
Een eerlijke route naar
gezond eten uit je eigen regio 

Voedsel verbindt
Een integraal voedselbeleid raakt alle beleidsvlakken van gezondheid,
duurzaamheid tot lokale economie en van landbouwbeleid tot educatie
en zou daarom verankerd moeten zijn in de aanpak voor de gebiedsregio.
Juist om cohesie in genoemde beleidsvlakken te bevorderen.
Zowel lokaal, regionaal als interregionaal is dit van groot belang.

Duurzaamheid, energie en de verbinding tussen consument
en producent komt in voedsel samen
De Voedselfamilie Krimpenerwaard vormt hierin de verbindende factor en 
brengt producenten, consumenten en maatschappelijke dwarsverbanden
samen aan de keukentafel. De centrale plaats waar:
 

•  iedereen zijn inbreng heeft;
•  projecten opgestart worden;
•  informatie opgehaald of
    gedeeld kan worden;
•  sparring partners of samenwerkings-
    partners gevonden kunnen worden;
•  ideeën tot leven worden gebracht;
•  en projecten uitgevoerd.
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Bij onze familieleden, boeren
& voedselmakers kan je terecht
voor een breed scala aan (h)eerlijke,
ambachtelijke, lokale producten die
groeien, bloeien en voortkomen uit
onze veelzijdige polder.

KernwaardenLOKAAL

GEZOND

DUURZAAM

SAMENBELANG

Informatie en educatie over
gezonde lokale en regionale
producten brengen een gezonde
toekomst een stap dichterbij.

Met minder voedselkilometers
en respect voor boeren en
natuur zijn we samen op weg
naar een betere en duurzame
wereld. Een houdbare toekomst
voor onze kinderen en
de generaties daarna.

Producenten, consumenten,
provincie, gemeenten en
maatschappelijke organisaties 
werken samen aan
een gezonde en
duurzame samenleving.



De Voedselfamilie Krimpenerwaard zet in op een integrale
aanpak duurzame voeding en gezondheid binnen de regio.
Wij doen dat door kennis & expertise in te zetten vanuit
de verschillende gerelateerde vakgebieden.
Aan Tafel zitten bevlogen ervaringsdeskundigen &
professionals als kartrekkers en duwers voor de verschillende
deelprojecten (familiezaken). Samen met subsidiegevers,
waardevolle partners en netwerk zetten we gezonde
stappen vooruit op verschillende niveaus en vanuit
verschillende invalshoeken.

 Bestaande initiatief van de
Voedselfamilie Krimpenerwaard

versterken en continueren



Doel
Jongeren leren over gezonde en duurzame voeding, zodat
ze leren goed voor zichzelf, de ander en de wereld te zorgen.

Inspanning
Programma en plan van aanpak maken in samenwerking
met de scholen, docenten en Jong Leren Eten.
Budget regelen voor komende jaren.
Implementatie binnen bestaande lesprogramma’s op de scholen.

Resultaat
Een doorlopende leerlijn voor primair- en voortgezet onderwijs
binnen de onderwijs kerndoelen voor scholen in de Krimpenerwaard.
Najaar 2022 - Pilot op de eerste scholen in de Krimpenerwaard
en Krimpen a/d IJssel.
Verder uitrollen lesgeven door ervaren docent(en) op meerdere
scholen.

Doel
Kennis en kunde delen met mensen met een minimum of
een klein budget over hoe je een groot verschil kunt maken voor
eigen gezondheid. Gezonde voeding zorgt voor gezondere mensen
wat de samenleving kosten bespaart.

Inspanning
Voorlichtingsprogramma ontwikkelen in samenwerking met ervarings-
deskundigen/voedingsdeskundigen, sociaal team, voedselbanken
en andere betrokken partijen.
Projectplan maken voor de komende 4 jaar.
Budget rondmaken en sponsors regelen.

Resultaat
Geven van voorlichting, workshops en activiteiten voor
mensen met een klein budget op verschillende locaties
in de Krimpenerwaard en Krimpen a/d IJssel.
Receptenboekje.

KIES VOOR HET MAXIMUM
MET EEN MINIMUM

Doel
Directe verbinding tussen producent en consument door
kennismaken verse streekproducten, direct van de boer
en andere voedselmakers, uit eigen regio. Met bovendien
een eerlijke prijs voor de makers. 

Inspanning
Opzetten draaiboek Oogst- & Streekmarkt.
Betrekken producenten en andere relevante partijen
bij de Oogst-& Streekmarkten.
Organisatie & uitvoering eerste twee edities.
Budget regelen voor meerjarenplan.

Resultaat
Per jaar 3 á 4 Oogst- & Streekmarkten op verschillende
locaties in Krimpenerwaard en Krimpen a/d IJssel.

OOGST- &
STREEKMARKTEN

  Projecten
- familiezaken -

waar we aan werken

VOEDSELEDUCATIE



Wat je van dichtbij
haalt is lekker,

duurzaam en gezond

Doel
Bewustwording, vital i teit en duurzaamheid in bedri j fs-,
en sportkantines  bevorderen, gericht op gezonde,
lokale voeding uit de Krimpenerwaard en omgeving
aangevuld met fairtrade producten. 

Inspanning
Projectplan maken i.s.m. WaardZaam en werven
project coördinator.
Promotie via verschi l lende kanalen en organiseren
voorl icht ingsbi jeenkomsten.
Stimuleren van samenwerkingen.
Verwerven bugdet voor uitvoering.

