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DIRECT CONTACT OPNEMEN:

Telefoon: 088 888 6633

E-mail: agroloket@landbouwnetwerkrfv.nl 

Voor alle vragen over projecten en initiatieven, kennis-

vragen, aanvragen van een keukentafelgesprek en overige 

vragen over Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.

Website: 

www.landbouwnetwerkrfv.nl/agroloket

Hier vind je via het menu Thema’s alle informatie 

over actuele projecten, initiatieven, tools en subsidies 

overzichtelijk weergegeven per thema. Via het menu 

Agenda vind je alle actuele evenementen, webinars en 

openstellingen. 

Facebookpagina: @Agroloket

Actuele informatie over nieuwe projecten, subsidies, 

webinars, initiatieven en tools in de regio.

Nieuwsbrief van Landbouwnetwerk Regio 

Foodvalley 

Maandelijkse nieuwsbrief met kennisartikelen, actuele 

informatie over projecten en initiatieven, interviews met 

partners en meer. Inschrijven via de website.

Twitter: @Landbouwnetwerk

Voor nieuws van het Landbouwnetwerk Regio 

Foodvalley.

WAARVOOR KAN JE BIJ HET AGROLOKET TERECHT?

LANDBOUW
NETWERK
Regio Foodvalley

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. 

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft als doel deze samenwerkingsbeweging voor de agrofoodsector in het gebied 

te versnellen.

Hoe? Via het Agroloket Regio Foodvalley bieden we agrariërs overzicht van het totaalaanbod van projecten en 

initiatieven in de regio. Daarmee wordt het makkelijker om te vinden wat bij je past als ondernemer. Ook verzamelen, 

ontwikkelen we en delen we kennis. In themagroepen denken boeren, partners en projecten samen na over hoe we 

bestaande initiatieven aan elkaar kunnen verbinden, praktisch beter kunnen organiseren en wat er mogelijk nog mist. 

De partners weten elkaar te vinden en stemmen samen af over lopende en nieuwe ontwikkelingen. 

PARTNERS

Het Landbouwnetwerk wordt op dit moment 

gevormd door LTO Noord (afdeling Gelderse Vallei), 

Plattelandsjongeren Gelderland, AJK Stroe/Wekerom 

en AJK Ederveen, Boerderij ’t Paradijs, Vallei Boert 

Bewust, Boerenhart, Regio Foodvalley, Aeres, CHE, 

POV, AgruniekRijnvallei, Rabobank, Van Westreenen, 

VanDrie Group, Schuiteman, Provincie Gelderland, 

Provincie Utrecht, gemeentes Barneveld, Ede, 

Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 

Veenendaal, Leusden en Wageningen. Steeds meer 

partijen willen aansluiten.

Meer weten, partner worden of deelnemen aan een 

themagroep? Kijk op:

www.landbouwnetwerkrfv.nl 

Gina van Elten (Vice-voorzitter LTO Noord afdeling 

Gelderse Vallei): “In de themagroepen wordt nage-

dacht over hoe we elkaar kunnen versterken en waar 

mogelijk nieuwe initiatieven aan te jagen, maar er 

vindt ook hele praktische afstemming plaats: Als er 

raakvlakken zijn tussen projecten of thema’s, wordt 

dat gebundeld om te voorkomen dat we overbodige 

dingen doen.”

Henk Kievit (Voorzitter Landbouwnetwerk Regio 

Foodvalley: “De provincie en gemeenten zitten hier   

samen met veevoerleveranciers, agrarisch adviseurs 

en boeren aan tafel. Daardoor kunnen we heel con-

creet bespreken wat wel werkt en wat niet. De kracht 

hierbij is de lokale organisatie van het Landbouwnet-

werk. In de regio zit veel innovatiekracht en we hebben 

korte lijnen waardoor we zaken snel kunnen imple-

menteren. Daarmee zijn we een gidsregio waar ook 

nieuwe zaken geïmplementeerd kunnen worden.”

HET TOTALE AANBOD VAN PROJECTEN EN  

INITIATIEVEN IN BEELD 

Er is ontzettend veel te doen in de regio!  

