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1. Inleiding 
 

DE REGIONALE FOCUS OP AGRIFOOD PAST HET LAND VAN CUIJK GOED. NIET ALLEEN 

VANWEGE DE AGRARISCHE BEDRIJVEN, MAAR OOK VANWEGE DE AANWEZIGE 

VOEDSELVERWERKENDE EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE. AGRIFOOD IS EEN BELANGRIJKE 

SECTOR VOOR HET LAND VAN CUIJK. DAT WAS HET IN HET VERLEDEN, DAT IS HET IN HET 

HEDEN EN DE INZET IS OM DAT OOK VOOR DE TOEKOMST ZO TE HOUDEN! 
 

AgriFood is al een aantal jaren één van de speerpunten in de regionale samenwerking in het Land van 

Cuijk. Afgelopen jaren zijn verschillende activiteiten opgezet en uitgevoerd, met name gericht op 

onderlinge kennisuitwisseling en kennismaking. Dat bleek voor veel stakeholders in AgriFood Land 

van Cuijk waardevol, van ondernemer tot overheid en van onderwijs tot retail. Vorig jaar ontstond de 

behoefte aan bundeling en versnelling van ontwikkelingen in de juiste samenhang. Aan een meer 

structurele en duurzame vorm van samenwerking op basis van een gezamenlijke uitvoeringagenda. 

De 5 gemeenten binnen het samenwerkingsverband Land van Cuijk zien dat, door krachten en 

capaciteiten te bundelen, samenwerken een meerwaarde heeft voor de individuele gemeente 

binnen het samenwerkingsverband.  

 

Een meer intensieve en structurele samenwerking op AgriFood in het Land van Cuijk zorgt ook voor 

versterking van het samenwerkingsverband AgriFood Capital op bovenregionaal niveau. Door de 

samenwerking groeit de verbinding en ontstaat versnelling op het thema AgriFood binnen het Land 

van Cuijk én binnen Noordoost Brabant (AgriFood Capital). Want uiteindelijk liggen de ambities in 

elkaars verlengde. De samenwerking op het niveau van Land van Cuijk is enkel een verfijning van de 

samenwerking binnen AgriFood Capital met als doel te komen tot een versnelling en meer relevantie 

voor de regio op de uitvoeringsagenda AgriFood. Samen optrekken is mede van belang omdat de 

gemeenten in het Land van Cuijk individueel onvoldoende impact en capaciteiten hebben binnen 

AgriFood Capital. Door samen te werken wordt de deelname aan AgriFood Capital versterkt en de 

toegevoegde waarde vergroot, vergelijkbaar met de grotere gemeenten binnen AgriFood Capital. 

Van belang is om deze meerwaarde over en weer te blijven (h)erkennen en elkaar te versterken.   

 

Gezamenlijk meerjarenprogramma 

De samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk hebben het initiatief genomen om te komen 

tot een meerjarenprogramma AgriFood 2018-2021. Een programma dat bijdraagt aan bundeling en 

versnelling van ontwikkelingen. De insteek was nadrukkelijk dat het programma door alle actieve 

spelers op het gebied van AgriFood samen zou worden gemaakt. Ondernemers, overheden, 

onderwijs, bedrijfsleven; samen hebben ze onze koers voor de komende jaren bepaald. 

“HET BRUIST IN ONZE REGIO VAN DE INITIATIEVEN EN ONTWIKKELINGEN. DAAR ZIJN WE ERG BLIJ MEE! VANUIT 

VERSCHILLENDE KANTEN HOORDEN WE DE BEHOEFTE OM WEER BIJ ELKAAR TE KOMEN. OM SAMEN TE KIJKEN 

WAAR WE ELKAAR KUNNEN VERSTERKEN. EN OM TE KIJKEN HOE WE SAMEN TOT EEN KRACHTIGE 

PROGRAMMATISCHE AANPAK KOMEN VOOR DE KOMENDE JAREN. EEN BEHOEFTE WAAR WIJ ALS 

SAMENWERKENDE GEMEENTEN GRAAG OP INSPELEN!” 
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Onderstaande figuur geeft een overzicht van de processtappen die gezet zijn om te komen tot het 

Meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk: 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer 
Het meerjarenprogramma (MJP) Land van Cuijk is geen standaard programma met acties voor de 

aankomende jaren. Het beschrijft de dynamiek van de afgelopen periode en de aankomende 

periode. Ook geeft het MJP richting qua inhoud en structuur. Op inhoud zijn de onderwerpen 

benoemd, compleet met concrete vervolgstappen om tot uiteindelijke acties te komen die gedragen 

worden door de diverse groepen en individuen.  

 

Alvorens we het meerjarenprogramma (MJP) inhoudelijk presenteren schetsen we in hoofdstuk 2 

eerst het belang van AgriFood voor de regio en de uitdaging waar deze sector voor staat.  

Hier leest u dat de AgriFood sector (of agrifood complex) een belangrijke economische motor is, 

zowel voor het Land van Cuijk, als bovenregionaal. In onze regio is – mede dankzij de grote diversiteit 

aan grondsoorten en variatie in de omgeving - sprake van een brede vertegenwoordiging van het 

agrifood complex, met grote internationale industrie, een brede diversiteit aan primaire bedrijven, 

met name door de grote diversiteit aan grondsoorten en variatie in omgeving.  

 

In hoofdstuk 3 belichten we de ambitie AgriFood Land van Cuijk, welke eind 2016 / begin 2017 door 

een groot aantal spelers samen is opgesteld, en welke als uitgangspunt is genomen bij het opstellen 

van het MJP.  

Naast de eerder benoemde en in het MJP uitgewerkte thema’s (vrijplaatsen voor innovatie, 

voedingsbodem voor talent, circulaire economie, relatie boer – burger, sterke keten voor 

duurzaamheid en trots op onze helden) wordt ook uitleg gegeven over andere thema’s die zichtbaar 

zijn in de gevisualiseerde ambitie van AgriFood Land van Cuijk.  
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Het traject om te komen tot een MJP AgriFood Land van Cuijk kan niet los gezien worden van 

inspanningen in het verleden, initiatieven in het Land van Cuijk die raakvlakken hebben met AgriFood 

en andere AgriFood verbanden en initiatieven die geografisch (deels) samenvallen. In hoofdstuk 4 

zetten we de belangrijkste zaken op een rij. 

 

Na een terugblik op de afgelopen periode, waarin de diverse stappen en activiteiten worden 

beschreven, maken we een schets van de samenhang tussen de diverse andere programma’s en 

initiatieven die er zijn vanuit de regio Land van Cuijk of waar Land van Cuijk in participeert.  

 

We zien duidelijk deze fasering terug.  

 
We concluderen dit hoofdstuk dat het organiseren van een bestuurlijke tafel/stuurgroep belangrijk is 

voor de regie. Voor de uitvoering stellen wij voor om een kwartiermaker aan te stellen. Deze 

kwartiermaker heeft drie taken: (1) inrichtingen van de samenwerkingsstructuur; (2) regie voeren op 

de uitvoering en (3) blijven inzetten op continuering en initiatie van acties vanuit de uitvoerende 

organisaties en mensen. Tot slot besteden we in hoofdstuk 4 aandacht aan de positionering van het 

MJP t.a.v. de overige programma’s binnen het Land van Cuijk. 

 

Hoofdstuk 5 bevat de verdere inhoudelijke uitwerking van het MJP. Voor de zes centrale thema’s is 

aangegeven wat de meest kansrijke acties zijn voor de korte termijn (de uitkomsten van de 

bijeenkomsten met de verkennersgroepen), maar ook wat een gewenste verbreding en doorkijk is 

voor de langere termijn. Tot slot bevat het MJP nog een aantal algemene en overkoepelende acties 

die niet aan een van de zes centrale thema’s toe te schrijven zijn, maar die wel cruciaal zijn voor het 

verwezenlijken van de gezamenlijk geformuleerde ambitie. 

We sluiten af met de praktische uitwerking van het inhoudelijke MJP wat betreft financiën en 

capaciteit (hoofdstuk 6) en fasering en planning (hoofdstuk 7). 

In bijlage 1 treft u de diverse concrete acties aan met de namen van degene die daar uitvoering aan 

hebben gegeven. In bijlage 2 staan de namen genoteerd van alle betrokken personen die per thema 

hun bijdrage hebben geleverd. Daarmee is duidelijk zichtbaar hoe breed de inhoud wordt gedragen 

en welke complexiteit het kent om dit op elkaar af te stemmen. Maar bovenal welke energie er 

samen is gekomen bij de realisatie tot op heden.  

Speciale dank gaat uit naar de meeleesgroep die dit meerjarenprogramma hebben aangevuld en 

aangescherpt: 

- Liesbeth Hermanussen 

- Joop Bosmans 

- Hugo Bens 

- Herman Heuver 

- Harry Flaton 

- Frans van der Molen 

- Johan Bens  

Initiëren Delen
Netwerk 

opbouwen
Gezamenlijke 

ambitie

Gezamenlijk 
gedragen 

belang

Collectief 
eigenaarschap
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2. AgriFood Land van Cuijk 
 

AGRIFOOD IS EEN BELANGRIJKE SECTOR VOOR HET LAND VAN CUIJK EN DAAROM OOK ÉÉN VAN DE 

SPEERPUNTEN BIJ DE REGIONALE ONTWIKKELING EN EEN BELANGRIJK THEMA WAAROP WORDT 

SAMENGEWERKT. MAAR WAT MAAKT AGRIFOOD NU ZO BELANGRIJK VOOR ONZE REGIO? EN WAT 

ZIJN BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN BINNEN DEZE SECTOR? 

 

2.1 Belang van AgriFood voor de regio 

In vergelijking met andere gebieden in 

Nederland is het Land van Cuijk, als onderdeel 

van Noordoost Brabant een sterk agrarisch 

georiënteerde regio. Het nevenstaande 

plaatje laat zien dat de regio Noordoost 

Brabant samen met Zuid-Holland het 

economische hart van de topsector 

Agri&Food vormt.  

Het Land van Cuijk is groot gemaakt door 

boeren. Zij verbouwden onvruchtbare 

zandgronden tot een rijke voedingsbodem 

voor ondernemende agrariërs.  De 

kleinschalige familiebedrijven van toen 

brachten welvaart in het Land van Cuijk. Zij 

maakten het tot een economisch sterke regio. 

Zij inspireerden lokale vernieuwers zoals Wim 

“de Körver” Hendriks. Vindingrijke 

ondernemers die de agribusiness in deze 

regio op de wereldkaart hebben gezet. Met 

topondernemingen die nog steeds tot ver buiten de landsgrenzen grote naam en faam genieten. 

Denk aan Hendrix Genetics, Trouw Nutrition, MSD Animal Health, Marel en Danone Nutricia. 

