kantine door te voeren. De regionale aanbieder zal moeten
inspelen op het gewenste assortiment, waaronder het aanbod van kleinverpakkingen. De pilots zijn
niet verder uitgerold, maar het feit dat het invoeren van een gezonde schoolkantine in combinatie
met duurzaam inkopen bij het onderwijs sterk in de belangstelling staat, biedt nieuwe kansen.

2.4

Bedrijfsleven, overheden en horeca

Doelstelling binnen het segment ‘kantines van bedrijven, overheden en horeca’ was het verhogen
van het bewustzijn en de meerwaarde van duurzaam regionaal voedsel en vervolgens het
stimuleren van de inkoop. Daarnaast was de doelstelling overheden een voorbeeldfunctie te laten
zijn voor bedrijven en zorginstellingen.
Om de kans van slagen van het introduceren van gezond en duurzaam voedsel in kantines in
kaart te brengen, heeft een student Food & Business van de HAN (Velden, 2012) hiernaar
onderzoek verricht. Uitgangspunt was dat een introductie van regionale producten eenvoudiger is,
nu steeds meer bedrijven een beleid op duurzaamheid hebben en een groter aandeel duurzaam
inkoopt. Voor de overheden geldt dat men zich als doel gesteld heeft in 2015 100% duurzaam in
te kopen. Voor de catering betekent dit producten inkopen die aan de cateringcriteria voldoen.
Een aantal bedrijfs- en overheidskantines subsidiëren deels de kantine.
Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat bedrijven in de zakelijke, persoonlijke dienstverlening,
de horeca, catering en recreatie en de industrie een grote bereidheid tonen om regionale en
duurzame producten op te nemen in het assortiment. Bedrijven in de branche bouwnijverheid
hebben een lage tot een gemiddelde bereidheid. Uit het onderzoek bleek ook dat sommige
bedrijven hun kantine in eigen beheer hebben en anderen dit uitbesteden aan een regionale of
landelijke cateraar. Met de cateraar moeten dan afspraken gemaakt worden over assortiment en
prijs.
Gedurende het project was het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Duurzaamheid,
bezig met het herzien van de Inkoopcriteria Catering. Stichting Landwaard heeft samen met enkele
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andere organisaties waaronder SPN, getracht regionaal geproduceerd voedsel te erkennen als
duurzaam. Dit is echter niet gelukt. Alleen producten met een erkend label, zoals biologisch,
worden als duurzaam gekenmerkt. Daarom heeft Landwaard aan een student International en
European Law van de Radboud Universiteit Nijmegen gevraagd om voor haar afstudeerscriptie te
onderzoeken of het voor overheden toegestaan is bij aanbestedingsprocedures lokale
voedselproductie als eis te stellen (Martens, 2013). Op juridisch vlak zijn er oplossingen voor het
indirect opnemen van lokale voedselproducten, zoals seizoensproducten, technische specificaties,
het inschakelen van onderaannemers en het opnemen van streekproducten als gunningcriterium.
In totaal is contact gelegd met meer dan 40 restaurants, beheerders van overheidskantines en
cateraars. Er is deelgenomen aan vier lokale beurzen, er is een 5-tal kookworkshops georganiseerd
voor chef-koks en bij zes bedrijfskantines zijn speciale actie- en themaweken georganiseerd. Om
de koks nog beter te informeren over de herkomst van de producten zijn er circa 15 verschillende
bedrijfsbezoeken geïnitieerd waarbij de koks bij de producenten zelf konden zien hoe de
producten worden geteeld en verwerkt.
Deze activiteiten en de gesprekken hebben geleid tot een aantal veranderingen:


Waar mogelijk zijn aanpassingen gedaan aan het productassortiment van Oregional. Zo is het
assortiment uitgebreid met enkele verwerkte groenten en fruit en gesneden kaas en
vleeswaren. Tevens is er een lunchconcept ontwikkeld, bestaande uit een combinatie van
broodjes, drinken en fruit.



De verpakkingsgrootte is aangepast voor die kantines met slechts zeer beperkte
voorraadmogelijkheden.



Er is gestart met leveren op zaterdag om de klant meer van dienst te zijn. Ook zijn betere en
duidelijkere afspraken gemaakt over haalbare levertijden. De horeca is namelijk gewend aan
de werkwijze van de tussenhandel met voorraadhoudende artikelen die in staat is om
bestellingen van 23.00 uur ’s avonds de volgende dag voor 10.00 uur te leveren. Voor een
organisatie als Oregional is dat niet haalbaar.



Er is een samenwerking opgestart met twee groothandels in de regio. Via deze partijen bleek
het mogelijk meer bedrijfskantines te beleveren. Ook is door deze samenwerking de invoering
van een elektronisch bestelsysteem versneld en gekoppeld met dat van de groothandel.



Alle bovenstaande activiteiten zijn ondersteund met promotionele uitingen zoals placemats en
menukaarten.

Uit de ondernomen activiteiten en gesprekken blijkt dat de koks en cateraars verrast zijn over de
goede kwaliteit, de smaak van de producten en de versheid. Het feit dat de herkomst van
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producten bekend is, wordt als meerwaarde gezien. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat 10
restaurants en 5 bedrijfskantines structureel producten afnemen en 25 restaurants en 5 kantines
op incidentele basis. Enkele kantines doen mee met activiteiten als ‘De Week van de Smaak’.
Cateraars en beheerder van kantines blijken het moeilijk te vinden om voor een
vervangingsstrategie te kiezen. Op verzoek van het bedrijfsmanagement of de bestuurders worden
lokale producten toegevoegd aan het assortiment als extra optie. Dit heeft tot gevolg dat de
volumes klein blijven. Ook is geconstateerd dat de kantines die door grote landelijke cateraars
worden gerund, hun producten centraal aangeleverd krijgen en weinig genegen zijn of zelfs geen
toestemming hebben om producten lokaal in te kopen. Vaak werken ze met langlopende
contracten waarin geen regionale inkoop is opgenomen. Ook zijn zij op hun beurt weer gebonden
aan inkoopcontracten met hun leveranciers. Ze werken sterk ‘profit gedreven’, ook hun marges
staan onder druk omdat contracten vaak gegund worden aan de partij die de bedrijfswensen zo
goedkoop mogelijk kan invullen.

