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Windstreekstal
Duurzaam voor mens en dier

Wat heb je nodig om een kuiken op een duurzame manier groot te laten worden? Pluimvee-

houder Robert Nijkamp ging voor het ontwerp van zijn windstreekstal terug naar de basis. Het 

resultaat is een duurzame stal die volledig is ingericht op het comfort van haar inwoners. En 

daar blijft het niet bij. Op dit moment onderzoekt Robert hoe hij meer kan doen met de gege-

vens die zijn stal oplevert. “Ik wil de consument laten zien wat er met hun stukje kippenvlees 

gebeurd is.” 

De huidige kippenstallen zijn gebaseerd op zo’n 40 jaar aan 

aanpassingen en verbeteringen. Bij het ontwikkelen van de 

windstreekstal is dit helemaal losgelaten. Robert: “We zijn 

weer van nul af aan begonnen. En daarbij hebben we dieren-

welzijn en duurzaamheid boven winst gesteld.” Het resultaat 

is een kippenstal met minder uitstoot, minimaal energie-

verbruik en maximaal dierenwelzijn. En dat kan net uit. “Op 

dit moment maken we een beetje winst, omdat we energie 

besparen. Maar de marges zijn in de pluimveehouderij zo 

klein, dat als ik 10% minder omzet heb, het eigenlijk al niet 

meer uit kan.” De windstreekstal is mede mogelijk gemaakt 

door provincie Overijssel, met de Proof of conceptregeling. 

Een regeling voor ondernemers met een innovatieve 

businesscase op het gebied van agro en food.  

Transparant
In de innovatieve stal wordt veel informatie ver-

zameld. Over de kuikens, de hoeveelheid voer en 

medicatie die zij krijgen. “Ik vind dat er te weinig met 

deze gegevens gebeurt. We gebruiken het zelf, om 

te kijken hoe onze kuikens het doen. Maar ik wil er 

meer uit halen. Ik wil onze gegevens koppelen aan de 

gegevens van bijvoorbeeld de dierenarts, de slachterij 

of de boerderij waar onze kuikens uitgebroed worden. 

Zo hebben niet alleen wij, de keten, een goed beeld, 

maar kun je ook de consument laten zien wat er met 

hun kippenvlees is gebeurd. Transparant, van het ei 

tot de filet.” 

Internationale uitwisseling
In 2018 won Robert, met steun van provincie Overijs-

sel, een Nuffield Scholarship. Hiermee onderzoekt hij 

hoe je de gegevens van verschillende ketenpartners in 

“Wereldwijde 
kennisuitwisseling. 

Mooi toch?”

de pluimveesector koppelt. Onderdeel van deze scholar-

ship is een studieperiode in het buitenland. Zo bekeek 

hij in de Verenigde Staten hoe de uitwisseling van data 

gebeurde bij volledig geïntegreerde pluimvee vleeske-

tens. Er staat nog een studiereis op de planning. “Dankzij 

mijn Nuffieldnetwerk kan ik bij nog een aantal bedrijven 

terecht om meer te weten te komen over de koppeling 

van data. Dat is al pure winst: Ik heb een enorm netwerk 

erbij gekregen. Het programma bestaat al 60 jaar, 1800 

boeren uit de hele wereld zijn eraan verbonden. Dit bete-

kent dat je wereldwijd kennis en ervaring kan uitwisselen. 

Mooi toch?”

Koffie, katoen en kamelen 
Het scholarship opent deuren die anders gesloten blijven. 

Zo ging Robert met een aantal collega-boeren uit alle 

windstreken 6 weken lang op wereldreis. Samen 

bezochten zij onder andere een koffieplantage en 

katoenweverij in India, een kamelenfokkerij in Dubai, een 

wijnplantage en bizonfarm in Frankrijk en een pluimvee-

bedrijf in de Verenigde Staten. 
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Feiten en cijfers: 
• Een windstreekstal is 95 meter lang, 22 meter breed en 11 meter hoog. 

• De open voorkant geeft een prettig buitengevoel voor de kuikens. 

• Er zijn zitstokken en er is voldoende ruimte om te scharrelen. 

• Een bijzonder onderdeel van de stal is de moederklok. Die biedt de  

kuikens de eerste weken beschutting en warmte. 

• Er is ruimte voor 25.000 scharrelkippen (10 per m2) of 50.000 gangbare  

kippen (20 per m2). 

• Een winkstreekstal zorgt voor 80% minder fijnstof in de lucht  

(dan een ‘gewone’ stal). 

• De ammoniakuitstoot vermindert met meer dan 60%. 

• De naam is toepasselijk: de stal kan in alle windstreken ter wereld  

neergezet worden.

“Die bedrijfsbezoeken hebben mijn blik enorm ver-

breed. En wat ik vooral geleerd heb: wees trots op 

wat je doet en blijf bij jezelf. Ik heb gezien dat er altijd 

wel een plek op de wereld is waar iets goedkoper 

geproduceerd kan worden dan bij jou. Dus het is heel 

belangrijk om de binding te houden met de mensen 

waar je het voor doet. Maak dat wat je doet uniek. Een 

van mijn medereisgenoten uit Australië kon zijn hoofd 

net boven water houden met de teelt van tomaten. 

Die heeft besloten dat hij van deze tomaten pastasaus 

gaat maken, om zo waarde toe te voegen aan zijn 

product.”

En dat is precies wat Robert zelf ook gaat doen. “Sinds 

kort bieden wij windstreekkip aan. Geweckte kip, een 

beetje als chicken-tonight, maar dan zonder toevoe-

gingen. In vier smaken, uiteraard uit alle windstreken!” 

Meer informatie 
www.nijkampraalte.nl 

www.windstreekkip.nl

De windstreekstal in Raalte

Nuffield 
Scholarship

Wereldwijd worden er jaarlijks zo’n 70 

Nuffield Scholarships uitgereikt, waar-

van een aantal in Nederland. Nuffield 

NL geeft met de scholarships vooruit-

strevende agrariërs de kans zich verder 

te ontwikkelen. Met de beurs kunnen 

agrariërs hun kennis vergroten, door 

te leren en studeren in landen die het 

beste bij het gekozen studieonderwerp 

passen. Eenmaal terug in Nederland 

wordt er van de scholars verwacht dat 

ze actief hun kennis verspreiden onder 

agrarisch ondernemers en een bredere 

doelgroep. Meer informatie: 

www.nuffield.nl.
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Keten om tafel
Onze boeren en tuinders bepalen niet wat er in de su-

permarkt te koop is, wat het doet voor je gezondheid, 

het klimaat en de omgeving. Zij zijn onderdeel van 

een systeem dat we met zijn allen gecreëerd hebben 

en in stand houden. Een systeem waarin eten een 

bulkproduct is. De marges op bulkproducten zijn laag 

en dwingen producenten tot schaalvergroting. Minder 

produceren is voor veel boeren geen optie. Het hele 

bedrijf, inclusief de financiering, is gebaseerd op een 

hoge productie. Boeren zitten vast in een systeem 

waarin ze afhankelijk zijn van supermarkten, groot-

handels, verwerkende bedrijven, banken, de overheid 

én consumenten. Samen vormen ze onze keten van 

eten. Willen we daadwerkelijk iets veranderen dan 

moeten alle ketenpartners en het Rijk samen om tafel. 

De landbouwvisie is een goed begin. Maar het is niet 

genoeg als die visie uitmondt in een opdracht aan de 

landbouw alleen.

Het kan wél
Voor een systeemverandering zijn alle ketenpartners 

nodig. In Overijssel werken we daar al aan. Daar zijn 

we met alle partners om tafel gaan zitten om met 

elkaar te kijken hoe onze voedselproductie duurzamer 

kan. Het resultaat is bijvoorbeeld een streekproduc-

tenlijn die bij alle Aldi filialen in onze provincie te 

krijgen is. Maar ook de samenwerking tussen voerle-

veranciers, boeren, slachter en slagers in de wroetvar-

kenketen is een voorbeeld. Of het natuurboerenijs van 

melk van Oud Hollandse rassen dat bij het Rijksmu-

seum te koop is. Eerlijk eten, gemaakt, verwerkt en 

geconsumeerd in de streek. Het kan. 

Boven de partijen
Het kan in de regio, maar het moet ook kunnen 

groeien. En daarvoor is de landelijke overheid aan zet. 

Ik roep minister Schouten op om alle partijen die be-

trokken zijn bij onze voedselproductie aan tafel uit te 

nodigen. Een brede maatschappelijke vertegenwoor-

diging, net zoals bij de Klimaattafels waar ook ik zelf 

aan deel neem. Het ministerie kan dit initiëren, omdat 

zij boven de partijen staat, geen commercieel belang 

heeft en de instrumenten heeft om de beweging te 

veroorzaken. Als alle schakels in de keten uit hun 

bubbel stappen kunnen we samen werken aan de om-

slag. Boeren, groothandels, de verwerkende industrie, 

supermarkten, overheden én consumenten. 

En onze internationale 
koploperpositie?
Nederland is koploper in een zuinige, zorgvuldige en 

efficiënte voedselproductie. We produceren voor de 

wereld maar daarbij lijken we onszelf te vergeten. 

Kookprogramma’s zijn mateloos populair, maar we 

hebben het te weinig over de kwaliteit van ingrediën-

ten, over de makers en over het effect van productie 

op de omgeving. Laten we daar eens mee beginnen. 

