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Vorig jaar is door een groot aantal actieve spelers op het gebied van AgriFood Land van Cuijk een 
gezamenlijke ambitie ontwikkeld. Deze staat verbeeld in onderstaande illustratie:

1. Vrijplaatsen voor innovatie
 Ruimte voor grensverleggende bedrijvigheid.
 Regelarm innoveren in cross-overs.

2. Trots op onze helden
 Ruimte voor nieuwe ondernemers met 
 primaire sector als basis.
 Gebiedsidentiteit voor de regio.

3. Voedingsboden voor talent
 Jong talent in de regio ontwikkelen en binden. 
 Faciliteren in opleidingen en talent aantrekken.

4. Sterke keten voor duurzaamheid
 Kennisdeling binnen de keten. 
 Gehele vertegenwoordiging zorgt voor 
 innovatiekansen.

5. Circulaire economie
 Reststromen in de regio benutten.
 Gesloten ketens realiseren.

6. Relatie boer – burger
 Trots op primaire sector leidt tot 
 gezondere sector.
 Relatie in de regio is de basis.

Binnen deze ambitie zijn zes centrale en kansrijke onderwerpen benoemd:

AgriFood Land van Cuijk
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Land van Cuijk bruist van initiatieven en ontwikkelingen
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Tijdens de ambitie- en actiedagen vorig jaar is een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingen en initiatieven 
AgriFood binnen het Land van Cuijk met als resultaat een indrukwekkende groslijst. Inmiddels de lijst 
geactualiseerd en verrijkt met nieuwe initiatieven die het afgelopen jaar zijn gestart, zoals de Innovatieve 
Hotspot en ‘een Goei Leven’.

“Land van Cuijk is een fantastische regio waar veel gebeurt op het gebied van AgriFood. He-

laas hebben we hier in de regio zelf onvoldoende oog voor. Het is tijd om onze deuren en ra-

men 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.”  Ton Kessels, voorzitter platform MooiMaasvallei en programmamanager Innovatieve Hotspot Land van Cuijk

Vragen of aanvullingen?
Heb je aanvullingen op het overzicht in bovenstaand ‘vliegwiel’? Wij horen het graag! Wil je graag meer 
weten van een bepaald initiatief? Schroom niet en laat het ons weten. Wij brengen je graag in contact 
met de initiatiefnemer. Onze contactgegevens vind je onderaan dit verslag.
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  VRIJPLAATSEN

STERKE KETEN

Proeftuin AgroAs de Peel

Innovatieve Hotspot

Otherwise

Verrassend Platteland
Verborgen Raamvallei

Verruiming VAB beleid

Regionaal netwerk WO/HBO 
studenten/Young Professionals

Ondernemersprijs 
Land van Cuijk

Verbinden van primaire 
sector met industrie 

Organiseren van een 
MVO-middag (in maart 2017)

Leerstoel Poultry
Vleesverwerking

Koolstof stromen vastleggen in bodem

Circulaire landbouw

Huis bouwen met 
kalkhennepmuren en dak van vlas

Supermarkt safari’s 
voor consumenten

Klimaatbestendig Land van Cuijk

Programma Mooi Maasvallei

YTG sparringpartner 
voor initiatiefnemers

Voorgezet onderwijs verbinden met 
de agrarische sector in Land van Cuijk 

+ Smaakcentrum + Joop Bosmans

Circulaire initiatieven / 
biobased op de kaart 

zetten als USP’s van de regio

Hergebruik schraapsel van wortels 

Volledige verwaarding van het varkenEen goei levenBeleef de Maas

AgriFood Capital Loket / 
OndernemersLift+ loket in Boxmeer

Kinderen bewust maken 
van AgriFood in de regio

 ‘TROTS-concept’

Urban Farming in Cuijk

Broedplaatsen 
(jonge) starters

Demoperceel alternatieve 
teelten in Cuijk



Samen bouwen aan een meerjarenprogramma AgriFood
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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 is nadrukkelijk dat het programma door alle actieve spelers op het gebied van 
AgriFood samen wordt gemaakt. Ondernemers, overheden, onderwijs, bedrijfsleven; samen bepalen we onze 
koers voor de komende jaren.

“Het bruist in onze regio van de initiatieven. Daar zijn we erg blij mee! Mensen hebben 

behoefte om bij elkaar te komen, om samen te kijken waar we elkaar kunnen helpen 

en versterken. En om te kijken hoe we samen tot een krachtige aanpak komen voor de 

komende jaren. Een behoefte waar wij als samenwerkende gemeenten graag op inspelen!” 

