
 
 
 
 
 

Evaluatie Agrifood Gemeente Landerd 
 

& 
 

Jaarplan 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Michiel Ytsma 
10-05-2016 

  



2 
 

1. Evaluatie Agrifood Gemeente Landerd 
 
 
Inleiding 
 
De regionale Agrifood Capital samenwerking is zijn derde jaar ingegaan. Jaarlijks draagt de 
gemeente Landerd daar €45.000 euro aan bij, drie euro per inwoner. De afgelopen bijna twee jaar 
is er daarnaast extra capaciteit ingezet voor een beleidsmedewerker economische zaken die zich 
inzet voor de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten met ondernemers. In deze evaluatie wordt 
ingegaan op wat er specifiek in de gemeente Landerd in samenwerking tussen ondernemers, 
onderwijs en overheid in gang is gezet en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Daarnaast wordt 
in deel 2 een voorstel gedaan voor activiteiten de komende periode. 
 
 
Projecten  
 
Voor de gemeente is het een belangrijkste doelstelling om lokale ondernemers te laten profiteren 
van de regionale Agrifood samenwerking. Om deze projecten op te starten, heeft de gemeente 
gesprekken gevoerd met naar schatting rond de zeventig ondernemers. Daarnaast is er via de 
ZLTO en de ondernemersverenigingen veelvuldig aandacht besteed aan de kansen die er bestaan 
binnen Agrifood Capital om projecten op te starten. Op veel bijeenkomsten hebben de 
burgemeester en wethouders hierover gesproken. Ten slotte zijn er in de media berichten 
verschenen over de opgestarte projecten. Hiervoor heeft de gemeente persberichten verstuurd. 
 
Totaal zijn er 13 initiatieven opgestart, die hierna zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 

 Zes projecten productontwikkeling ondernemers 

 Drie projecten openstellen agrarische sector & lokale producten consumptie 

 Twee projecten ondernemende natuur 

 Twee regionale projecten vanuit de gemeentelijke organisatie Landerd 
 
Naast deze projecten zijn er nog andere samenwerkingsmogelijkheden verkend, die (nog) niet 
hebben geleid tot opgestarte en gefinancierde projecten. Zoals bijvoorbeeld duurzame 
energieopwekking, het koppelen van uitkeringsgerechtigden aan agrarische ondernemers, het 
vermarkten van biest en het openstellen van boerenbedrijven voor toeristen. In bijlage 1 staat een  
kortere omschrijving van de projecten. 
 
 
Resultaten en kanttekeningen 
 
Regio 
 
In de regio wordt opgemerkt dat Landerd actief en concreet aan de slag is met de Agrifood 
samenwerking. Contactpersonen bij de werkorganisatie van Agrifood Capital noemen Landerd als 
voorbeeld van een betrokken gemeente. Dat de Agro As de Peel nu op de regionale agenda staat 
als proeftuingebied is mede het gevolg van onze actieve inzet, in samenwerking met de Agrifood 
Capital programmamanager Groen/Blauw.  
 
Resultaten 
 
Er zijn dus projecten opgestart, die deels vanuit regionale middelen zijn gefinancierd. Positief is dat 
er totaal zo’n €110.000 aan regiomiddelen zijn losgekomen voor de verschillende projecten van 
onze ondernemers of waar de gemeente Landerd direct bij betrokken is. Deze subsidies zijn altijd 
gekoppeld aan een cofinanciering in uren of cash vanuit ondernemers, onderwijs en overheid van 
minimaal dezelfde omvang.  
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Een aantal ondernemers is actief en enthousiast met hun initiatief aan de slag. Er zijn producten 
ontwikkeld, nieuwe samenwerkingen opgezet en daarnaast is er een aantal mooie plannen voor de 
komende periode gemaakt die in onderdeel 2 Jaarplan 2016 worden samengevat. 
   
Ook is er media-aandacht geweest voor de verschillende initiatieven, waar in deze evaluatie later 
op teruggekomen wordt. Met de ZLTO en agrarische ondernemers heeft de gemeente vanuit de 
regionale Agrifood samenwerking een positiever verhaal te bespreken.  
 
 
Kanttekeningen 
 
Zoals verderop in het stuk uiteengezet wordt, zijn er mooie resultaten bereikt. Maar er zijn ook 
processen die moeizamer verlopen en waarvan concrete resultaten (nog) niet zichtbaar zijn. 
Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De samenwerking tussen de drie o’s verloopt 
soms wat stroef, de inhoudelijke inbreng van de HAS hogeschool wisselt en de daadkracht van 
ondernemers ook. Soms is het zo dat naar aanleiding van een sympathiek initiatief van een 
ondernemer de gemeente veel geld en energie steekt in een verdere verkenning en dat uiteindelijk 
bij de ondernemers de benodigde stappen voor de uitvoering uitblijven.  
 