Laten we beginnen om die 30% van de voedselproduc-

tie die we in Nederland zelf consumeren aan ons te 

binden. Laten we ervoor zorgen dat duurzaam produ-

ceren voor de eigen markt voor de hele keten een seri-

eus verdienmodel wordt. Als we onze koploperpositie 

willen behouden moet ons innovatiebeleid zich richten 

op het beantwoorden van internationale maatschap-

pelijke vraagstukken. Vroeger was voedselzekerheid 

het grote maatschappelijke vraagstuk. Klimaatveran-

dering is het vraagstuk van nu. Ons voedselsysteem 

- van boer tot consument - heeft een doorslaggevende 

rol in het behalen van de klimaatopgave. Door lekker 

en gezond te eten, met minder dierlijke eiwitten en 

efficiënter gebruik van onze grondstoffen, kunnen we 

die omslag teweegbrengen. Dat is interessant voor de 

hele wereld. Als we onze totale voedselketen op een 

duurzame manier inrichten en ons niet beperken tot 

een landbouwvisie, zijn we ook in de toekomst een 

internationale koploper. Alle partijen van boer tot 

consument én overheid moeten aan de slag in proef-

keuken Nederland.

Hester Maij

Gedeputeerde Agro & Food Overijssel

Iedereen wil gezond en lekker eten, nu en in de toekomst. Maar hoe zorgen we 

dat dat kan? Kringlooplandbouw - landbouw zonder afval en verlies van grond-

stoffen - is volgens minister Schouten van LNV het antwoord. Kringloopland-

bouw als de oplossing voor vraagstukken als uitputting van de bodem, verlies 

aan biodiversiteit, klimaatverandering, de kloof tussen boer en burger en een 

slecht verdienmodel voor de boeren. LNV zet daarmee een eerste stap in de 

goede richting, maar we moeten veel verder gaan dan alleen landbouw. De 

landbouw alleen kan er niet voor zorgen dat we nu en in de toekomst gezond 

en lekker kunnen eten, klimaatdoelstellingen halen en milieu- en dierenwelzijn 

vraagstukken oplossen. Ik pleit voor een algemene visie op ons voedsel- 

systeem waar kringlooplandbouw een onderdeel van is. En daarvoor moeten 

alle partijen, van boer tot consument, aan de slag in de proefkeuken  

Nederland. Ik roep het kabinet op om daar het voortouw in te nemen.

Nu en later 

Gezond 
en lekker 
eten 

Opinie
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Ondernemers in 
de etalage
De agro en food sector is belangrijk voor Overijsel. De sector is goed voor 15% van 

de werkgelegenheid in de provincie en voor 70% van ons grondgebruik. Eén op de 

3 vrachtwagens rijdt voor deze sector. En dat is logisch, wat iedereen moet eten. 

Omdat we dat eten graag duurzaam willen produce-

ren, organiseerde de provincie Overijssel de afgelo-

pen jaren een aantal innovatielabs. Om kennis uit 

te wisselen met ondernemers, kennisinstellingen en 

overheden. En om elkaar te inspireren. Dit kreeg in 

2018 een vervolg, tijdens de Keten van Eten-tour. We 

gingen met Overijsselse ondernemers op bezoek bij 

een aantal innovatieve inspirerende Overijsselse on-

dernemers. Kijk voor meer informatie over deze tour 

op  www.ketenvanetenoverijssel.nl.

#1 – april 2018 

Innovatielab: Groene eiwitten

Bobeldijk Food Group BV
Van ambachtelijke slager naar een assortiment vega- 

producten. Daar draaien ze bij Bobeldijk Food Group 

de hand niet voor om. Innovatief zijn ze, zo werken 

ze samen met Duplaco (zie pagina 12) en een aantal 

andere partijen om nog meer met groene eiwitten te 

doen. De ambitie: op termijn 100% plantaardig produ-

ceren. Best knap, voor een slager toch? 

Overijsselse Keten van Eten-tour 

Deventer

Bruinehaar

Balkbrug

#2 – juni 2018 

Innovatielab: Natuurlijk ondernemen

Natuurboer Jan Broenink
Hoe boer je zo dicht mogelijk bij de natuur? Daar weet 

natuurboer Jan Broenink alles van. Hij boert biologisch 

en zijn Blaarkop runderen grazen in natuurgebied van 

Staatsbosbeheer. Zij produceren niet alleen melk en 

vlees, maar dragen ook hun steentje bij aan natuurbe-

houd. Van de melk maakt Jan Broenink kaas. Bijzon-

dere rauwmelkse Natuurboerenkaas, te vinden in alle 

Jumbo-supermarkten in Gelderland en Overijssel. 

#3 – september 2018 

Innovatielab: Duurzame voedselbodem

Huetink Lelies
Voor leliekweker Sjaak Huetink is vruchtbare grond 

van levensbelang. Sjaak: “Het is topsport om met mini-

male beschermingsmiddelen en meststoffen optimaal 

te telen.” Een aantal jaar geleden investeerde hij daar-

om in technische middelen om data te verzamelen 

over zijn percelen. Zodat hij de juiste bemesting kan 

toepassen op het juiste plekje. Sjaak is ervan overtuigd 

dat het verzamelen en delen van data de sleutel is tot 

een gezonde bodem. 

#4 – oktober 2018 

Innovatielab: De boer als buur

De Melktapperij
Hoe dicht je de kloof tussen consument en boer? 

Door je verhaal te vertellen. Keer op keer. Dat is het 

motto van boerin Heleen Lansink. Zij heeft een melk-

tapperij, waar zij met mensen in gesprek gaat over het 

boerenleven. Wat doen boeren en voor  

welke uitdagingen staan zij? Dit levert niet alleen 

begrip op van de consument, maar ook inspiratie 

voor het eigen bedrijf. Een win-win situatie dus. 
 

#5 - november 2018 

Innovatielab: De stal van de 

toekomst & gezond produceren

Melkveebedrijf Crumelhaeve
“Wat we vaak doen, is dieren behandelen als ze ziek 

zijn”, vertelt Herman Kleinjan. “En eigenlijk ben je dan 

al te laat. Je wilt voorkomen dat ze ziek worden.” Bij 

melkveebedrijf Crumelhaeve onderzoeken ze daarom 

of de conditie van een koe met sensoren gemonitord 

kan worden. Ook dragen de koeien een stappenteller, 

zodat Herman precies ziet of ze voldoende bewegen. 

Het doel: minder medicijngebruik en het voorkomen 

van ziekten. 

Enschede

Daarle
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Iedereen aan 
de algen
De oplossing voor het wereldvoed-

selprobleem komt misschien wel uit 

Overijssel. Want hier worden algen 

gekweekt en verwerkt in smakelijke 

gerechten. En dat is niet alleen ontzet-

tend gezond, maar ook nog eens heel 

milieuvriendelijk. Als algenboer Marcel 

Oogink van Duplaco uit Hengelo en 

Remko Vogelenzang, specialist in vege-

tarische en veganistische producten, de 

handen ineenslaan, is dat een recept 

voor succes.

De opkomst van groene eiwitten

Marcel Oogink (links) en Remko Vogelenzang sloegen de handen ineen.
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Marcel en Remko komen elkaar voor het eerst tegen 

bij Het Planeet, het platform voor duurzame eiwitten. 

Een logische plek om elkaar te ontmoeten, want zowel 

Marcel als Remko zijn vanuit hun eigen bedrijf, dage-

lijks bezig met groene eiwitten en innovatie.

Met recht een superfood
Marcel Oogink, eigenaar van Duplaco zit sinds enkele 

jaren in de algen. Hij begon met het importeren van 

algen uit Azië, maar nu kweekt hij ze zelf. De algen 

groeien op basis van suiker en stikstof, zonder zonlicht 

in een volstrekt gecontroleerde en steriele omgeving. 

Er is geen landbouwgrond voor nodig.

Marcel: “We staan nog maar aan het begin. Er zijn on-

geveer 800.000 soorten algen en daarvan zijn er nu 2 

officieel goedgekeurd voor menselijke consumptie, de 

spirulina en de chlorella. Daar komen ongetwijfeld de 

komende jaren nog heel veel soorten bij, want de alg 

is met recht een superfood. Rijk aan eiwit, vitamines, 

mineralen, antioxidanten onverzadigde vetzuren en 

voedingsvezels. Als voedingssupplement is de alg al 

wel bekend onder een bepaalde doelgroep. Wij zetten 

ons in om het daarnaast ook in voedingsmiddelen te 

verwerken, want daar lenen onze algen zich perfect 

voor.”  

Van vlees naar plantaardig
Remko Vogelenzang is directeur-eigenaar van Bobel-

dijk. Van oudsher een vleesbedrijf, maar sinds enkele 

jaren zeer succesvol als producent van vegetarische 

en veganistische producten. Remko: “Op dit moment 

bestaat Bobeldijk nog uit 2 ondernemingen. Het 

vleesbedrijf en Vegafit, waar we onze veganistische 

producten bereiden. Vegafit groeit ontzettend snel, 

met 40% per jaar. Maar groei kost ook geld. Elke euro 

die we verdienen wordt nu geïnvesteerd in ruimte, 

machines, capaciteit en logistiek. Zodra Vegafit op 

eigen benen kan staan, wil ik stoppen met het vlees en 

100% plantaardig produceren. Want als we de wereld 

willen blijven voeden, is het noodzakelijk om andere 

bronnen van eiwit te ontdekken.”

Proeftuin voor producten
Bobeldijk stimuleert innovatie op het gebied van groe-

ne eiwitten door letterlijk de deuren van de fabriek 

open te zetten voor start-ups. Remko: “Wij stellen onze 

fabriek beschikbaar voor producenten om nieuwe 

producten uit te proberen. Daar hebben wij de tech-

nische mogelijkheden voor. Zie het als een proeftuin, 

een testfaciliteit. Bij ons krijg je de mogelijkheid om 

je ideeën in een professionele productieomgeving te 

maken.”

Op die manier werkte Bobeldijk de afgelopen jaren 

samen met verschillende producenten. Uit de samen-

werking met Duplaco rolde een concreet product van 

de lopende band: een algen quinoa burger, die te 

koop is bij de plaatselijke supermarkt.

