
Korte ketens in het Westerkwartier
14 oktober 2021  | 10.30 –11.30

Welkom!
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Welkom!
• Microfoon op mute
• Camera aan
• Gebruik oortjes / headset

Maarten Groeneveld, Gebiedscoöperatie Westerkwartier
Arjan Schoemaker, Buro Biest
Suzan Klein Gebbink, Werkplaats Vitaal Platteland



Programma deelsessie
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Toelichting Korte Ketens binnen Westerkwartier natuurinclusief
- Maarten Groeneveld, Gebiedscoöperatie Westerkwartier
- Arjan Schoemaker

Hoe pakken andere gebieden korte ketens en verbinding met natuurinclusieve landbouw aan?
- Gerard Titulaer, Coöperatie Oregional
- Andere gebieden?

Vragen
- Verbinding korte ketens met natuurinclusieve landbouw
- Hoe aanpakken? Gebiedsgericht of aan de markt? 

Meegevers & reflecties 

Afsluiting, terug naar plenair voor napraat



Natuurinclusieve Korte 
Ketens in het Westerkwartier





Kennismaken met: Het Westerkwartier

• Aantal inwoners: 63.660
• 36.887 hectare 
• Landbouw: melkveehouderij dominant
• 80% agrarisch gebied is grasland
(Gemiddeld in NL is 50%)
• Driekwart koeien in de wei
• In 2000: 1000 landbouwbedrijven
• In 2021: ?



600



Korte ketens en samenwerkingen

Doelen:
• Korte keten verdienmodellen en samenwerkingsvormen in beeld à Concrete 

uitwerking in één of meerdere korte keten(s)/samenwerkingen à Dashboard 

• Betere en/of nieuwe samenwerking tussen het Waterschap, Provincie, Gemeente 
en de landbouwsector 



Wat is er al gedaan?

• Omgevingsanalyse
• Factoren in kaart die direct invloed hebben op het 

boerenerf. 

• Netwerkanalyse
• NIL initiatieven en int. samenwerkingen 
• Betrokken partijen, doel, SWOT, financiering, etc.



Eerste uitkomsten (l)
Initiatief Categorie
Pijpkaneel Landgebruik, samenwerking
Duurzame melkveehouderij Drenthe Samenwerking
Wijland Landgebruik, samenwerking
Brabants bodem Markt Retail en Cons. Landgebruik, korte keten, samenwerking
Duinboeren Korte keten, samenwerking
Natuurvleescoöperatie Korte keten, samenwerking
Suzie’s Farm Korte keten

• Lokaal begon als huisverkoop, steeds meer (gebiedsgerichte) samenwerkingen
• Verdiepen of verbreden
• Voor aantal zaken in korte ketens mist de boer kennis



Eerste uitkomsten (ll)

• Grondlasten erg hoog
• Nieuwe manieren van pachten/kopen/beheer gronden
• Coöperaties, burgers, beleggers, etc.

• O.a. Groenblauwe diensten integreren in verdienmodel 



Vervolgstappen

• Korte Keten
• Concrete uitwerking in een of meerdere korte keten(s)

• Landgebruik en grondhonger 
• Verkenning voor Grondcoöperatie/initiatief (LTO, Provincie, gemeente)

• Dashboard korte keten en samenwerkingsmogelijkheden



Wat wil het Westerkwartier? 

Landbouw enquête gemeente Westerkwartier



Wat is de toegevoegde waarde agrarische 
sector in het Westerkwartier?

• Werkplezier en goed inkomen boeren (97%)
• Bijdragen verbinding boer-burger (93%)
• Bijdragen aan brede maatschappelijke opgaven, o.a. biodiversiteit (73%)
• Bijdragen aan innovatieve richting duurzame / NIL bedrijfsvoering (70%)

• Opmerkingen overige antwoorden:
• Niet alleen behoud maar ook herstel agrarisch landschap
• Groene en blauwe diensten in het verdienmodel
• Zorgdragen voor goede bodembiodiversiteit



Belangrijkste knelpunten agrarische 
sector?

• Te weinig mensen willen reële prijs betalen (90%)
• Macht supermarkt in bepalen prijs (80%)
• Ontbreken verdienmodel met groen-blauwe diensten (80%)
• Te weinig promotie lokaal voedsel op binnenlandse markt (67%)



Welke kansen bieden knelpunten 
het hoofd?

• Meer verbinding boer-burger/detailhandel/horeca, regionaal en 
landelijk (84%)
• Meer verbinding boer-burger/detailhandel/horeca, lokaal (83%)
• Mogelijkheden om producten lokaal af te zetten (68%)

Opmerkingen overige antwoorden :
• Boeren een uurloon geven voor diensten m.b.t. biodiversiteit, 

landschap, etc.