Toegekende subsidies projecten 
 
In onderstaande tabel staat een overzicht van subsidies die voor verschillende Agrifood projecten 
zijn toegekend. Voor het project Afzetkanaal Maashorst als opvolger van Landerds voedsel op 
Landerdse borden is een aanvraag in voorbereiding. Eerst organiseren we in samenwerking met 
de ANV Maashorstboeren een bijeenkomst waaruit de betrokkenheid van de ondernemers moet 
blijken. Bij gebleken haalbaarheid voor Paw Paw volgt daarvoor aan het einde van 2016 nog een 
vervolgaanvraag van maximaal €25.000. Ten slotte wordt in het kader van de Agro As de Peel 
samenwerking voor een gezamenlijk projectenprogramma aanvullend nog €50.000 cofinanciering 
aangevraagd bij de streeknetwerken regeling.  
 

Project Subsidie Soort 

Goodpie €15.000 REAP en Center 
of expertise HAS 
Hogeschool 

Snappels €40.000 REAP en 
Landbouw 
Innovatie Brabant 

Gered & Gerookt €5.000 REAP 

Paw Paw €5.000 REAP 

Ondernemende EVZ €11.080 Streeknetwerken 

Analyse Agrifood Keten €3.500 Streeknetwerken 

Landerds voedsel op 
Landerdse borden 

Procesbegeleider 
tweede bijeenkomst 
incl. voorbereiding 

Agrifood Capital 

Kas van de Toekomst Middag workshop 
voor 
planontwikkeling 

Center of 
expertise HAS 
Hogeschool 

Agro As de Peel €30.000 Vijf gemeenten 
inclusief Landerd 
en waterschap. 
Breder ingezet 
voor de Agro As 
de Peel 

Totaal €109.580  
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Resultaten/status projecten productontwikkeling ondernemers 
 

Project Resultaat/Status Voortgang Toelichting 

Goodpie Product is ontwikkeld. 
Consumentenonderzoek 
door de HAS is vervolg 
en past nog binnen de 
begroting. 

Matig  Actie 
ondernemers 
gewenst.  

Snappels Ondernemer heeft zijn 
adviseur aanvragen voor 
REAP en LIB subsidies 
laten schijven en 
indienen. Haalbaarheid 
is gebleken en product is 
ontwikkeld. Eervolle 
vermelding ‘Food to Fit’ 
award regio.  

Goed Ondernemer 
vastberaden aan 
de slag met 
alleen 
faciliterende rol 
gemeente.  

Gered & Gerookt REAP aanvraag voor 
€5.000 zaaigeld 
toegekend. Merk en 
prototype product zijn 
ontwikkeld. 

Goed Ondernemer met 
start-up van pas 
afgestudeerde 
HAS studenten 
actief aan de 
slag. 

Paw Paw Ondernemer onderzoekt 
haalbaarheid. Eind 2016 
vervolgaanvraag voor 
maximaal €25.000. 

Goed Ondernemer is 
actief aan de slag 
en verschijnt in 
de media. 

Wortelknoopmachine Afgerond Afgerond Studenten 
wonnen een prijs, 
Ondernemer koos 
andere oplossing 

Kas van de Toekomst Op basis van een goede 
brainstormmiddag werkt 
de HAS een concreet 
plan uit.  

Matig Actie HAS 
noodzakelijk.  

 
Resultaten/status projecten openstellen agrarische sector & lokale producten consumeren 
 

Project Resultaat/Status Voortgang  Toelichting 

Landerds voedsel op 
Landerdse borden 

REAP aanvraag voor 
Afzetkanaal Maashorst 
was in voorbereiding, 
ANV Maashorstboeren 
stellen voor om eerst een 
bijeenkomst voor 
achterban te 
organiseren. 

Gemiddeld In samenwerking 
met de 
Maashorstboeren 
aan de slag met 
bijeenkomst voor 
de achterban. 

Van Boer tot Bord 
(streekmarkt / evenement) 

Na een eerste resultaat 
in 2015 ligt er nu een 
mooi plan voor een 
vervolgevenement van 
twee dagen, gedragen 
door meerdere en 
uiteenlopende horeca en 
agrarische ondernemers 

Goed Mooie plannen, 
bereidheid tot 
investeren.  