De toekomst
Het gaat Duplaco voor de wind. Marcel: “We begonnen 

onze algenkwekerij op zeer kleine schaal, een koffie-

potje vol algen. Nu kunnen we 150.000 liter verse al-

gen per jaar maken en staat er een fermentor van 650 

liter.”  Voor Duplaco ligt de grootste uitdaging nu om 

zich in de breedte te ontwikkelen. De algen staan als 

groene eiwit nog in de kinderschoenen, er is letterlijk 

een wereld te winnen. 

Veldbonen uit Overijssel
Ondertussen volgen ook bij Bobeldijk de ontwikke-

lingen zich snel op. Het volgende project dient zich 

alweer aan. “Veldbonen”, vertelt Remko enthousiast. 

“Duurzaam geproduceerde veldbonen, van Overijs-

selse bodem. Een supergoed gewas omdat het zorgt 

voor een gezonde bodem. Het lijkt een beetje op een 

kikkererwt. De veldboon plant je tussen 2 tarweoog-

sten in. Het maakt de grond luchtig en verbetert de 

kwaliteit van de bodem. Bovendien is de boon rijk aan 

belangrijke voedingsstoffen die heel goed passen bij 

een vegetarisch of veganistisch dieet. Tot nu toe was 

het planten van veldbonen voor boeren niet interes-

sant, omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengst. 

Maar met behulp van de provincie Overijssel kan ik 

boeren een gegarandeerde prijs bieden die hoger is 

dan de kosten, waardoor het opeens wel rendabel 

wordt om veldbonen te planten. En dat is niet alleen 

rendabel voor de boer, maar ook voor de natuur en 

de planeet.”

Meer informatie
www.duplaco.com

www.bobeldijk.nl

“We staan nog maar 
  aan het begin”
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Nummer 1 in 
koolzaadolie

“In 2013 stond onze koolzaadolie voor het eerst in een supermarkt. 

En daarna ging het heel snel. Op dit moment verkopen bijna alle 

Nederlandse supermarkten onze olie; de omzet verdriedubbelde 

in de laatste 5 jaar.“ Jan van Gerner, de commerciële man van de 

Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland (Colzaco), over 

ondernemen en het succes van de coöperatie.

Colzaco

Jan van Gerner tussen de koolzaadbloemen.
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Breng je afzetmarkt 

in kaart: 

• Is er behoefte aan mijn product? 

• Is mijn product lekker?

• Wat zijn de concurrenten en alternatieven?

• Wat maakt mijn product uniek?

• Hoe is de prijs/kwaliteit verhouding?

Supermarkt, speciaalzaak of 
groothandel? 
“Ons product ligt bij zowel de supermarkt, de speci-

aalzaak als de groothandel.  We verkopen het meeste 

via de supermarkten. Maar dat betekent niet dat je 

kostje gekocht is.  We moeten blijven investeren in 

marketing. We blijven ons verhaal vertellen. Via sociale 

media, de website. Maar ook door bijvoorbeeld een 

artikel in een kooktijdschrift. Zo help je de consument 

met inkopen: waarom moet hij of zij jouw product 

hebben. Dat is heel belangrijk. Als er niet voldoende 

koolzaadolie verkocht wordt, dan haalt een super-

markt het product zo weer uit de schappen.” 

Heb je tips voor andere onder-
nemers die met hun product de 
boer op willen? 
“Breng de afzetmarkt in kaart. Laat zien wat jouw product 

uniek maakt. Melk is gewoon melk, of toch niet? Waarom 

zou de consument meer voor jouw product betalen dan 

voor een vergelijkbaar product? Zorg voor een goed en 

kloppend verhaal. Ga bij jezelf na of je boer of koopman 

bent. Ben je boer, laat een ander de rol van koopman op 

zich nemen. Richt je op datgene waar je goed in bent. En 

investeer in professionaliteit. Dat begint met een visite-

kaartje, prijslijst en laten zien dat je voldoet aan alle regels 

op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.”

Wat zijn jullie toekomstplannen? 
“We hebben gekozen voor een één merk strategie: 

Brassica. In 2019 zullen we dit via de verschillende 

mediakanalen kenbaar maken. Met Brassica als merk 

gaan voor ons ook de grenzen open, wie weet wat ons 

de toekomst brengt. Op dit moment is de vraag naar 

en het aanbod van koolzaad in balans. Extra leden zijn 

voor de coöperatie nooit weg. Enthousiaste boeren 

met lege akkers kunnen zich bij ons melden.” 

Meer informatie over Colzaco, (het produceren van) 

koolzaadolie en alle andere producten: 

www.colzaco.nl of kijk op www.brassicaolie.nl.

Wat maakt jullie koolzaadolie 
zo bijzonder?
“Onze koolzaadolie, Brassica genaamd, is gezond, 

betaalbaar, van eigen bodem en uniek. Er zijn veel 

soorten plantaardige olie, waarvan het grootst deel 

olijfolie is. Wij zijn de enigen in Nederland die kool-

zaadolie maken.” 

Van eigen bodem, dus heel 
duurzaam? 
“Klopt. Koolzaad is van oudsher, door zijn diepe 

wortels, een bodemverbeteraar. Als je een veld met 

koolzaad inzaait, leveren de gewassen die je er het 

jaar daarna zaait 10% meer op. Ook bijen zijn blij met 

koolzaad. Imkers zetten in het vroege voorjaar hun 

bijenkasten naast onze bloeiende velden. Zo kunnen 

de bijen, die vaak verzwakt uit de winter komen, in de 

koolzaadvelden op kracht komen. Nadat de bloemen 

uitgebloeid zijn wordt de olie uit de zaden geperst. Eén 

hectare koolzaad levert ongeveer 1600 liter olie op. 

Een groot deel hiervan wordt verwerkt tot keuken- 

olie. De schilletjes worden verwerkt tot olie voor in 

biobrandstof. De restproducten na het persen worden 

gebruikt in veevoeder. Het koolzaadstro is geliefd bij 

kippen- en paardenhouders. We gaan voor zo min 

mogelijk restafval.” 

Hoe verklaar je het succes 
van Colzaco? 
“Onderschat de kracht van een coöperatie niet. ‘Vele 

kleintjes maken één grote’, was de gedachte van onze 

oprichter (wijlen) Antoon Kleverkamp. Onze coöpera-

tie telt ongeveer 120 leden, waarvan de meesten in 

Oost-Nederland boeren. De één zaait een paar akkers 

koolzaad in en de ander meer dan 50 hectare. We 

garanderen dat de leden een eerlijke en marktconfor-

me prijs voor hun koolzaad krijgen. En bij winst keren 

we extra uit. Samen maken we onze koolzaadolie tot 

een succes.” 
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Eerste provincie in Nederland
Hester Maij, gedeputeerde provincie Overijssel is trots: 

“Nederland wil zich ontwikkelen tot koploper in kring-

looplandbouw. Mooi dat we in Overijssel het goede 

voorbeeld geven. De samenwerking tussen de verschil-

lende partijen in de voedselketen is hierbij cruciaal. 

Boeren, supermarkten en overheid zorgen samen voor 

verandering. Het Streekproduct van ALDI is daar een 

prachtig voorbeeld van. Ik hoop dat meer supermark-

ten dit voorbeeld volgen.”

Ecologische footprint
Het assortiment is het resultaat van de deelname van 

ALDI aan het traject Waardengedreven Ketenontwik-

keling Overijssel. Ketenpartners gingen met elkaar in 

gesprek over hoe landschap waarde toevoegt aan pro-

ducten. Ook Staatsbosbeheer was hierbij betrokken. 

“Wij werken in en rond onze natuurterreinen intensief 

ALDI wil met de introductie van de streekproducten 

haar lokale betrokkenheid tonen. Op de verpakkingen 

staat achtergrondinformatie over het product en de 

naam en foto van de producent, de teler of de boer.  

“Daarmee wil ALDI de consumenten meer betrekken 

bij de regio en het past bij onze visie op het gebied 

van duurzaamheid”, vertelt Nadie Winde, manager 

Corporate Responsibility bij ALDI. “Bij ALDI laten we 

graag zien dat wij betrokken zijn bij onze omgeving. 

We bieden telers en boeren een podium, zodat zij de 

consument met hun eigen verhaal kunnen bereiken. 

Het product komt uit de buurt en is bestemd voor de 

buurt. Door samen te werken, dragen we bij aan de 

verduurzaming van onze voedselketen. We vervullen 

de rol van de buurtsuper, we zijn letterlijk de super-

markt om de hoek.” 

“Wij merken dat consumenten 

willen weten waar hun eten van-

daan komt. Dat ze echt op zoek 

gaan naar deze informatie. Hoe 

mooi is het dan dat je als consu-

ment zeker weet dat de dieren 

waarvan je het vlees eet een goed 

leven hebben gehad. En nog wel 

in je eigen regio.”  

Jule Gosschalk, Slachterij Gosschalk levert onder 

andere vleesspecialiteiten uit de streek aan ALDI.

samen met boeren die daar de mooiste natuurproduc-

ten produceren”, zegt Elke Kunen van Staatsbosbeheer. 

“Initiatieven als ‘Streekproduct’ van ALDI geven deze 

streekproducten waarde; lekker voedsel van dichtbij, 

geproduceerd in het prachtige Overijsselse landschap. 

Door de korte kringloop van productie en verwerking 

hebben ze bovendien een hele kleine ecologische 

footprint.” 

Kijk, en dat is waar het om draait bij de streekproduc-

ten van ALDI. De streekproducent liggen bij alle filialen 

die horen bij het district ALDI Ommen. Hier vallen on-

geveer 60 ALDI filialen onder, gevestigd in 5 provincies, 

Gelderland, Overijssel, Drenthe, Flevoland en Friesland. 

Na een succesvolle introductie wordt het aantal regio’s 

met een eigen streekassortiment verder uitgebreid.

“Wij staan 100% achter deze duurzame ontwikkeling. Wij zijn trots op de 

streekproducten. Er liggen vier producten van ons in de schappen bij ALDI. 

We wisten dat bij ons in de buurt veel bakleverworst gegeten wordt, een 

mooie kans om dit toe te voegen aan het streekproductenassortiment.” 