Afbeelding 4 – Pilotproject in een bedrijfskantine

De prijs speelt nog steeds een grote rol bij tenders. Wijzigingen in het assortiment worden zeer
terughoudend ingevoerd aangezien dat risico’s ten aanzien van de winstmaximalisatie inhoudt. Er
kan echter geconstateerd worden dat steeds meer overheden in hun tenders duurzaamheid en
regionaliteit opnemen en, mogelijk ook door de maatschappelijke druk, cateraars overgaan tot
duurzame inkoop.
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“Daarom vinden wij, als studenten van de WUR, dat de universiteit leiderschap zou moeten
tonen in het neerzetten van duurzame eetgelegenheden”.
Zes studenten van Wageningen UR in het kader van hun ACT rapport “ONS restaurant van de
toekomst - aanbevelingen voor een Maatschappelijk Verantwoord Universiteitsrestaurant”.

Tijdens gesprekken met koks en inkopers in de horeca heeft Oregional geconstateerd dat hun
keuzes op de eerste plaats gebaseerd zijn op prijs en kwaliteit en het feit dat het ‘trendy’ is om
gebruik te maken van ‘ambachtelijke lokale’ producten, direct van de boer. Transparantie speelt
hierbij een rol, maar de keuze regionaal als duurzaam nauwelijks. De crisis binnen de horecasector
heeft ertoe geleid dat in veel gevallen ‘goedkoop’ prevaleert boven ‘duurzaam en kwaliteit’.
Hoopvol is de trend in de grote steden, waar steeds meer restaurants bewust bezig zijn met het
aanbieden van gezond en deels ook regionaal voedsel.

2.5

Consumenten

Bij de start van het project is gesteld dat er geen actieve vraagcreërende activiteiten richting
individuele consumenten zouden worden ondernomen. Wel zouden activiteiten worden gestart ter
vergroting van bewustzijn en betrokkenheid van burgers/consumenten over duurzaam en gezond
voedsel en het gebruik ervan. Tevens zou een eerste aanzet worden gerealiseerd voor een
toekomstige consumentenstrategie. Naarmate het project vorderde, bleek dat bij consumenten
een grote interesse was in lekkere, duurzame producten uit de streek. Een veel gedane uitspraak
bij publieke activiteiten zoals markten waaraan Oregional deelnam was: ‘Waar kan ik de producten
kopen?’. Deze ontwikkeling in combinatie met de achterblijvende groei onder de grootverbruikers,
heeft de Adviescommissie van het project doen besluiten Landwaard te adviseren activiteiten
richting de consumentenmarkt te ontplooien.
Het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers/consumenten over duurzaam regionaal voedsel
is vergroot door middel van activiteiten en media-uitingen, zoals:


Informatieverstrekking via de (interactieve) websites van Landwaard en Oregional.



Open dagen bij boeren en tuinders, zoals het door Landwaard jaarlijks georganiseerde
Streekgala.



Houden van proeverijen en de verkoop van producten tijdens publieksactiviteiten zoals de
Nijmeegse Vierdaagse, het Gebroeders van Limburg Festival en de maandelijkse Streekmarkt
in het Sonsbeekpark in Arnhem.
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De organisatie in samenwerking met LUX Nijmegen van een debatavond en de debatreeks
‘Uitgegeten?’ van 3 avonden over duurzaam voedsel. Deze reeks is afgesloten met een
besloten expertmeeting.



Het uitbrengen van nieuwsbrieven en de publicatie van artikelen in de media over de
genoemde activiteiten.

Al vrij snel na de start van het project is consumenten de mogelijkheid geboden een beperkt
aantal houdbare artikelen via een webshop te bestellen die vervolgens per pakketdienst afgeleverd
werden. Aanvankelijk was het plan een afhaalpunt te creëren in zorginstellingen voor medewerkers
van die instellingen waar Oregional al leverde. Uit een verkenning van andere initiatieven bleek
dat het succesvol opzetten van een webshop met afhaalpunten met verse producten zeer veel
inspanningen en investeringen vergen en een lange aanlooptijd kosten. Omdat de prioriteit van
Oregional lag bij het verder professionaliseren van de organisatie, is ervoor gekozen de webshop /
bezorgservice niet verder uit te breiden.
Naar aanleiding van de keuze ook de consumentenmarkt te verkennen, zijn afstudeerders van de
HAN onderzoek gaan doen naar de behoeftes en wensen van treinreizigers en bewoners uit de
regio (Chim & Lintzen, 2013). Mede naar aanleiding van deze uitkomsten is besloten een pilot te
starten met een ‘take away’ punt tegenover het Centraal Station van Nijmegen. Dit punt (genaamd
het Verslokaal) voorzag voorbijgangers van lokale broodjes, soep en sapjes en afhaalmaaltijden.
Tevens kon men een klein assortiment lokale producten kopen. Consumenten waren positief over
de kwaliteit en smaak, hetgeen bleek uit de herhalingsaankopen. Na een verbouwing bij het
station werden de treinreizigers echter niet meer langs het Verslokaal geleid, waardoor het aantal
consumenten afnam in plaats van toenam. Daarop is besloten deze pilot te staken en het
Verslokaal te sluiten.

Afbeelding 5 – Verslokaal Nijmegen
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Uit het aantal deelnemers en bezoekers van activiteiten en stands en de actieve mediadiscussies
kan worden geconcludeerd dat de bekendheid over duurzaam, gezond en regionaal voedsel en de
meerwaarde daarvan is vergroot in de regio Arnhem - Nijmegen. Dit bewustzijn omzetten in
daadwerkelijke aankopen is mogelijk, maar zal via makkelijke en aantrekkelijke initiatieven moeten
gaan plaats vinden.
De ervaringen die zijn opgedaan zijn een stimulans om door te gaan met een
consumentenaanpak. Het uitvoerige onderzoek van de HAN studenten alsmede de ervaringen met
de ‘take away’ pilot hebben ertoe geleid dat Landwaard een businessplan ontwikkeld heeft voor
een winkelconcept in de stad met lokale producten, met beleving en met een horecavoorziening,
zodat consumenten op eenvoudige wijze toegang krijgen tot duurzaam geproduceerde lokale
producten. Het concept wordt momenteel uitgewerkt en als een coöperatie opgezet, waar
nadrukkelijk ook consumenten de kans wordt geboden lid te worden. De doelstelling is om eind
2014 te starten.

