Agro & Food Congres Twente
Op 8 november was het Stadslab Indië in Almelo het decor van het Agro & Food Congres Twente.
Verschillende bedrijven en initiatieven kwamen deze middag en avond bij elkaar om de
samenwerking in de agro & food keten verder te stimuleren.
Twente is een prachtige regio waar grotere steden afwisselen met kleine dorpen en platteland. Op
dit platteland vind je een rijkdom aan regionaal geproduceerde producten. Wat zou het mooi zijn
wanneer we vooral deze producten van eigen bodem eten! Waarom? Omdat regionaal
geproduceerd voedsel stad en land dichter bij elkaar brengt, het bijdraagt aan de gezondheid, het
beter is voor milieu en klimaat en zorgt voor economische groei in de regio.
Gelukkig zijn er al veel initiatieven, bedrijven en projecten in Twente die hier de noodzaak van in
zien. Tijdens het congres kwamen zij bij elkaar, werden geïnspireerd door verschillende sprekers en
hebben elkaar ontmoet in het Meet & Eat Café.
Burgermeester Arjen Gerritsen van de gemeente Almelo opende het congres op deze historische
locatie. De rijkdom aan lokaal geproduceerde producten is een belangrijk deel van de lokale
economie. De burgemeester sprak over worteling in de regio en tradities behouden. De regio Twente
is rijk aan mooie en eerlijke producten. Wij willen deze producten ook in de regio zelf zien, beleven
en proeven. De Groene Kennispoort Twente, gemeente Almelo en samenwerkingspartner Groene
Metropool Twente hebben als doel om 15% van de Twentse bevolking te voeden met lokaal
geproduceerd voedsel. Een mooi streven dat ook werd uitgedragen tijdens het congres.
Jongeren zetten zich wereldwijd in voor verduurzaming voedselproductie
Jorrit Kiewik is directeur van Slow Food Youth Network (SFYN). Een beweging waar koks,
producenten en consumenten elkaar inspireren. Tijdens zijn opleiding Agrarisch Ondernemerschap
aan de Aeres Hogeschool werd hij geconfronteerd met de knelpunten binnen ons voedselsysteem.
Van plaats van de producent in de keten, tot de waarde van voedsel in onze maatschappij. Bij Slow
Food Youth Network is geen ruimte voor dogma’s, maar wel voor verbindingen.
De afstand tussen boer en burger is na de Mansholt-periode groter geworden. De waardering voor
ons voedsel wordt steeds minder. SFYN gelooft in veranderingen van onderop en is een wereldwijde
organisatie van jongeren die zich wereldwijd inzetten voor de verduurzaming van de
voedselproductie.
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Een business starten én de wereld beter maken
Willem Treep is één van de oprichters van Willem&Drees; een bedrijf dat mensen weer in verbinding
wil brengen met eten uit hun eigen omgeving. Inmiddels is Willem Treep niet meer actief bij
Willem&Drees, maar heeft hij veel ervaring en verschillende nieuwe initiatieven om mee te
inspireren. Want dat het niet altijd makkelijk is wat we willen bereiken, blijkt ook uit zijn verhaal.
Willem Treep heeft Ontwikkelingseconomie aan de Wageningen Universiteit gestudeerd. Van daar
uit heeft hij bij verschillende (voedings)bedrijven gewerkt. Echter miste hij de link met de
producenten en lokale producten. Samen met compagnon Drees richtte hij Willem&Drees op.
Het aan de man brengen van het product van Willem&Drees verliep niet altijd soepel. Zo bepaalt
slechts een klein aantal inkoopkantoren het aanbod. En dat is één van de punten waar tegenaan
gelopen werd. Aan de andere kant zijn er positieve ontwikkelingen zoals het verschuiven van de
marketingstrategie van belerend naar verleiden, de verschillende online platformen met lokaal
geproduceerd voedsel en steeds meer festivals waar lokale producten centraal staan.
Twentse Kantine
De Groene Kennispoort Twente, Stichting Twentse Streekproducten Organisatie en Stichting De
Proeftuinen hebben de handen ineengeslagen en zijn het project de Twentse Kantine gestart. Dit
naar goed voorbeeld van de gemeente Almelo. De gemeente Almelo heeft in de nieuwe
aanbesteding opgenomen dat er minimaal 20 procent van de producten uit de regio moet worden
gehaald. De voorzitter van Groene Kennispoort Twente Marcel Diepenmaat en Wethouder JanMartin van Rees van de gemeente Almelo leggen het concept Twente Kantine uit.
Martin Verbeek van Marb Consultancy en Tom Jannink van Eeckhof zijn gevraagd om uitwerking te
geven aan het proces van de Twentse Kantine. Door middel van gesprekken en het bekijken van
goede voorbeelden onderzoeken zij of er behoefte is aan meer lokaal geproduceerde producten in
de (bedrijfs)kantines. “Goed voorbeeld doet volgen” vinden de initiatiefnemers, dus aan de hand van
het voorbeeld van Almelo willen zij ook andere kantines van overheidsinstellingen in Twente
overtuigen over te gaan op meer regionaal geproduceerde voeding. Doet u ook mee?
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We gooien zo’n 30% van ons voedsel weg
Ons voedsel legt gemiddeld zo’n 10.000 kilometer af van boer naar bord. Ons eten vertegenwoordigd
circa 25% van de energierekening en uiteindelijk gooien we er zo’n 30% van weg. Dat kan anders,
dacht ook Gerard Titulaer van Coöperatie Oregional.
Coöperatie Oregional is opgericht in 2010. Inmiddels zijn er 20 boeren en tuinders en 25 leveranciers
aangesloten. Hiermee beogen ze een versterking van de positie van de boeren en tuinders in de
keten op basis van eerlijke prijzen en een korte keten (circulair). Oregional levert met name aan
restaurants en zorginstellingen.
Na een moeizame start in 2010 met bezuinigingen in bijvoorbeeld zorginstellingen en
prijsconcurrentie zijn er qua groei en omzet positieve resultaten te zien. Aan de andere kant zijn er
ook lastige onderwerpen zoals logistiek, kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid van producenten
(nieuwe rol) en communicatie. Trends zoals de bewuste consument en verbinding stad met
platteland geven handvatten voor de toekomst.
Mensen uit de streek aan het woord
VerTwenz met Jan Lohuis, Fox
Restaurants met Mark Fox, de
smaak van met Jeroen Bos en Skier
Wöske met Henk Jan Kamp
vertellen hoe het hen vergaat om
met regionaal geproduceerde
voeding te werken. Allemaal
bijzondere concepten voor Twente
en allemaal gedreven om het beste
van de Twentse bodem bij de
consument te brengen. Zij doen dit
alle vier op een unieke maar
bevlogen manier. Een paar
belangrijke punten voor de regio
volgens hen:
-

