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Met Food Forward stimuleert Rabobank ondernemers 
in de voedselketen zoals toeleveranciers, producenten, 
verwerkers, retailers, horeca én consumenten om 
duurzamere keuzes te maken in de manier waarop 
we voedsel produceren en consumeren. Om het 
voedselvraagstuk van morgen op te lossen, is het goed te 
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

http://Rabobank.com/FoodForward


Belangrijkste conclusies 
De kansen voor Zuid-Holland Zuid

De regio als de landelijke apotheek voor gezonde voeding
Mede door de toenemende vergrijzing en stijgende obesitas-cijfers kijkt de gezondheidszorg naast genezing steeds nadrukkelijker naar preventie. 

Gezonde voeding speelt daarin een belangrijke rol. In en om de regio Zuid-Holland Zuid is veel productiecapaciteit voor groente. Het is bovendien 

de importhub voor tropisch fruit. Tel daarbij de logistieke kracht van de regio op en de kansen om zich te ontwikkelen tot de landelijke apotheek 

voor gezonde voeding worden duidelijk. 

Grote absolute groei van het aantal banen  
in zorg sector

Bron: LISA, 2019 Bron: LISA, 2019

Aandeel vervoer en opslag in het totale aantal banen  
in Zuid-Holland Zuid is hoog
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Infrastructuur voor  
de eiwittransitie 
De wereldbevolking groeit en daarmee ook de vraag naar eiwitten. 

Tegelijkertijd groeit het besef dat de productie van dierlijke eiwitten een groot 

beslag legt op agrarisch land en bijdraagt aan de uitstoot van CO2. En dat besef 

voedt de trend naar plantaardige alternatieven voor dierlijke eiwitten en de 

toenemende consumenten-interesse in plantaardige diëten. Met de ruime 

aanwezigheid van de benodigde grondstoffen en logistieke- en 

distributiecapaciteit, heeft de regio Zuid-Holland Zuid het potentieel om  

de eiwittransitie te voorzien van een efficiënte infrastructuur.  

Kruisbestuiving tussen grootstedelijke consumptie  
en plattelandse productie 
In het grootstedelijke deel van de regio Zuid-Holland Zuid (Groot Rotterdam-Drechtsteden) vieren nieuwe consumententrends hoogtij. 

Duurzame dieetwensen, zuivel- & vleesvervangers en gepersonaliseerde voeding “craft”-hype om er een paar te noemen. Het 

platteland (Krimpenerwaard, Alblasserwaard, de Zuid-Hollandse Eilanden, Vijfheerenlanden) ligt vrijwel letterlijk op een steenworp 

afstand. De geringe afstand biedt mogelijkheden tot kruisbestuiving, tot het overbruggen van de afstand tussen stad en platteland.  

Bovendien biedt het potentieel voor directe verkoop, korte-keten-concepten en ‘branden’ & vermarkten van lokale producten.

Plantaardige sectoren allen vertegenwoordigd  
in Zuid-Holland Zuid

Veel diversiteit in agrarisch grondgebruik  
in Zuid-Holland Zuid

Bron: CBS, 2020 Bron: CBS, 2012
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