Naast industriële wereldspelers binnen AgriFood kent het Land van Cuijk ook een omvangrijke groep 

MKB-bedrijven die op het vlak van AgriFood actief is. Dit varieert van eenpitters tot bedrijven met 

een groot aantal werknemers en forse omzetten. Een greep uit de MKB-bedrijven: Vivara, TopEggs, 

Havens Diervoeders, ITB Companies Climate Solutions, Globemilk, Mola, Florius, Teeuwissen, Henry 

Scheiner Animal Health, Nabuurs Logistics, Orangeworks, Bowit Petproducts.  

Ook vandaag de dag is de primaire sector nog steeds goed in het Land van Cuijk vertegenwoordigd. 

Mede dankzij de diversiteit aan grondsoorten in de regio wordt de sector in onze regio gekenmerkt 

door een grote diversiteit in bedrijfstypen: vollegrondtuinbouw, akkerbouw, glastuinbouw, 

boomkwekers, telers van bloemen, planten en struiken en de volledige breedte van de veehouderij.  

  

Bron: CBS ABR 2010, pbl.nl 
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Als we kijken naar de totale agri-keten (zie figuur hieronder) dan kunnen we concluderen dat de 

primaire keten stevig geworteld is in het Land van Cuijk, evenals een scala aan toeleveranciers. De 

kennisinstellingen zijn minder sterk vertegenwoordigd in de regio zelf, maar met de HAS in Venlo en 

Den Bosch en met Wageningen UR zijn deze toch relatief dichtbij. 

 

Schematische weergave van de AgriFood keten (bron: AgriFood Capital) 

 

Het onderstaande beeld laat zien hoe de verschillende schakels van de AgriFood keten verspreid zijn 

over de regio:  

 

Bron: Rapportage MIRT verkenning Proeftuin Agro & Food, mei 2015, Arcadis. 
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Onderstaande overzicht geeft een beeld van de impact van AgriFood per gemeente in het Land van 

Cuijk: 

Gemeente Aantal vestigingen  Aantal banen 

Boxmeer 440 vestigingen (23%) 2.590 banen (17%) 
Cuijk 240 vestigingen (18%) 2.390 banen (23%) 
Grave 130 vestigingen (18%) 730 banen (20%) 
Mill en Sint Hubert 220 vestigingen (28%) 870 banen (24%) 
Sint Anthonis 460 vestigingen (47%) 1.610 banen (37%) 
 

Bron: AgriFood Capital in beweging, editie Land van Cuijk, september 2015. 

 

De waarde van de sector AgriFood is nadrukkelijk meer dan alleen die van een productiesector. De 

land- en tuinbouw draagt ook fors bij aan de kwaliteit en de beleving van het buitengebied voor 

inwoners, recreanten en bezoekers. En ondanks een toenemende schaalvergroting is de primaire 

sector tot op heden het domein van familiebedrijven. Vele gezinnen en bedrijven zijn aan deze sector 

verbonden. Sociaal maatschappelijk zijn zij een van de dragers voor de leefbaarheid in de kleine 

kernen en de aantrekkingskracht van ons buitengebied. 

 

2.2 Relevante ontwikkelingen in de primaire AgriFood sector 

De land- en tuinbouw is een sector die zich continu ontwikkelt en aanpast naar aanleiding van 

veranderende opgaven en vragen vanuit de markt en de maatschappij. Op basis van de 

maatschappelijke roep: “nooit meer honger” is na de Tweede Wereldoorlog op indrukwekkende 

wijze groei gerealiseerd. Door schaalvergroting, specialisatie en product- en teeltinnovaties en 

dankzij een hechte samenwerking tussen agrariërs, overheid en toeleverende en afnemende 

bedrijven werd de sector sterker en sterker en groeide de exportpositie tot grote hoogte. Export van 

producten, maar ook van kennis, voer- en teeltsystemen. 

Tegelijkertijd zien we de laatste decennia een toenemende aandacht voor voedsel en gezondheid, 

een stijgende ongerustheid over milieu en leefomgeving, een maatschappelijke verandering in 

omgang met dieren, de groeiende vraag naar natuurlijke grondstoffen en een diversiteit aan opinies 

over schaalgrootte van bedrijven. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een veilige woon- en 

leefomgeving en een voedselpakket dat aansluit bij hun specifieke wensen. De weerstand tegen 

verdere groei en intensivering van de veehouderij is groter dan ooit, ook gezien het risico voor 

overdracht dierziekten naar mensen. Wat betreft productkeuze was de vraag naar biologische 

producten nog nooit zo hoog. Door een veranderende maatschappelijke vraag zien we ook een 

groeiend aantal bedrijven dat (neven)inkomsten haalt uit activiteiten op het gebied van recreatie, 

zorg, kinderopvang, natuurbeheer, verkoop van (streek)producten in boerderijwinkels, teelt van 

alternatieve gewassen of bio-energie. Door verbreding van de activiteiten kunnen steeds meer 

bedrijven van zo’n neventak een belangrijke of zelfs een hoofdinkomstenbron maken. 
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Ondanks het feit dat er ook nieuwe bedrijven starten, neemt het aantal agrarische bedrijven in de 

toekomst verder af. Dit terwijl het productievolume stabiel blijft. Zowel CBS als LEI voorspellen dat de 

huidige trend van afname van het aantal bedrijven met 3% per jaar de komende jaren doorzet, zo 

niet versneld wordt. Uitgaande van de huidige trend neemt het aantal bedrijven de komende 20 jaar 

met ca. 45% af. Dit leidt tot een toename van vrijkomende agrarische gebouwen en bedrijfswoningen 

die, volgens de huidige prognose in 2030 oploopt tot een kwart van de huidige oppervlakte. Omdat 

dergelijke objecten weinig courant zijn, ligt verpaupering van het platteland op de loer. 

De komende decennia zal de vraag naar goed en gezond voedsel toenemen dankzij de groeiende 

wereldbevolking en toenemende welvaart. Ramingen spreken over een bevolkingsgroei van 7,5 naar 

meer dan 11 miljard in 2050. Voor de Nederlandse land- en tuinbouw – en ook voor de ondernemers 

in het Land van Cuijk - is dat een absolute kans. Door efficiënt, schoon en gezond te produceren 

tegen een aantrekkelijke prijs, blijft er voor kwaliteitsproducten ruimte op de exportmarkt. Onze 

afzetmarkt concentreert zich in Noordwest-Europa; de prijsvorming op de open markt wordt op 

wereldschaal bepaald. Precisie landbouw, robotisering, inzet van big data, technologieontwikkeling, 

schaalvergroting en hergebruik van reststromen zijn ontwikkelingen waarmee de land- en tuinbouw 

in de open markt de uitdaging op kan pakken.  

De schaalvergroting heeft tot gevolg dat veel familiebedrijven zich ontwikkelen tot een MKB-bedrijf 

qua omvang, omzet, aantal productielocaties, activiteiten en inzet van personeel. Deze ontwikkeling 

wordt versterkt door de verdergaande ketenintegratie van het oorspronkelijke boerenbedrijf; 

bedrijven produceren niet alleen grondstoffen, maar zorgen zelf ook voor verwerking, verpakking, 

logistiek en afzet van de geproduceerde eindproducten. Deze ontwikkelingen hebben grote impact 

op de bedrijfsvoering en het ondernemerschap. Er is sprake van een grotere belasting op vreemd 

kapitaal, meer risico, meer management- en beheertaken en - in het geval van rechtstreeks levering - 

ook meer focus op sales en inkoop. Dat vraagt aanvullende kennis en expertise van ondernemers en 

ook zullen zij vaker dan voorheen expertise en kennis in moeten huren. Daarbij werken bedrijven 

meer dan voorheen bovenregionaal of zelfs internationaal, wat vraagt om goede 

managementvaardigheden en sturing op afstand. 

Op dit moment wordt het werven en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers voor de 

werkzaamheden in de primaire sector als een groot probleem ervaren, m.n. voor uitvoerende taken. 

Voor de toekomst zal dit naar verwachting nog groter worden. Er zal meer druk komen op 

werknemers uit Oost-Europese landen, mede door mogelijke ontwikkelingen als minimumloon voor 

deze medewerkers en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. tijdelijk inhuur (risico’s voor de werkgever). 

 

2.3 Uitdaging voor de toekomst 

AgriFood is van oudsher bepalend voor het DNA van de het Land van Cuijk. We gaan ervan uit dat het 

ook voor de toekomst een belangrijke sector blijft. Om dat te realiseren is het wel zaak om met 

elkaar de ideale balans te vinden, tussen wat maatschappelijk gewenst is en wat ondernemers nodig 

hebben.  

De keuzes die we samen maken zijn belangrijk, juist nu de AgriFood sector op een tweesprong staat. 

Burgers zijn bezorgd. Over de veiligheid van hun voedsel. Over het welzijn van de dieren. En over de 

invloed van al dat vee op hun gezondheid en hun leefomgeving. Gelijktijdig willen en moeten de 

agrarische ondernemers door. Ze knokken voor het behoud van hun ondernemerschap en voor hun 

voortbestaan.  
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Grofweg kunnen we daarvoor drie duurzame ontwikkelingsrichtingen onderscheiden 

1. Productie en afzet op een open markt, passende binnen de kaders die de omgeving stelt. 

2. Productie voor een specifieke marktvraag en afzet via vraaggerichte ketens (bv 

biologisch, Keten Duurzaam Varkensvlees etc). Dat kan gaan om een productie van 

traditionele (food) producten, maar ook om een minder traditionele marktvraag zoals 

energie, nieuwe grondstoffen voor de industrie (bv vezels) of biologische grondstoffen 

als vervanger van chemische verbindingen. 

3. Ontwikkelen en leveren van nieuwe verbrede producten en diensten, met afzet in de 

eigen omgeving (streekproducten, zorglandbouw, natuurbeheer, recreatie etc.). 

De uitdaging voor de toekomst is om te komen tot een in alle opzichten duurzame toekomst. Een 

duurzame toekomst op bedrijfsniveau, waarbij het de ondernemer is die uiteindelijk zijn eigen 

bedrijfskeuzes maakt. Maar ook een duurzame toekomst op regionaal niveau, waarbij de regio een 

aantrekkelijke vestigingslocatie blijft voor de agribusinessketen en een gezond en vitaal woon-, werk, 

leef- en leerklimaat biedt voor al haar inwoners, van jong tot oud.   