Het verhaal achter de producten is een belangrijk onderwerp voor de consument
Communicatie en transport zijn belangrijke onderwerpen binnen de lokale Agro & Food
keten
Belangrijk om elkaar te kennen, een paar enthousiastelingen die met elkaar samenwerken
We hebben met z’n allen de verantwoording voor een gezonde keten
Twente is een prachtige regio met veel kwaliteiten, daar mogen we iets minder bescheiden
in zijn
Graag één Twents merk zodat we het onder die noemer in de markt kunnen zetten en de
verkopers als ambassadeur kunnen dienen
Twente is de schatkamer van Nederland, de toerist heeft ons ontdekt. Daar moeten we ook
naar gaan leven, het komt goed met ons!

Wie stonden er op de markt?
Tijdens het Meet & Eat Café stonden verschillende initiatieven en ondernemers op de markt. Onder
het genot van een hapje en een drankje konden de deelnemers elkaar (verder) leren kennen. Een
overzicht van de initiatieven staat hieronder:
- Mineral Valley Twente www.mineralvalley.nl
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-

Graskip
Fox restaurants
Viermarken
LEADER
SkierWöske
Twentse Kantine
Inkopers Almelo
Hof van Innovatie

www.metnatuurmee.nl
www.restaurantfox.nl
www.viermarken.nl
www.leaderzuidwesttwente.nl / www.leadernoordoosttwente.nl
www.skierwoske.nl
www.groenekennispoort.nl
www.almelo.nl

Hoe gaan we verder?
De gemeente Almelo gaat samen met de Groene Kennispoort Twente onderzoeken hoe we alle
initiatieven en goede ideeën kunnen bundelen. Meer samenwerken, meer vraag en meer aanbod,
dat is het plan. Samen met de partijen die hebben aangegeven mee te willen denken zal er het
komende jaar gewerkt worden aan een samenwerkingsverband en stappenplan om dat voor elkaar
te krijgen!
Daarbij is de Groene Kennispoort Twente één van de partners in het Interreg project VC genaamd
RUMORE. Verschillende regio’s die met dezelfde uitdagingen aan het werk zijn als Twente werken de
komende jaren aan de stad-land verbindingen in de eigen regio. Daarnaast bezoeken we de andere
regio’s om voorbeeldprojecten te zien, daarvan te leren en te implementeren in Twente.
Ook is Groene Kennispoort Twente samen met TSO en Stichting Proeftuinen initiatiefnemer van het
project Twentse Kantine. De aankomende maanden wordt de inventarisatie verder afgerond.
Daarnaast is een afstudeerder van de Saxion Hogescholen aan de slag met een marketingplan voor
het concept.
Tot slot blijft Groene Kennispoort Twente een schakel tussen vragen uit de regio en onderwijs op het
gebied van Agro & Food en Duurzaamheid.
Uiteraard zijn er nog veel meer mooie projecten en initiatieven in Twente. Wij hopen op een mooie
samenwerking, een korte keten en een heerlijk Twents product waar we met zijn allen trots kunnen
zijn!
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