
NIEUWJAARSBORREL: VOLLE KRACHT VOORUIT 
Op donderdag 25 januari hebben we het nieuwe jaar ingeluid met een 

gezellige borrel in Theater Concordia in Haastrecht. Tof om te zien hoeveel Voedselfamilieleden 

erbij waren. Dat belooft veel goeds voor 2018.

DIT JAAR MOET HET GEBEUREN 
Volgens Hans Koot is het doel van de provincie om dit 
jaar nog een flinke klapper te maken met het realiseren 
van goede, leuke ideeën. Want, zo zegt hij: ‘dit jaar 
moet het gebeuren’.

Zo zijn er komend jaar POP3 subsidies voor nieuwe 
proeftuinen waarin je samenwerkt of kennis overdraagt 
ten behoeve van duurzame innovaties in de landbouw. 
Wil je meer weten? Kom dan naar de Proeftuinendag 
van 14 februari.

Naast de POP-3 subsidie is er daarom nog een ander 
laagdrempelig potje beschikbaar gemaakt van 100.000 
euro om dit jaar kleine, maatschappelijke ideeën 
en activiteiten mogelijk te maken. Stuur voor meer 
informatie een mail naar duurzamelandbouw@pzh.nl.

Patrick Kaashoek neemt als kwartiermaker het stokje 
over van Pepik Henneman, de stamvader die met zijn 
bevlogenheid en enthousiasme de Voedselfamilies 
vanaf het eerste uur heeft helpen vormgeven. 

Pepik blijft als lid van de programmaraad betrokken bij 
de missie en bijeenkomsten. 

Het doel voor komend jaar is: hoe kunnen we onze 
Voedselfamilieleden helpen om verandering mogelijk 
te maken in de praktijk? Dat kan zijn door subsidies 
beschikbaar te stellen, maar ook door de hobbels in 
kaart te brengen in het grotere systeem. Wat is er nodig 
vanuit de overheid? Hoe kan beleid bijdragen aan 
verandering?

Patrick’s oproep is dan ook: spreek je uit over waar je 
mee bezig bent en wat je nodig hebt om jouw plannen 
waar te maken.

> PEPIK HENNEMAN > PATRICK KAASHOEK (L) EN       
   HANS KOOT (R)
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PITCHES: DURF TE VRAGEN
Ook was er ruimte voor leden om te pitchen. Spreekt een idee of initiatief je aan en denk je dat jullie elkaar 
verder kunnen helpen? Neem dan contact op.   

NILS DEN BESTEN
Melkveehouder en eigenaar  
adviesbureau Know Why.

> Vraag: Ken je een boer 
die verandering wil maar die 
wel een zetje in de rug kan 
gebruiken? 

SANDRA VAN KAMPEN
Transitiedenker en schrijfster.

> Vraag: Hoe kunnen we de 
consumptie van regionaal 
voedsel met 20% laten stijgen? 

TEUN BIEMOND
Wil graag klimaatneutraal  
varkensvlees op de markt 
brengen. 

> Vraag: Wie wil er meedenken 
over hoe je een klimaatneutrale 
keten het beste kunt vormgeven?

MATTHIJS BAAN
Oprichter Elke Melk en een 
agrarische kinderopvang. 

> Vraag: Kunnen we 
samenwerken om markt-
onderzoek en data beschikbaar 
te maken voor starters?

CAROLINE SCHAKEL
Initiatiefnemer Voedselbos regio 
Rotterdam. 

> Vraag: Een voedselbos is een 
productiesysteem gebaseerd 
op de principes van een 
natuurlijk bos. Wie wil helpen 
om dit concept te verbeteren en 
mogelijk te maken? 

PETER FECHTER
Eigenaar agrarisch adviesbureau 
5 voor 1. 

> Vraag: Ken je een boer 
die verandering wil maar die 
wil weten of de plannen ook 
haalbaar zijn?  

ROBERT KLAASSEN
Voorzitter Drechtstadsboer.

> Vraag: Wil braakliggend 
voetbalveld in de buurt van 
Dordrecht omvormen tot 
voedselveld. Hoe overtuig je 
lokale overheden van je idee?

VIEREN VAN SUCCESSEN
Er zijn in de afgelopen jaren al veel successen 
geboekt op het gebied van duurzame landbouw 
en daar mogen we met elkaar best trots op zijn. Zo 
deelde Andries Middag van LTO Noord dat korte 
ketens en het vergroten van kennis over voedsel nu is 
opgenomen als een van de negen kernpunten in hun 
visiedocument. 

Jan-Willem van der Schans, onderzoeker aan de 
WUR en initiatiefnemer van de Masterclass Stad & 
Platteland, is ook enthousiast over wat er bereikt is: 

‘Als er in het regeerakkoord staat dat korte ketens 
nu prioriteit hebben, dan kan ik mijn aandacht 
verschuiven van actievoeren naar meer onderzoek 
doen en aannames onderbouwen met feiten.’ 

> ANDRIES MIDDAG > JAN-WILLEM VAN DER SCHANS

Wil je ook met iemand 
sparren over jouw idee of 
initiatief?

Stel je vraag op de 
Facebookpagina van de 
Voedselfamilies.
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