Rudi Smit, Koetsier Vleeswaren uit Ruinerwold levert onder andere de bakleverworst.

“Wij doen graag zaken met boeren 

in de buurt. We kennen ze. En het 

scheelt enorm veel kilometers en 

vervuiling.”

Tjalke Stoelwinder, Greydanus Aardappelgroothandel 

en Transport levert de aardappelen van 

de streekproductenlijn.

Staphorster kaas, vers eierbrood uit Salland, boeren chipolataworst uit Epe en 

een dipschotel met vergeten groenten uit de Noordoostpolder. Onder de noemer 

Streekproduct, liggen bij alle ALDI-winkels in onder meer Overijssel sinds afgelo-

pen najaar 20 regionale streekproducten in de schappen. De producten uit deze 

lijn zijn geteeld, geproduceerd èn verwerkt in de streek. Het resultaat van een 

mooie samenwerking tussen supermarkt, boer en overheid.   

Streekproducten bij ALDI

Nadie Winde, Peter Winters directeur Aldi Ommen BV 
en gedeputeerde Hester Maij
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Martina ontwikkelde voor Agri meets Design de 

Generatie-Agenda. Hierin kunnen boeren opschrijven 

waar de kracht lag van voorgaande generaties, welke 

uitdagingen er nu zijn en wat voor bedrijf zij hun na-

geslacht gunnen. “Door het op te schrijven wordt het 

besproken. Ik hoop dat boeren actief nadenken over 

wat belangrijk voor ze is. Weten waar je staat en wat 

je wilt is de eerste stap naar verandering.” Inmiddels 

werkt ze samen met Margit Lammers onder de naam 

BoerenDenkers en zijn ze al bij 30 boerenfamilies ge-

weest om samen de Generatie-Agenda in te vullen.

Volmondig ja 
Ze trekken op met het Overijssels Agrarisch Jongeren 

Kontact (OAJK) waar Nicole voorzitter van is. Zij is een 

boerendochter uit een telersgezin uit het Drentse 

Erica. Toen ze met haar man trouwde, een asperge- 

boer uit Overijssel, zei ze volmondig ja tegen een 

toekomst als boerin. “Ik vind het heel leuk om samen 

te werken met andere sectoren, zoals het vakgebied 

waar Martina in gespecialiseerd is. Zij kijkt met andere 

ogen en dat is heel verfrissend. Ik heb de Genera-

tie-Agenda samen met mijn man ingevuld. Het helpt 

je om na te denken over wat voor soort boer je wilt 

zijn, welke richting je op wilt. Door er samen over te 

praten, snap je elkaar beter. Ik zie natuurlijk wel dat er 

ook boeren zijn die een beetje huiverig zijn voor zoiets 

als een Generatie-Agenda. Ze zijn het niet gewend 

om over zichzelf en hun bedrijf te praten, ‘waar is dat 

allemaal goed voor dan?’ dat heeft tijd nodig. Maar vol-

gens mij is de Generatie-Agenda juist heel belangrijk, 

want er verandert veel.”

Wat is zo’n verandering?
Nicole: “Vroeger nam je als boerenzoon automatisch 

het bedrijf van je ouders over, dat stond niet ter 

discussie. Nu is dat heel anders. Veel bedrijfsopvolgers 

volgen eerst een HBO of universitaire opleiding. Je 

moet echt wel de intrinsieke motivatie, het doorzet-

tingsvermogen, maar vooral heel veel plezier hebben 

in je werk, want een boer verdient naar gelang te  

Koester de boerenwijsheid
“Je stelt vragen die nog nooit iemand gesteld heeft.” Die reactie 

krijgt kunstenaar Martina Florians vaak te horen als ze met haar 

Generatie-Agenda in de hand op bezoek gaat bij boeren. 

En die reactie is precies de bedoeling, vindt ook boerin Nicole 

Koks-Hofman. “Vertel eens wat je deed, wat je doet en wees  

trots op je bedrijf.”

Agri meets Design

Agri meets Design bundelt boerenverstand en creatieve 

denkkracht. De match tussen boer en kunstenaar/desig-

ner zorgt voor een frisse kijk op problemen in de agro- en 

foodsector. Betrokken professionals vanuit de zuidelijke 

land en tuinbouworganisatie (ZLTO), provincies Overijssel 

en Noord-Brabant, en het ministerie van LNV slaan de 

handen ineen. Zo maken zij de weg vrij voor bijzondere 

matches.

Martina: 
“Gun jezelf  zo’n gesprek”
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weinig. Daar heeft niet iedereen nog zin in. Er komt 

een hele nieuwe generatie boeren die heel bewust 

heeft gekozen voor dit vak.”

Is er toekomst voor boeren 
in Nederland?
Martina: “Ja er is toekomst voor de boeren. Alleen al 

vanwege de vruchtbare Nederlandse bodem, zullen 

er altijd boeren blijven. Maar dat neemt niet weg dat 

ze het op dit moment wel zwaar hebben, je bent geen 

boer omdat het zo makkelijk is. Aan de anderen kant 

zie ik dat boeren heel veerkrachtig zijn. Koester de 

jongeren die boer willen worden.”

Nicole: “Ja, ik denk zeker dat er een toekomst is in 

Nederland voor een nieuwe generatie boeren. Maar 

het vraagt wel om duidelijkheid. Boeren moeten 

voor zichzelf duidelijk weten waarom ze boer willen 

zijn. En de overheid moet duidelijk zijn in de wet- en 

regelgeving. De relatie tussen boeren en de overheid 

is niet altijd goed. Ik merk dat er heel veel over elkaar 

wordt gepraat in plaats van met elkaar, dat moet 

echt veranderen. Daarom heb ik mij bijvoorbeeld ook 

verkiesbaar gesteld voor de Waterschapsverkiezingen 

in 2019.”

Wat moet er nog meer 
veranderen?
Nicole: “Jarenlang was uitbreiden het motto, niet al-

leen van de boeren zelf, maar ook van de erfbetreders, 

zoals banken en coöperaties. Meer grond en meer 

vee, levert meer omzet op, dat was het uitgangspunt. 

Maar uitbreiden is niet de oplossing, we moeten juist 

optimaliseren.”

Martina: “Dat vraagt ook om een mentaliteits-

verandering van de consument. Koop dingen die je 

met jouw geld wilt steunen. En ook de winstverdeling 

moet anders. Er wordt veel geld verdiend aan de boer, 

terwijl die daar zelf heel weinig van terug ziet.” 

En wat moeten we juist 
koesteren?
Martina: “Boeren zijn heel erg wijs. Die hebben zoveel 

kennis van zaken, omdat ze al jaren voor het land en 

de dieren zorgen, kennis die van generatie op genera-

tie wordt overgedragen. Het zou ontzettend jammer 

zijn als die boerenwijsheid door de wet- en regelgeving 

verloren gaat. Er zou juist meer gebruik gemaakt kun-

nen worden van de kennis die de boeren hebben.”

Nicole: “Ik denk dat het heel belangrijk is als boeren 

ook met elkaar in gesprek blijven, want we kunnen 

veel van elkaar leren. Zeker nu je bijna geen ge-

mengde bedrijven meer ziet, en iedereen zijn eigen 

specialisatie heeft, is het goed om elkaar te blijven 

ontmoeten, samen op te trekken en respect voor 

elkaar te hebben.”  

Meer lezen
Wil jij ook een Generatie-Agenda invullen, neem dan 

contact op met Martina of Nicole.

www.agrimeetsdesign.nl

www.boerendenkers.nl

www.oajk.nl

Boerendenkers
BoerenDenkers werkt samen met organisaties die de 

toekomst van de agrarische sector verkennen. Door 

als onafhankelijken met boeren over hun bedrijf te 

praten worden nieuwe inzichten verworven die van 

waarde zijn voor de boeren. 

Nicole:
“Praat met elkaar, 
niet over elkaar”
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Koken met Koeslag
“Kijk ze groeien, gewoon op koffiedik”, wijst chefkok Sander Koe-

slag enthousiast naar de enorme oesterzwammen in de kantine 

van het provinciehuis in Zwolle. De zwammen komen van Brans 

Oesterzammenkwekerij uit Deventer. Eén van de leveranciers van 

streekproducten aan het provinciehuis in Zwolle. 

Sander is werkzaam voor Appèl, de cateraar in het 

provinciehuis. Hij heeft ervoor gezorgd dat sinds een 

jaar ook gekookt wordt met een aantal streekpro-

ducten. Om het assortiment samen te stellen, ging 

hij zelf op onderzoek uit. Sander: “Ik wil zien wat voor 

vlees ik in de kuip heb. Letterlijk. Ik ga dus niet alleen 

in gesprek met een leverancier, ik wil ook het bedrijf 

zien. Kijken hoe ze hun producten maken. Alleen zo 

kan ik het verhaal van de producent goed vertellen als 

iemand mij er een vraag over stelt.”

 

Sander is duidelijk enthousiast over ‘zijn’ streekpro-

ducten. “Het zijn mooie, kwalitatief goede producten. 

Met zorg geteeld of bereid. En dat proef je. Als Appèl 

hebben we met de provincie afgesproken dat we een 

bepaald percentage van onze inkoop duurzaam, inno-

Tips voor de maker
• Heb een goed en helder verhaal! 

• Zorg ervoor dat je producten voldoen aan de 

voorwaarden van de Voedsel- en Warenautoriteit. 

Verpak je producten goed, plak er een sticker op 

met een uiterste houdbaarheidsdatum, zorg dat 

je goed gekoeld kan leveren, etcetera. 

• Denk in kansen: wat kan jij extra leveren, waar 

een bedrijf of organisatie wat aan heeft? Zorg 

voor meerwaarde. 

vatief en streekgebonden doen. Appèl verkoopt 

daarom ook cadeaupakketten uit de streek en 

je kunt bij ons een streeklunch bestellen voor 

tijdens evenementen en vergaderingen.” En de 

oesterzwammen? “Daar maak ik heerlijke soep 

van. Smaakvol en zelfgekweekt!”