Klasseboeren Vier ondernemers Langdurig proces Met ondernemers 
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hebben cursus gedaan 
en zoeken nu naar 
enthousiaste scholen.  

aan de slag met 
concreet 
projectvoorstel. 
ZLTO, Rabobank 
en gemeente 
Landerd willen 
financieel 
ondersteunen. 
Actie scholen 
gewenst. 

 
 
Resultaten/status projecten ondernemende natuur 
 

Project Resultaat/Status Voortgang Toelichting 

Eetbaar landschap Ondernemer is aan de 
slag met BrabantZorg, 
verder veel activiteiten in 
gemeente rond 
voedselbossen, 
agroforestry, pluktuinen 
etc. 

Goed Structureler 
inzetten op 
eetbare 
landschappen is 
kansrijk. 

Ondernemende EVZ Leidraad is afgeleverd 
voor overdracht 
onderhoud. Gesprekken 
met twee ondernemers 
gevoerd. De leidraad 
wordt nog voorgelegd 
aan het Platform 
Landschap Landerd en 
als daar geen concrete 
pilot uit voortkomt is dit 
project afgerond. 

Concrete 
toepassing in pilot 
blijft uit. 

Betrokken 
ondernemers 
hebben op basis 
van de leidraad 
niet besloten om 
het beheer over 
te nemen. 
Concrete 
toepassing in pilot 
met ondernemer 
is noodzakelijk 
om dit project tot 
een succes te 
maken. 

 
 
Resultaten/status projecten gemeente Landerd 
 

Project Resultaat/Status Voortgang  Toelichting 

Analyse Agrifood Keten Eindrapport geeft een 
goed beeld van de 
Agrifood Keten in 
Landerd en 
samenwerkingsmogelijkh
eden 

Afgerond. Goede 
respons 
enquête en 
interviews. 
Lage opkomst 
Werkgever 
gezocht. 

Agro As de Peel Proeflocatie / 
kenniscentrum Landerd 
is onderwerp van 
bestuurlijk overleg, naast 
andere projecten rond 
bodemverbetering, 
landschapsontwikkeling 
en beleving van het 

Kansrijk project, 
wel noodzakelijk 
om meer 
ondernemers 
direct te 
betrekken in de 
uitvoer en opstart 
van projecten. 

Namens de vijf 
gemeenten, 
het 
waterschap, de 
vijf ZLTO’s, de 
BMF, de HAS 
en de WUR is 
een aanvraag 
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gebied. voor €50.000 
cofinanciering 
ingediend voor 
een 
programma 
met vier 
projecten. 
 
 

 
Resultaten media 
 
In het Brabant Dagblad, de Arena lokaal en de Omroeper zijn behoorlijk wat berichten verschenen 
over bovenstaande projecten, meestal zowel op de website als in de gedrukte krant. Daarnaast 
was er aandacht voor de projecten op de websites van Regio in Bedrijf, Agrifood Capital, de 
Maashorstboeren, de gemeente en op twitter via verschillende betrokkenen. Een complete lijst van 
alle teruggevonden berichten is te vinden in bijlage 2. 
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2. Activiteiten juni-december 2016 
 
Een aantal projecten zijn kansrijk om in 2016 verder te ontwikkelen. Hieronder volgt een kort 
overzicht van deze activiteiten. 
 
 
Proeflocatie / kenniscentrum Agro As de Peel 
 
De regio Noordoost Brabant wil de Agro As de Peel de komende jaren ontwikkelen tot een 
proeftuin gebied voor de duurzame landbouw van de toekomst, in een leefbaar gebied met 
aantrekkelijk landschap.  
De vijf gemeenten Uden, Mill & St. Hubert, St. Anthonis, Boekel, Landerd en het waterschap Aa en 
Maas investeren in de gebiedsaanpak gezamenlijk €30.000 per jaar, waarvan Landerd €5.000 per 
jaar. De eerder genoemde projecten Analyse Agrifood keten gemeente Landerd en Overdracht 
beheer ecologische verbindingszones zijn binnen deze samenwerking opgestart en gefinancierd.  
 
