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Regio deal Zuid-Hollandse Delta

PROGRAMMA AGRIFOOD

Als voedingsbodem voor de Randstad heeft de Agrifoodsector in de Zuid Hollandse Delta een enorm potentieel. Sterker nog, we
hebben de ambitie om onze internationale koppositie op gebied van duurzame en innovatieve landbouw de komende jaren verder
uit te bouwen. Daarom werken we in de regio samen aan verschillende businesscases.

1. Wat willen we bereiken?
Binnen de programmalijn Agrifood werken we met drie businesscases.

BODEM:

KORTE KETENS:

NETWERK FOODLABS:

Het verantwoord omgaan met
grondstoffen, tegengaan van uitputting
van de bodem inspelen op veranderende
biodiversiteit en lagere emissie van
broeikasgassen bij voedselproductie.

De consument dichter bij de agrarische
ondernemer brengen, minder
voedselverspilling (milieu), eerlijker beeld
van agrifoodsector en een eerlijke prijs.

Kennis- en informatiecentra op de
verschillende eilanden verbinden, kennis
delen, innoveren en massa maken.

2. Hoe gaan we dat doen?
Onder deze businesscases hangen werkpakketten bestaande uit concrete projecten

BODEM:
•
•
•
•
•
•
•
•

KORTE KETENS:

Op elk eiland starten we 1 pilot voor regeneratieve landbouw
Diverse projecten voor behoud en herstel van de
bodemkwaliteit
Emissie en opslag CO2 en stikstof
1 innovatieve toepassingen van robotica
Functioneel agrarisch natuurbeheer (FAB, akkerranden)
Precisiebemesting
Biologische bemesting (bokashi)
Ontwikkelbudget voor (kleinschalige) initiatieven
met focus op de traditionele boer

•
•

Regionale businesscase korte keten
Beeldmerk voor streekproducten

NETWERK FOODLABS:
•
•
•

Platform voor kennisdeling en -ontwikkeling
Biodiversiteitsmonitor: kosten- en batenverdeling
FAB
Duurzame publiek-private samenwerking in de delta

3. Wie hebben we daarvoor nodig?

Agrarische
bedrijven

Brancheorganisaties

Ketenpartners in
de voedselketen

Regio deal Zuid-Hollandse Delta is een samenwerkingsverband van:

Kijk voor meer informatie op: www.regiozhd.nl

Lokale (retail)
ondernemers

Onderwijs en
onderzoeksinstellingen

Provincie
Zuid-Holland

Andere
overheden

Inwoners &
bezoekers