Het Agroloket Regio Foodvalley biedt een actueel 

overzicht van alle projecten, initiatieven, webinars, 

tools, trajecten en subsidies waar u als agrari-

er gebruik van kunt maken. Kijk op onze website, 

volg onze Facebookpagina en schrijf u in voor onze 

nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles wat 

er te doen is! En heeft u een vraag over een bepaald 

project, initiatief of een kennisvraag? Neem telefo-

nisch of per mail contact op met het Agroloket! We 

kunnen uitleg bieden over de initiatieven en hebben 

zicht op een uitgebreid netwerk waarnaar we kunnen 

doorverwijzen.

VRAAG NU EEN GRATIS KEUKENTAFELGESPREK AAN!

Speciaal voor ondernemers in Gelderland bieden 

we nu de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend 

keukentafelgesprek aan met een onafhankelijk on-

dernemersadviseur. Heeft u vragen over de toekomst 

van uw bedrijf? Wilt u weten waar uw kansen liggen, 

heeft u behoefte om uw situatie eens rustig door te 

spreken? Een gratis en vrijblijvend keukentafelge-

sprek met een ondernemersadviseur kan u verder 

helpen. Neem contact op met het Agroloket Regio 

Foodvalley voor een afspraak.

HET TOTALE AANBOD VAN PROJECTEN EN

INITIATIEVEN IN BEELD

Er is ontzettend veel te doen in de regio!

Het Agroloket Regio Foodvalley biedt een actueel

overzicht van alle projecten, initiatieven, webinars,

tools, trajecten en subsidies waar u als agrariër

gebruik van kunt maken. Kijk op onze website,

volg onze Facebookpagina en schrijf u in voor onze

nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles wat

er te doen is! En heeft u een vraag over een bepaald

project, initiatief of een kennisvraag? Neem telefo-

nisch of per mail contact op met het Agroloket! We

kunnen uitleg bieden over de initiatieven en hebben

zicht op een uitgebreid netwerk waarnaar we kunnen

doorverwijzen.

DIRECT CONTACT OPNEMEN:

Telefoon: 088 888 6633

E-mail: agroloket@landbouwnetwerkrfv.nl

Voor alle vragen over projecten en initiatieven, kennis- 

vragen, aanvragen van een keukentafelgesprek en overige 

vragen over Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.

Website: 

www.landbouwnetwerkrfv.nl/agroloket

Hier vind je via het menu Thema’s alle informatie 

over actuele projecten, initiatieven, tools en subsidies 

overzichtelijk weergegeven per thema. Via het menu 

Agenda vind je alle actuele evenementen, webinars en 

openstellingen. 

Facebookpagina: @Agroloket

Actuele informatie over nieuwe projecten, subsidies, 

webinars, initiatieven en tools in de regio.

Nieuwsbrief van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley 

Maandelijkse nieuwsbrief met kennisartikelen, actuele 

informatie over projecten en initiatieven, interviews met 

partners en meer. Inschrijven via de website.

Twitter: @Landbouwnetwerk

Voor nieuws van het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.

WAARVOOR KAN JE BIJ HET AGROLOKET TERECHT?

VRAAG NU EEN GRATIS KEUKENTAFELGESPREK AAN!

Speciaal voor ondernemers in Gelderland bieden  

we nu de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend 

keukentafelgesprek aan met een onafhankelijk on-

dernemersadviseur. Heeft u vragen over de toekomst 

van uw bedrijf? Wilt u weten waar uw kansen liggen, 

heeft u behoefte om uw situatie eens rustig door te 

spreken? Een gratis en vrijblijvend keukentafelgesprek 

met een ondernemersadviseur kan u verder helpen. 

Neem contact op met het Agroloket Regio Foodvalley 

voor een afspraak.
PARTNERS

Het Landbouwnetwerk wordt gevormd door LTO Noord 

(afdeling Gelderse Vallei), Plattelandsjongeren Gelder- 

land, AJK Stroe/Wekerom en AJK Ederveen, Vallei 

Boert Bewust, Boerenhart, Regio Foodvalley, Aeres, 

CHE, POV, AgruniekRijnvallei, Rabobank, Van Westree-
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THEMA ONDERNEMERSBEGELEIDING

Gratis keukentafelgesprek

Voor ondernemers in Gelderland bieden we nu  een 

GRATIS en vrijblijvend keukentafelgesprek aan met een 

ondernemersadviseur om uw situatie eens te bespreken. 