Komend jaar gaan we in deze samenwerking aan de slag met het ontwerp van een 
proeflocatie/kenniscentrum voor de landbouw van de toekomst. De locatie zal de komende 
maanden in het Agro As de Peelgebied nader bepaald worden. Daarbij gaat het om het 
gecombineerd toepassen van toekomstbestendige innovaties in de intensieve veehouderij en om 
een plek waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van voedselproductie. En 
mogelijk met de productie van landbouwgewassen voor industriële verwerking (o.a. grondstoffen 
voor kunststof-, textiel- en medische sector). Op deze locatie willen we de mogelijkheid creëren 
voor het gecombineerd toepassen van innovaties als insectenteelt, nieuwe stalconcepten en 
mestverwaarding. Bestaande mestverwerkers in het Agro As gebied en door Agrifood 
ondersteunde innovatieve ondernemers betrekken we hierbij. De regio kan hier de vastgestelde 
randvoorwaarden zoals minder tot zero emissie, het sluiten van kringlopen, groen/blauwe 
inpassing zonder overlast en gezonde leefomgeving voor mens en dier in de praktijk uittesten. 
Tevens zullen nieuwe vormen van voedselproductie, productie en verwerking van 
landbouwgewassen uitgetest en zichtbaar gemaakt worden. 
 
Andere thema’s waar de Agro As de Peel samenwerking zich op richt: 
 

• Alternatieve landbouw in VAB’s 
• Groen/blauwe ontwikkeling: veerkrachtig landschap, reststromen voor voeden bodem, 

agroforestry 
• Verduurzaming energievoorziening gebied. Project gefinancierd en uitgevoerd door de 

provincie  
• Gebiedsactivering en beleving. Openstellen bedrijven voor dagjesmensen, toeristen & 

onderwijs + beleven gebied (wijst en breuken). Wedstrijd voor ‘het beste deel van de peel’.  
 
Voor de vier projecten Proeflocatie / kenniscentrum, Bodemverbetering met behulp van 
reststromen, Landschapsontwikkeling Veerkrachtig Landschap en Gebiedsactivering en beleving is 
€50.000 cofinanciering aangevraagd bij de streeknetwerken regeling.   
 
Ontwikkeling Afzetkanaal Maashorst 
 
Dit project komt voort uit Landerds voedsel op Landerds voedsel. Het wil een online platform voor 
Maashorst producten en diensten opstarten en fysieke verkoop via distributiepunten organiseren. 
Op dit moment zijn er meerdere plannen van verschillende partijen rond online verkoop van 
Maashorstproducten. Dit project wil deze initiatieven bundelen. Einddoel van dit project is een 
gezamenlijk afzetkanaal voor ondernemers in de Maashorst, met fysieke distributiepunten. 
De Maashorst boeren willen in samenwerking met een aantal ondernemers en de gemeente 
Landerd een bijeenkomst organiseren om de achterban te betrekken. Daarnaast zijn er meerdere 
initiatieven voor streekwinkels in de gemeente, die we in dit kader ook kunnen ondersteunen en 
stimuleren. 
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Eetbare Landschappen 
 
In Landerd zijn er verschillende initiatieven voor eetbare landschappen. Het is kansrijk om deze te 
bundelen in één project en eetbare landschappen structureler te ondersteunen. Op deze manier 
kan de gemeente Landerd zich bijvoorbeeld toeristisch op dit onderwerp profileren en inzetten op 
gezonde voeding en kennis over hoe deze geproduceerd wordt. Daarnaast is het mogelijk om op 
dit vlak de samenwerking te zoeken met andere Maashorstgemeenten en een projectvoorstel in te 
dienen voor ondersteuning vanuit de regio.  
 
 
Van Boer tot Bord 
 
10 en 11 september vindt de eerste editie van het evenement Van Boer tot Bord plaats, als vervolg 
op de streekmarkt. Deze zal een grotere tweedaagse opzet hebben, met een focus op Agrifood. 
Activiteiten zijn onder andere: een culinaire zomeravond, de boerenmarkt met onder andere 
Agrifood innovaties, een streekontbijt en een kookwedstrijd.  
 
 
Keukenbazen 
 
De gemeente Landerd doet mee aan Keukenbazen, een kookwedstrijd onder leiding van de 
burgemeesters van 17 gemeenten voor schoolkinderen. Er is ambtelijk inzet nodig om primaire 
producenten van voedsel hierbij te betrekken, schoolklassen te interesseren en overleg in de regio 
te voeren.  
 