We staan voor de uitdaging de ideale balans te vinden, tussen wat maatschappelijk gewenst is en 

wat ondernemers nodig hebben. Voor deze uitdaging staan primaire producenten, MKB-ers, 

industrie, onderwijs, overheden en belangenorganisaties samen aan de lat!  
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3. Ambitie AgriFood Land van Cuijk 
 

LAND VAN CUIJK WIL ER ALLES AAN DOEN OM TOPREGIO IN AGRIFOOD TE BLIJVEN EN ER IN DOOR 

TE GROEIEN. DE PRIMAIRE SECTOR EN DE MKB-BEDRIJVEN VORMEN EEN BELANGRIJKE BASIS, NET 

ALS DE GROTE INTERNATIONALE BEDRIJVEN ONMISBARE SCHAKELS ZIJN IN HET GEHEEL.  

Eind 2016 / begin 2017 is door een groot aantal spelers op het gebied van AgriFood Land van Cuijk 

een gezamenlijke ambitie ontwikkeld. Deze staat verbeeld in onderstaande illustratie: 

 

 

 

 

De illustratie laat zien dat we geloven dat het mogelijk is om samen een stukje Nederland te maken 

waar landbouw, wonen, leven en recreëren elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar juist versterken. 

We zien het Land van Cuijk als een gebied waar boeren en bedrijven duurzame producten 

ontwikkelen. Waar partijen samen continue werken aan innovaties en oog hebben voor 

duurzaamheid en het realiseren van een circulaire economie. Waar hoog opgeleide specialisten graag 

komen werken. Omdat ze er perspectief zien, en omdat ze er de kans krijgen te werken aan een 

nieuwe samenleving. Een samenleving waarin boeren, burgers, bedrijven en bestuurders niet 

tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waar de dialoog niet wordt opgelegd, maar 

vanzelfsprekend is. Waar partners samenwerken en waar het gebruikelijk is om kennis en ideeën met 

elkaar te delen. Een gebied waar alle Land van Cuijkenaren trots op zijn! 

  

Land van Cuijk 

Voedingsbodem voor 

heerlijke ontmoetingen 
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In de illustratie zijn diverse beelden verwerkt die elk een eigen verhaal en duiding hebben. In 

samenhang en met elkaar vormen zij de ambitie van het Land van Cuijk op het gebied van AgriFood 

als belangrijke motor in het gehele ecosysteem van het Land van Cuijk. Enkele voorbeelden:  

 

Het eierdopje staat symbool voor het “Calimero-effect”. De 

bekende uitspraak van Calimero is “ik ben klein en jij bent 

groot en dat is niet eerlijk” en deze kenmerkt ook de regio 

Land van Cuijk. De stakeholders in de regio zijn zich vaak 

onvoldoende bewust van de kracht van de regio, de aanwezige 

kwaliteiten en de kwantiteit daarvan. Daarmee zijn ze zich 

uiteraard ook niet bewust van de impact die dat heeft buiten 

de regio. Meer kennis van de aanwezige kwaliteiten in 

combinatie met het steviger uitdragen hiervan in de diverse 

samenwerkingsverbanden zou een versterkende werking 

hebben op het Land van Cuijk.  

 

 

Het Land van Cuijk is geen ‘land’ op zich, maar staat in de 

tekening nadrukkelijk in verbinding met de omgeving. Zo zijn er 

verbindingen gelegd met Limburg (Venlo – Keyport, Noord-

Limburgse gemeenten, etc.), met regio Nijmegen (universiteit, 

stedelijke omgeving), met de Peel-regio, met Duitsland, met 

Noord-Brabant (AgriFood Capital, regio Uden, Oss, HAS, etc.).  

 

 

 

‘Van koe tot kliko’ staat symbool voor de verduurzaming van 

de gehele keten. Hoe kunnen we werken aan een meer 

biobased circulair systeem binnen de regio of in samenwerking 

met de bovenregionale partners? De ambitie van een 

duurzame productie en volledige verwaarding van de 

geproduceerde producten is een van de onderwerpen die 

terugkomt in het meerjarenprogramma (thema duurzame 

keten en circulaire economie).  

 

Achter de vrijplaatsen zien we de contouren van vellen papier. 

Deze staan symbool voor het papierwerk dat gepaard gaat met 

regelgeving en  handhaving. De ambitie is om een regelluwe 

ontwikkeling te creëren ten behoeve van innovatie en 

ontwikkeling. Een situatie waarin gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, monitoring en het leren van fouten de 

uitgangspunten zijn in plaats van vooraf indekken met regels, 

handhaving en het afstraffen van fouten. Dit om uiteindelijk 

innovatie en ontwikkeling te stimuleren en om demotiverende 

processen die creativiteit, ontwikkeling en innovatie in de weg 

staan te voorkomen.  
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De Maasheggen en Maas als kenmerk voor het gebied, maar 

bovenal als symbool voor de afscherming van de regio, niet 

over de grenzen heen kijken en op zichzelf gericht zijn. 

Uitdaging voor de regio is om meer dan nu, de eigenheid en 

identiteit van de regio te koesteren en uit te dragen wat er in 

de regio gebeurt. Maar ook om de grenzen te doorbreken en 

over de heggen te kijken naar wat er elders aan ontwikkelingen 

speelt en waar mogelijk daarin te participeren en van te leren.  

 

 

Kenmerk van de regio is de samenhang tussen de stedelijke 

kernen met veel faciliteiten (Cuijk, Boxmeer, Grave)  en de 

kleine dorpskernen met pit daaromheen. Bovenregionaal komt 

dit patroon terug, met de stedelijke omgeving Eindhoven, Den 

Bosch, maar bovenal Nijmegen en de kracht van de regio Land 

van Cuijk als natuur en agrarisch landschap daaromheen: ‘de 

tuin in het zuiden’.   

 

 

Deze uitsnede staat voor de agrarische bedrijven die streven, of 

genoodzaakt zijn om te zoeken naar cross-overs, naar nieuwe 

verdienmodellen naast de reguliere agrarische bedrijfsvoering. 

De ambitie is uitgesproken om deze vernieuwing in de regio 

meer te ontwikkelen en vooral ook uit te dragen. Het biedt 

kansen voor economie, werkgelegenheid, woonklimaat en 

duurzaamheid en leidt tot een aantrekkende werking van de 

regio. Daarnaast is het een kans voor 

Vrijgekomen Agrarische Bebouwingen (VAB’s) om van 

toegevoegde waarde te blijven voor de regio en verpaupering 

tegen te gaan.  

 

De zon staat voor de kansen die iedereen ziet en ervaart voor 

de toekomst. “Het is mogelijk, we gaan het samen doen”. Maar 

ook staat de zon voor de wijze waarop we willen uitstralen, wat 

het Land van Cuijk wil uitstralen, wat de regio heeft bereikt en 

waar we met elkaar aan het werken zijn. Een voorbeeld voor 

andere regio’s zijn! De zon staat voor energie en positiviteit, 

twee belangrijke drijvers die nodig zijn om elkaar te helpen, te 

ondersteunen en om onze gezamenlijke ambitie te realiseren.  
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Binnen de totaalplaat met de ambitie zijn destijds zes centrale en kansrijke onderwerpen benoemd 

door de brede groep van aanwezigen: 

 Vrijplaatsen voor innovatie 

- Ruimte voor nieuw grensverleggende 
bedrijvigheid, 

- Regelarm innoveren in cross-overs 
 
 
 

 Voedingsbodem voor talent 

- Jong talent in de regio ontwikkelen en 
binden 

- Faciliteren in opleidingen en talent 
aantrekken 

 
 

 
 Circulaire economie 

- Reststromen in de regio benutten 
- Gesloten ketens realiseren 

 
 
 
 

 Relatie boer – burger 

- Trots op primaire sector leidt tot gezonde 
sector 

- Relatie in de regio is de basis 
 
 
 

 
 

Sterke keten voor duurzaamheid 

- Kennisdeling binnen de keten 
- Gehele vertegenwoordiging zorgt voor 

innovatiekansen 
 
 
 
 

 
 
 

Trots op onze helden 

- Ruimte voor nieuwe ondernemers met 
primaire sector als basis 

- Gebiedsidentiteit voor de regio 
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4. Situatieschets & positionering MJP AgriFood 
 

DE AFGELOPEN JAREN IS VANUIT VERSCHILLENDE KANTEN FORS GEÏNVESTEERD IN DE 

OPBOUW EN UITBOUW VAN EEN BREED NETWERK VAN ACTIEVE SPELERS OP HET GEBIED 

VAN AGRIFOOD LAND VAN  CUIJK. DIT HEEFT ZIJN VRUCHTEN AFGEWORPEN GEZIEN HET 

ENORME AANTAL INITIATIEVEN EN PROGRAMMA’S DAT OP DIT ONDERWERP LOOPT. MAAR 

HOE ZORGEN WE ER SAMEN VOOR DAT ONTWIKKELINGEN ELKAAR VERSTERKEN EN 

VERSNELLEN EN ELKAAR NIET IN DE WEG ZITTEN? EN WAT IS DE WAARDE EN DE POSITIE 

DAARBIJ VAN DIT MEERJARENPROGRAMMA? 

4.1 De voorgeschiedenis van het Meerjarenprogramma AgriFood 

Sinds 2014 zijn er vanuit de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk verschillen activiteiten 

georganiseerd gericht op onderlinge kennisuitwisseling en kennismaking in het speelveld van 

AgriFood. Een impressie van de activiteiten van 2014 tot 2017 is te vinden in het tekstkader. 

 

Eind 2016 is in dit kader op initiatief van de samenwerkende gemeenten een “Ambitiedag” en een 

“Actiedag” georganiseerd. De ambitiedag heeft geresulteerd in de breed gedeelde visie welke 

beschreven staat in hoofdstuk 3. Bij het opstellen is een brede vertegenwoordiging uit AgriFood Land 

van Cuijk nadrukkelijk betrokken geweest: primaire ondernemers, MKB, industrie, onderwijs, en 

overheden.    

Tijdens de actiedag is een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingen en initiatieven AgriFood binnen 

het Land van Cuijk met als resultaat een indrukwekkende groslijst aan activiteiten en initiatieven (zie 

bijlage 1). Toen is ook (wederom) geconcludeerd dat er behoefte bestaat om elkaar regelmatig te 

ontmoeten en dat er kansen zijn om elkaar meer te versterken. Ook bleek er draagvlak te zijn om 

samen te komen tot een krachtige programmatische aanpak rondom AgriFood.  