2.6

Samenvattende conclusie

Een belangrijk resultaat dat rondom vraag en aanbod in deze drie jaar is bereikt, is dat de
operationele organisatie van Oregional vorm heeft gekregen. De afnemers worden zes dagen in
de week voorzien van regionale verse producten. Het aanbod is in beeld, het proces tussen
aanbod en afzet en vice versa is georganiseerd. Er zijn meer dan honderd potentiële afnemers uit
de diverse sectoren benaderd en mee gesproken, waarbij hard is gewerkt aan het creëren van
vertrouwen.
Afnemers zijn uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten, er zijn workshops en proeverijen
georganiseerd om de koks ervaringen op te laten doen met de producten. Meerdere van hen
gaven aan verrast te zijn door de betere kwaliteit, smaak en versheid ten opzichte van hetgeen
men gewend was. Binnen alle sectoren hebben pilots plaatsgevonden met als resultaat dat er
afnemers zijn ontstaan die structureel gebruik zijn gaan maken van lokale duurzame producten
Het blijkt dat aan de vraagzijde de keuze voor regionale producten niet altijd door inkopers en
koks een voor de hand liggende keuze is. Vaak zijn keuzes op de eerste plaats gebaseerd op prijs
en kwaliteit. Het aspect duurzaamheid en MVO leeft wel, maar lijkt nauwelijks keuzebepalend. Om
deze keuzes te beïnvloeden en de inkopers te ‘verleiden’ zal het aanbod professioneler,
interessanter en meer klantgericht moeten worden. Elke sector en elke klant kent immers zijn
specifieke eisen.
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Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden, is dat rekening gehouden moet worden met
een lange opstartfase. In de businesscase van Oregional is men uitgegaan van een opstartfase van
3 jaar. Uit de ervaringen opgedaan in dit project blijkt dit meer tijd te kosten, waarbij de
inschatting is dat zeker gerekend moet worden met een aanlooptijd van 4 tot 5 jaar. Ondernemers
zullen nog meer begeleid moeten worden om marktgericht en ‘op maat’ te produceren naar de
wensen en eisen van afnemers, waar ze nu nog veelal produceren voor een vaak anonieme
(export)markt.
Het geven van het ‘goede voorbeeld’ door de regionale overheid kan ook onderwijs- en
zorginstellingen over de streep trekken. Voor de overheid zou het makkelijker zijn als regionale
producten opgenomen worden in de cateringcriteria duurzaamheid.

“Ondanks de beperkingen zijn er toch mogelijkheden om indirect lokale voedselproductie als
eis te stellen bij aanbestedingsprocedures naar Europees aanbestedingsrecht”
Citaat uit scriptie (Martens, 2013).

Belangrijk in de communicatie is transparantie naar de klant. Het is van belang de klant goed te
informeren waar de bestelde producten vandaan komen en daarbij het verhaal van de boer te
vertellen. Websites, bedrijfsbezoeken, open dagen en eventueel brochures kunnen dit
ondersteunen.
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3.

DRIVERS /ONDERBOUWING

3.1

Duurzaamheid

De visie die Stichting Landwaard voor ogen heeft, is te komen tot een klimaatneutrale regionale
landbouw en voedselproductie. Dit kan bereikt worden door cyclische ketens in plaats van lineaire
ketens. Door ‘klimaatvriendelijk’ te eten kan de uitstoot van CO2 worden beperkt. Producten die
regionaal geteeld, verwerkt en vervoerd zijn, dragen bij aan die reductie van CO2. Het belangrijkste
doel binnen het thema duurzaamheid was kennis en inzicht te verwerven over vermindering van
de CO2 uitstoot van de regionale keten ten opzicht van de gangbare voedselketen. Tevens wordt
beoogd klanten en burgers/consumenten te informeren over de opgedane kennis.

De bijdrage van voeding aan de totale uitstoot van broeikasgassen per persoon per jaar is in
Nederland circa 30% (Marinussen et al). Volgens Milieu Centraal kan een klimaatvriendelijk
diner 60% besparing opleveren van de CO2-uitstoot ten opzicht van een doorsnee maaltijd
(ca. 2 ton CO2 per jaar). Een invulling van een klimaatvriendelijk diner is het eten van
seizoensproducten.

Seizoensproducten
Er is kennis verzameld over de CO2-uitstoot van de verschillende productgroepen. Daarbij is
gebruikt gemaakt van data van Milieu Centraal. Aan de hand daarvan zijn adviezen voor
consumenten uitgewerkt over duurzame keuzes bij de aankoop van groenten- en fruit. Deze
adviezen gaan in op het al dan niet kopen van producten buiten het seizoen, producten uit de kas
of uit het buitenland of producten die met het vliegtuig zijn vervoerd. Deze informatie is onder
andere opgenomen in een informatiekrant behorende bij het jaarlijkse door Landwaard
georganiseerde publieksevenement ‘Streekgala’.

Duurzaamheid regionale voedselketen
Om inzicht te krijgen in het thema duurzaamheid is door Wageningen UR (Sukkel, Dijk, & Wijk,
2014) een onderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheid van een regionale voedselketen. Dit is
gebeurd door het energieverbruik, de emissie van broeikasgassen en de voedselvoertuigkilometers
voor de keten Oregional - Sint Maartenskliniek (zorginstelling in Nijmegen die regionale
producten inkoopt) in kaart te brengen.
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In de studie is een aantal scenario’s uitgewerkt. De resultaten van de berekeningen voor de
verschillende scenario’s laten zien dat het huidige regionale voedselsysteem van Oregional een
vermindering oplevert van fossiel energieverbruik en emissie van broeikasgassen ten opzichte van
het gangbare (landelijke) voedselsysteem. Het gebruik van een klein transportvoertuig met een
laag laadvermogen, leidt echter in de vergelijking tot meer vervoersbewegingen (voedselvoertuig
kilometers). De uitkomst van de berekeningen is gebaseerd op enkele aannames, waarin variaties
zijn gesimuleerd.

