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OVER HET LANDBOUWNETWERK REGIO FOODVALLEY
De landbouwsector staat voor een groot aantal vraagstukken en uitdagingen. Het is voor geen enkele organisatie of
agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen op te lossen. Dat geldt ook voor de landbouwsector in de Regio Foodvalley.
Bundeling van krachten is nodig om concrete stappen te maken voor een betere toekomst van landbouw in onze regio.
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Sensoring en monitoring en Nieuw verdienmodellen.

ACTUEEL AANBOD

mogelijk uit te breiden naar middelbaar onderwijs.

Als veehouder kunt u zich aanmelden als pilotbedrijf.

Hier vind je een greep uit het actuele aanbod van projecten en initiatieven in de Foodvalley regio, ingedeeld per the-

Tien boeren zijn nu al gecertificeerd (Foodvalley incl.
THEMA VERBINDEND ONDERNEMEN
Putten) om dit te faciliteren.
Vallei Boert Bewust

Ook kunnen innovaties worden aangemeld om te

ma. Het complete aanbod vind je op onze website. Neem contact op met het Agroloket voor meer informatie over
onderstaande initiatieven en om u aan te melden.
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Het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied gaat
Ruimte om te ondernemen is nodig. Het gaat hier zowel
voor een circulaire toekomst van slopen en bouwen
om fysieke ruimte, zoals toegang tot grond of de moin het buitengebied van de Regio Foodvalley. De
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bederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het

Unieke leerervaring:
In de proeftuin wordt de kennis uit de verschillende
pilots integraal aan elkaar gekoppeld. Hoe kunnen
geteste innovaties bijvoorbeeld bijdragen aan nieuwe
deelnemers en boeren in de regio. Ook kunt u deelnemen aan gratis trainingen en masterclasses die
worden georganiseerd binnen de proeftuin, zoals de
Bodemcursus en de Masterclass Produceren in de
Korte Keten. Kijk ook op www.boeraanhetroer.nl