Hoe kan de gemeente zorgen dat 
inwoners meer kopen bij lokale boeren?

• Gemeente als verbinder (69%)
• Gemeente moet meer mogelijkheden bieden voor verwerking en/of 

thuisverkoop (60%)
• Communicatie en voorlichting (45%)



Gemeentelijk speerpunt de productie 
en consumptie van lokale producten bevorderen

• 2% niet interessant
• 21% neutraal
• 43% interessant 
• 34% heel interessant



Vragen:

• Hoe leggen we de verbinding tussen korte voedselketens en 
natuurinclusieve landbouw? 

• Is een gebiedsgerichte aanpak een juiste methode of meer aan de 
markt/het individu overlaten?



Bedankt!

Contactgegevens:
Maarten Groeneveld

06-13717017
m.groeneveld@gcwk.nl



Gebiedscoöperatie Oregional
Verduurzaming Voedselketen



• Coöperatie opgericht door boeren en tuinders in 2010 (ca 20 leden en 20 
leveranciers

• Afzet via Korte keten: rechtstreeks van boer/tuinder aan afnemers 
(versterking  positie boeren/tuinders in keten)

• Afnemers: o.a. zorginstellingen, restaurants/horeca, bedrijven, cateraars 
(B2B) en sinds april 2021 pilot B2C

• Bedrijfsactiviteiten in Oregional BV (Oregional en 
ondernemers aandeelhouders). Omzet 2019 ca 2 miljoen.

• Doelstelling 2025: klimaatneutraal voedsel via korte circulaire voedselketen
• “Oregional brengt de regio op je bord”

Eten dat mensen met elkaar verbindt, met de natuur, de 
seizoenen en de eigen regio

Gebiedscoöperatie Oregional



Eet lokaal. Koop lokaal. Eten wat je dichtbij kan vinden. Het klinkt zo logisch. Waarom zijn we dan in een 
voedselsysteem terecht gekomen dat ingewikkeld en lang is? Ons huidig systeem van consumeren is niet duurzaam, 
maar eindig. Wij laten zien dat het anders kan dan het uitputten van de aarde. We pleiten voor een houdbare wereld 
waar lokale voedselketens de standaard zijn. Een regionale voedselketen in de omgeving van Nijmegen en Arnhem 
maakt tastbaar hoe belangrijk goede voeding is. Duurzaam, goed voor ons welzijn en onze leefomgeving.  Als je de 
streek en het seizoen proeft heb een besef van plaats en tijd. We vinden het niet alleen belangrijk wát er op je bord 
ligt,  maar ook waar het vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. Eten met een ‘gezicht’. Voor een echt eerlijke 
prijs. Zo laten we mensen duurzamer en bewuster eten. En bouwen we een relatie en  creëren we intimiteit  tussen 
boer en burger. 

Lokaal, het nieuwe normaal

Visie en missie Oregional



Doelen Oregional: 
• Duurzaam en gezond eten (uit je eigen regio)
• In 2025 klimaatneutraal voedsel en eten van het seizoen

(80 % uit eigen regio en 20% van daarbuiten)
• Eten van boeren en tuinders uit je eigen streek (regio     Arnhem/Nijmegen met   

straal van max 50 km).
• Vergroten marktaandeel regionale producten en betere   (eerlijke) prijzen 

(continuïteit duurzame bedrijfsvoering)
• Samenwerking met betrokken burgers/consumenten, die     bijdrage leveren 

aan voedseltransitie (o.a. boer/burger coöperaties)

Klimaatneutraal uit eigen regio



Circulaire voedselketen en 
kringlooplandbouw



• Gebiedsgerichte, integrale aanpak
• Gehele keten, zowel de producenten- als de consumentenkant
• Producentenkant: 

– Verduurzaming agrarische bedrijfsvoering en regionale voedselketen (o.a. natuurinclusief)
– Vermarkting/afzet hoogwaardige, regionale producten in combinatie met ecologische en 

maatschappelijke waarde(n), zowel voor private als publieke markt
• Consumentenkant:
– Verbinden producenten met consument, Stad en Land
– Gebiedscoöperatie Oregional door ontwikkelen tot boerencoöperatie 2.0
– Onderzoek Voedselpark (voedselbeleving) 

Klimaatneutraal uit eigen regio



Vragen
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- Eerste reacties 

- Hoe leggen we de verbinding tussen korte voedselketens en natuurinclusieve landbouw? 

- Is een gebiedsgerichte aanpak een juiste methode of meer aan de markt/het individu overlaten? 
- Wie is aan zet? 
- Samenwerking vs concurrentie 
- Hoe tot concrete stappen komen?