Ingrid Voncken, wethouder en bestuurlijk portefeuillehouder AgriFood Land van Cuijk

Eerste aanzet is gemaakt
Woensdag 29 november jl. is een eerste aanzet voor het programma gemaakt tijdens de ontwikkelbijeen-
komst op Landgoed de Barendonk in Beers. Zo’n 40 actieve spelers hebben zich in subgroepen gebogen over 
de zes centrale onderwerpen uit de eerder geformuleerde ambitie. Waar zien we kansen? 
Waar gaan we samen voor en hoe gaan we dat aanpakken? Wat zijn concrete vervolgstappen en -afspraken. 
Onder ‘Vervolgafspraken 6 centrale thema’s vind je de uitkomsten van de verschillende groepen.   

Vervolg
Om tot een gezamenlijke meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk te komen is de volgende marsroute 
uitgezet:
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Tijdens de ontwikkelbijeenkomst op 29 november jl. is per onderwerp een kerngroep van verkenners ge-
formuleerd. Zij nemen het initiatief voor de vervolgacties (zie hieronder). Waar nodig gaan zij ook actief op 
zoek naar versterking binnen het Land van Cuijk. De groep verkenners gaat vervolgens – met ondersteuning 
vanuit het programmateam – aan de slag met het bedenken van themaplannen. Op 28 februari komt ieder-
een weer samen om met elkaar de voortgang te delen en vervolgafspraken te maken om te komen tot het 
Meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk.

Ontwikkelbijeenkomst 2: 28 februari 2018
De tweede ontwikkelbijeenkomst vindt plaats op woensdag 28 februari 17.00 – 19.30 uur op Landgoed De 
Barendonk in Beers. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. De uitnodiging volgt te zijner 
tijd maar noteer de datum alvast in je agenda! 

1. Vrijplaatsen voor innovatie

Tijdens de discussie in de ontwikkelbijeenkomst 
lag de nadruk sterk op innovatie in relatie tot 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VA-
B’s). Maar innovatie is natuurlijk een veel breder 
thema. Om tot een goede afbakening te komen is 
dan ook een vervolgbijeenkomst met een bredere 
groep betrokkenen noodzakelijk.

Vervolg
Het projectteam neemt nog dit jaar het initiatief 
om een vervolgbijeenkomst op touw te zetten met 
een bredere groep betrokkenen.  Doel van deze 
bijeenkomst is om samen het onderwerp innova-
tie verder uit te diepen en tot vervolgafspraken te 
komen.

Is innovatie in combinatie met AgriFood jouw thema? Dan hebben wij je graag aan tafel tijdens de volgende 
bijeenkomst! We ontvangen dan ook graag je naam en contactgegevens (via mailtje aan annet@imagro.nl) zodat 
we je kunnen uitnodigen.

2. Trots op onze helden

Dit onderwerp sluit prima aan bij ‘een Goei Leven’, was de conclusie tijdens de ontwikkelbijeenkomst.  Onder de 
vlag van ‘een Goei Leven’ werkt een steeds groter groeiende groep ondernemers, organisaties en scholen in het 
Land van Cuijk samen aan initiatieven die het leven in het Land van Cuijk versterken. Een Goei Leven verbindt 
deze initiatieven en vertelt erover. 

Vervolgafspraken 6 centrale thema’s

mailto:annet%40imagro.nl?subject=


Vervolg
Vanuit AgriFood gaan we zorgen voor een goede input richting ‘een 
Goei Leven’ zodat zij in de communicatie AgriFood de juiste plek 
kunnen geven.

Weet u iemand die een interessant verhaal heeft over AgriFood in het 
Land van Cuijk? Laat het ons weten zodat wij hem/haar op onze Agri-
Food-groslijst kunnen zetten. Dit kan door naam, contactinformatie en 
een korte toelichting te sturen naar Diny van Viet (d.vanvliet@boxmeer.nl).

3. Voedingsboden voor talent

Als doel bij dit onderwerp is geformuleerd talent in 
de regio houden/halen en kwaliteit verbeteren. 
Daarbij is de focus gelegd op jongeren (MBO/MBO+). 
Geformuleerde acties zijn o.a. inzichtelijk maken 
welke AgriFoodbedrijven er zijn in het Land van 
Cuijk en leerkrachten bekend maken met de 
bedrijven en het soort werk.

Vervolg
Harry Flaton (Metamaar Stevensbeek) organiseert 
samen met Angelique Hermens in januari een 
vervolgbijeenkomst op locatie Metameer.