 

  

IMPRESSIE VAN DE ACTIVITEITEN 2014 TOT 2017 OP GEBIED VAN AGRIFOOD LAND VAN CUIJK:  
- DRIE BIJEENKOMSTEN MET INNOVATIEVE AGRARIËRS 
- FILM OVER GEWENSTE ONTWIKKELINGEN AGRIFOOD LAND VAN CUIJK  
- WORKSHOP SOCIALE MEDIA 
- DINER PENSANT MET CONCRETE ACTIES (O.A. LEERSTOEL, ONDERZOEKEN ETC) 
- ONDERZOEK NAAR IMAGO AGRARISCHE SECTOR LAND VAN CUIJK 
- AGRIFOOD SECTOR BINNEN EN BUITEN DE REGIO IN KAART 
- 6 MASTERCLASSES 
- FACTS & FIGURES (IN KAART BRENGEN VAN DE BELANGRIJKSTE SPELERS)  
- AMBITIEDAG EN ACTIEDAG MET RELEVANTE SPELERS IN HET VELD 
- AGRARIËRSEVENT 
- THEMABIJEENKOMSTEN  



 
Meerjarenprogramma 

AgriFood Land van Cuijk 17 

2018 – 2021 

4.2 Samenhangende ontwikkelingen en initiatieven 

Buiten de zojuist beschreven activiteiten op initiatief van de vijf samenwerkende gemeenten, stond 

en staat de wereld niet stil. Binnen tal van samenwerkingsverbanden (formeel en informeel, 

gestructureerd en ad hoc) zijn initiatieven en ontwikkelingen die raakvlak hebben met en invloed 

hebben op de visie AgriFood Land van Cuijk. 

Zonder compleet te willen zijn schetsen we een paar belangrijke initiatieven en ontwikkelingen: 

Innovatieprogramma AgriFood in Brabant 

Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrifoodregio’s van Europa behoren. Om dit te 

realiseren heeft de provincie het Innovatieprogramma Agrifood opgesteld om ondernemers en 

kennisinstellingen uit te dagen tot nieuwe initiatieven. 

De provincie zet samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) intensief in op 

de ontwikkeling van crossovers tussen de Agrifood- en hightech-sector. Hierbij zijn 3 thema’s 

van belang: (1) smart farming, (2) smart processing en (3) eiwittransitie en -verwaarding. 

De provincie richt zich vooral op het scheppen van gunstige randvoorwaarden en het 

versterken van het netwerk. Daarnaast zorgt zij voor makel- en schakelcapaciteit in AgriFood 

Capital (zie in paragraaf hierna). 

Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het vinden van samenwerkingspartners, hulp 

bij organisatie van een pilot project of prototype-ontwikkeling, advisering over het 

businessmodel en begeleiden van initiatieven naar financiering. Via de provinciale fondsen, 

waaronder het Innovatiefonds, zijn er mogelijkheden voor financiering van innovatie in de 

agrifood.  

 

AgriFood Capital 

AgriFood Capital is een uitvoeringsorganisatie en op verschillende thema’s kartrekker waarbij 

gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en ondernemers de handen uit de mouwen 

steken. AgriFood Capital stimuleert de samenwerking tussen sterke sectoren en voor een 

gezonde toekomst om de ambitie waar te maken. 

 

Prioritaire thema’s zijn:  

1. Transitie Veehouderij: de regio Noordoost Brabant zet in op emissievrije veehouderij, 

duurzame mestverwaarding, aanpak VAB’s (inclusief tegengaan crimineel gebruik) en 

gezondheid. Binnen het spoor van emissievrije veehouderij is het ontwikkelen van 

innovatieve stalsystemen een belangrijke opgave. Dit is een belangrijke bouwsteen in 

het pakket Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij van de Provincie.  

2. Klimaat en Energie: de regio Noordoost Brabant gaat aan de slag met een regionale 

klimaat- en energieagenda en neemt de klimaatopgave (klimaatadaptatie en 

klimaatmitigatie) in gebiedsopgaven mee.  

3. Gezond en Veilig Voedsel: in Noordoost Brabant vinden er, mede door de deelname van 

de WUR en de TUE, in de triple helix initiatieven plaats om de (toegepaste) kennis- en 

onderzoek infrastructuur te versterken door nieuwe verbindingen aan te gaan, ook met 

het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De opgave om gezond en veilig voedsel te 

produceren (zowel op productniveau als de wijze waarop dit product tot stand wordt 

gebracht) is een economisch kansrijke en maatschappelijk waardevolle opgave voor de 

regio.  
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Agro As de Peel 

Het gebied Agro As de Peel beslaat de gemeenten Sint Anthonis, Mill & Sint Hubert, Landerd, 

Boekel en Uden. Het is een bijzonder gebied door zijn hoge werkgelegenheid in de primaire 

agrarische sector; ruim 8% van de 40.000 werkzame mensen in dit gebied werkt in de primaire 

agrarische sector. Dit percentage is ongeveer twee tot drie keer zo hoog als het landelijk 

gemiddelde. Het doel van het gebied Agro As de Peel is om door middel van projecten een 

beter leef-, woon- en werkklimaat te ontwikkelen. Daarmee wordt vooral ingezet op innovatie 

in de primaire sector. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe teelten en verdere automatisering.  

 

Dynamic Borders 

Eind 2016 zijn  de gemeenten in het Land van Cuijk (met Boxmeer en Cuijk als trekkers) en de 

gemeenten Bergen en Gennep aan Nederlandse zijde en de gemeente Goch en Weeze aan de 

Duitse kant een samenwerking aangegaan. De Provincies Noord Brabant en Limburg en de 

deelstaat Nord Rhein Westfalen steunen het project en openen tevens de deur voor een 

subsidie van de Euregio Rhein Waal. Naast doelen op het gebied van recreatie en toerisme en 

het realiseren van internationaal opererend stagebureau beoogt dit programma te komen tot 

een grensoverschrijdend agrifoodplatform. Daarnaast wordt in voorjaar 2018 een 

seminar/congres georganiseerd op het terrein van digitalisering in de agrifoodsector. Het 

thema varieert van de aanleg van breedband tot GPS-systemen in de landbouw. Doel is 

enerzijds kennisuitwisseling, anderzijds het vergroten van netwerken tot en met 

“grensontkennend” zakendoen. 

 

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk 

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk draagt bij aan het versterken van de 

toeristisch-recreatieve sector in het Land van Cuijk. Het RBT doet dat door 

marketingcampagnes te ontwikkelen, door het Groeters-netwerk en de Toeristische 

Ontmoetingspunten te ondersteunen, door kennis en inzichten te delen met ondernemers en 

door mensen, ideeën en middelen te verbinden. Plattelandstoerisme is een van de 

aandachtsvelden van het RBT Land van Cuijk.  

 

een Goei Leven 

een Goei Leven is een beweging die voortvloeit uit het provinciale programma “We Are Food”. 

Het is ontstaan bij enkele ondernemers uit Mill, maar ondertussen is de beweging ook omarmt 

door ondernemers en organisaties uit andere delen van het Land van Cuijk. En de vijf 

gemeenten in het Land van Cuijk ondersteunen het initiatief. De ambitie van een Goei Leven is 

om binnen het Land van Cuijk een positieve beweging rondom gezondheid, duurzaamheid en 

zorgen voor elkaar te laten ontstaan. Een beweging waarin trots zijn en samen optrekken 

centraal staat. Binnen een Goei Leven zijn een aantal programmalijnen ontwikkeld waarlangs 

initiatieven, mensen en organisaties zich met elkaar en met een Goei Leven kunnen verbinden. 

In verschillende programmalijnen speelt AgriFood en het beleven van AgriFood een belangrijke 

rol. Ook ontwikkelt een Goei Leven in samenwerking met het RBT Land van Cuijk een 

programmering en een concreet marketingplan voor het Brabantse themajaar “We Are Food” 

2018. 
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Innovatieve HotSpot AgriFood Land van Cuijk 

Met talrijke initiatieven in Noordoost-Brabant op het gebied van innovatie zijn er enorme 

kansen voor het doorontwikkelen naar een krachtig systeem van (open) innovatie. In 

Noordoost Brabant worden verschillende innovatieve plekken c.q. regio’s onderscheiden, 

zogenaamde innovatieve hotspots. Het Land van Cuijk is één deze innovatieve hotspots met als 

focuspunt AgriFood. Begin 2018 is voor Innovatieve HotSpot Land van Cuijk een businessplan 

en Uitvoeringsagenda 2018 – 2020 opgeleverd.  

MooiMaasvallei 

Het Platform MooiMaasvallei beweegt zich op de schaal van het Land van Cuijk en Maasduinen 

en omvat het gebied van 7 gemeenten. Het Platform – met een geschiedenis van bijna 20 jaar 

– bestaat uit 25 bestuurders, die tezamen de 3 O’s vertegenwoordigen. Uiteindelijk doel is om 

bij te dragen aan vergroting van het persoonlijk geluk van de 120.000 inwoners én aan een 

regio waarin zij met veel plezier leven, wonen en werken. Dit is de stip op de horizon. 

De Uitvoeringsagenda van MooiMaasvallei voor 2018  is opgebouwd uit de programma’s van 4 

verschillende projecttafels: (a) Uitvoeringsagenda Samenwerking 5 Gemeenten Land van Cuijk; 

(b) Dynamic Borders; (c) Manifest Samen Kansen Benutten, een initiatief van Rabobank Land 

van Cuijk en Maasduinen en enkele bestuurders uit de regio en (d) Platform MooiMaasvallei 

zelf. 

De agenda’s van deze 4 projecttafels zijn elk goed te vangen in de volgende 

gemeenschappelijke programmalijnen voor de regio MooiMaasvallei: 

• Recreatie en Toerisme; 

• Keten Agrifood; 

• Arbeidsmarkt en Onderwijs; 

• Bedrijfsleven en Vestigingsfactoren; 

• Gezondheid, Zorg en Leefbaarheid. 

 

De samenhang 

Bovenstaande ontwikkelingen en initiatieven hebben met elkaar gemeen dat ze AgriFood - het thema 

van dit Meerjarenprogramma - raken. Maar op inhoud en/of geografisch zitten er accentverschillen. 

Een aantal initiatieven overstijgt het schaalniveau Land van Cuijk (bv AgriFood Capital), een aantal 

overlapt slechts gedeeltelijk met het Land van Cuijk (bv AgroAs de Peel, Dynamic Borders, Platform 

MooiMaasvallei) en anderen spelen zich compleet binnen het Land van Cuijk af maar zijn inhoudelijk 

breder of kennen specifieke accenten (een Goei Leven, Innovatieve HotSpot).  

