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Met Food Forward stimuleert Rabobank producenten, 
verwerkers, ondernemers in food, retailers, horeca en 
consumenten om duurzamere keuzes te maken in de 
manier waarop we voedsel produceren en consumeren.  
Maar om het voedselvraagstuk van morgen op te lossen, 
moeten we eerst weten hoe we er vandaag voor staan. 

De regioscan maakt de voedseluitdagingen  
van de regio zichtbaar. Het begin van nieuwe 
oplossingen en voedselinnovaties.

Lees alles over Rabo Food Forward op 
Rabobank.com/FoodForward

Foto: Marianne Q

http://Rabobank.com/FoodForward


Belangrijkste conclusies 
De kansen voor Bollenstreek, Katwijk, Leiden, Regio Haaglanden, Delft, Oost- en Westland

Groot innovatie potentieelSociale cohesie versterken
Voeding kan stad en platteland verbinden.

Energietransitie
De benodigde energie-transitie geeft zowel de glastuinbouw als  

de verstedelijkte omgeving kansen als ze samen optrekken.  

 

Via publiek-private samenwerking kan deze regio nog meer een 

voortrekkersfunctie in deze ontwikkeling vervullen.

De regio kent een hoge bevolkingsdichtheid. In Delft-Den Haag, 

Leiden, Zoetermeer is de bevolking duidelijker jonger dan 

gemiddeld in de regio. Gebrek aan sociale cohesie tussen 

stad en platteland ligt op de loer; onwetendheid over 

elkaars context, manier van denken, werken en leven. 

Juist voeding kan een manier zijn om dit te verhelpen. Groente - en fruitconsumptie

Regio Groente Fruit

Delft 30 38

Den Haag 34 45

Westland 26 44

Zoetermeer 27 39

Wassenaar 36 48

GGD -Hgi 31 43

Percentage inwoners (>19jr) in enkele gemeenten en regio GGD-Haaglanden  

dat voldoet aan de richtlijnen voor groente- of fruitconsumptie.

Innovatie in voeding en zorg kunnen bijdragen aan een sterke verbetering  

van het welzijn van de bevolking. 

Innovaties op het snijvlak van voeding en preventieve zorg kunnen het welzijn sterk 

verbeteren. Juist in de regio biedt de daar aanwezige combinatie van universiteiten/

hogescholen, bedrijfsleven en zorg instel lingen hiervoor mogelijkheden.

Bron: GGD Haaglanden,  
Gezondheidsenquête 2020

Bron: www.thermogis.nl, 2019

Vergunningen aardwarmte

   Opsporingsvergunning aardwarmte  
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  Winningsvergunning aardwarmte
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Gewicht en beweging 

Bron: GGD Haaglanden,  
Gezondheidsenquête 2020
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