Conclusie
De ‘case study’ van Wageningen UR over de keten geeft de potentie van regionale
voedselsystemen aan als het gaat om vermindering van energieverbruik, broeikasgasemissies en
voedselvoertuigkilometers. Vergroting van het gemiddeld vervoerd gewicht per transportmiddel,
vermindering van het aantal schakels in de keten en milieuvriendelijk (elektrisch) transport zijn de
effectiefste wegen om te komen tot verdere optimalisatie. Uit de simulaties blijkt dat een
vermindering van voedselverlies in de keten en verduurzaming van de primaire productie
potentieel een veel groter effect op de berekende indicatoren heeft dan vermindering van
transport. Deze verbeteringen kunnen een sterke combinatie vormen met regionale productie en
afzet.

3.2

Gezondheid

Er is een toenemende aandacht nodig voor gezonde voeding gezien de stijgende zorgkosten in
Nederland. Tevens draagt een goede en gezonde maaltijd niet alleen bij aan de fysieke
gezondheid maar ook aan het welzijn van mensen. Doelstelling van dit thema was bestaande
kennis over gezonde voeding, waar mogelijk toegespitst op regionale voeding, eventueel
aangevuld met extra onderzoek, toegankelijk te maken voor klanten en burgers/consumenten.
In het kader van dit project is onderzocht wat het effect is van lekkere, gezonde regionale
producten in het aanbod van een ouderenzorgcentrum. Dit onderzoek is uitgevoerd door het
Louis Bolk Instituut bij ouderzorginstelling Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem. Een uitgebreid
rapport is beschikbaar onder de titel: “Evaluatie van een voedingsconcept gebaseerd op
streekgebonden, biologische voeding en aandacht voor ambiance in een woonzorgcentrum voor
ouderen; zijn er veranderingen betreffende gezondheid, ondervoeding, smaakbeleving en
tevredenheid bij de bewoners?” (Boers, Vijver, & Huber, 2013).
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Het percentage bewoners dat bij aanvang van de studie ondervoed was, is in de loop van de
studie afgenomen, tevens is een trend geconstateerd in een afname in het risico op ondervoeding.
De verstrekking van energieverrijkte diëten en dieetproducten daalde aanzienlijk. Maaltijdbeleving,
smaak en tevredenheid verbeterden bij de deelnemers. Bewoners leken bewuster te gaan
nadenken over hun voedsel en gaven in de loop van het onderzoek toenemend aan te vinden dat
de nieuwe maaltijden kunnen ondersteunen in hun gezondheid. Daarnaast werden er minder
lichamelijke klachten gerapporteerd direct na de maaltijd.

Afbeelding 6 – Bewust en gezond eten in de zorg

Landwaard is op basis van informatie van onderzoekers en andere organisatie zoals het
Voedingscentrum van mening dat het belangrijk is kinderen en jongeren al op jonge leeftijd
enthousiast te maken voor gezonde, duurzame voeding. Met name jongeren dienen verleid te
worden tot het maken van gezonde en duurzame keuzes. De activiteiten die in dit kader zijn
ondernomen staan vermeld onder paragraaf 2.3.
Aanvankelijk was de intentie om kennis over de inhoudstoffen van primaire land- en
tuinbouwproducten en verwerkte producten te ontsluiten en met deze kennis een verband te
leggen tussen regionaal voedsel en gezondheid. Gedurende de looptijd van het project is echter
vooral gefocust op het enthousiasmeren van de doelgroepen binnen de zorg en het onderwijs
voor het gebruik van regionale producten.
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Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat aandacht voor de kwaliteit van voeding, de manier van aanbieden
van voeding en de ambiance rondom voeding belangrijk zijn bij de verstrekking. In
zorginstellingen zijn voornoemde thema’s gewenst in het kader van het bestrijden van het risico
op ondervoeding, maar zeker ook vanwege de effecten op smaakbeleving en tevredenheid van
bewoners van verzorgingshuizen.
In het onderwijs leiden deze thema’s tot het maken van op de eerste plaats gezonde en op de
tweede plaats duurzame keuzes. Uit de pilots zoals genoemd in paragraaf 2.3 en in het onderzoek
bij Insula Dei Huize Kohlmann, blijkt dat de informatie die gegeven is over de voeding en de
herkomst ervan, leidt tot meer kennis en onderbouwde keuzes.

3.3

Waarden van het land

Dit thema omvat het opnieuw verbinden van persoonlijke en maatschappelijke thema’s met de
waarden en morele thema’s die met name verbonden zijn met (regionale) landbouw, voeding,
gezondheid en platteland. Doel van het thema was burgers/consumenten op basis van
gezamenlijke waarden te betrekken bij de voedselketen en het draagvlak te versterken voor een
duurzame voedselproductie en een aantrekkelijk platteland in de eigen regio. Verondersteld wordt
dat dit bijdraagt aan een meer structurele gedragsverandering van de burger/consument.
Om dit te bereiken zijn er diverse brainstorm- en discussiebijeenkomsten met burgers en
consumenten georganiseerd. Ook zijn de boerenbedrijven opengesteld voor publiek tijdens het
jaarlijkse Streekgala en zijn er bezoeken door klanten gebracht aan de bedrijven. In samenspraak
met zorginstellingen is een ‘Tour de Boer’ concept ontwikkeld, waarbij bewoners van
ouderzorginstellingen boerenbedrijven kunnen bezoeken.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de diverse activiteiten die zijn ondernomen om boer en burger
(consument) bijeen te brengen tot een vergrote kennis heeft geleid over duurzame voeding
enerzijds en de waarden voor het platteland anderzijds. Zoals eerder genoemd, is deze kennis nog
niet primair de reden voor de aankoop van regionale producten. Hier kan nog veel aandacht aan
worden besteed.
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Er zijn steeds meer nieuwe businessmodellen ontstaan, waarbij burgers onderdeel vormen van
coöperaties, investeren in het boerenbedrijf en daarvoor in de plaats producten terugkrijgen. De
verwachting is dat dit groeiend is. Landwaard speelt hierop in door een winkel in de stad op te
zetten als een coöperatie. Ook is Landwaard betrokken bij het in 2013 gestarte project Taste&Go
in Noord Limburg, hetgeen opgezet wordt als een nieuw businessmodel.