 
Productontwikkeling en Klasseboeren 
 
De projecten Snappels, Gered + Gerookt, Goodpie en Klasseboeren liggen dit jaar grotendeels bij 
de ondernemers. Wel blijkt uit de praktijk dat Goodpie en Klasseboeren vooral blijven lopen door 
aanjagen van de gemeente. Met Snappels en Gered + Gerookt zijn ondernemers heel actief aan 
de slag, daar gaat het vooral om het faciliteren van activiteiten. 
Hier en daar zal nog begeleiding nodig zijn in het kader van verantwoording, persberichten 
opstellen en mogelijk het schrijven van een projectplan. Voor Paw Paw is er begeleiding nodig 
voor het schrijven van een aanvraag voor een REAP project van maximaal €25.000. Dit is 
afhankelijk van de haalbaarheid die uit het huidige zaaigeldproject blijkt.  
 
 
Ondernemersgesprekken/bedrijfsbezoeken 
 
Het grootste deel van de ondernemerskansen zijn in Landerd verkend. Toch dienen zich zo nu en 
dan nog ondernemers aan met nieuwe plannen. Hiervoor is het mogelijk goed om wat uren te 
reserveren. Daarnaast is het nog steeds een optie om voor een aantal van de 
samenwerkingsthema’s die ondernemers hebben aangegeven in het ketenonderzoek van de HAS, 
bijeenkomsten te organiseren of gesprekken aan te gaan om te verkennen of we tot 
projectvoorstellen kunnen komen. 
 
 
Regio 
 
Regionaal zijn er veel Agrifood bijeenkomsten waar de gemeente Landerd verwacht wordt. In ieder 
geval gaat het voor de afdeling ruimte om de ambtelijke vooroverleggen voor de POHO’s 
Duurzame leefomgeving en Economische Zaken. Dat zijn de overleggen waar ook de beslissingen 
over projectvoorstellen voor financiering vanuit REAP en Streeknetwerken worden voorbereid.  
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Bijlage 1: Toelichting opgestarte en gefinancierde Agrifood projecten 
 
Productontwikkeling 
 
Goodpie 
 
In dit project zijn de mogelijke opties om de reststromen van Landerdse telers te verwaarden in 
kaart gebracht en de commerciële haalbaarheid daarvan uitgewerkt. Studenten van de HAS 
hebben vier producten ontwikkeld: Gered & Gerookt (saus), Gout (smaakversterker), SnoepGoed 
(groentesnoep) en Goodpie (cakeje voor onderweg).  Het product GoodPie is door de HAS 
ontwikkeld, met daarin 30% broccoli, wortel of appel. Een consumentenonderzoek vanuit het 
ConsumerLab is de vervolgstap voor 2016. Dat kan nog binnen de begroting, door koppeling van 
Center of Expertise gelden aan dit project.  
 
 
Gered & Gerookt 
 
Een van de ondernemers in Goodpie is zelfstandig met één van de studenten en nu start-up 
ondernemer verder gegaan met de ontwikkeling van Gered & Gerookt, 1 van de vier 
productconcepten. Het zijn smaakmakers op basis van reststromen uit groententeelt. Daarnaast is 
er een samenwerking tussen deze ondernemer en voormalig student ontstaan in het maken van 
kaas.  
 
 
Snappels 
 
Dit zijn gedroogde stukje appel die als snack in de toekomst onder andere in ecologische winkels 
kunnen liggen. Het mooie aan het product is dat het bestaat uit gedroogde appels van mindere 
kwaliteit. Deze producten zijn een restroom uit de productie doordat supermarkten alleen de 
vlekkeloze exemplaren in het schap leggen. Naast Snappels ontwikkelt het project ook Happels, 
gedroogde stukjes biofruit voor in de yoghurt en ontbijtproducten. Initiatief ligt volledig bij 
ondernemer en zijn adviseur, gemeente speelt faciliterende rol.   
 
 
Paw Paw 
 
Dit project beoogt een nieuw gezond product te telen en introduceren in Noord Oost Brabant: Paw 
Paw. De vrucht is een 5-16 bij 3-7 cm grote eetbare bes. Het vruchtvlees bevat meer eiwitten dan 
de meeste andere fruitsoorten. De Paw Paw groeit in Noord-Amerika en komt in ons land niet voor. 
Ondernemer zoekt gronden in de regio om deze plant op te telen volgens de principes van 
bioforestry. Ark Natuurontwikkeling is geïnteresseerd om gronden in de Maashorst hiervoor 
beschikbaar te stellen, waarmee het nieuwe product een regionale uitstraling zal hebben als 
Maashorst product. De kanker bestrijdende karakteristieken van de Paw Paw maakt koppeling aan 
gezondheid kansrijk. Mogelijk zijn er in de health sector bedrijven met interesse voor dit nieuwe 
product. 
 