Iedere cent waard
Mensen denken vaak dat streekproducten duur 

zijn, maar dat valt wel mee. Het nadeel is dat 

de afzetmarkt kleiner is, dus je kunt ze niet met 

korting bij de groothandel inkopen. Een streek-

product is iedere cent waard.

Tips voor de koper
Denk je erover om een deel van je catering uit de streek 

te halen? Wees je ervan bewust dat het iets meer admi-

nistratieve rompslomp oplevert. Waar je anders bij een 

groothandel inkoopt, ontvang je nu leveringen van allerlei 

adressen. Gelukkig zijn de producten het meer dan 

waard: vers en smaakvol!
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In Overijssel wonen de leukste boeren van Nederland die de lekkerste 

producten maken. Om Overijsselaars kennis te laten maken met 

deze boeren en te enthousiasmeren voor producten uit deze streek, 

organiseerde de provincie 3 zomers achter elkaar een grote 

publieksactie: OverHeerlijk! 

OverHeerlijk!

Hetty van Bergeijk is 1 van de drijvende krachten ach-

ter het Overijsselse agro en foodprogramma. Hetty: 

“Wij vinden het belangrijk dat mensen weten waar hun 

eten vandaan komt, dat ze meer te weten komen over 

onze boeren en trots zijn op Overijsselse producten. 

Daarom organiseerden we deze publiekacties. Ook 

was er aandacht voor de zakelijke afnemers, zoals 

cateraars en restaurant. Hoe mooi zou het zijn als 

ook zij vaker lokale producten op de kaart zetten. Met 

OverHeerlijk laten we inwoners van Overijssel zien 

hoe lekker en duurzaam streekproducten zijn.” 

Van de boer voor het grote publiek

2016 – Het lekkerste ijs
Wie maakt de lekkerste ijscoupe van Overijssel? Met de 

zomermaanden van 2016 in het vooruitzicht stelde de 

provincie deze vraag aan haar inwoners. In totaal werden 

235 ijsjes ingestuurd. De 10-jarige Tamara Heuver kwam 

na een spannende finale als winnaar uit de bus. Haar ijs-

creatie ‘Een gelukkig huwelijk tussen roze en blauw’ met 

onder andere aardbeienijs en blauwe bessen belandde 

op de menukaart van restaurant Droste’s Herberg.

Ondertussen trok de OverIJscoman de provincie in en 

maakte bij 30 zomerse evenementen zijn opwachting om 

bezoekers kennis te laten maken met ambachtelijk ijs van 

de romige melk van Overijsselse koeien en schapen.

2017 – Soep en sla uit de streek
In de provincie Overijssel wordt maar liefst 70% van de 

grond onderhouden door boeren. Zij gaan met zorg om 

met hun omgeving en ze maken op innovatieve en duur-

zame wijze de lekkerste producten. Steeds vaker stellen 

boeren hun bedrijf open voor publiek, delen ze hun 

verhaal en kun je direct bij de boer je producten kopen. 

Om dat onder de aandacht te brengen, konden inwoners 

van Overijssel in de zomer van 2017 speciale fiets- en 

wandelroutes volgen langs boerenbedrijven waar ze kon-

den kijken, proeven én koken. Er vonden kookworkshops 

plaats waarin deelnemers soep en salade konden maken 

met Overijsselse streekproducten. De bedenkers van de 

lekkerste soep en salade recepten mochten tijdens het 

provincie festival strijden om de eer. De winnende recep-

ten vind je op pagina 39.

2018 – De perfecte picknick
De warme zomer van 2018 was de zomer van Picknick 

Time Overijssel. We nodigden zowel de  topkoks als de 

thuiskoks uit voor gezellige picknicks in de provincie. 

Tijdens deze feestelijke maaltijden kon iedereen – van 

bewuste genieter tot Overijsselse Bourgondiër – kennis-

maken met 40 echte eerlijke streekproducten én hun 

makers. Alle lekkerbekken die bij de picknicks waren, 

hebben laten weten wat ze het lekkerste streekproduct 

van Overijssel vonden. Bij de finale tijdens het Stads-

festival in Zwolle ging de titel ‘Smaakmaker Overijssel 

2018’ naar Veldhoeve Kip uit Albergen voor hun gerookte 

kipfilet. Alle deelnemers kregen een plek in het boekje 

Smaakmakers. Dit inspireerde onder andere de cateraar 

van de Zwolse IJsselhallen om meer streekproducten toe 

te voegen aan het assortiment.
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“Voorkomen is beter 
      dan genezen”

Antibiotica is een doodlopende weg. Elke keer als je antibiotica 

gebruikt, zijn we iets dichter bij antibioticaresistentie. Kan de 

veehouderij zonder? Dierenarts Hans Nij Bijvank verdiept zich in 

natuurlijke geneesmiddelen. Marc en Annet ten Velde van Veld-

hoeve Kip gaan een stap verder. Zij maken helemaal geen gebruik 

meer van antibiotica. En dat kan.

“Alexander Fleming, de uitvinder van antibioti-

ca (penicilline), waarschuwde al voor resisten-

tie”, vertelt Hans Nij Bijvank, van dierenkliniek 

de Woldberg in Steenwijk. “Deze resistentie 

wordt een wereldwijd probleem. We moeten 

zorgvuldig met antibiotica omgaan. En naar an-

dere middelen zoeken, bijvoorbeeld natuurlijke 

middelen. Daarom ben ik lid van het Platform 

Natuurlijke Veehouderij. Dit platform wil een 

veehouderij met zo min mogelijk geneesmid-

delen. We proberen met natuurlijke middelen 

ziekten te voorkomen en te genezen.”

Het moest anders
Ook Annet en Marc ten Velde van Veldhoeve 

Kip zijn overtuigd dat het zonder antibiotica 

moet. Bij hen ging 3 jaar geleden het roer om. 

Marc: ”In een proef met langzaam groeiende 

kippen had ik ervaren dat kippen veel levendi-

ger, gezonder en met veel minder antibiotica 

groot te brengen zijn. Mijn ouders waren vroe-

ger altijd al bezig met gezond eten. We hadden 

een eigen groentetuin en fruitbomen waar 

geen bestrijdingsmiddelen gebruikt werden. 

De kippen die we zelf consumeerden, haalden 

Boeren zonder antibiotica:
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we op een leeftijd van 3 weken uit een stal waar geen 

antibiotica gebruikt was. Deze werden apart gezet en 

kregen ander voer. We slachten ze voor eigen gebruik. 

Beter voor mens en dier.”

Menselijke maat
Beiden gingen niet over één nacht ijs. Zo bezocht 

dierenarts Hans op uitnodiging van het Platform Na-

tuurlijke Veehouderij India, om daar meer te weten te 

komen over plantengeneeskunde en de ayurvedische 

levensstijl. Deze wetenschap is gestoeld op de men-

selijke maat. De kwaliteit van leven wordt verbeterd 

door het gebruik van natuurlijke kruiden. Dat sprak 

Hans aan. De reis leverde naast veel plantenkennis 

een concreet recept op. Een middel tegen kalverdiar-

ree. “Het is een bewerkelijk recept, ik gebruik het niet 

heel vaak. Het bestaat onder andere uit zaden, komijn, 

maanzaad, kurkuma. Dingen die je ook veel in de 

Indiase keuken ziet. Als we in onze dierenkliniek soms 

echt niet meer weten wat we met een kalf moeten, 

dan geven we dit recept. Het heeft een aantal keer 

goed gewerkt.” 

Blije kippen
Annet en Marc gingen nog een stapje verder en fokten 

een eigen kippenras, de Twentse Blauwe. Annet: “We 

wilden een sterke en gezonde kip, van een langzaam 

groeiend ras. Een kip die tegen een stootje kan. Onze 

zoektocht bracht ons naar Frankrijk, waar we een stel 

kippen vonden die ons aanspraken. Robuuste, gezon-

de kippen, waaruit wij het ras Twentse Blauwe gefokt 

hebben.” En dat is niet alles. De vleeskippen van de 

Ten Veldes hebben de ruimte in de stal, eten gezond 

voedsel, dat niet genetisch gemodificeerd is en zonder 

toevoegingen die de groei bevorderen. En dat merk je. 

Marc: “De kippen zijn blijer, groeien in hun eigen tem-

po en zijn kerngezond.” En dat is wat men bij Veldhoe-

ve Kip wil. Gezonde kippen met een dierwaardig leven. 

Annet: “Een kip is zijn leven lang op onze boerderij. 

Ze verlaten het erf pas als ze klaar zijn voor de slacht. 

Bijna de hele keten, van ei tot haan of hen, vindt hier 

plaats. Dat levert voor de dieren minder stress op. Wij 

weten precies wat er met de kippen gebeurt. En met 

de ouders van de kippen. Dat is ook de reden dat we 

geen antibiotica hoeven te gebruiken.” 

Koeien die een stootje kunnen 
hebben
Dierenarts Hans heeft met alle opgedane kennis, 

samen met Maria Groot van het platform, een cursus 

over natuurlijke geneesmiddelen voor dieren ont-

wikkeld. Die geeft hij met regelmaat bij veehouders 

van CZ Rouveen en van Cono (Beemsterkaas en Ben 

& Jerry’s). Daarnaast is hij bezig met een proef met 

kruidenrijk gras. “We onderzoeken of een weiland, 

met verschillende soorten gras en kruiden, gezondere 

koeien oplevert. Koeien met een betere weerstand, 

minder wormbesmettingen en een betere vertering in 

de pens. Koeien die tegen een stootje kunnen. Voorko-

men is altijd beter dan genezen.”  

