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Rollen provincie
•RICHTINGGEVER

•VERBINDER

•RUIMTEMAKER



• innovatie in de landbouw- en voedselketen die tot wezenlijke
verandering leidt

• gaat verder dan de vernieuwing op bedrijfs- of productniveau of één
techniek of methode

• partijen uit de voedselketen werken samen;

• gericht op de provinciale doelen;
• opschaalbaar en herhaalbaar;
• kennisontwikkeling en  -verspreiding: openbaar en delen.

Wat is een duurzame innovatie



•Ondernemers centraal
•Ondernemers pakken kansen en
maken met ketenpartners
proeftuinen

•Koploper in duurzaamheid
•Maatschappelijke organisaties
ook partner

•Ondersteuning door:
• Provincie
• Kennis- en onderwijsinstellingen

Kern van duurzame
innovatieaanpak



Zuid-Hollandse Voedselfamilies



Wat heeft de Voedselfamilies bereikt?

• Voedselfamiliebijeenkomsten

• Proeftuinen bij elkaar

• Toekomstbeeld Vensterlandbouw
uitgewerkt

• Nieuwe Makers ondersteund in
voedselketen

• Rapportage Eten maken waar je blij van
wordt

• Voedselvernieuwersfeest 2017- nieuwe
initiatieven

• Programmaraad; 9 leden

• Stichting Voedselfamilies opgericht





Wat heeft de provincie bereikt

• Verandernetwerk Voedselfamilies is ondersteund

• Verandernetwerk is zelfstandig en actief

• Kennissamenwerking

• Impactrapportages eerste proeftuinen

• Ambitiedag 2017

• Uitwerking in Dynamische leeragenda

• Proeftuinen; nu ca 34 en er komen er meer
- koplopers die samenwerken

• Ondersteuning Jong Leren Eten (jeugd)

• Subsidie kleine maatschappelijke initiatieven



Overzicht aantallen proeftuinen (2016+2017)

Proeftuinen Aantal 
toegekende 
proeftuinen 

Totaal
Subsidie-
budget
openstelling

Totaal
toegekende
subsidies

2.1b Trainingen en
demonstraties

4 € 960.000 € 264.000

2.2b Fysieke
investeringen
innovaties

9 € 5.319.000 € 1.528.000

2.7b Samenwerken
aan innovaties

17
€ 5.314.000 € 5.088.000

2.8b Europees
Innovatie Partnership

1
€ 200.000 € 175.000

TOTALEN 34 € 11.793.000 € 7.055.000



Voorbeelden proeftuinen

•
• Democratische landbouw

• Schaapskudde de Zuileshoeve 

• Groenste familie van Zuid-Holland

• GO3D-Market

• Elke melk; melk per koe

• Groene cirkel Kaas

• Akkerbouw Innovatie Centrum

• Innovatief businessmodel
melkveehouderij

• Dubbel gediend doel

• Power2ammonia



Waar werken de proeftuinen aan?

• Meer inkomen boeren

• Betere positie in voedselketen via nieuwe korte ketens

• Kringlopen sluiten op bedrijf en tussen bedrijven

• Duurzame digitale marktplaats; belonen duurzaamheid en
zorgen voor afzet

• Bodemverbetering

• Bodemdaling

• Consumenten kan dichtbij duurzaam voedsel kopen

• voedselverspilling

• Nieuwe financierings- en businessmodellen

• Nieuwe eigendomsverhoudingen bv cooperaties

• Nieuwe vormen van grondeigendom

• Kennisverspreiding ; innovatiecentrum- Boer op t erf



proeftuinen ZH



Hoe nu verder? Nieuwe collegeperiode

• Versnellen en verbreden van de duurzame innovaties en
proeftuinen, kennisontwikkeling en nieuwe
samenwerkingsverbanden met gevestigde partijen uit de keten voor
de verduurzaming van de landbouw- en voedselketen door sluiten
kringlopen, regionale voedselketens en verdienmodellen
biodiversiteit.

• Vernieuwingsnetwerk voedselfamilies groeit naar een zelfstandige
netwerkorganisatie

• Nieuwe samenwerkingsverbanden en deals sluiten met gevestigde
partijen (bv via Green Deals en Groene cirkels)

• Integrale ambitie uitwerken voor circulaire landbouw  (icm
greenport)

• Voedselbeleid in vullen (icm bv met gezondheid)





Vragen???



POP3 maatregel Realisatie 2016 Indicatie 

realisatie 2017 

Indicatie

openstelling

2018

Indicatie 

openstelling 

2019

Totale beschikbaar

budget

2.1a Trainingen en

demonstraties € 205.000 € 115.000 € 400.000 € 540.000  € 1.260.000

2.2a Fysieke

investeringen innovaties  € 1.013.000 € 504.000 € 1.517.000

2.7a Samenwerken aan

innovaties € 854.000 € 4.314.000 € 5.900.000 € 11.068.000

2.8 Europees Innovatie

Partnerschap € 200.000 € 200.000

Totaal € 2.072.000 € 5.133.000 € 6.300.000 € 540.000
€ 14.072.000


