
als natuur-inclusieve regio 

én food als verbinder 



Conclusie Ronde Tafel 13 December 2019: SAMEN werken aan ….

Achterhoek: Natuurinclusief Wonen, Werken en Eten



Achterhoek Food is topkwaliteit uit de regio….. én
natuurinclusief.

Voor NW Europa……….

Inmiddels aan 60 ondernemers hulp geboden, 1 nieuw vestiging van Food Start Up, geholpen bij 4 
natuurinclusieve gebiedsprojecten en 17 LEADER foodprojecten zijn gefinancierd.



Topkwaliteit uit de Achterhoek….. Natuurinclusief







Agenda Achterhoek 2020/21



Agenda activiteiten 2020/21:
➢ Loket voor Ondernemers en Food Start Up’s voor nieuwe Business met Food met Meerwaarde

➢ Rode loper voor nieuwe ondernemers die zich willen vestigen in de Achterhoek
➢ Hulploket (eerstelijns) voor ondernemers (MKB foodketens, boer tot winkelvloer) voor vermarkten van Food met meerwaarde
➢ Hulp bieden (keukentafelgesprek) door introductie in het foodnetwerk en praktijk van afzetketens. En koppeling met een beschikbare 

subsidieregelingen (iig LEADER) en andere ondernemers.

➢ Loket voor overheid, onderwijs en netwerken
➢ Delen visie Food met meerwaarde voor regio en iig natuurinclusief
➢ Bieden van overzicht in Foodprojecten
➢ Inbedding Food met meerwaarde & ondernemers in nieuwe projecten en/of gebiedsprojecten van CultuurPact, Achterhoek Toerisme, AIB,

▪ Raken met Smaken, VoedselPark, Omgevingsvisie Slangenburg, Park Achterhoek, Lentediner Nieuwspoort, Diner OldeKotte, diverse presentaties

➢ Hulp bieden door kennis over Food in te brengen en/of te koppelen aan ondernemers. En om beschikbare subsidieregelingen (iig LEADER) te 
benutten

➢ Eén keer per jaar beleidsoverleg. In 2020 Ronde Tafel voor Duurzaam, Lokaal en Gezond inkopen.
➢ Grotere bedrijfs- en overheidsrestaurants als Launching customer voor Achterhoek Food
➢ Duurzamer en Lokaal inkopen uitwerken

▪ Pilot met gemeente Doetinchem, wethouder Bulten en Slingeland. Uitrol in Doetinchem en dan breder voor hele regio
▪ Ronde Tafel meeting: Duurzaam en lokaal inkopen én gezond (obesitas) in november 2020

➢ Jaarlijks FoodEvent met internationale uitstraling (WAARDEN achter Food, World Behind Local Food). 
Voorjaar 2021 i.s.m. HTD, NLGreenLabel, Velt België, LEADER Achterhoek, Raken met Smaken, Slow Food Achterhoek, Smaakacademie 
Achterhoek, …



Het is tijd voor…   Achterhoek Food