Een kuurtje
Helaas kan men bij dierenkliniek De Woldberg nog 

niet zonder antibiotica. “Het aanbod van natuurlijke 

middelen is nog niet groot. Soms heb je gewoon echt 

een antibioticakuur nodig om een dier er bovenop te 

krijgen. Maar we zien wel dat het gebruik van antibi-

otica in onze praktijk danig afgenomen is. Het wordt 

door veel boeren ook niet meer preventief gebruikt. 

Voorheen kreeg een koe zodra ze droogstond, 2 

maanden voor het kalven, een spuit antibiotica in de 

spenen. Om ontstekingen tegen te gaan. Dat gebeurt 

niet meer. Het vraagt van boeren een aanpassing in 

de bedrijfsvoering. Maar het lukt: vroeger werd in 

onze praktijk per koe gemiddeld 4 tot 6 dagen per jaar 

antibiotica gebruikt. Nu is dat nog ongeveer 2 dagen. 

Er is veel geld nodig om iets te ontwikkelen dat anti-

biotica op termijn vervangt. Zelf heb ik wel ideeën om 

bijvoorbeeld uierontsteking tegen te gaan, maar het 

is te duur om zelf te ontwikkelen. Er moet meer geld 

komen voor onderzoek naar alternatieven.” 

Smaakmaker Overijssel 2018
Marc en Annet zijn trots op hun Twentse Blauwe. En 

terecht. Niet voor niets is Veldhoeve Kip uitgeroepen 

tot Smaakmaker Overijssel 2018 (zie pagina 29). De 

markt voor duurzaam eten is groeiende. Dat biedt 

kansen voor ondernemers. Marc: “Mensen gaan be-

wuster met eten om. Willen weten waar het vandaan 

komt en wat ermee gebeurd is. Wij kunnen dat laten 

zien. Onze kip heeft een goed verhaal. Het blijft een 

uitdaging om je streekproduct bij grote partijen in de 

schappen te krijgen, maar gelukkig is de Twentse Blau-

we voor iedereen verkrijgbaar via onze website. Wij 

geloven in wat we doen en in onze manier van werken. 

Dit is vlees dat we zelf graag eten.”

Meer informatie:

Veldhoeve Kip: www.veldhoevekip.nl

Platform Natuurlijke Veehouderij: 

www.natuurlijkeveehouderij.nl

Hans bereidt een speciaal middel voor kalverdiarree: 

“Dit doe ik buiten, want het stinkt enorm”
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Avond van de Koe
Met hun Avond van de Koe toeren Heleen Lansink, Irene 

Prinsen - Bruins, Simone Koggel en Andra Westerhoff door het 

land. Tijdens de avond vertellen de boerinnen gepassioneerd en 

enthousiast over de keuzes die ze hebben gemaakt. Ze geven 

een openhartig kijkje in hun leven en verkleinen daarmee de 

afstand tussen boeren, burgers en buitenlui.

Volle zalen
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Na het doorslaand succes in theaters in Amsterdam, 

Zwolle en Enschede, was het in november 2018 de 

beurt aan perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. 

De Avond van de Koe voerde de bezoekers mee in de 

achtbaan van het bestaan van ondernemers die kring-

looplandbouw waarmaken.

Verduurzamen van de keten
De 4 boerinnen vertelden onder meer Tweede Kamer-

leden over hun passie voor hun koeien en hoe zij hun 

bedrijf duurzaam maken. Iets dat past bij het beleid 

van minister Schouten van Landbouw. Zij wil met de 

landbouw toe naar een kringloopsysteem. 

Onder de gasten waren naast Tweede Kamerleden 

ook vertegenwoordigers van ministeries, banken en 

instellingen. Alle gasten van de uitverkochte voorstel-

ling hadden een belangrijke vraag: hoe gaan de dames 

om met de grote veranderingen waar de landbouw 

mee geconfronteerd wordt. In het vraaggesprek met 

de zaal vertelden de boerinnen wat het streven naar 

een kringlooplandbouw betekent op hun bedrijven. 

Over de keuzes die ze maakten en de investeringen 

die nodig waren. Maar vooral ook hoeveel voldoening 

zij alle 4 krijgen door de manier waarop zij nu melk, 

mozzarella, kaas of vlees produceren.

Goed dat Den Haag het hoort
Gedeputeerde Hester Maij was ook aanwezig bij 

de Avond van de Koe: “Niet alleen de landbouw, de 

boeren, maar de hele voedselketen -zoals verwerken-

de bedrijven en supermarkten- moet duurzaam. We 

moeten voedsel produceren en consumeren dat niet 

vervuilend is en geen rest- of afvalstoffen produceert. 

Daar zetten wij als provincie Overijssel in ons eigen 

beleid al op in: de keten van eten verduurzamen. Ik 

vond het geweldig om te zien hoe de 4 boerinnen aan 

de hand van hun persoonlijke verhalen vertelden hoe 

inspirerend dat is. Tegelijkertijd lieten ze zien dat het 

ook geen gemakkelijke weg is. Goed dat politiek en 

bestuur in Den Haag, waar men verder afstaat van 

de dagelijkse praktijk op boerenbedrijven, dat uit de 

eerste hand konden horen. Ik hoop dat de Overijsselse 

aanpak Haagse politici en bestuurders inspireert bij 

het verduurzamen van onze voedselketen.”

De boerinnen
Heleen Lansink
Heleen heeft samen met haar man Rogier een melkveebedrijf in 

Haaksbergen met 85 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Heleen wil 

de afstand tussen boeren en burgers verkleinen. Daarom hebben 

ze onder andere een melktap aan het bedrijf, waar bezoekers 

verse rauwe melk kunnen tappen. En gaat ze als boerin 2.0 op pad 

door het hele land om de dialoog over de landbouw op te zoeken. 

Het komend jaar zal Heleen ook veel buitenshuis te vinden zijn. 

Ze heeft een Nuffield Scholarship gekregen voor haar onder-

zoeksvraag welke rol de boerin kan spelen bij de transistie in de 

landbouw. Daar gaat ze het komende jaar onderzoek naar doen.

Irene Prinsen-Bruins
Erf-1 is al sinds 1432 in gebruik als boerenbedrijf. Hier boert de 

familie Bruins. Op dit biologische melkveebedrijf verzuivelen ze 

een deel van de melk tot dagverse zuivelproducten, ze maken kaas 

en ze verkopen vlees. Irene heeft een achtergrond als diëtiste en 

een passie voor gezonde voeding. Haar overtuiging is dat je veel 

gezondheidsproblemen kunt voorkomen als er meer aandacht 

is voor de herkomst en de kwaliteit van ons voedsel. Daarom 

verzorgt Irene op Erf-1 ook educatie, agro-diëtiek, workshops en 

rondleidingen. 

Andra Westerhoff
Andra is buffelboerin uit Denekamp. Sinds 2009 houden Andra en 

haar man Alfons naast hun Holstein koeien ook buffels. De buffel 

is een bijzonder dier, met een sterk eigenzinnig karakter die zich 

prima thuis voelt in Twente. Alle melk blijft op het bedrijf. Het 

wordt door de Italiaanse vakman Gennaro in de eigen kaasmakerij 

verwerkt tot de heerlijkste ambachtelijke buffelmozzarella, ricotta, 

buratta en andere kazen. Ook maken ze buffelyoghurt. Andra is 

als buffelboerin en kaasmaker een echt pionier en daar is lef voor 

nodig.

Reacties bezoekers
Maurits von Martels, Tweede Kamerlid van het CDA 
en winnaar van de Koe-Wizz, de koeienkennisquiz die 
tijdens de Avond van de Koe gespeeld werd. 
“Deze boerinnen zijn wat mij betreft echte voorbeeldvrouwen. Ze 

hebben tijdens de Avond van de Koe de kern weten te raken door 

een eerlijk beeld te geven van het leven als boerin. Ze zijn enthousi-

ast en positief en ze hebben het vermogen gehad om te veranderen. 

Dat is niet altijd makkelijk, want de boer is kwetsbaar op zijn eigen 

erf.  Ik heb veel bewondering voor deze vrouwen en de moed die ze 

tonen door hun verhaal hier te vertellen. Het zijn wat mij betreft 

4 ambassadrices voor de boeren in Nederland.”

Robert ten Kate, bestuurslid van het Brabants Agra-
risch Jongeren Kontakt en marketeer bij uitgeverij Agrio 
“Sfeervol en positief, zo zou ik deze avond omschrijven. De verhalen 

van deze 4 totaal verschillende ondernemende boerinnen hebben 

indruk op mij gemaakt. Ik vind het slim dat de avond zo’n positieve 

insteek heeft, daardoor beklijft de boodschap van de boerinnen 

beter.”

Marije Elderink, student aan de 
Aeres Hogeschool in Dronten 
“Ik ben speciaal vanuit Enschede naar Den Haag gereisd om bij deze 

avond aanwezig te kunnen zijn. Ik wil me inzetten om boeren en 

burgers dichterbij elkaar te brengen, dat is echt mijn missie. Deze 

boerinnen zijn een inspirerend voorbeeld. Als je de consument wilt 

bewegen om duurzamenere keuzes te maken, moet je het verhaal 

vertellen.”

Simone Koggel
Simone is de trotse reisleider tijdens de Koesafari’s 

van de VechtdalHoeve. Zij laat op haar bedrijf zien 

hoe groot de kracht van samenwerken is. De rasver-

teller neemt dagelijks groepen mensen mee om op 

bezoek te gaan bij haar kudde Brandrode runderen, 

die grazen en leven in het Vechtdal. Simone werkt veel 

samen met andere ondernemers in het Vechtdal. Zij 

organiseert evenementen, bedenkt arrangementen en 

staat als gastvrouw elke dag klaar om mensen kennis 

te laten maken met haar koeien en het schitterende 

Vechtdal. De Brandrode runderen worden gehouden 

voor het vlees en staan bij restaurants in het Vechtdal 

op het menu. Van de huiden laat Simone Koe-ture 

maken.