 

“LAND VAN CUIJK IS EEN FANTASTISCHE REGIO WAAR VEEL GEBEURT OP HET GEBIED VAN 

AGRIFOOD. HELAAS HEBBEN WE HIER IN DE REGIO ZELF ONVOLDOENDE OOG VOOR. HET IS TIJD 

OM ONZE DEUREN EN RAMEN OPEN TE ZETTEN; OM ELKAAR MEER OP TE ZOEKEN EN WAAR 

MOGELIJK SAMEN TE WERKEN, MAAR OOK OM AAN IEDEREEN DIE HET WIL HOREN TE VERTELLEN 

WAT ONZE FANTASTISCHE REGIO VOOR MOOIS TE BIEDEN HEEFT.”   
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4.3 De balans opmakend  

In het Land van Cuijk zijn er tal van mooie initiatieven op het gebied van AgriFood. Het onderwerp 

wordt breed omarmt en geeft veel tractie in de regio. Vanuit de industrie, MKB en de primaire sector 

wordt door de individuele bedrijven veel opgepakt en gerealiseerd t.a.v. de gezamenlijke ambitie. In 

samenwerking wordt veel gesproken en geïnitieerd, maar blijven de resultaten vaak achter. De 

overheid is van veel overkoepelende initiatieven aanjager en financier. Helaas is de inzet van 

middelen niet structureel geregeld. Daarnaast ontbreekt het eigenlijk iedereen aan overzicht van het 

aantal en de inhoud van de initiatieven, waardoor er onvoldoende oog is voor de samenhang, 

synergie, afstemming en verhouding tussen alle lopende initiatieven, ontwikkelingen en organisaties. 

Hoe grijpen ze in elkaar? Welke bijdrage levert elk spoor aan het realiseren van onze gezamenlijke 

ambitie AgriFood Land van Cuijk zoals beschreven in hoofdstuk 3? Hoe zorgen we ervoor dat we 

steeds goed van elkaar op de hoogte zijn? Waar en hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe borgen 

we dat we geen onderdelen uit onze visie ‘uit het oog verliezen’? Maar bovenal ook; hoe komen we 

naar gezamenlijke DOE-kracht en gezamenlijke resultaten.  

Anderzijds is de bereidheid tot samenwerking en het gevoel van urgentie in de regio groot. En dankzij 

de inspanningen van de afgelopen jaren ontstaat er een steeds sterker en breder netwerk van 

actieve spelers in de AgriFood binnen het Land van Cuijk. Een netwerk dat dwarsverbanden legt 

tussen de al bestaande netwerken. Een netwerk van agrarisch producenten, MKB-ers, logistieke 

partners, industrie, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en adviseurs die 

allemaal bezig zijn met AgriFood en hart hebben voor het Land van Cuijk. Dit is bovengemiddeld ten 

opzichte van andere regio’s. Dat biedt kansen! 

Een mooi resultaat, maar het netwerk is nadrukkelijk nog wel in opbouw & ontwikkeling en op dit 

moment nog niet stabiel en sterk genoeg om zichzelf te dragen. Het vraagt ook de komende jaren 

nog een investering in de vorm van een aanjager om dat te bereiken. Een aanjager die waar nodig 

ontwikkelingen initieert, die partijen bij elkaar brengt om te verbinden te versnellen en die helpt om 

de resultaten in de juiste samenhang en context te verspreiden. 

 

Bovenstaande symboliseert de fases waaruit de ontwikkeling in de regio is opgebouwd. Uit de 

periode van initiëren van ideeën, projecten en programma’s en uitdragen van de behoeften is de 

fase van verbinden ontstaan. Wij zien dat het verbinden op korte termijn noodzakelijk is om door te 

kunnen groeien naar de volgende fase, een fase waarin het gaat om zaken versnellen en om het 

behalen van resultaten. Om het daarna met trots en elan uit te dragen en te delen met andere 

regio’s.  
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In de fase van verbinden gaat het om het verbinden met elkaar van initiatieven vanuit overheid, 

maar ook nadrukkelijk om het verbinden van en met initiatieven van de individuele ondernemers / 

ondernemingen, als ook de initiatieven uit andere samenwerkingsverbanden (industriële kring, 

AgriFood Capital). Ook gaat het om verbindingen met de andere regio’s; samen versnellen en leren 

van andere regio’s is hierbij zeker van belang.  

Gezamenlijk dragen 

We zien een groei van samenwerking op het thema AgriFood binnen de regio Land van Cuijk. 

Gezamenlijke belangen worden breed gedeeld en uitgedragen, maar helaas blijft eigenaarschap 

nogal eens uit. Individueel wordt wel eigenaarschap getoond wanneer dit de individu of organisatie 

helpt en versterkt, maar in samenhang en collectiviteit blijft dit achter. Hier is een duidelijke rol voor 

de overheid. Niet enkel door het zelf te doen, maar eerder om het te organiseren en te faciliteren. 

Insteek moet daarbij zijn om het uiteindelijk wel gezamenlijk te gaan dragen. Dit betekent dat de 

overheid op termijn kan stoppen met faciliteren, en kan blijven participeren als gelijkwaardige 

partner in het geheel. Dit gaat parallel met een groei van de overige participanten (ondernemers en 

onderwijs) naar een rol van deelnemer en initiator, naar uitvoerder en participant. Uiteindelijk doel is 

collectief eigenaarschap op het geheel.  

 

Kwartiermaker 

Vanuit dit perspectief pleiten wij voor één centrale stevige kwartiermaker AgriFood Land van Cuijk 

met als taak: 

1. monitoring van de voortgang van realisatie van onze collectieve brede ambitie op het gebied 

van AgriFood (hoofdstuk 2); 

2. bewaken van de samenhang en synergie tussen de verschillende initiatieven en 

ontwikkelingen; 

3. aanjagen van het ontstaan van nieuwe initiatieven waar nodig vanuit de totale visie en de 

lopende initiatieven.  

Het gaat in onze ogen dus nadrukkelijk niet om enkel een kwartiermaker voor het 

Meerjarenprogramma (MPJ) AgriFood Land van Cuijk, maar juist om een kwartiermaker die oog heeft 

voor de volle breedte. Dus voor programma’s als ‘een Goei Leven’ en Innovatieve HotSpot Land van 

Cuijk in samenhang met de initiatieven en projecten in dit Meerjarenprogramma, om zo te komen tot 

één Meerjarenprogramma met continuïteit en verbinding t.b.v. het behalen van de gezamenlijk 

uitgesproken en gedeelde ambitie van het ecosysteem Land van Cuijk met als basis AgriFood.  

Het uiteindelijke resultaat moet leiden naar één uitvoeringsagenda met een voortschrijdend en 

dynamisch karakter. Daarbij is het van uiterst belang dat er vooral ook inhoudelijk wordt gestart. 

Praktisch en met goede, concrete voorbeelden (niet praten, maar DOEN!) die bijdragen aan het 

vertrouwen van de dragers en keyplayers in de regio. Maar bovenal die energie geven en de actieve 

spelers actief houden en stimuleren om door te zetten en te blijven trekken aan het geheel.   

Deze kwartiermaker legt in onze visie verantwoording af aan een brede bestuurlijke stuurgroep 

waarin ondernemers, onderwijs en overheid op basis van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd zijn. 

Deze brede samenstelling op het niveau van de stuurgroep is cruciaal om gezamenlijkheid en 

overdraagbaarheid te creëren. En dat is nodig om op termijn als overheid toe te kunnen groeien naar 

een participerende rol (in plaats van een initiërende en faciliterende).  Daarmee is het van belang dat 

dit geen top-down structuur wordt, maar juist een bottom-up beweging, waarin de initiatieven 

komen uit en gedragen worden door de uitvoerende organisaties en mensen.   
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Ons advies is nadrukkelijk om de regie wel te centraliseren, maar de uitvoering niet. Dus niet enkel 

euro’s bij elkaar leggen voor de uitvoering van een integraal programma, maar op basis van het 

programma samen afspraken maken over financiering van concrete acties en initiatieven. Dit vanuit 

de overtuiging en ervaring dat geldstromen sturend zijn voor eigenaarschap. Zodra je geldstromen 

centraliseert, gaat het eigenaarschap aan de basis – en daarmee de trekkracht – ook verloren. 

Uiteraard staat daar tegenover dat de collectiviteit mogelijk ondermijnd wordt. Wij zien echter dat 

collectiviteit meer wordt gestimuleerd door de daadwerkelijke betrokkenheid en gedragen plannen, 

vanuit een groter algemeen gedragen en gezamenlijk geformuleerd doel. De discussie over het wel of 

niet investeren met tijd, middelen en financiën is een belangrijk onderdeel van het proces en draagt 

bij aan het ontwikkelen van de collectiviteit. Het samen-werken aan Land van Cuijk. Daarbij is ons 

advies om de vertegenwoordigers in de stuurgroep AgriFood ieder een mandaat te geven vanuit het 

collectief dat zij vertegenwoordigen en ook deze vertegenwoordigers te faciliteren met  middelen, 

tijd en financiën t.b.v. van de collectieve inzet vanuit de stuurgroep.  

In onderstaande figuur staat onze gedachtenlijn op hoofdlijnen uitgewerkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Positionering Meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk 

De start van het proces om te komen tot dit Meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk ligt in de 

centrale ambitie voor AgriFood Land van Cuijk uit hoofdstuk 2. Wat betreft het proces om te komen 

tot het Meerjarenprogramma is nadrukkelijk gekozen voor een benadering waarbij energie, 

draagvlak en trekkracht aan de basis leidend zijn. In een interactief proces is samen met 

ondernemers, MKB-ers, onderwijsinstellingen, industrie en overheden verdere inkleuring gegeven 

aan de zes centrale thema’s uit de visie. Een gedragen programma met initiatieven en projecten 

vanuit de betrokken zelf.  Deze proceskeuze heeft met een aantal thema’s geleid naar een verdere 

inkadering en een smalle uitwerking wat betreft doelen en activiteiten. Kortom er zijn keuzes 

gemaakt per thema, waarmee andere aspecten van het thema niet tot verdere ontwikkeling zijn 

gekomen.  
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Daarmee geeft het Meerjarenprogramma slechts deels invulling aan de breed gedragen ambitie 

AgriFood Land van Cuijk. Echter kunnen we ook zien dat eigenaarschap achterblijft daar waar het 

gezamenlijk thema’s zijn. Dan wordt de initiatiefnemer van het meerjarenprogramma en daarmee 

dus de overheid als eigenaar gezien. Wanneer eigenaarschap bij de betrokken ligt hebben we waar 

genomen dat continuering en verbinden niet automatisch verloopt.  

