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De blikvanger
van de Food & Agri keten
in de regio

Goed en voldoende water
is een basisvoorwaarde
voor voedselproductie

Een stevige boomkwekerij
die zich vooral richt op de
institutionele markt

De plantaardige sector is de blikvanger van de Food

In een sterk agrarische regio zoals West-Brabant

Op de zandgronden van West-Brabant bevindt

& Agri keten in de regio. Een veelvoud van bedrijven

& Zeeland komen problemen voor door

zich een stevig bedrijvencluster boomkwekerij.

houdt zich bezig met veredeling, vermeerdering,

(tijdelijke) tekorten (droogte) of overschotten

Dit cluster richt zich vooral op de institutionele

productie, verwerking en opslag van plantaardige

aan water en door een achteruitgang van de

markt zoals overheden en bosbeheerders.

producten. Dit strekt zich uit van granen tot

kwaliteit (verzilting). In beide gevallen staat de

Het is in een Food Forward programma

peulvruchten, groenten, hard- en zachtfruit.

continuïteit van de voedselproductie onder druk.

mogelijk een buitenbeentje maar een

De huidige trends in voedselconsumptie (meer

Dat heeft gevolgen voor toelevering, productie

vergroening van de stedelijke omgeving draagt

groenten en fruit, plantaardige eiwitten) bieden volop

en verwerking/opslag. Alle redenen om daar

zonder meer bij aan een beter leefklimaat

kansen om hier op in te spelen. De niet-verkoopbare

samen oplossingen voor te zoeken.

(verlaging van de stadstemperatuur) en

delen kunnen ook in biobased materialen verwerkt
worden. In de verpakkingsbranche is de
discussie over materialen gebruik
(plastic, papier, bioplastic)
volop gaande.

Zeelandbrug

gezondheid van de (stedelijke) bewoner.
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Regioscan Food

Toelevering

Productie

West-Brabant & Zeeland

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

Groothandel
& Logistiek

Verspilling

Verspilling

Welke rol kan de toeleverende sector
spelen in het voorkomen van
verspilling. Bijvoorbeeld in het geval
van bewaring van fruit met big data
toepassingen.
Met name voor de melkveesector in
West-Brabant is er verbinding met
toelevering in een groter gebied.

Appels en peren die in de boomgaard
vallen zijn een oorzaak van verspilling.
Clubrassen (gepatenteerde rassen)
kennen echter minder verspilling
omdat dit meer marktgedreven wordt
geproduceerd.
Aardbeien zijn kort houdbaar. Is er in
de toekomst nog voldoende arbeid
om ze tijdig te oogsten?

Kwalitatief goede landbouwgrond
voor zonnepanelen of
voor andere doeleinden gebruiken?

Er zijn soms problemen bij het
bewaren van aardappels, appels en
peren in de periode tussen oogst en
verwerking.

Er is een negatief sentiment ten
opzichte van plastic verpakkingen
Terecht of niet? Plastic kan mogelijk
vervangen worden door (afbreekbare)
bio plastics.

De bodemkwaliteit in de regio is
wisselend. Op de zandgronden is er
het risico van droogte en in Zeeland is
er sprake van verzilting. In Zeeland is
sprake van intensievere akkerbouw
(groente, bloemenzaden,
peulvruchten). Is een ruimer
bouwplan nog rendabel?

Bij het rooien blijft er relatief veel
“grond” vastzitten aan de
akkerbouw-producten. Hoe
kunnen de producten zo schoon
mogelijk bij verwerking terecht
komen?

Voeding

Is het mogelijk een hogere prijs te
krijgen voor duurzaamheidsaspecten (het “eerlijke” prijs
concept)?
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Stabiliteit
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De akkerbouw is minder eenzijdig dan
die in Groningen of Flevoland.
Dit neemt niet weg dat resultaten
nog steeds schommelen.
Wat zijn alternatieve inkomsten
bronnen op het platteland?
Verkoop streekproducten is al hoog.

Zomers zijn er veel vakantiegangers in
Zeeland. Dat kan een andere aanpak
vergen voor het terugbrengen van
voedselverspilling.

Houdbaarheid versproducten kan
worden verbeterd door een goede
bewaring en inzet van nieuwe
technieken.
Bodem, water en lucht

Vermindering van logistieke kosten
draagt bij aan minder gebruik fossiele
brandstoffen.

Hoe zet je een duurzaamheids
certificaat (bijvoorbeeld Planetproof
of Beter Leven) in de markt?
Hoe maak je consumenten bewust
van hun aankoopgedrag?

Is het mogelijk om te betalen voor
duurzaamheidsaspecten?

In Zeeland is toerisme van invloed
op de vraag van producten in de
horeca & detailhandel. Kun je ook
profiteren van deze
seizoensmatigheid? Wat de
“Duitser” leert eten in Zeeland zou
hij kunnen meenemen naar huis.

Welke nieuwe producten kunnen
een kans creëren voor de sector?
Denk bijvoorbeeld aan
streekproducten.

Kan toerisme bijdragen aan stabiliteit
van de agrarische sector?

Is een toerist bereid om voor het
“landschap” te betalen via de (streek)
producten?

Voeding

Er is veel diversiteit in de
visverwerking in Yerseke. Vis is een
bron van eiwit en kan hierdoor
mogelijk profiteren van een
veranderende eiwitvraag. Is dat
wilde vis of gekweekte vis?

De trend naar gemak dient samen te
gaan met gezondheid. Hoe kunnen
gezonde producten ook
“gemakkelijk” te bereiden zijn.

Stabiliteit

Welke gevolgen heeft
natuurontwikkeling en verzilting voor
de toelevering?

Consumenten

De regio kent een enigszins
traditioneel eetpatroon waardoor
trends minder snel regionaal
geadopteerd worden.

Stabiliteit

Werkgelegenheid in de verwerking is
groot, maar wordt veelal ingevuld met
buitenlandse arbeidskrachten.

Door verdergaande digitalisering
verandert de ketenstructuur. Welke
functie(s) blijft een groothandel
vervullen?
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Er is een groot verschil tussen de
zomerpopulatie in Zeeland en de
“winterbevolking”. Hoe kan men
omgaan met verspilling bij toeristen?

Biologisch afbreekbare verpakkingen
(bio-based) bieden een kans.

Voeding

Veredeling (het ontwikkelen van
planten zodat deze de meest optimale
eigenschappen krijgt) kan meer
resistente rassen leveren en daarmee
verbetering van de eiwitproductie
(peulvruchten).
Kunnen nieuwe rassen zorgen voor
meer voedingsstoffen (bijvoorbeeld
vitamines of vezels)?

Detailhandel
& Horeca
Verspilling

Bodem, water en lucht

Bodem, water en lucht

Met Food Forward stimuleert Rabobank consumenten
en voedselproducenten om duurzamere keuzes te
maken in hoe we met ons eten omgaan. Maar om het
voedselvraagstuk van morgen op te lossen, moeten we
eerst weten hoe we er vandaag voor staan.

Verwerking