 
Wortelknoopmachine 
 
Twee groepen studenten van het koning Willem 1 college zijn aan de slag geweest met een 
machine die wortels op het land automatisch uit de grond trekt en knoopjes om de bossen maakt. 
Een dergelijke machine was voor droge en schone omstandigheden beschikbaar, op het land liep 
hij vast. De tweede groep studenten won met hun oplossing de award voor beste project van het 
service center van het Koning Willem 1 college. Een machinebouwer in de jury bood ze aan om 
deze oplossing te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft de Landerdse tuibouwondernemer gekozen voor 
een andere oplossing, die het tegelijkertijd zelf heeft ontwikkeld. Naar eigen zeggen hebben ze wel 
geleerd van de studentenprojecten.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bes_(botanisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtvlees
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Kas van de toekomst 
 
Financier: inkind bijdrage in workshopbegeleiding Innovation Friday van The Green Concept 
Factory, een samenwerking tussen de  HAS en Studio Baan 
 
Tijdens een workshop zijn de plannen voor een Kas van de Toekomst door The Green Concept 
Factory uitgewerkt. Vervolgactie blijft uit. 
 
 
Openstellen agrarische sector & lokaal consumeren van lokale producten 
 
Landerds voedsel op Landerdse borden 
 
Tijdens een inspiratiebijeenkomst hebben ruim 30 ondernemers gebrainstormd over de 
mogelijkheden voor de gezamenlijke afzet van lokaal voedsel. Bob Hutten van Hutten Catering, 
Jasper Spierings van Boer Spierings en Drees Willem van Willem & Drees hielden tijdens deze 
avond in de Buitenhorst hun inspirerende verhaal waarna de ondernemers in groepjes 
doorpraatten over de mogelijkheden voor Landerd. Na deze avond hebben 15 aanbieders en 
afnemers van lokaal Landerds voedsel doorgepraat, waarbij ze plannen hebben gemaakt voor de 
start van een website en distributiepunt voor streekproducten. De professionele begeleiding voor 
de tweede avond is gefinancierd door Agrifood Capital en uitgevoerd door Rijnconsult.  
 
 
Streekmarkt 
 
In de zomer van 2015 heeft een ondernemer de eerste editie van een streekmarkt in Zeeland 
georganiseerd. 10 en 11 september 2016 vindt de eerste editie van het evenement Van Boer tot 
Bord plaats, als vervolg op de streekmarkt. Deze zal een grotere tweedaagse opzet hebben, met 
een focus op Agrifood. Activiteiten zijn onder andere: een culinaire zomeravond, de boerenmarkt 
met Agrifood innovaties, een streekontbijt en een kookwedstrijd.  
 
Klasseboeren 
 
Vanuit ZLTO Landerd kwam het voorstel om schoolklassen van basisscholen in de gemeente op 
de boerderij les te geven. Dit is besproken tijdens een regulier overleg van de gemeente met de 
directeuren van 7 basisscholen, waarbij die aangaven dit niet structureel te willen opzetten. 
Inmiddels hebben zich 4 boeren gemeld die hier mee aan de slag willen. Deze hebben een cursus 
gevolgd via klasseboeren http://www.klasseboeren.nl/ en zoeken nu direct contact met 
leerkrachten voor bedrijfsbezoeken. Twee bedrijven willen daarvoor aanpassingen doen aan hun 
bedrijf, zoals het bouwen van een skybox waarbij door glas de vleeskalveren te bekijken zijn 
zonder gezondheidsrisico’s. We zijn nu aan de slag met een projectplan voor totaal 16 bezoeken 
van schoolklassen aan vier verschillende bedrijven. De ZLTO, de Rabobank en de gemeente 
Landerd willen financieel bijdragen aan dit project. 
 
 
Ondernemende natuur 
 
Eetbaar landschap 
 
Ondernemer heeft op aanraden van de gemeente meegedaan aan de Food to fit award van 
Agrifood. Hoewel hij met zijn plan om eetbare landschappen te ontwikkelen op locaties van 
zorginstellingen niet heeft gewonnen, heeft het voorstel na bemiddelen van de gemeente ertoe 
geleid dat hij nu in samenwerking met locatiegroep Landerd van Brabant Zorg het project in de 
praktijk kan gaan brengen.  
 

http://www.klasseboeren.nl/
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Overdracht beheer Ecologische Verbindingszones 
 
Op welke wijze kan de overdracht van het beheer van Ecologische Verbindingszones aan 
ondernemers worden overgedragen? Op basis van een door BTL advies opgeleverde leidraad met 
voorwerk van de HAS hebben gesprekken plaatsgevonden met ondernemers om de overdracht in 
gang te zetten. Uiteindelijk hebben deze niet geleid tot daadwerkelijke overdracht. Leidraad is 
beschikbaar. 
 