Afbeelding 7 – Streekgala: open dag bij de boer
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4.

ONDERSTEUNENDE VRAAG- EN AANBODACTIVITEITEN

4.1

Transparante kwaliteitsborging

Belangrijkste doelstelling voor het thema kwaliteitsborging was het werken aan een verdere
verduurzaming van de producten en bedrijfsvoering van de producenten. Dit op een zodanige
wijze dat de bedrijven zouden voldoen aan de eisen van Groenfinanciering.
De borging van kwaliteit op het gebied van duurzaamheid bleek echter dusdanig complex dat
hiervoor een apart project gestart is onder de titel: ‘Kwaliteitssysteem Duurzame Regionale
Producten’ (Stichting Landwaard, 2014). Dit project is uitgevoerd binnen het Leaderprogramma
met cofinanciering uit de Rijksbijdrage van ‘Duurzaam Inkopen’. De resultaten hiervan worden in
dit rapport niet beschreven, maar zijn in een afzonderlijk rapport weergegeven. De mogelijkheden
tot groenfinanciering zijn uiteindelijk niet verder uitgewerkt, omdat gedurende de looptijd van het
project de groenfinancieringsmogelijkheid vanuit de overheid is gestopt.
In onderstaande tekst wordt kort ingegaan op enkele praktijkervaringen rondom kwaliteit van
producten.


Gedurende de opstartfase van Oregional bleek er veel afstemming nodig over de kwaliteit,
productveiligheid en leveringseisen tussen de ondernemers en klanten. Dit is een
gedelegeerde verantwoordelijkheid naar de ondernemers. Ze kennen de eisen en volgens
Oregional zullen zij zich zelf verantwoordelijk moeten voelen voor hun producten en diensten.
Deze insteek is ook praktisch van aard, want extra controleslagen brengen extra kosten met
zich mee.



Een aantal ondernemers is uitstekend in staat de kwaliteit van hun eigen product te
beoordelen en conform afspraken te leveren. Een aantal producenten is echter zo gewend aan
een controleslag door hun inkopende partij dat men niet altijd kritisch dan wel ervaren
genoeg is om zelf de eigen producten te beoordelen. Hierin vindt nog voortdurend
begeleiding plaats door Oregional en wordt ondernemers soms geadviseerd hierin extra
scholing te volgen.



Ook ontstaan kwaliteitvraagstukken die specifiek gekoppeld zijn aan de ambachtelijke
bereiding van producten. Een voorbeeld hiervan is de verwerking van varkens en runderen.
Niet alle slagers zijn in staat het hele dier te verwerken en dus te verwaarden. Aanvankelijk
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was het uitgangspunt dat al het vlees koelvers moest zijn, dus niet diepgevroren. Als de
omzetsnelheid niet groot is, kan hierdoor sneller bederf optreden. Nu wordt het vlees in
overleg met de afnemers wel deels ingevroren. Meer voorbeelden worden genoemd in het
verslag ‘Kwaliteitssysteem duurzame regionale producten’ (Stichting Landwaard, 2014).

Afbeelding 8 - Wassen en verpakken van sla

Conclusie
Conclusie is dat in korte tijd zeer veel kwaliteitsvraagstukken zijn opgelost. Wat betreft de
verduurzaming blijven ondernemers vragen houden of duurzaamheid, voldoen aan
bovenwettelijke eisen en een extra keurmerk, voldoende toegevoegde waarde levert. Zeker als
deze extra eisen investeringen vergen, willen ondernemers vaak eerst omzetgaranties of op z’n
minst hogere prijzen. Er is echter een steeds groeiende groep ondernemers, ook aangespoord
door hun collega’s en het maatschappelijk debat, dat op een duurzamere wijze wil produceren.

4.2

Logistiek

Beoogde doelstelling binnen het thema logistiek was het realiseren van duurzame logistieke
oplossingen aansluitend bij de behoefte van de verschillende marktsegmenten. Gedurende het
project bleek dat een goed geautomatiseerd bestel- en facturatiesysteem noodzakelijk is voor met
name de institutionele markt. Daarom is het ontwikkelen ervan meegenomen als aanvullende
doelstelling.
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Voorbereiding
Er zijn met meerdere logistieke kennis- en adviespartijen gesprekken gevoerd, o.a. met het
platform Agrologistiek Nederland en Connekt. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met diverse
regionale transporteurs en de koeriersdienst Nijmegen. Ook is gesproken met andere ‘local for
local’ initiatieven om te leren van hun werkwijzen en mogelijke samenwerking te verkennen.
Op basis van deze gesprekken bleek een efficiënte logistiek een grotere uitdaging op korte
termijn dan een duurzame logistiek. Bij diverse ‘local for local’ initiatieven bleek namelijk de
logistieke bottleneck te leiden tot een faillissement of beëindiging. Oregional heeft er daarom bij
de start voor gekozen een samenwerking aan te gaan met een partij die niet concurrerend is,
nagenoeg dezelfde stoplocaties kent en dezelfde condities van vervoer heeft.