 Tweede Kamerlid Maurits von Martels: 

“Ik heb bewondering voor deze boerinnen.”

Irene, Heleen, Andra en Simone 

op weg naar Den Haag
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Deze gekte, je kan het nauwelijks gelo-

ven, hebben we te danken aan de crisis. 

Al die mensen die zonder behoorlijke 

handdruk of uitkering op straat ston-

den, moesten iets. Iets verzinnen om 

geld te verdienen. 

Een glaasje melk
Nu was er al een bodem gelegd voor 

lekker en vooral oprecht eten. Kunst-

hal kookt, en de Smaakparade waren 

geweldige evenementen waar duizen-

den bezoekers met de mond open zich 

vergaapten aan zoiets opmerkelijks als 

melk onder de koe vandaan, rauwmelk-

se kaas, brood van traceerbaar graan, 

zuurdesem was een bijzonderheid. En 

toen stond er een leger werklozen en 

die zagen een film uit Amerika. Of  

eigenlijk een hele reeks films uit Ame-

rika. Waar mensen een truck huurden, 

luik erin en hamburgers verkopen. Of 

gekke biertjes. En rare broodjes. 

Door de molen
En die mensen bedachten dat het au-

thentiek stond wanneer je een petje dat 

de mensen in de vorige crisis droegen, 

opzette en je een leren schort voor 

deed. En dan hamburgers van wagyu 

koeien verkopen, want niemand had 

meer geld voor die dure stukken vlees, 

dus hup in de molen ermee. Zelden 

is er in een tijdgewricht meer onzin 

verzonnen over eten dan de afgelopen 

8 jaar. Zelfs de supermarkten leerden 

er een lesje van. ‘Natuurlijk’ heet het nu.  

Oorspronkelijk. Aards. Met ziel. Passie, 

bewaar me voor passie, passie doe je 

in bed, niet in je brood. Passie is Bach. 

Passie is gepassioneerd, passie is geen 

brood. 

Nuchtere mensen, als die Over de 

IJssel hebben ernaar gekeken en hun 

schouders opgehaald. Gekkigheid uit de 

Randstad. Maar ook in Overijssel willen 

mensen graag ontsnappen aan de su-

permarktdruk. Aan de tussenhandelaar. 

Die met jullie producten elders goede 

sier maakt maar telkens minder geld bij 

jullie achterlaat.

Zie het goud blinken
Mag ik wat vragen? Zouden jullie op-

rechte, eerlijke, betrouwbare mensen 

willen blijven? En als je een petje op-

hebt, dan alleen omdat je vaders vade-

ren dat al deden? En zouden jullie met 

elkaar willen gaan praten over wat jullie 

nou zo mooi maakt? Dat je samen eens 

gaat kijken naar die prachtige provincie. 

Wat vind jij lekker en bijzonder? Schrijf 

het op, deel het, geef het een naam en 

een waarde. Pas als je er zelf waarde 

aan hecht, of misschien júist wanneer 

je er zelf waarde aan hecht, wordt de 

waarde gezien. En kijk vlak voor je neus 

want als je op goud woont, zie je het 

niet meer blinken. Kijk naar die schatten 

die op een eerlijke naam wachten. Het 

kan een worst zijn, een kaasje, een 

graansoort, het kan een landschap zijn, 

een veesoort, het kan een grondsoort 

zijn, het kan klei en zand zijn, het kan 

een bermplantje zijn, het kan een 

drankje van dat bermplantje zijn, het 

kunnen de nieuwe bermen zijn, het kan 

die poep van een eekhoorn zijn. Oh 

nee, dat dus juist niet! 

En als je wilt weten of het lekker is, bel 

me dan, dan kom ik proeven en steek 

de roeptoeter. En dan blazen we tot de 

muur naar de consument valt en die het 

ook in Overijssel komt zoeken.

 

Felix Wilbrink

Petje op
Zet een petje op, laat een baard staan, doe een 

lederen schort voor en verzin een hoop onzin over 

natuurlijk, biologisch en oorspronkelijk en bingo, 

je kan eekhoornpoep als delicatesse verkopen. 

Column Culinair

Felix Wilbrink is culinair journalist en 

schrijft voor de Telegraaf. Hij heeft 

zijn eigen YouTube kanaal Felix Fi-

leert en hij schreef meerdere boeken. 

Tijdens het evenement ‘Heb je daar 

kaas van gegeten?’ van de provincie 

Overijssel hield hij een college over 

de Overijsselse kaastraditie.

Dit recept is van Tjallien Muis, hiermee 

won ze de OverHeerlijk sla en soep 

wedstrijd in 2017. 

Ingrediënten: 
• 45 g bloem 

• 4 lente uien 

• halve ltr melk 

• halve ltr bouillon (groente) 

• 400 ml crème fraiche 

• flinke bos kruiden: kervel, peterse-

lie, zevenblad, selderij, madeliefjes, 

venkel, veldkers, dovenetel, muur 

en zuring 

Bereidingswijze: 
Smelt boter en fruit hierin de grof ge-

sneden bosui. Strooi de bloem erover. 

Voeg langzaam bouillon toe tot er een 

gladde saus ontstaat. Voeg de melk toe 

en laat het ongeveer 5 minuten (zacht-

jes) doorkoken, terwijl je blijft roeren. 

Voeg de crème fraiche en de fijngehakte 

gewassen kruiden toe. Laat dit een 

halve minuut koken. Breng de soep op 

smaak met zout, peper en/of vegata. 

Voeg zelf naar smaak toe: paling, mos-

terd, rode paprika, gerookte spekjes en 

croutons.

Deze salade, bedacht door Martha Te-

ders, werd in datzelfde jaar uitgeroepen 

tot lekkerste  salade van Overijssel. Als 

we naar de  ingrediënten kijken, begrij-

pen wij wel waarom! 

Ingrediënten: 
• bladsla

• roma tomaat 

• walnoten

• bleekselderij

• oude kaas

• kruidenkaas

• dressing: yoghurt, appelazijn, kool-

zaadolie, peper, zout en een uitje 

• garnering: walnoot, framboos, 

kruidenkaas 

Bereidingswijze: 
Spoel de bladsla en snijd de tomaat in 

kleine blokjes. Kraak de walnoten en 

breek deze in kleine stukjes. Hussel dit 

alles door elkaar. Strooi de bleekselderij 

in kleine blokjes erover. Snijd de kaas in 

kleine blokjes en strooi deze over de sa-

lade. Voor de dressing: snipper een hal-

ve ui fijn en voeg yoghurt (2 eetlepels) 

toe. Voeg een half lepeltje koolzaadolie 

en een lepel appelazijn toe. Breng dit op 

smaak met gemalen peper en zout.

Gerechten uit de streek
In de zomer van 2017 ging de provincie, tijdens de publieksactie 

OverHeerlijk, op zoek naar de lekkerste gerechten bereid met 

heerlijke streekproducten (zie ook pagina 29). Maak kennis met  

de allerlekkerste soep en de mooiste salade uit Overijssel.  

De recepten zijn bedacht door inwoners.

Frisse 
walnootsalade 
met kaas 

Gezellig 
soepje 
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Op de bres voor de bodem
Een gezond bodemleven is de basis voor alles. Dat is de overtuiging van Fransjan de 

Waard, activator, groene ondernemer en bodemambassadeur. Hij staat in zijn over-

tuiging niet alleen. Niet voor niets riepen de VN het jaar 2015 al uit als het Jaar van 

de Bodem. Er is sinds die tijd veel gedaan, ziet Fransjan, maar er moet nog veel meer 

gebeuren. Want als het over de bodem gaat, dan is het letterlijk d’r op of d’r onder. 

Fransjan de Waard studeerde tropische bosbouw in 

Wageningen en maakt zich sindsdien hard voor het 

behoud van onze levende planeet. Dat doet hij vanuit 

zijn bedrijf De Waard Eetbaar Landschap. Dat blijft 

niet onopgemerkt. In 2018 stond hij op plek 49 van 

de Duurzame Honderd van dagblad Trouw. Eén plek 

verwijderd van GroenLinks voorman Jesse Klaver. Wat 

moet er volgens hem gebeuren voor een gezonder 

bodemleven en waarom is de bodem zo belangrijk?

De basis voor alles
Fransjan: “Ons leven hangt af van het leven in de 

bodem. Als er in de bodem alleen nog voedingsstoffen 

zitten, maar geen bodemleven meer, zullen er ook 

geen gewassen meer groeien. Hetzelfde geldt voor 

insecten: zonder bodemleven is er voor hen ook geen 

bestaansbasis, terwijl ze zelf weer van levensbelang 

zijn voor de bestuiving van gewassen, maar ook voor 

bijvoorbeeld de vogelstand. Zo hangt alles met elkaar 

samen. Er is een directe relatie tussen een gezonde, 

levende bodem en de volksgezondheid. En daar mo-

gen we wel wat meer aandacht aan besteden.”

Bewust bodemgebruik is pas een paar jaar een thema 

in Nederland. In andere landen vind je in het alge-

meen wel meer bodembewustzijn. Dat heeft volgens 

Fransjan te maken met de ligging van Nederland. 

“Overal in de wereld beseffen boeren dat ze water 

in de bodem moeten zien vast te houden, maar in 

Nederland was dat nooit een vraagstuk. Als delta 

krijgen we in principe alsmaar vruchtbaar sediment 

aangevoerd, ons land is plat dus de bodem blijft wel 

op zijn plek, en water moeten we vooral afvoeren. Ver-

lies en tekort waren dus nooit een issue, we hadden 

het onder controle. Dat deze controle slechts schijn is, 

bleek afgelopen zomer wel toen de extreme droogte 

en warmte voor grote problemen zorgden.”

Fransjan is actief lid en ambassadeur van het Initiatief 

Bewust Bodemgebruik. De leden brengen overal het 

belang van een gezonde bodem onder de aandacht. Ze 

zitten aan tafel bij boeren, bestuurders, ondernemers, 

wegenbouwers, beheerders van sportvelden en alle 

andere bodemgebruikers. Ze organiseren bijeenkom-

sten en dialogen, met als doel om meer bodembe-

wustzijn te creëren.