 

Dit Meerjarenprogramma moet daarom gezien worden als een start op de korte termijn om op de 

lange termijn te komen tot realisatie van de gezamenlijke ambitie. Het is zaak om de komende jaren 

samen te werken aan de geformuleerde acties in dit MJP, maar daarnaast is het zaak om de komende 

jaren ook de breedte van de zes thema’s steeds te blijven verkennen. Daarnaast is het van cruciaal 

belang om te komen tot meer samenhang tussen en een efficiënte sturing van de verschillende 

‘projecttafels’. In de vorige paragraaf hebben wij reeds een voorzet gedaan hoe samenhang en 

sturing georganiseerd kan worden onder een gezamenlijke paraplu. Wij adviseren dan ook om dit 

meerjarenprogramma dan ook samen te laten vallen met het businessplan van de innovatieve 

HotSpot Land van Cuijk en het programma van “een Goei leven”.  Daar komen onder andere al de 

initiatieven van de industriële kring, MooiMaasvallei en ZLTO in terug.  
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5. Inhoudelijke uitwerking MJP 
 

DE SAMENWERKENDE GEMEENTEN IN HET LAND VAN CUIJK HEBBEN HET INITIATIEF GENOMEN OM 

TE KOMEN TOT EEN MEERJARENPROGRAMMA AGRIFOOD 2018 – 2021. EEN PROGRAMMA DAT 

BIJDRAAGT AAN BUNDELING EN VERSNELLING VAN DE ONTWIKKELINGEN EN DAT BIJDRAAGT AAN 

HET BESTENDIGEN EN VERSTERKEN VAN DE BELANGRIJKE POSITIE VAN DE AGRIFOOD SECTOR 

BINNEN HET LAND VAN CUIJK.   

 

5.1 Nadere uitwering voor de 6 centrale thema’s 

De insteek was nadrukkelijk dat het programma door alle actieve spelers op het gebied van AgriFood 

samen gemaakt zou worden. Ondernemers, overheden, onderwijs, bedrijfsleven, samen hebben ze 

de koers voor de komende jaren uitgestippeld. Binnen thematische verkennersgroepen zijn de 

doelen en acties voor de zes centrale thema’s besproken en verder uitgewerkt.  

In deze paragraaf staat per thema aangeven welk doel we nastreven, wat het beoogde resultaat is en 

met welke aanpak en acties we tot dit resultaat willen gaan komen. De samenstelling van de 

verkennersgroepen is opgenomen in bijlage 2. 

 

5.1.1 Vrijplaatsen voor innovatie 

Doel 

- Innovatie in de sector AgriFood aanjagen 

- Ruimte voor nieuwe, grensverleggende bedrijvigheid 

- Regelarm innoveren in cross-overs 

 

Beoogde resultaten 

1. Realiseren van een zero-emissie stal; de stal van de toekomst. 

2. Boeren zonder kunstmest in de regio Land van Cuijk; gebruikmaken van de aanwezige 

voedingsstoffen in de regio en deze verwerken naar alternatieven voor duurzame land- en 

tuinbouw.  

3. Minimaal 3 showcases realiseren die de mogelijkheden van VAB’s laten zien voor de 

ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. 

4. Verbinding boer burger verstevigen; license to operate voor de agrariërs, draagvlak bij de 

burger. 

5. Ontwikkelen ondernemerschap; bereidheid, competenties en kennis t.b.v. de ontwikkelingen 

t.b.v. primaire werkzaamheden en nieuwe verdienmodellen.  

 

Aanpak & acties 

 In dit MJP leggen we de focus op innovatie in de primaire sector. Dit gezien de in ontwikkeling 

zijnde Innovatieve HotSpot en de focus daarvan op innovatie binnen de industrie en het MKB  

op het thema AgriFood.  

 De ZLTO werkt een actieprogramma uit rondom boeren zonder kunstmest en realisatie zero-

emissie stal. 

 Verder invulling geven aan het VAB-beleid in het Land van Cuijk en uitwerken en laten zien van 

drie showcases (beoogd resultaat 3). De gemeenten en de ZLTO nemen het voortouw om te 

komen tot de drie showcases. 
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 In een nog nader te bepalen gebied ontwikkelen we cases en delen we ervaringen hoe we de 

relatie boer burger kunnen verstevigen. Deze worden later in programma’s gedeeld met de 

primaire sector. De ZLTO neemt hierin het voortouw en initieert de volgende stap.  

 Inspiratieprogramma om ontwikkeling van ondernemerschap te verstevigen. Primaire sector 

gaat in gesprek met en ontwikkelt netwerken met MKB in de regio. De ZLTO gaat bestaande 

trajecten versneld implementeren en uitvoeren binnen het Land van Cuijk en wordt daarbij 

ondersteund door de gemeenten en eventuele adviesorganisaties en onderwijs. Organisatie 

hiervan ligt bij de ZLTO.  

 Door het doorzetten van bijeenkomsten vanuit het programma AgriFood Land van Cuijk 

(masterclasses, themabijeenkomsten, projecten, etc.) stimuleert de overheid de 

samenwerking en het draagvlak voor de primaire sector. De overheid zal dit dan ook 

continueren.  

 

Het is zaak om het komende jaar de samenhang en verbinding met de activiteiten van de Innovatieve 

HotSpot goed in de gaten te blijven houden. Sterker nog, wij adviseren om de aansturing van het 

thema innovatie integraal op te pakken; dus innovatie vanuit de Innovatieve HotSpot Land van Cuijk 

en innovatie vanuit dit Meerjarenprogramma vanuit één hand organiseren. 

 

5.1.2 Voedingsbodem voor talent 

Doel 

- Duurzame borging van voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de volledige 

AgriFood sector. 

- Jong talent in de regio ontwikkelen en binden. 

- Faciliteren in opleiding en talent aantrekken. 

 

Beoogde resultaten 

1. Voldoende en breed onderwijs aanbod. 

2. Aantrekkelijke mogelijkheden voor stages, wonen & werken en onderzoek in de regio. 

3. Realiseren goed aansluiting tussen behoeften arbeidsmarkt en opleidingen (met name MBO). 

4. Versterken directe relaties met bovenregionale onderwijsinstellingen (WUR, HAS etc.). 

 

Aanpak & acties 

 Bestaande initiatieven, zoals stagebureau en lopende initiatieven van MooiMaasvallei en 

Innovatieve HotSpot Land van Cuijk, versterken. Deze zijn belegd bij diverse stakeholders. 

Monitoring en verbinden zijn de belangrijkste activiteiten.  

 Relatie onderwijs met bedrijfsleven verbeteren. Dit gebeurt deels vanuit de programma’s 

stagebureau, MooiMaasvallei en Innovatieve HotSpot Land van Cuijk. Maar zeker ook vanuit 

de Industriële Kring. Verbinden en structureren is van belang om dubbelingen te voorkomen 

en de energie op de juiste plekken in te zetten. De toekomstige nieuwe structuur, als ook de 

kwartiermaker gaan hier een rol in spelen.  

 Bedrijfsleven en (V)MBO zichtbaar maken; het stagebureau heeft dit als primair doel. Deze 

verder activeren en verstevigen is van belang. De Innovatieve HotSpot heeft daar haar 

programma op ingezet. Het initiatief ligt dan ook vooral daar.  

 Beschikbaarheid middelen nagaan (regeerakkoord). Hoe kunnen subsidiestromen en aanjaag 

gelden naar de regio komen. Innovatieve HotSpot heeft dit opgenomen in haar programma.  

 Meer samenwerking tussen Voortgezet Onderwijs en Middelbaar BeroepsOnderwijs, vooral in 

de techniek en zorg 
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5.1.3 Circulaire economie 

Doel 

- Reststromen in de regio benutten 

- Gesloten ketens realiseren 

 

Beoogd resultaat 

1. Circulariteit in de regio stimuleren door gebruik te maken van de brede primaire sector in de 

regio en de aanwezige industrie en MKB. 

2. Stimuleren produceren voor nieuwe economieën: van het huidige agrifood naar agrifood, 

agrigrondstof en agri-energie. Agrarische sector niet enkel als primair producten van voedsel 

met reststromen die nieuwe grondstoffen opleveren (vezels, eiwitten, aminozuren, etc.) of 

kunnen worden vergist t.b.v. energie, maar een agrarische sector die produceert ten behoeve 

van grondstoffen als vervanging van en/of voor de (chemische) industrie. Maar ook een 

agrarische sector die een significante bijdrage levert aan het opwekken van energie.  

 

Aanpak & acties 

 Regionale behoeften vertegenwoordigen op bovenregionaal niveau; inventariseren van de 

behoeften in de regio en dit uitdragen. Gemeenten pakken dit op en plannen een vervolg 

Zowel ODBN als Waterschap Aa en Maas hebben hier een rol in te willen spelen indien de 

gemeente dit wenst. Vervolg daarvoor wordt door de gemeenten gepland.  

 Inventariseren en organiseren van mogelijkheden om regionaal reststromen te gaan 

gebruiken. Gemeenten nemen hierin het initiatief om de bestaande groep bij elkaar te houden 

en dit gezamenlijk op te gaan zetten. Er wordt gekeken wat de ervaringen in andere regio’s zijn 

om vervolgens een passende werkwijze te implementeren.  

 Experimenteren met nieuwe concepten en nieuwe teelten, bv olifantengras voor 

verpakkingsindustrie. Deze initiatieven lopen in samenwerking met AgroAs De Peel waarin 

zowel vertegenwoordigers van de ZLTO als vertegenwoordigers van de gemeenten 

participeren en contacten onderhouden.  

 

De thema’s circulaire economie en sterke ketens voor duurzaamheid vertonen een sterke mate van 

samenhang. Ons advies is om deze twee thema’s in de volgende fase verder aan te vliegen vanuit het 

overkoepelend thema duurzaamheid. 

 

5.1.4 Relatie boer – burger 

Doel 

- Trots op primaire sector 

- License to operate t.o.v. de burger 

 

Beoogde resultaten 

1. Meer wederzijds begrip tussen boer en burger en respect voor elkaar. 

2. Omgevingsbewustheid van boeren in Land van Cuijk vergroten. 

 

Aanpak & acties 

 BoertBewust Land van Cuijk opzetten om zichtbaar te maken wat boeren in het Land van Cuijk 

doen voor de omgeving en verbinding te maken tussen burgers en boeren, tuinders in de eigen 
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streek. Dit wordt door de groep opgepakt. De vervolgafspraken worden in eerste instantie 

door de ZLTO en in de tweede fase door de primaire sector zelf gecontinueerd.  

 Meerdaagse training ‘boer-burger dialoog’ (1 algemeen, 1 groep specifiek gericht op jongeren, 

theorie & praktijk). Deze wordt door de groep gerealiseerd.  

 Netwerk van boeren die ook tijdens belangrijke evenementen de dialoog aan willen gaan (bv 

Nijmeegse Vierdaagse, Pluk en Oogstfeest, Nacht van een Goei Leven) vertegenwoordigers van 

de ZLTO nemen dit op zich.  

 PR van goede voorbeelden beter organiseren. Daarbij gaat het zowel om storytelling binnen de 

agrarische sector zelf (enthousiasmeren en inspireren) als om storytelling naar maatschappij in 

de breedte (zichtbaar maken wat boeren doen). Voor eerste aspect is rol weggelegd bij ZLTO, 

voor tweede aspect is rol weggelegd bij een Goei Leven. 