 
Projecten gemeente Landerd 
 
Analyse Agrifood keten gemeente Landerd 
 
De HAS heeft de Agrifood keten van de gemeente Landerd in kaart gebracht. Dit heeft een lijst met 
ondernemers in de primaire agrarische sector opgeleverd en bedrijven die actief zijn in de agrifood 
keten. Daarnaast zijn een aantal thema’s benoemd waarin ondernemers willen samenwerken. 
Rapport is beschikbaar.   
 
Agro As de Peel gebiedssamenwerking 
 
De regio Noordoost Brabant wil de Agro As de Peel de komende jaren ontwikkelen tot een 
proeftuin gebied voor de duurzame landbouw van de toekomst, in een leefbaar gebied met 
aantrekkelijk landschap. De vijf gemeenten Uden, Mill & St. Hubert, St. Anthonis, Boekel, Landerd 
en het waterschap Aa en Maas investeren in de gebiedsaanpak gezamenlijk €30.000 per jaar, 
waarvan Landerd €5.000 per jaar. De eerder genoemde projecten Analyse Agrifood keten 
gemeente Landerd en Overdracht beheer ecologische verbindingszones zijn binnen deze 
samenwerking opgestart en gefinancierd.  
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Bijlage 2: Volledig overzicht aandacht media Agrifood projecten gemeente Landerd 

 

Reststromenproject  
 

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/landerdse-bedrijven-in-zee-met-de-has-1.4891985 

 

http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/landerd-werkt-samen-met-

ondernemers-aan-agrifood-capital  

 

http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/archief/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-

capital/104  

 

http://www.regioinbedrijf.nl/bedrijfsnieuws/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-

capital.7681/ 

 

https://twitter.com/MarnixBakermans/status/590795390837858304  

 
 
Ketenonderzoek HAS studenten 
 
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/e%C3%A9n-distributiepunt-om-landerds-voedsel-te-
verkopen-1.5616342  
 
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/agrarische-ondernemers-landerd-zien-
kansen-in-samenwerking_75218.html 
 
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/agrarische-ondernemers-landerd-zien-
kansen-in-samenwerking 
 
http://www.regioinbedrijf.nl/nieuws/agrarische-ondernemers-landerd-zien-kansen-in-
samenwerking.7010/  
 
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/blog/samenwerkingsthemas-agrarische-ondernemers-landerd-in-
kaart/167  
 
 
Landerds voedsel op landerdse borden 
 
http://www.ondernemersliftplus.nl/nieuws/agenda/agrifood-innovatiebijeenkomst-landerds-voedsel-op-
landerdse-borden  
 
 
Technische projecten 
 
http://www.regioinbedrijf.nl/projecten/waardering-bedrijfsleven-voor-studentenprojecten-techniek.5326/ 
 
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/heeft-u-als-agrarisch-ondernemer-
hulp-nodig-bij-een-technisch-probleem_79094.html 
 
 
 

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/landerdse-bedrijven-in-zee-met-de-has-1.4891985
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-capital
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-capital
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/archief/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-capital/104
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/archief/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-capital/104
http://www.regioinbedrijf.nl/bedrijfsnieuws/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-capital.7681/
http://www.regioinbedrijf.nl/bedrijfsnieuws/landerd-werkt-samen-met-ondernemers-aan-agrifood-capital.7681/
https://twitter.com/MarnixBakermans/status/590795390837858304
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/e%C3%A9n-distributiepunt-om-landerds-voedsel-te-verkopen-1.5616342
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/e%C3%A9n-distributiepunt-om-landerds-voedsel-te-verkopen-1.5616342
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/agrarische-ondernemers-landerd-zien-kansen-in-samenwerking_75218.html
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/agrarische-ondernemers-landerd-zien-kansen-in-samenwerking_75218.html
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/agrarische-ondernemers-landerd-zien-kansen-in-samenwerking
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/agrarische-ondernemers-landerd-zien-kansen-in-samenwerking
http://www.regioinbedrijf.nl/nieuws/agrarische-ondernemers-landerd-zien-kansen-in-samenwerking.7010/
http://www.regioinbedrijf.nl/nieuws/agrarische-ondernemers-landerd-zien-kansen-in-samenwerking.7010/
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/blog/samenwerkingsthemas-agrarische-ondernemers-landerd-in-kaart/167
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/blog/samenwerkingsthemas-agrarische-ondernemers-landerd-in-kaart/167
http://www.ondernemersliftplus.nl/nieuws/agenda/agrifood-innovatiebijeenkomst-landerds-voedsel-op-landerdse-borden
http://www.ondernemersliftplus.nl/nieuws/agenda/agrifood-innovatiebijeenkomst-landerds-voedsel-op-landerdse-borden
http://www.regioinbedrijf.nl/projecten/waardering-bedrijfsleven-voor-studentenprojecten-techniek.5326/
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/heeft-u-als-agrarisch-ondernemer-hulp-nodig-bij-een-technisch-probleem_79094.html
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/heeft-u-als-agrarisch-ondernemer-hulp-nodig-bij-een-technisch-probleem_79094.html
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PawPaw 
 