Logistieke oplossingen
Na een inventarisatie en een aantal gesprekken is een samenwerking gestart met een Nijmeegse
groente- en fruit groothandel met eigen transport, waar tevens een deel van de tussenopslag kon
worden ondergebracht. Deze organisatie stopte echter na ruim een jaar per direct haar activiteiten
en daardoor moest op zeer korte termijn een alternatief worden gezocht. Er is toen gekozen het
transport in eigen beheer uit te voeren met eigen koelbus en chauffeur.
Deze werkwijze is nog steeds succesvol. Uitgangspunt is dat de producten worden opgehaald bij
de ondernemers, ‘on the go’ worden verzameld en dezelfde of volgende dag worden uitgeleverd.
Er wordt hierdoor zo min mogelijk met voorraad gewerkt. In de loop van de drie jaar heeft
Oregional er steeds vaker voor gekozen te stoppen met een klant als de lage omzet van een klant
een logistieke stop niet meer rechtvaardigt. Om het transport te verduurzamen zijn de laatste
maanden van de projectperiode gesprekken gevoerd met derden om te kijken of het huidige
dieseltransport vervangen kan worden door groen gas of elektrisch vervoer. Hierin zijn echter nog
geen stappen ondernomen.

Conclusie
Conclusie is dat onafhankelijk van de logistieke vorm die gekozen wordt -eigen vervoer versus
uitbesteden- het een uitdaging blijft om de logistiek efficiënt te organiseren. Vaak wordt gezegd
dat het vergroten van de volumes oplossingen biedt, maar dat betekent ook aanvullend transport
met alle kosten van dien. Optimalisatie is wellicht te vinden door samenwerking te zoeken met
andere partijen. De volgende uitdaging die er ligt is de verduurzaming van het transport zelf.
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5.

ONDERSTEUNENDE PROJECTACTIVITEITEN

5.1

Samenwerking met andere partijen

Stichting Landwaard werkt eraan de relatie tussen boer en burgen en tussen boer en ecosysteem
te herstellen. Dit vormt onderdeel van het verduurzamen van onze samenleving. Meerdere partijen
willen dit en daarom hebben de gemeente Nijmegen en Wageningen UR met Landwaard in dit
project samengewerkt.

Samenwerking met de gemeente Nijmegen
Doelstelling van de samenwerking met de gemeente Nijmegen was dat de gemeente een breed
draagvlak bij relevante marktpartijen en maatschappelijke organisaties voor duurzaam inkopen kon
bewerkstelligen. Tot het sluiten van convenanten met zorginstellingen en onderwijsinstellingen,
wat aanvankelijk het plan was, is het helaas niet gekomen.
Wel heeft de gemeente op andere wijze bijgedragen. Zo is zij onder meer medeorganisator
geweest voor het symposium voor inkopers en managers uit de zorg. Tevens heeft de gemeente
financieel ondersteund bij de totstandkoming van publieksdebatten in LUX en bij de realisatie van
de schooltuin. Een onderzoek naar de voedselverspilling in de stad Nijmegen is tevens een
resultaat van de samenwerking. Ook op initiatief van de gemeente Nijmegen zijn er gesprekken
geweest met de GGD. De resultaten daarvan staan vermeld in paragraaf 2.3.
Het vergroten van het gebruik van regionale producten in de eigen kantine bleek ook bij de
gemeente Nijmegen moeizaam vanwege lopende contracten met een cateraar. In actieweken zijn
wel regionale producten aangeboden. Dit knelpunt heeft er aan bijgedragen dat de gemeente
voortaan, indien (juridisch) mogelijk, afstandcriteria in haar tenders opneemt. Dat biedt nieuwe
kansen voor lokale aanbieders. Ook zijn Landwaard en de gemeente Nijmegen actief betrokken
geweest bij het opstellen van de discussienotitie stadslandbouw ”Nijmegen, een stad om op te
eten” en wordt er samengewerkt in andere initiatieven rond stadslandbouw.

Samenwerking met kennis- en onderzoeksinstellingen
Doelstelling van de samenwerking met kennisinstellingen en onderzoeksinstituten was onderzoek
naar de bijdrage van duurzame regionale producten en regionale verwerking aan de vermindering
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van de milieubelasting, (CO2 winst) en onderzoek naar voeding en gezondheid in relatie tot het
gebruik van regionale producten.
De samenwerking met partijen als Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut is als zeer positief
ervaren. Ondanks de financiële middelen bleek het maar beperkt mogelijk om onderzoek uit te
voeren. Desondanks heeft Wageningen UR een grote bijdrage geleverd in de kennisdeling en in
sturing van het project. Er is actief meegedacht met Landwaard over toekomstige oplossingen
over de invulling van een regionale voedselproductie- en consumptie.
Ook de samenwerking met opleidingen die stagiaires en afstudeerders hebben geleverd, zoals de
HAN, Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen UR, Maastricht Hotel Management School, HAS
en Helicon is positief geweest. Daardoor is nog vrij veel onderzoek uitgevoerd. De samenwerking
heeft ertoe geleid dat partijen elkaar over en weer makkelijker vinden. Tevens hebben partijen
aangegeven in nieuwe op te starten projecten graag weer met Stichting Landwaard te willen
samenwerken.

5.2

Communicatie en promotionele activiteiten

Binnen het project kunnen twee communicatiedoelstellingen onderscheiden worden. Enerzijds
communicatie die te maken heeft met het delen van kennis over en de meerwaarde van duurzame
regionale producten, herkomst en transparantie. De andere communicatiedoelstelling had
betrekking op Oregional om naamsbekendheid op te bouwen in de regio en specifiek bij
(potentiële) klanten. De veronderstelling was dat door bekendheid te bewerkstelligen over de
materie, veranderingen in inkoopgedrag worden bewerkstelligd.

Doelstelling: Kennisdeling
Onderstaand een opsomming van een aantal activiteiten die deels al elders in dit rapport worden
genoemd:


Organisatie van twee debatreeksen voor burgers/consumenten bij LUX in Nijmegen.



Zes keer een ‘tour de Boer’ voor zowel koks van horeca en zorginstellingen als bewoners van
zorginstellingen met als doel kennis te maken met de boer en het productieproces..



De media (krant, tijdschriften, radio en tv) hebben meer dan 40 keer gecommuniceerd over
regionaal voedsel en de initiatieven van Stichting Landwaard en Oregional en over speciale
themadagen, zoals ‘dag van de duurzaamheid’ en ‘Week van de Smaak’
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Via Social Media zoals Twitter en Facebook en via een 2 maandelijkse nieuwsbrief is
gecommuniceerd met volgers en geïnteresseerden over nieuwe activiteiten en resultaten.