Bodemboeren in gesprek
Fransjan: “Het is belangrijk om goede voorbeelden te 

laten zien, en te vertellen dat het anders kan. Daarom 

heb ik de documentaire Bodemboeren gemaakt. De 

film is een prima aanleiding om met elkaar in gesprek 

te gaan.” 

Kansen voor de kringloop
Investeren in een gezonder bodemleven is een 

kans om een stap dichterbij een kringloopland-

bouw te komen. Daarom is het bedrijf Bij de 

Oorsprong samen met Loonbedrijf Te Riet en de 

Melktapperij gestart met een experiment met 

verrijkte koeienmest. De mest van de koeien 

wordt verrijkt met micro-organismen en koolstof 

waardoor het rottingsproces wordt gestopt en 

waardevolle stoffen uit de mest niet verloren 

gaan. Hierdoor krijg je een gezondere kwaliteit 

mest, die de bodem niet uitput. Dat betekent 

dat in de toekomst geen kunstmest meer wordt 

ingevoerd. Bovendien geeft een gezondere bodem 

ook beter gras en dat zorgt automatisch weer 

voor een gezondere koe. De kwaliteit van de melk 

verbetert, de koe heeft minder gezondheidspro-

blemen en de dierenartskosten gaan omlaag. Om 

te kunnen peilen of de verrijkte mest inderdaad 

dit gewenste effect heeft, wordt er het komende 

jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het 

gebruik ervan. 

Fransjan de Waard
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Bodemboeren is een documentaire over 5 boeren 

die vooroplopen op het gebied van het duurzame 

beheer van de levende bodem. Fransjan maakte de 

film voor het Jaar van de Bodem, samen met Joris van 

der Kamp. “Sinds 2015 hebben we de film zo’n 60 keer 

vertoond aan verschillende groepen mensen. Na de 

film gaan we dan met elkaar in gesprek, zoals over 

het belang van een gezond bodemleven, en hoe je 

dat beheert. We kijken daarbij ook wat mensen zelf 

kunnen doen.” 

Verzoening
Op 3 punten zijn we volgens Fransjan al anders 

gaan kijken naar een gezond agrarisch bodemleven: 

ploegen, spuiten en mesten. “Eigenlijk maken we met 

die combinatie veel schimmels en bacteriën kapot die 

in de bodem leven, terwijl die juist hard nodig zijn. 

Schimmels stellen bijvoorbeeld planten in staat om 

fosfaat uit de grond op te nemen. Door minder te 

ploegen, spuiten en bemesten is dus al veel winst te 

behalen.” 

Maar Fransjan gaat graag nog een paar stappen ver-

der. “Ik zet me in om de landbouw en natuur weer met 

elkaar te verzoenen. Ecologie en economie worden 

vaak als tegenpolen neergezet, maar dat zie ik heel an-

ders. Ecologie is het uitgangspunt. Dat moet centraal 

staan, en van daaruit moet je economisch rendement 

zien te maken. Zonder biodiversiteit is er sowieso geen 

landbouw mogelijk. Vanuit die visie zet ik me ook in als 

kernteamlid van het Netwerk Natuurinclusieve Land-

bouw. Inmiddels ben ik ook heel druk met de ontwik-

keling van de voedselbosbouw. Hoe eerder we dat vak 

onder de knie krijgen, hoe meer we kunnen doen om 

grote urgente vraagstukken te helpen oplossen. Want 

we hebben letterlijk een wereld te winnen.”

Meer lezen?
www.thuisopaarde.nl

www.natuurinclusievelandbouw.nl

www.bodemboeren.nl

www.bewustbodemgebruik.nl

www.voedselbosbouw.org

Tips van Fransjan voor de overheid:
• Maak bijscholing financieel mogelijk voor boeren die het anders willen doen.

• Stel gronden beschikbaar voor experimenten.

• Agendeer de bodem en blijf een actief bodembeleid voeren. 

• Stimuleer (regionale) kennisuitwisseling tussen boeren, zorg voor  

onafhankelijke voorlichting, help open-source platforms ontwikkelen. 

Tips voor boeren

• Ga bij anderen de kunst afkijken. Er zijn inmiddels veel pioniers op het gebied van bewust  

bodemgebruik, zij delen graag hun ervaring.

• Graaf een kuil op je eigen land. Bekijk de bodem goed: welke lagen komen voor, hoe diep gaan de wortels, 

hoeveel wormen tel je? Leer hoe je zelf deskundiger kan worden en aan jouw kuil kunt aflezen hoe het met 

je bodem staat.

• Neem tijd om te observeren en te experimenteren.

• Akkerbouwers kunnen zich verdiepen in strokenteelt, waar je niet één, maar verschillende  

gewassen in stroken naast elkaar teelt. 

• Melkveehouders doen er goed aan om te investeren in kruidenrijk grasland.

• Zoek met elkaar naar manieren om minder afhankelijk te zijn van ploegen, mesten en spuiten. 
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Samen met onze innovatiepartners Kennispoort 

Regio Zwolle, Vkon, Platform Natuurlijke Veehouderij, 

Oost NV, en Innofood draagt de provincie bij aan de 

financiering van innovaties. De provincie Overijssel 

heeft 2 relevante subsidieregelingen voor de sector: 

de kennisvoucher en de proof of concept.

Kennisvoucher
Deze vouchers zijn voor ondernemers in de Agro & 

Foodsector met een innovatieve kennisvraag. 

Een paar belangrijke voorwaarden 

• Je activiteit kost meer dan € 2500,-.

• De subsidie is maximaal 75% van de kosten 

die voor subsidie in aanmerking komen, met 

een maximum van € 6.500,- per aanvrager en 

een maximum van € 19.500,- per gezamenlijke 

activiteit. 

• Met je activiteit versterk en verduurzaam je de 

sector.

• Je activiteit start binnen 3 maanden en moet 

afgerond zijn binnen 12 maanden nadat je de 

subsidie hebt gekregen.

• Je bent een bedrijf of organisatie met een vesti-

ging in Overijssel of de economische regio Zwolle.

Proof of concept
Provincie Overijssel kan via proof of concept ontwik-

keling een bijdrage leveren aan agro en foodonderne-

mers die een goede businesscase in de markt willen 

zetten

Een paar belangrijke voorwaarden

• De subsidie die de provincie geeft is minimaal  

€ 60.000,- en maximaal € 400.000,-.

• De subsidie is maximaal 40% van de kosten die 

voor subsidie in aanmerking komen.

• Het innovatieproject is een samenwerking tussen 

ten minste 2 onderling onafhankelijke onderne-

mingen of organisaties;

• Het innovatieproject is haalbaar en heeft een 

kans van slagen. Om dit aan te tonen, stuur je  

een businesscase mee. 

Andere interessante 
mogelijkheden

Regio Zwolle Incubator

Voor ondernemers in de regio Zwolle kan de Regio 

Zwolle Incubator interessant zijn. Dit fonds 

verstrekt leningen vanaf € 15.000,- tot € 100.000,- in 

een fase waarin de markt (investeerders of banken) 

het project nog niet of niet geheel wil financieren. 

Sinds 2016 zijn er extra middelen in het fonds beschik-

baar voor innovatieve plannen in de agro en food–

sector dankzij bijdragen van Rabobank en Provincie  

Overijssel.

Innovatiefonds Overijssel 

Het Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan 

ondernemers met groeiambities: leningen voor het 

ontwikkelen van innovatieve producten en/of diensten 

en risicokapitaal voor ondernemers met een goed 

plan. Zo ondersteunt de Provincie Overijssel de regio-

nale economie.

Meer informatie:
www.oveijssel.nl/agrofood

www.regiozwolleincubator.nl

www.oostnv.nl/innovatiefondsoverijssel

Subsidie voor 
innovatie en 
ontwikkeling

How To:

Je bent ondernemer in de agro en foodsector. Je wilt graag ver-

duurzamen en innoveren. Dat kost geld. Waar begin je? Check 

eerst of je in aanmerking komt voor 1 van de subsidieregelingen 

van de provincie Overijssel. Wij helpen je graag op weg! 
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Colofon
Dit magazine mag gedeeld worden met vak- 

genoten, collega’s, vrienden en bekenden. 

Uitgave provincie Overijssel, 2019 

Oplage 500 exemplaren 

Dit magazine is gemaakt in opdracht van het 

programma Agro & Food van de provincie 

Overijssel. De volgende medewerkers waren 

betrokken bij de totstandkoming van dit 

magazine:

Hanna van Vonderen 

Hetty van Bergeijk 

Harry te Walvaart  

Erik Koldewey 

Bas van Dishoeck

Cécile Li 

Anjo van Hulst

Frank Koerkamp

Barbara Oerbekke

Tekst en redactie 

Bureau Buxus

Vormgeving 

Studio SIEN 

Fotografie 

Femke Teussink Fotografie

Vulkers Fotografie

Ook is er gebruik gemaakt van eigen beeld- 

materiaal van de geïnterviewden

Drukwerk 

Provincie Overijssel 

Adres 

Provincie Overijssel 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Contact 

Kijk voor meer informatie over het Agro & Food-

programma en de inzet van provincie Overijssel 

op dit gebied op overijssel.nl/agrofood.

Advertentie

Keten van eten Online
In dit magazine vind je een aantal hoogtepunten uit 4 jaar Agro & Food 

in Overijssel. Stuk voor stuk projecten en bedrijven waar we trots op zijn. 

Maar er is natuurlijk nog veel meer. Daarover lees je in ons digitale  

magazine Keten van eten Online. Een magazine met video’s, achtergron-

den en nog meer Overijsselse smaakmakers. Bekijk ’m snel op  

www.jijenoverijssel.nl/ketenvaneten.

Online
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