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/zeelandse-ondernemer-introduceert-roomappel-in-
de-maashorst-1.5553161  
 
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/zeelander-sjef-van-dongen-
gaat-geneeskrachtige-paw-paw-vrucht-kweken  
 
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/opnieuw-vijf-projecten-van-start-met-reap-subsidie/589 
 
https://twitter.com/gemlanderd/status/677501130641928192 
 
 
 
Snappels  
 
www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/uden/ondernemers-bekend-voor-prijs-gezonde-voeding-1.5345604  
 
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/zeelander-harrie-van-den-
elzen-genomineerd-voor-food-to-fit-award-met-snappels-en-happels  
 
http://www.maashorstboeren.nl/?p=1449 
 
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/snappels-amp-happels-genomineerd-
voor-food-to-fit-award_76639.html  
 
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/foodtofit/bov---food-to-fit-award 
 
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/archief/finalisten-food-to-fit-award-2015-bekend/179 
 
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/nieuwe-reap-projecten-van-start/163  
 
https://twitter.com/Benbrands/status/663806611102834688  
 
https://twitter.com/MMMHorsten/status/654939922219036672 
 
https://twitter.com/daniellacorijn/status/654937864921350144  
 
https://twitter.com/arenalokaal/status/653635763553325057  
 
https://twitter.com/Prismafruit/status/651037619690827776  
 
https://twitter.com/gemlanderd/status/649887214009233408  
 
https://twitter.com/MarnixBakermans/status/649604706948542464  
 
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/archief/nominaties-food-to-fit-award-2015-bekend/171  
 
 
 
 
 

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/zeelandse-ondernemer-introduceert-roomappel-in-de-maashorst-1.5553161
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/zeelandse-ondernemer-introduceert-roomappel-in-de-maashorst-1.5553161
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/zeelander-sjef-van-dongen-gaat-geneeskrachtige-paw-paw-vrucht-kweken
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/zeelander-sjef-van-dongen-gaat-geneeskrachtige-paw-paw-vrucht-kweken
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/opnieuw-vijf-projecten-van-start-met-reap-subsidie/589
https://twitter.com/gemlanderd/status/677501130641928192
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/uden/ondernemers-bekend-voor-prijs-gezonde-voeding-1.5345604
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/zeelander-harrie-van-den-elzen-genomineerd-voor-food-to-fit-award-met-snappels-en-happels
http://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/zeelander-harrie-van-den-elzen-genomineerd-voor-food-to-fit-award-met-snappels-en-happels
http://www.maashorstboeren.nl/?p=1449
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/snappels-amp-happels-genomineerd-voor-food-to-fit-award_76639.html
http://www.landerd.nl/over-landerd/nieuwsoverzicht_42079/item/snappels-amp-happels-genomineerd-voor-food-to-fit-award_76639.html
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/foodtofit/bov---food-to-fit-award
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/archief/finalisten-food-to-fit-award-2015-bekend/179
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/nieuwe-reap-projecten-van-start/163
https://twitter.com/Benbrands/status/663806611102834688
https://twitter.com/MMMHorsten/status/654939922219036672
https://twitter.com/daniellacorijn/status/654937864921350144
https://twitter.com/arenalokaal/status/653635763553325057
https://twitter.com/Prismafruit/status/651037619690827776
https://twitter.com/gemlanderd/status/649887214009233408
https://twitter.com/MarnixBakermans/status/649604706948542464
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/archief/nominaties-food-to-fit-award-2015-bekend/171
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