SAMEN NAAR
EEN (H)ÉÉRLIJKE &

GEZONDE KANTINE

HORECA &
ZORGINSTELLINGEN

Doel
Een efficiënt logistiek systeem binnen de Krimpenerwaard zodat
alle bewoners in de gelegenheid zijn streekproducten af te nemen.
De lokale en regionale producten worden bij de consumenten thuis 
bezorgd evenals bij horeca & en zorginstellingen. Producten worden
bij de boeren & andere voedselmakers opgehaald voor de Hub
of direct naar de juiste bestemming gebracht.

Inspanning
Opzet thuisbezorgservice in samenwerking met Rechtstreex en
andere partijen.
Vergroten aandeel lokale producenten uit de Krimpenerwaard.
Contacten met boeren en producenten over wensen en
mogelijkheden ophalen. 
Een uitgewerkt plan voor inzet mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
Promotie bekendheid thuisbezorgservice.

HUB & THUISBEZORGSERVICE 
KRIMPENERWAARD

Doel
Gezonde voeding, het beste medicijn. Toekomstbestendige
perspectieven voor gezonde en duurzame voeding in de zorg
en horeca door meer gezonde streekproducten op tafel.

Inspanning
Inventariseren horeca en zorginstellingen en huidige gebruik
streekproducten.
Projectplan maken gericht op de twee verschillende doelgroepen
in samenwerking met Diverzio en Duurzaamuiteten.nl
Overleg horeca en zorginstellingen hoe we lokale gezondere voeding
daadwerkelijk op tafel krijgen.

Resultaat
Verhoging aandeel streekproducten bij de horeca
door direct kopen bij de boer/producent of via
bezorgservice.
Start programma Duurzaam gezond aan tafel
met 10 zorginstelling uit de regio.

Resultaat
Een efficiënt logistiek systeem voor het
verminderen voedselkilometers in de regio. 
Inzet mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt waar mogelijk. 

Resultaat
Meer streekproducten & kennis over gezonde
voeding in bedri j fs- & sportkantines. Gezondere
sporters en werknemers, resulteren in minder
blessures en ziekteverzuim. En is daarmee
kostenbesparend voor de maatschappi j.



Doel
Vergroten kennis en daarmee cohesie over en afzet lokale
producten aan de randen van de regio Krimpenerwaard.

Inspanning
In met name Gouda, Rotterdam en Capelle a/d IJssel
samenwerking aangaan met plaatselijke organisaties die
hier aan kunnen bijdragen.
Aan tafel komen met regionale organisaties en besturen. 

Resultaat
Afzetpunten in Gouda en Capelle a/d IJssel voor streekproducten
uit de Krimpenerwaard. Samenwerkingen met Local2Local,
Rotterdam de Boer op! en andere partijen.

HET NIEUWE
VERMARKTEN

OVER DE GRENS 
BIJ DE BUREN

Doel
De producenten extra handvatten geven over de mogelijkheden
waar ze hun producten kunnen vermarkten. En aanreiken mogelijke
vernieuwende ideeën voor toekomstige producten. 

Inspanning
Inventariseren lokale, regionale, provinciale en landelijke initiatieven
waardevol om bij aan te sluiten of ideeën op te doen.
Samenbrengen in een digitaal document dat via de website
te downloaden is. 

Resultaat
Een digitaal ‘levend’ document voor boeren & andere
voedselmakers dat steeds up to date gehouden wordt.

VOEDSELBOS
 -HET BETERE PROEFWERK- 

Doel
Inrichten van een locatie voor voedselbos & voedselstroken
waar verschillende familiezaken samen kunnen komen.
Waarbij biodiversiteit wordt bevorderd wat mede bijdraagt
aan gezonde kwaliteit van bodem, lucht en water.

Inspanning
Onderzoek naar draagvlak en welke personen en/of partijen
het voortouw kunnen nemen of kunnen bijdragen.
Onderzoeken naar potentiële locaties in samenwerking met
provinciale- en lokale overheden, boeren en natuur- & milieu
organisaties.
Netwerken met bestaande initiatieven Voedselbossen Zuid-Holland.

Resultaat
Een afgerond en compleet onderzoek naar de mogelijkheden. 
Het samenstellen van een projectplan en bepalen locatie(s).

Voor boeren, burgers
en buitenlui



Samen op weg naar
   een gezonde en

duurzame samenleving

Welke beleidsthema’s raken aan voedsel die we samen integraler
op kunnen pakken?

Lokale producenten veel meer zien als ambassadeurs,
dragers van de gemeenschap en zo de gemeenschap te versterken.

Stimuleren van lokale detailhandel om lokale producten te verkopen.

Lokale afzet voor een betere prijs leidt tot meer inkomen voor de boer
die dat kan besteden aan natuurinclusief boeren en verduurzaming.

Wat zou dit kunnen betekenen voor de landbouw in dit gebied;
wat is hierbij een kans voor een landbouw-ondernemer?

Geldt gezond ook voor landbouwsysteem, landbouwbedrijf;
met kortere en gesloten kringlopen?

Zorgt het samengaan van natuur en landschap producenten
ook voor gezondere productie?

Waar zou een Wethouder Voedsel aan moeten voldoen?

WIJ GAAN GRAAG IN GESPREK OVER 
ONDERSTAANDE ONDERWERPEN: 



CONTACT

Wat je van dichtbij 
haalt is lekker,

duurzaam en gezond

KWARTIERMAKER

Arike Mijnlieff
Van der Giessenweg 49

2921 LP Krimpen a/d IJssel

T: 06 25 524 787
E: arike@voedselfamiliekrimpenerwaard.nl

Voedselfamilie Krimpenerwaard is
een initiatief van De Groenling-

projecten duurzame- en gezonde voeding