 AgriFood en met name primaire sector zichtbare plek geven in een Goei Leven. 

 Stimuleren van producten en diensten van het Smaakcentrum; door alle deelnemers. 

 Verdere vervlechting regionale retail met streekproducten Land van Cuijk; binnen het 

programma een Goei Leven. 

 Stages van leerlingen; nog nader uit te werken. 

 

5.1.5 Sterke keten voor duurzaamheid 

Doel 

- Kennisdeling over duurzaamheid binnen de keten faciliteren 

- Innovatiekansen op dit vlak aanjagen 

 

Beoogd resultaat 

Nieuwe innovaties en toepassing van innovaties in de regio 

 

Aanpak & acties 

 Energieneutraal programma; zie circulaire economie. 

 Kennisdeling door bv excursies, masterclasses, publicaties; continuering door de gemeenten 

met het meerjarenprogramma AgriFood.  

 Innovatieprogramma Rabobank beter benutten; wordt binnen Innovatieve HotSpot opgepakt. 

 Kansen en mogelijkheden van streekproducten vergroten; binnen een Goei leven wordt dit 

opgepakt. 

 

De thema’s circulaire economie en sterke ketens voor duurzaamheid vertonen een sterke mate van 

samenhang. Ons advies is om deze twee thema’s in de volgende fase verder aan te vliegen vanuit het 

overkoepelend thema duurzaamheid. 

 

5.1.6 Trots op onze helden 

Doel 

- Bekendheid binnen én buiten de regio van de industrie, verwerkers en primaire producenten 

uit de regio die symbool staan voor de verduurzaming en innovatie van de AgriFood.  

 

Beoogde resultaten 

1. Interessante mensen en initiatieven het podium bieden; breed binnen de diverse 

programma’s van Rabobank, Cubox, Industriële kring, MJP AgriFood, wetenschap, vak-

kanjers, plaatselijke helden, etc.   
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2. De samenhang tussen activiteiten en initiatieven beter laten zien; binnen een Goei Leven.  

3. Mensen en initiatieven met elkaar verbinden; Dit loopt breed binnen allerlei initiatieven dit 

blijven uitdragen vormt een onlosmakelijk onderdeel van het MJP en haar vervolg. Dit ligt 

dan ook vast in de voorgestelde structuur en opdracht voor de kwartiermaker.   

4. Trots op onze helden en op onze regio laten groeien, zowel in de regio als daarbuiten; Breed 

via AFC en in de regio via o.a. een Goei Leven.  

 

Aanpak & acties 

 Inzet van verschillende bestaande podia om AgriFood voor verschillende doelgroepen 

zichtbaar te maken; denk aan AgriFood Capital, Rabobank, gemeenten, een Goei Leven, 

Industriële Kring, Cubox, Ondernemersprijs Land van Cuijk 

 Stuurgroep verantwoordelijk maken voor PR van en voor de regio. Bij hen ligt dan ook de 

regie (wie, wanneer, waar met welke boodschap) 

 Verdere uitwerking en uitbouw in synergie met een Goei Leven 

 

5.2 Thema overstijgend 

Vanuit de ambitie zijn destijds zes centrale thema’s benoemd. Deze zijn in de vorige paragrafen  

nader uitgewerkt. Maar ook de samenhang tussen de thema’s en een paar thema overstijgende 

aspecten mogen niet aan onze aandacht ontsnappen: 

1. Ontwikkelen van een eenduidige regiobranding van het Land van Cuijk – zowel intern als 

extern van belang! 

2. Het versterken van de bovenregionale verbindingen. Het Land van Cuijk is immers geen 

eiland op zich, maar maakt onder deel uit van een groter geheel. Nationaal, maar ook 

internationaal.  

 

 

Doel 

- Voldoende brede en evenwichtige ontwikkeling van AgriFood Land van Cuijk (inhoudelijk). 

- Brede betrokkenheid bij en commitment voor de ontwikkelingsroute AgriFood Land van Cuijk 

(organisatorisch). 
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Beoogde resultaten 

1. Samenhang tussen de verschillende thema’s 

2. Verbindingen bovenregionaal versterken met focus op noord-zuid (Nijmegen – Venlo)  

3. Sterke en eenduidige regiobranding die zorgt voor eenduidigheid en interne verbinding 

4. Kennisuitwisseling 

5. Krachtig, breed en actief netwerk 

 

Aanpak & acties 

 Procesondersteuning en organisatiekracht beschikbaar stellen 

 Organiseren van kennisuitwisseling (bv 2x per jaar een masterclass) 

 Faciliteren van kennismaking en ontmoeting  (netwerkbijeenkomsten) 

 Heldere structuur opzetten waarin het speelveld in de volle breedte op een gelijkwaardige 

manier vertegenwoordigd is 

 Organiseren van eenduidige en consequente positionering en branding van Land van Cuijk als 

regio 

 In kaart brengen en waar nodig verder uitbouwen van de bestaande bovenregionale 

verbindingen vanuit de regio met belangrijke centra op gebied van kennis, logistiek etc. (denk 

aan  Nijmegen, Venlo en Wageningen). 

 Bovenstaande ligt voornamelijk in de voorgestelde structuur en rol van de kwartiermaker.  

 

5.3 algemeen concluderend 

In het algemeen nemen wij waar dat de initiatieven breed worden gedragen, maar veelal nog een 

aanjagende rol vragen van de overheden. Of het nu gaat om de activatie waar gemeenten bij staat 

geschreven of waar de Innovatieve HotSpot of een Goei Leven bij staat. Ook deze worden gedreven 

vanuit de overheid. Op termijn zal het zeker meer gedragen gaan worden door de andere spelers in 

het geheel (ondernemers en onderwijs). Verbreding van draagvlak zit onder andere ook in 

gedragenheid door andere overheden dan de gemeenten. Daarbij doelen wij specifiek op overheden 

als provincie, AgriFood Capital, maar bij voorbeeld ook Dynamic Borders en waterschap.  

 

Meer aandacht voor gedragenheid en breder draagvlak is een must voor de aankomende periode. 

Wij hebben ervaren dat de bereidheid om aan te schuiven bij de diverse tafels aanwezig is. Activatie 

en eigenaarschap is over het algemeen nog een stap te ver. Dan wordt uitgesproken dat men 

individueel al veel doet of betrokken is bij één van de andere programma’s, of wordt verwezen naar 

de taak die men hiervoor ziet voor de overheid om het mogelijk te maken en te organiseren.  
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6. Financiën en capaciteit 
 

Samenhang 

Voor het Meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk zien wij een duidelijke samenhang met de 

Innovatieve HotSpot Land van Cuijk en het programma een Goei Leven. In dit voorstel is dan ook 

meermalen aangegeven dat wij adviseren deze samen te voegen en op elkaar af te stemmen. Daarbij 

wordt met de beoogde financiering en benodigde capaciteiten dan ook rekening gehouden. 

Onderstaande voorstellen hebben ons inziens dus ook betrekking op het samenvoegen van de drie 

programma’s.  

 

En nu….. 

Wij adviseren dan bovenop de stukken van het MJP, een Goei Leven en het businessplan/ 

uitvoeringsagenda Innovatieve HotSpot Land van Cuijk één gezamenlijk oplegger te leggen, met 

daarin de wijze waarop ze worden samengevoegd, de gewenste structuur en de  daarbij behorende 

begroting.  

Bij deze “oplegger” adviseren wij eveneens een voorlopig besluit toe te voegen t.b.v. het voortzetten 

van de huidige activiteiten. Wanneer deze activiteiten niet worden gecontinueerd valt het 

opgebouwde proces in het niet en kunnen de investeringen als verloren worden beschouwd. Maar 

meer nog waarschuwen wij voor het effect van teleurstelling dat er wederom niet daadkrachtig 

wordt doorgepakt, met het gevolg dat verdere inzet van derden achterblijft en niet meer geactiveerd 

zal kunnen worden.  

 

Kwartiermaker 

Voor het door ontwikkelen van het Meerjarenprogramma is – zoals aangegeven in paragraaf 4.3 - 

een stevige kwartiermaker gewenst. Deze kan als onafhankelijk persoon zaken en organisaties 

aanjagen en verbinden ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen. Maar bovenal de 

verbinding leggen tussen de verschillende lopende programma’s en initiatieven. Wij adviseren op 

basis van de nog te maken keuze een helder en duidelijk profiel op te zetten en daarin de volgende 

zaken mee te nemen: 

- Persoon met nauwe banden met de regio en “keyplayers” in de regio, maar bovenal een 

verbinder en onafhankelijk. 

- Daadkrachtige en besluitvaardige autoriteit die kan staan voor de bovenliggende doelen. 

- Ondernemend en creatief om niet de gebaande en reeds bestaande paden te bewandelen, 

maar bovenal nieuw elan en nieuwe wegen toe te voegen. Daarnaast ondernemend genoeg 

om te bouwen aan een onafhankelijke organisatie, breed gedragen door ondernemers, 

onderwijs en overheid in de regio.  

- Hands-on mentaliteit om zaken zelf op te pakken, te organiseren en te realiseren.  

- Representatief zijn voor en een voorbeeldfunctie hebben t.a.v. de regio en de mensen die 

daarbij betrokken zijn.  

Deze kwartiermaker zal volledig beschikbaar moeten zijn voor de realisatie van de doelen. Wij zien 

dit dus als een fulltime job. Deze kwartiermaker zal tijdelijk nodig zijn om de lijnen verder uit te 

zetten en de basis voor een blijvende programma-organisatie neer te leggen. Daarom adviseren wij 

ook een tijdelijke inhuur voor deze kwartiermaker.  
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Projectmanagers 

Aanvullend aan de kwartiermaker adviseren wij twee projectmanagers te koppelen voor de 

uitvoering. Er vanuit uitgaande dat er bij de kwartiermaker aanvullende capaciteiten en 

competenties noodzakelijk zijn, maar ook t.b.v. continuïteit en uitvoeringskracht adviseren wij twee 

aanvullende projectmanagers. Bij voorkeur komen deze uit de organisatie die betrokken zijn bij dit 

MeerJarenProgramma. Daarbij kun je denken aan de overheden, AgriFood Capital, industrie of 

onderwijs. Op basis van financiering in-kind of detachering zou dit mogelijk kunnen zijn voor een 

bepaalde periode. Deze projectmanagers zijn naar verwachting 3 dagen per week inzetbaar. Daarbij 

is flexibiliteit een absolute must. Wij adviseren de definitieve keuze van de projectmanagers neer te 

leggen bij de kwartiermaker.  

 

Bureaukosten 

Door de kwartiermaker vanuit de samenwerkende gemeenten te faciliteren met ruimte, back-office 

en middelen verwachten wij geen extra bureaukosten.  