Er zijn meerdere inleidingen, spreekbeurten en workshops verzorgd tijdens symposia,
evenementen en andere bijeenkomsten ten behoeve van geïnteresseerde organisaties,
marktpartijen, producenten en overheden.

Afbeelding 9 – Promotieposter debat over de
toekomst van duurzaam voedsel

Doelstelling: Vergroten naamsbekendheid Oregional
Binnen het thema ‘vergroten naamsbekendheid van Oregional’ zijn er communicatieactiviteiten
uitgevoerd specifiek gericht op de verschillende klantgroepen.

Zorginstellingen


Via placemats, menukaarten en informatieborden is naar patiënten en bewoners van
zorginstellingen gecommuniceerd over de herkomst van hun maaltijden.



Er zijn meer dan twintig keer stands ingericht om bewoners en personeel te informeren over
en te laten proeven van duurzame en regionale producten.



Er hebben bijeenkomsten en proeverijen plaatsgevonden voor koks van zorginstellingen.



Bij de start van het gebruik van regionale producten zijn bij een aantal zorginstellingen ludieke
activiteiten georganiseerd, die ook door de media zijn opgepakt.
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Horeca en bedrijfsleven


Binnen bedrijfskantines zijn acht keer stands ingericht om medewerkers voorlichting te geven
over duurzame en regionale producten en is informatie verstrekt via nieuwsbrieven en
digiborden.



Horecamedewerkers en restauranteigenaars hebben boeren bezocht om kennis te maken met
de herkomst van de producten.



Er is een aantal proeverijen en kookworkshops georganiseerd om horecakoks de kwaliteit van
de producten te laten ervaren en kennis uit te wisselen.



Klanten zijn geïnformeerd middels speciale menukaarten.



Er is gebruik gemaakt van een speciaal magazine van een horecagroep om informatie te
verstrekken omtrent het gebruik van duurzame en lokale producten.



Er is voorlichting gegeven en producten konden worden geproefd tijdens een jaarvergadering
van de Horeca Branche regio Nijmegen.



Via website, nieuwsbrieven en twitter zijn consumenten en geïnteresseerden geïnformeerd
over locaties die gebruik maken van regionale producten.

Onderwijs


Communicatie naar leerlingen/studenten met betrekking tot de herkomst van de producten en
meerwaarde van lokale producten heeft via menukaarten plaats gevonden.



Er zijn veelvuldig stands ingericht binnen scholen en er is voorlichting gegeven omtrent
gezonde en duurzame voeding.



Studenten zijn geïnformeerd over acties en assortiment via interne nieuwsbrieven en
informatieborden op hun school.

Consumenten


Communicatie en informatie voor consumenten/burgers heeft plaatsgevonden via de website
van Oregional, de media en via deelname aan evenementen en streekmarkten. Doel hiervan
was om consumenten in een vroeg stadium te betrekken bij hun keuzes in de aankoop van
duurzaam voedsel en hun de producten te laten ervaren.



Studenten hebben flyers uitgedeeld tijdens de pilot van het Verslokaal.



Er is een aantal proeverijen georganiseerd bij Oregional waar consumenten tegen vergoeding
aan konden deelnemen. Consumenten zijn via de pers, websites en nieuwsbrieven uitgenodigd
voor de debatreeksen.

Pagina 36

Duurzaam Inkopen van Regionale Producten

Conclusie
Conclusie van al deze communicatieactiviteiten is dat het “verhaal van de boer en zijn regionale
product” zich makkelijk leent voor veel aanspreekbare en door consumenten gewaardeerde
communicatie-uitingen. Bij zowel inkopers als klanten is geconstateerd dat er nog weinig kennis is
over de meerwaarde van regionale duurzame producten voor het milieu en de lokale economie.
De uitdagingen die in Nederland en wereldwijd bestaan als het gaat om de voedselproblematiek
en de gevolgen van ons huidig consumptiepatroon, zijn nog vrij onbekend. Hier liggen nog veel
uitdagingen om door organisaties als Oregional en Landwaard, maar ook door overheden en
NGO’s opgepakt te worden.

5.3

Opschaling en kennisverspreiding

Het doel van de eerste afzet van regionale producten was in de gemeente Nijmegen, gevolgd
door de stadsregio Arnhem-Nijmegen en tenslotte het gehele werkgebied van de
gebiedscoöperatie Oregional (de regio met een straal van 50 km rond Nijmegen).
In de praktijk is de voorgenomen aanpak zo uitgewerkt. Al vrij snel is er contact gezocht met de
gemeente Arnhem, gesteund door de gemeente Nijmegen. Stichting Landwaard heeft zich
aangemeld als partner in het project Arnhem Energie Stad. Dat deze samenwerking effectief is
gebleken blijkt uit het feit dat het jaarlijkse Streekgala (open dag bij boeren en tuinders op de
laatste zondag van juni) vanaf 2012 is uitgebreid naar de gemeente Arnhem. Ook heeft Landwaard
deelgenomen aan de begeleidingscommissie van het project “Regionaal voedsel in Arnhem”.

Kennisverspreiding
Belangrijke activiteit in het kader van kennisverspreiding is de mogelijkheid voor andere regio’s de
opgedane kennis toe te passen. Stichting Landwaard heeft altijd open gestaan voor vragen van
derden over hun aanpak en werkwijze, met name ook die van Oregional. Dit heeft plaatsgevonden
via seminars en workshops (zie communicatie), maar ook door het begeleiden van excursies in het
gebied, het meewerken aan interviews voor (overheids)onderzoeken en het ontvangen van gasten.
Ook is er actief samengewerkt met het Kennisnetwerk Platteland, waar een aantal workshops zijn
verzorgd door Stichting Landwaard.
Het project is officieel afgesloten op woensdag 4 juni 2014 in LUX Nijmegen met een seminar
voor regionale afzetorganisaties uit heel Nederland, retailers en cateraars en andere
geïnteresseerden in de regionale korte keten.
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6. NABESCHOUWING EN VERVOLG
6.1