Wil je meedenken over dit onderwerp? Laat het even weten aan Harry Flaton (hj.flaton@planet.nl) 
of Angelique Hermens (angeliquehermens@sintanthonis.nl).

4. Sterke keten voor duurzaamheid

Kansen voor Land van Cuijk lijken vooral te liggen in het 
versterken van de keten van producenten en afnemers van 
regionale producten.  Wat kun je voor elkaar betekenen 
rondom inkoop en afzet? Wat is je gezamenlijke verhaal?

Vervolg
Omdat er op dit moment nog onvoldoende inzicht is in de 
behoefte van ondernemers op dit onderwerp, organiseert het 
projectteam begin januari een vervolgbijeenkomst. Onderne-
mers die actief zijn met regionale producten (primaire sector, 
MKB en supermarktbranche) zijn hier van harte welkom. Doel 
van de bijeenkomst is om samen het onderwerp verder uit te 
diepen en tot vervolgafspraken te komen.

Gaat jouw hart sneller kloppen voor regionale producten uit het Land van Cuijk? Stuur dan gauw een berichtje naar 
Peter Broekmans (peter.broekmans@cgm.nl) zodat wij je kunnen uitnodigen voor de bijeenkomst in januari.
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5. Circulaire economie

Het is belangrijk dat in elk productieproces rekening 
gehouden wordt met eventuele reststromen en de toe-
passing hiervan. Verwachting is dat dit leidt tot minder 
reststromen in de regio. Hiervoor is het belangrijk dat 
bedrijven aan elkaar verbonden worden en er samen 
bewust mee bezig gaan. Een klein team enthousiaste 
ondernemers die nu al bezig zijn met dit onderwerp 
gaan hiermee aan de slag en zijn de eerste ambassa-
deurs.  

Vervolg
In januari volgt een vervolgbijeenkomst over dit on-
derwerp om de ideeën die tijdens de ontwikkelavond 
opgehaald zijn verder te concretiseren. 

Ben jij geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je graag aanhaken? 
Laat dat dan weten bij Liesbeth Hermanussen (receptie@debarendonk.nl).

6. Relatie boer – burger

Voorwaarde voor een goede relatie tussen boer en 
burger(s) is dat je als boer bewust bent van het feit 
dat je met je bedrijf waarde moet toevoegen aan 
de omgeving. Omgevingsbewust boeren kan op 
veel verschillende manieren en er is geen blauw-
druk voor. Als doel voor dit thema is geformuleerd 
dat in 2020 alle boeren bewust keuzes maken hoe 
ze met hun omgeving omgaan.

Vervolg
Om het doel te bereiken starten we met de op-
bouw van een netwerk van omgevingsbewuste 
boeren. Samen met hen gaan we een ‘aanvalsplan’ 
maken om alle collega-boeren in het Land van 
Cuijk aangehaakt te krijgen. De eerste bijeenkomst 
van het netwerk zal begin januari plaatsvinden op 
het bedrijf van Hugo Bens.

Wil jij aansluiten bij het netwerk omgevingsbewuste boeren om geinspireerd te raken over de mogelijkheden of om je 
ervaringen met anderen te delen? Laat het weten bij Annet Koot (annet@imagro.nl). Zij zorgt ervoor dat je aangehaakt 
wordt.
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Meedoen? Je bent van harte welkom!

Je krijgt deze update omdat je in ons bestand staat van actieve spelers op het gebied van AgriFood binnen 
het Land van  Cuijk. Voor algemene vragen of opmerkingen over het programma AgriFood Land van Cuijk 
kan je terecht bij Angelique Hermens, programmaleider AgriFood Land van Cuijk (tel. 06 – 17 99 80 84; 
angeliquehermens@sintanthonis.nl).

Actief aanhaken bij een van de thema’s?
Wil je graag aanhaken bij de initiatiefgroepen op één of meerdere van zes centrale onderwerpen, 
dan ben je van harte welkom. In het vorige artikel staat per onderwerp met wie je contact op kan nemen.

Tot slot
Stuur dit bericht gerust door aan mensen waarvan je weet dat ze actief bezig zijn met AgriFood Land van 
Cuijk. Heb je dit bericht niet rechtstreeks ontvangen, maar wil je in de toekomst wel graag actief geïnfor-
meerd worden over het proces AgriFood Land van Cuijk? Je bent van harte welkom! Stuur een mailtje naar 
annet@imagro.nl met je gegevens (naam, functie, telefoonnummer en mailadres). Wij houden je dan op de 
hoogte in het verdere proces.
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