Hiermee kunt u de mogelijkheden voor uw boerenbedrijf 

op een rij zetten.

Agro Ondernemersscan

Als ondernemer weten hoe je ervoor staat en waar kan-

sen voor je bedrijf liggen?  De Agro Ondernemersscan 

helpt ondernemers bij het maken van keuzes. De scan 

brengt op elf thema’s verbeteringen voor de onderne-

mer en het bedrijf in kaart. De scan werd ontwikkeld 

door een team van verschillende experts uit de regio op 

het gebied van financiën, accountancy, fiscaliteit, be-

drijfsstrategie en personeelszaken. 

Ervaringen van een deelnemende familie uit Nijkerk met 

Zicht op de Toekomst en de Agro Ondernemersscan: “Zon-

der begeleiding waren we in het overnameproces van ons 

gemengd bedrijf nog niet zo ver geweest. Als ik terugkijk 

dan vind ik dat wij een helder beeld hebben gekregen van 

de toekomst en waar we heen willen. Er is meer duidelijk-

heid en het was een realitycheck voor ons allemaal.”

Traject Zicht op de Toekomst - Gelderland

Hoe houd je als agrarisch ondernemer grip op de toe-

komst van je bedrijf? Keuzes maken voor het bedrijf 

heeft betrekking om op jezelf en op het gezin. Daar-

om is het prettig om met een onafhankelijk adviseur 

uw vragen op een rij te zetten. Een adviseur die met u 

meedenkt over de juiste keuzes voor de toekomst. In het 

traject, wat bestaat uit zes adviesgesprekken, sta je zelf 

als ondernemer centraal. De uitkomst moet passen bij 

jezelf, je familie en je bedrijf. 

Traject Plattelandscoaches – Utrecht

Hoe zie jij de toekomst van je bedrijf zodanig dat het 

bij jou past? Heb je interesse in kringlooplandbouw en 

weten hoe je jouw bedrijf daarop inricht? Wellicht sta 

je voor een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername? 

In Utrecht kan je gebruik maken van begeleiding door 

plattelandscoaches. Een onafhankelijk klankbord om te 

sparren over je (familie)bedrijf, huidige ontwikkelingen 

en de toekomst van jou én je bedrijf.

THEMA WAARDEREN EN VERDIENEN

Webinar en podcastserie over Nieuwe Verdienmodellen

Snel inzicht in de waarden die u met uw bedrijf realiseert, 

en de werkwijze die u kunt kiezen om met keten en gebied-

spartijen die waarden te verzilveren. In een webinar en een 

podcastserie krijg je theorie en inspirerende ervaringen 

voorgeschoteld waarmee je zelf  ook aan de slag kunt. De 

webinar en podcasts zullen vanaf begin 2021 door Boer 

aan het Roer worden uitgezonden, houdt daarvoor de ka-

nalen van het Agroloket en Boer aan het Roer in de gaten!

ACTUEEL AANBOD

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

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.

THEMA LEEFOMGEVING

Bodemcursus

In de Bodemcursus, georganiseerd vanuit Boer aan 

het Roer, komen allerlei thema’s aan bod als struc-

tuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het 

belang van goede bemonstering van de bodems komt 

aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpre-

teert. Zodra het mogelijk is in verband met corona-

maatregelen wordt de cursus in 2021 gestart. 

THEMA VERBINDEND ONDERNEMEN

Vallei Boert Bewust

Vallei Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boe-

ren en tuinders en samenleving in eigen streek. Alle 

boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders 

tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch.

Leren bij de boer

Platform voor boerderijeducatie bij lagere scholen, la-

ter mogelijk uit te breiden naar middelbaar onderwijs. 

Tien boeren zijn nu al gecertificeerd (Foodvalley incl. 

Putten) om dit te faciliteren.

Kijken bij de boer

Kijken bij de boer organiseert jaarlijkse fietstochten, 

ca. 6000 bezoekers. Stap op de fiets en geniet van de 

mooie Gelderse Vallei. Langs elke route zetten diver-

se agrarische bedrijven hun deuren open voor publiek.