 

Aanvullende investeringen 

Wij adviseren rekening te houden met inhuur van aanvullend expertise zoals facilitators, sprekers, 

onderzoekers, communicatie en subsidie.  

 

Begroting 

Zoals aangegeven treft u hier geen begroting aan. Deze zal in samenhang met de Innovatieve 

HotSpot Land van Cuijk en het programma een Goei Leven opgesteld moeten worden en als oplegger 

bij de drie stukken moeten worden toegevoegd.  
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7. Tijdlijn, fasering en planning 
 

Mei – Juni 2018: 

• Op 30 mei 2018 neemt de Stuurgroep een besluit om in te stemmen met dit 

Meerjarenprogramma in samenhang met de Innovatieve HotSpot Land van Cuijk en een 

Goei Leven.  

• Tevens doet de stuurgroep een voorstel voor het aanstellen van een kwartiermaker voor 

een bepaalde periode. Deze heeft als taak om deze programma’s samen te voegen en de 

lijnen uit te zetten t.a.v. de op te zetten samenwerkingsstructuur en de integratie van de 

diverse programma’s.  

• De kwartiermaker wordt ambtelijk ondersteund tot er een definitieve opzet voor de 

programma structuur is. 

• De kwartiermaker heeft als taak de diverse themagroepen te continueren en om 

gedurende het jaar 2018 en Q1 & Q2 van 2019 met regelmaat activiteiten te 

ondernemen waarmee de verschillende doelgroepen in de AgriFood elkaar blijven 

ontmoeten (vervolg masterclasses, inspiratie-meetings, etc.) . 

 

Juli – Oktober 2018: 

• Concretiseren van de samenvoeging van de programma’s opzetten programma voor 

meerdere jaren. 

• Opzetten van de nieuwe structuren. 

• Eerste bijeenkomst in de nieuwe structuur. 

 

November – December 2018 :  

• Besluitvorming op programma, structuur en meerjarenbegroting. 

• Aantrekken van gewenste centraal persoon (kwartiermaker/ programmamanager) en 

projectmanagers. 

• Naar buiten treden met meerjarenprogramma. 
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Bijlage 1 Groslijst ontwikkelingen en initiatieven AgriFood 

opgesteld tijdens de actiedag eind 2016 
 

Vrijplaatsen voor innovatie 

Actie / project Contactpersoon 

Proeftuin AgroAs de Peel Michiel Ytsma 

Homburg + fysieke ruimte  

Ondernemersprijs Land van Cuijk (prijs voor opmerkelijke 
ondernemer) meer ruimte voor innovatie en primaire sector 

Sander Groenen 
 

Verruiming VAB beleid Boxmeer biedt ruimte voor vrijplaatsen 
(regelvrije zone voor experimenten) 

Gemeente Boxmeer 

 

Voedingsbodem voor talent 

Actie / project Contactpersoon 

Wonen mogelijk maken door; hypotheken vastzetten, informatie 
delen, focus op starters, faciliteren van kennisdeling, stages bieden 

Rob Berkers (Rabobank) 

Netwerk opstarten van WO/HBO studenten/Young Professionals in de 
regio 

Anton de Weerd (Marel) 

Voorstellen aan bestuur Industriële Kring+ Cybox om in lidmaatschap 
een convenant mee te nemen waarin het bieden van 
stages/praktijkervaringen opgenomen wordt 

Wilbert van den Braak 
(stagebureau LvC en NL) + Anton 
de Weerd 

Een integrale ‘jeugd developper’ die oa met bestaande events in de 
regio, waar jeugd op af komt, de mogelijkheden van Land van Cuijk op 
de kaart zet  

Wilbert van den Braak + Timmy 
Barten (YTG) 

Broedplaatsen / start-ups met jonge starters (begin gemaakt via VAB) Gemeente Boxmeer 

Bouwplaatsen voor jongeren (start gemaakt) Gemeente Boxmeer 

Stagebureau internationaliseren, o.a. Dynamic Borders Gemeente Boxmeer 

 

Circulaire economie 

Actie / project Contactpersoon 

Circulaire landbouw – St.Anthonis + Boxmeer Jos Verstraten (ZLTO) 

Permacultuur Conny van den Besselaar (Strohotel 
Aalshof) 

Verpakkingsmateriaal van schraapsels van wortels? Jos Hakkennes (Duurzame Kost) 

Proeftuin in Heeswijk voor woningbouw Duncan Horst 

Kennisdeling Biobased Melissa Degen 

Circulaire initiatieven op de kaart zetten als USP’s van de regio Vicky Brands (CGM) 

Organiseren van bijeenkomsten over duurzaamheid; juni 2017 
bebouwde kom, november 2017 landbouw 

Harry Flaton 

Huis bouwen met kalkhennepmuren en dak van vlas Renate Hermans 

 

Relatie boer-burger 

Actie / project Contactpersoon 

Voorgezet onderwijs verbinden met de agrarische sector in Land van 
Cuijk + Smaakcentrum + Joop Bosmans 

Maartje van de Kerkhof 
(Metameer) 

Supermarkt safari’s voor consument  opvoeden Joop Bosmans 

YTG wil sparringpartner zijn voor initiatiefnemers Timmy Barten 

Ondernemers verbinden uit Land van Cuijk  REAP? Roel Schutten 
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Trots op onze helden 

Actie / project Contactpersoon 

Neemt contact op met ZLTO-afdeling Land van Cuijk Noord m.b.t. 
“natuur” terrein in samenwerking met natuurvereniging etc. (teelt van 
o.a. quinoa en blauw maanzaad) 
 

Gerard Nabuurs (ZLTO) 

Jonge vooruitstrevende ‘primaire’ boeren op de kaart zetten als held 
van het Land van Cuijk. 

Gerard Nabuurs (ZLTO) 

Verbinden van primaire sector met industrie  
 

Geert-Jan Derks (Industriële Kring) 
 

Organiseren van een MVO-middag (in maart 2017)? Geert-Jan Derks (Industriële Kring) 
 

Helden spotten, inventariseren en enthousiasmeren 
 

Conny van den Besselaar 
 

Kinderen bewust maken van AgriFood in de regio Martien Bos (Smaakcentrum) 
 

Contacten met Euregio Martien Bos (Smaakcentrum) 
 

Bewustzijn creëren bij bestuurders over samenhang tussen ‘Dynamic 
Borders’ en de samenwerking binnen het Land van Cuijk door één 
project op de agenda te zetten en deze te coördineren.  Op 31 
maart 2017 op agenda. 

Ton Kessels (Platform Noordelijke 
Maasvallei) 
 

Met YTG spreken over rol in ‘TROTS-concept’ (smal-breed). Laden met 
helden, parels en intrinsieke USP’s in het Land van Cuijk en 
Maasduinen. Incl. een slimme communicatiestrategie.  23 januari 
2017 in gesprek met YTG 

Ton Kessels (Platform Noordelijke 
Maasvallei) 
 

Opzetten van Urban Farming  
 

Henk Teusink (Natuur & Milieu) 
 

Riet Bio Boer Henk Teusink (Natuur & Milieu) 
 

Wil meedenken over communicatiestrategie ‘ambassadeurs’ Erik Janssen (RBT) 

AgriFood Capital Loket Roel Schutten, Vieky Brands, Kees 
Peters 

 

Sterke keten voor duurzaamheid 

Actie / project Contactpersoon 

Leerstoel Poultry Vleesverwerking Anton de Weerd (Marel) 

Promotie naar studenten Wilbert van den Braak 
(Stagebureau Land van Cuijk en 
Noord-Limburg) 

Koolstof stromen vastleggen in bodem Marcel Derks (ZLTO) en Roel 
Schutten (AFC) 

Website Land van Cuijk delen Sander Groenen 

Contact zoeken met Hugo Bens ZLTO pluimvee Martin van Collenburg 
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Bijlage 2 Samenstelling verkennersgroepen 6 centrale thema’s 
 

Vrijplaatsen voor innovatie: 

- Han Peters (Young Talent Group) 

- Hans Vermeulen (ZLTO) 

- Jos Verstraten (ZLTO) 

- Marcel Derks (ZLTO) 

- Tijs van der Leest (gemeente Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert) 

- Wilbert Egelmeers (agrarisch ondernemer) 

- Wilbert van den Braak (ondernemer) 

- Herman Heuver (ZLTO) 

- Paul van Hoek (gemeente Boxmeer) 

 

Voedingsbodem voor talent: 

- Anton de Weerd (Stork Marel) 

- Hans Vermeulen (ZLTO) 

- Harry Flaton (Metameer Stevensbeek) 

- Ad Berends (ontdek Mill) 

- Geert-Jan Derks (Industriële Kring) 

- Paul Metzemaekers (Merlet College) 

- Rolf Asbroek (ROC de Leijgraaf Cuijk) 

- Ton Kessels (Mooi Maasvallei) 

- Martijn van Lanen (ROC Nijmegen) 

- Herman Heuver (ZLTO) 

- Angelique Hermens (gemeente Sint Anthonis) 

 

Circulaire economie: 

- Frans van de Molen (Waterschap Aa en Maas) 

- Mark van Boxtel (Kwaliflex) 

- Marcel Derks (ZLTO) 

- Liesbeth Hermanussen (ondernemer) 

- Ton Derks (Infrascope) 

- Melissa Degen (gemeenten Cuijk, Grave en Mill) 

- Vieky Brands (gemeenten Cuijk, Grave en Mill) 

- Johan Bens (afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel) 

- Angelique Hermens (gemeente Sint Anthonis) 
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Boer - Burger: 

- Hugo Bens (agrarisch ondernemer) 

- Hans Vermeulen (ZLTO) 

- Diana van Bokhoven (Goei Leven) 

- Gerbert Oosterlaken (agrarisch ondernemer) 

- Marianne de Bruijn (agrarisch ondernemer) 

- Monique van Loon (ZLTO) 

- Resi Bens (HAS student) 

- Herman Heuver (ZLTO)  

- Diny van Vliet (gemeente Boxmeer) 

Sterke keten voor duurzaamheid: 

- Erik Geene (agrarisch ondernemer) 

- Conny van den Besselaar (De Aalshof) 

- Jos Hakkennes (Duurzame Kost) 

- Léon van Welie (ondernemer) 

- Joop Bosmans (Jumbo) 

- Piet Verbeeten (Plus Verbeeten) 

- Henk Teusink (natuur & milieu) 

- Timmy Barten (Young Talent Group) 

- Gerard Dasler (inkoop regionale producten) 

- Herman Heuver (ZLTO) 

- Diana van Bokhoven (Goei Leven) 

- Peter Broekmans (gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert) 

 