Nabeschouwing

Uit de ervaringen van Oregional en ook uit de directe verkoop van boeren aan burgers in de regio
kan geconcludeerd worden dat het project “Duurzaam Inkopen van regionale producten”
economisch effect heeft gehad.
Er blijkt ruimte in de markt voor een alternatieve en integrale beweging als ‘local-for-local’ naast
de bestaande voedselsystemen. Een afzetorganisatie als Oregional bewijst dit. Alle
projectinspanningen hebben mede geleid tot de ontwikkeling van deze professionele regionale
handelsorganisatie van circa 25 boeren en tuinders, die een koploperspositie in Nederland
inneemt en haar klanten in zorg, onderwijs, bedrijfskantines en horeca zes dagen per week van
lokale producten voorziet.
Desondanks blijkt het duurzaam inkopen van regionale producten ook een complex, stroef en taai
traject. Eén voor de lange adem, met vallen en opstaan. Dat heeft het inzicht in de knelpunten die
zijn benoemd wel bewezen.

6.2

Vervolg

De resultaten uit dit project bieden vertrouwen om verder te werken aan het stimuleren van
duurzaam inkopen door het gebruik van regionale producten. Sowieso zet Oregional haar
activiteiten voort. De vervolgstap waar Landwaard aan werkt is de vorming van een
voedselcoöperatie (boerderijwinkel/supermarkt) in de stad waar consumenten direct regionale
producten kunnen kopen. Belangrijk hierbij is het verbinden van de consument met de producent.
Beide kunnen lid worden van de coöperatie.
Daarnaast gaat Landwaard door met het realiseren van een leefbaar platteland. Deelnemers aan
de expertmeeting Duurzaam Inkopen hebben Landwaard gesterkt in haar visie ‘Mission Zero: naar
een klimaatneutraal voedselsysteem’. Stichting Landwaard werkt als trekker aan deze grote ambitie
voor de regio Arnhem-Nijmegen. De uitwerking vindt deels al plaats via de grensoverschrijdende
projecten ‘Duurzaam Gezond: verduurzamen van de maaltijdvoorziening in zorginstellingen’ en
‘Duurzame Regionale Kringlopen: realiseren van businessplannen met als focus duurzame
regionale voedselkringlopen door grensoverschrijdende regionale consortia’.

Pagina 38

Duurzaam Inkopen van Regionale Producten

LITERATUURLIJST
Baars, W. e. (2012). Economic impact of animal desease outbreaks in the Netherlands.
Wageningen: ACT-WUR.
Bakkes, N., Bruls, S., Kaufmann, F., Mourik, E. v., & Vissers, L. (2013). Local food in de zorg.
Maastricht: Maastricht Hotel Management School.
Boers, I., Vijver, v. d., & Huber, M. (2013). Evaluatie van een voedingsconcept in een
woonzorgcentrum voor ouderen. Louis Bolk Instituut.
Chim, C. Y., & Lintzen, M. (2013). Verslokaal. Nijmegen: HAN.
Christiansen, I. e. (2012). The ecological sustainability of regional produced agricultural food.
Wageningen: ACT-WUR.
Hermens, R. (2013). Duurzame streekproducten in de zorg. Oosterhout (Gld): Stichting Landwaard.
Marinussen, M. et al. (2012). De milieudruk van ons eten, een analyse op basis van de
voedselconsumptiepeiling 2007-2010. Gouda: Blonk Milieuadvies.
Martens, L. (2013). Lokale voedselproductie als inkoopcriterium bij overheidsopdrachten. Nijmegen:
Radboud Universiteit.
Oosterman, J. (2007). Manifest Veelzijdig Platteland.
Raijmakers, L., & Lith, v. L. (2013). De regiolunch. Nijmegen: HAN, Voeding en Diëtetiek.
Steel, C. (2012). Foodtopia, Towards a Regional Food Vision: Municipality of Groningen.
Stegehuis, A. e. (2012). Potential consequences of transforming Dutch agriculture into nature.
Wageningen: ACT-WUR.
Stichting Landwaard. (2009). Grenzeloos Vermarkten.
Stichting Landwaard. (2014). Kwaliteitssysteem Duurzame Regionale Producten. Oosterhout (Gld).

Pagina 39

Duurzaam Inkopen van Regionale Producten

Sukkel, W., Dijk, S. v., & Wijk, v. K. (2014). Duurzaamheid van een regionale voedselketen.
Wageningen: WUR.
Velden, R. v. (2012). Regionaal en duurzaam, dat is wat telt. Nijmegen: HAN.
Wiskerke, J. (2007). Robuuste regio's: dynamiek, samenhang en diversiteit in het metropolitane
landschap.

Pagina 40

Duurzaam Inkopen van Regionale Producten

BIJLAGE 1
PROJECTUITVOERDERS & BEGELEIDINGSCOMMISSIE
Projectuitvoerders
Projectleider

Mw. Annette Weeda

Projectmedewerkers

Dhr. Huub Hubregtse
Mw. Linette Mak
Mw. Hanneke Sanderse
Mw. Moniek van Daal
Dhr. Tomek de Ponti
Mw. Engelie Beenen

Financieel medewerker

Mw. Chanine Geurtsen

Eindverantwoordelijke

Dhr. Gerard Titulaer, vz. Stichting Landwaard en Oregional

Begeleidingscommissie
Gemeente Nijmegen

Dhr. Rein Boersma

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Dhr. Peter van den Munckhof

Ministerie van Economische zaken

Mw. Rosanne Metaal

Sint Maartenskliniek

Dhr. Jelle Ferwerda

Stichting Landwaard

Dhr. Gerard Titulaer, voorzitter

Stichting Landwaard

Mw. Annette Weeda, secretaris

VROM (later ministerie van I en M)

Dhr. Willem Bruring en dhr. Arjen Kapteijns

(opeenvolgend)

Dhr. Jaap Stokking
Mw. Eva Thompson

Wageningen UR

Dhr. Andries Visser (PPO)
Dhr. Herman Peppelenbos (FBR)
Dhr. Jan-Willem van der Schans (LEI)

Pagina 41