Inzichten uit de workshop (1/3)
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Hoe opstarten / aanpakken?
- Klein beginnen en opereer vanuit ondernemers (niet van bovenaf)
- Bestaande initiatieven en ondernemers bundelen en ondersteunen: 

- Wat zijn hun plannen en ambities? Wat hebben zij nodig?
- Hoe kunnen ze eventueel samen optrekken en hun afzet verbreden en uitbouwen? 
- Wat hebben ze nodig van bijvoorbeeld overheden?
- Met hen onderzoeken hoe natuur-inclusiviteit kan worden toegevoegd
- Samen (nieuwe) markten aanboren en elkaars bestaande markten accepteren

- Opbouwen van een organisatie + afzet + bestelsysteem + logistiek etc. kost érg veel tijd en geld, zo is de ervaring. Daarom slim
om tijd en geld te bundelen en juist bestaande energie en structuren uit te bouwen ipv nieuw op te zetten. 

- Toewerken naar breed productaanbod (en dus ook omschakeling / productontwikkeling / verbreding stimuleren)
- Samen optrekken helpt om in de regio de bewustwording / herkenbaarheid / marketing te vergroten, maar belangrijk om 

tegelijkertijd wél de betrokkenheid en herkenbaarheid van individuele ondernemers te behouden.



Inzichten uit de workshop (2/3)
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Hoe naar natuur-inclusief?
- Betaalt zich volgens deelnemers vooral terug via een goede en eerlijke prijs. Dus via de markt. 
- Klanten moeten gaan zien dat een hogere prijs nodig is. Dat lukt met lange adem, opbouwen van lange termijn relaties en 

vertrouwen. Voorbeeld: samenwerking Radboud Universiteit en coöperatie Oregional: resultaat van hele lange periode met 
kleine stappen, kleine pilots, kleine leveringen, groeien in producten. Nu: brede meerjarige aanbesteding.

- Basis is dat producenten een goed verhaal hebben. Hun bedrijfsvoering, werkwijze, (stappen naar) natuurinclusief werken, 
samenwerking in de keten, hun kringloop, hun ambitie/passie/overtuiging: het geheel moet kloppen of in de juiste richting 
bewegen.

- Kwaliteit is cruciaal: goede producten, duurzame keten en continue hoge kwaliteit. 
- Wat kunnen ondernemers verder al doen? Breed denken en vast beginnen waar het kan: randen inplanten, kiezen voor 

notenbomen, inzetten op duurzame energie, etc.
- Coördinatoren / trekkers / intermediairs: blijf denken vanuit de continuïteit van een boerenbedrijf. Het moet rendabel zijn. 
- Dat betekent ook: niet te lang praten, klein beginnen, langzaam markt en afzet laten groeien, pas later ruimte voor ‘nieuwe 

dingen’ zoals natuur.



Inzichten uit de workshop (3/3)
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Overige tips
- Organiseren van een Masterclass Korte Ketens voor producenten. Deze wordt gegeven door Jan Willem van der Schans en WUR. 

Helpt producenten business cases te maken vanuit de klant. Kan ook helpen tot productontwikkeling, samenwerking, etc.
- Verwerking draagt bij aan verdienmodel: er is markt voor gesneden, gewassen, geportioneerde groenten, diverse zuivel, etc. 

Kleinschalige product-verwerking draagt bij aan breder aanbod én inkomsten voor lokale spelers.
- Keuze maken voor B2B markt of consumenten. Markten werken verschillend. Starten met één, daarna andere erbij nemen.
- B2B: 

- behoeften: ontzorgen, leveranciers en producten bundelen, product en planning moet altijd kloppen en aan eisen voldoen
- stap voor stap groeien, eerst met kleine pilots of productgroepen
- via sociale netwerken potentiële klanten zoeken en relaties opbouwen: bijv mensen in bestuur of raad van grote instelling. 
- bepalen wat klant wil en daar stap voor stap op inspelen 
- ziekenhuizen interessant: zijn vaak al bezig met beleid, gezondheid, dus zijn wellicht pilot-mogelijkheden. 

- Consumentenmarkt: 
- niet primair inzetten op buitengebied van Groningen; dat is dunbevolkt en daar zijn al ondernemers actief. 
- samenwerking is pas interessant en biedt (ook voor reeds actieve ondernemers) meerwaarde als een ‘nieuwe’ markt kan 

worden aangeboord: Universiteitsstad Groningen. Bijvoorbeeld via boerderijwinkel in de stad, afhaalpunten voor pakketten, 
etc.

- Eigenaarschap bij boeren laten, maar hen ontzorgen en krachten bundelen.



Bedankt voor het gesprek!
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