THEMA RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

Circulaire Toekomst Buitengebied

Het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied gaat 

voor een circulaire toekomst van slopen en bouwen 

in het buitengebied van de Regio Foodvalley. De 

ambassadeurs brengen aanbieders en afnemers van 

gebruikt materiaal van vrijkomende agrarische be-

bouwing bij elkaar en laten zien dat circulair bouwen 

en slopen veel voordelen biedt. Het platform kent de 

weg om circulair te werken en werkt met een Markt-

plaats waar u materiaal vanuit de Foodvalley regio 

kan aanbieden of kunt kopen.

THEMA INNOVATIE

Boer aan het Roer

Boer aan het Roer is de titel van de proeftuin van de 

Regio Deal Foodvalley. De komende jaren zullen in de 

proeftuin innovatieve concepten worden getest op pi-

lotbedrijven die vallen onder de vijf centrale thema’s 

van Boer aan het Roer: Emissie reducerende maat-

regelen, Circulair veevoer, Bodem- en waterkwaliteit, 

Sensoring en monitoring en Nieuw verdienmodellen. 

Als veehouder kunt u zich aanmelden als pilotbedrijf. 

Ook kunnen innovaties worden aangemeld om te 

testen in de proeftuin.

Waarom aanmelden voor Boer aan het Roer?

Als pilotbedrijf:

Wanneer u uw bedrijf beschikbaar stel om innova-

ties op te testen, loopt u voorop mee in de nieuwste 

ontwikkelingen. De resultaten van geïmplementeer-

de innovaties worden aan u teruggekoppeld zodat u 

inzicht verkrijgt in de effecten van de geteste innovatie 

op uw bedrijfsresultaten en technisch advies. Ingezette 

sensoren in de stal blijven na afloop van de pilot achter 

op het bedrijf voor verder gebruik. Deelnemende vee-

houders ontvangen een tegemoetkoming in de kosten. 

Unieke leerervaring:

In de proeftuin wordt de kennis uit de verschillende 

pilots integraal aan elkaar gekoppeld. Hoe kunnen 

geteste innovaties bijvoorbeeld bijdragen aan nieuwe 

verdienmodellen? Die kennis wordt gedeeld onder 

deelnemers en boeren in de regio. Ook kunt u deel-

nemen 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
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liseert, en de werkwijze die je kunt kiezen om met keten

en gebiedspartijen die waarden te verzilveren. In een

webinar en een podcastserie krijg je theorie en inspire-

rende ervaringen voorgeschoteld waarmee je zelf ook

aan de slag kunt. De webinar en podcasts vind je via 
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Vallei Boert Bewust

Vallei Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren

en tuinders en samenleving in eigen streek. Alle

boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders

tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch.
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Platform voor boerderijeducatie bij lagere scholen, later

mogelijk uit te breiden naar middelbaar onderwijs.

Tien boeren zijn nu al gecertificeerd (Foodvalley incl.

Putten) om dit te faciliteren.

Kijken bij de boer

Kijken bij de boer organiseert jaarlijkse fietstochten,

ca. 6000 bezoekers. Stap op de fiets en geniet van de
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THEMA RUIMTE OM TE ONDERNEMEN
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plaats waar je materiaal vanuit de Foodvalley regio
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Ruimte om te ondernemen is nodig. Het gaat hier zowel 

om fysieke ruimte, zoals toegang tot grond of de mo-

gelijkheid om een bedrijf uit te breiden, over te nemen 

of te starten. Omgaan met de beperkte ruimte in de 

regio Foodvalley en de geldende, soms belemmerende, 

wet- en regelgeving vragen om aandacht. Heb je vragen 

hierover? Neem contact op met het Agroloket!
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In de Bodemcursus, georganiseerd vanuit Boer aan

het Roer, komen allerlei thema’s aan bod als structuur-
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belang van goede bemonstering van de bodems komt

aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpre-

teert. Zodra het mogelijk is in verband met corona-

maatregelen wordt de cursus binnenkort weer gestart.
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het overnameproces van ons gemengd bedrijf nog niet 

zo ver geweest. Als ik terugkijk dan vind ik dat wij een 

helder beeld hebben gekregen van de toekomst en waar 

we heen willen. Er is meer duidelijkheid

en het was een realitycheck voor ons allemaal.”
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