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• Transitie in de 
voedselketen

• Pioniers

• Top in plantaardig

• Meer diversiteit 
wendbaar en weerbaar

Landbouw meerdere smaken

Presentator
Presentatienotities
In deze motie komen veel lijnen bij elkaar.Transitie in de voedselketen: wereldvoedselvoorziening + grondstoffen + klimaat + gezondheid = minder dierlijke eiwitten consumerenSluit aan bij kwaliteit Flevoland: pioniers, top in plantaardig, kennisintensiefSluit aan bij ambitie Landbouw Meerdere Smaken: weerbaar en wendbaar, duurzaam en bekend in de wereld



Proeftuinen

1. (Fundamenteel) onderzoek

2. Proeftuin voor innovatie

3. Proeftuin voor implementatie

4. Mainstream - Nieuwe smaak 

Presentator
Presentatienotities
Plantaardige eiwitten een nieuwe smaak?De weg naar een nieuwe smaak loopt via vier fasen. De provincie kan en wil haar rol pakken bij de tweede en derde: de proeftuinen. Maar dat kunnen we niet alleen en daarmee zijn we er niet.



Agro-innovatiemotor

Presentator
Presentatienotities
Op dit moment lopen er tal van initiatieven, die zich met name afspelen rond de thema’s Natuurinclusieve landbouw, Smart Farming, Ketens/kringlopen en Voedselkwaliteit. Er is veel overlap met initiatieven buiten Flevoland. Afhankelijk van thema en vraag kiezen we onze plek in het netwerk.



Circulaire economie

• Balans dierlijke –
plantaardige 
eiwitten

• Bodem stikstof

• Bioraffinage

Presentator
Presentatienotities
Circulaire economie = niet altijd kringlooplandbouw! Eerst: behoud voedingsstoffen in de voedselkringloop en behoud kwaliteit bodemDus: verminderen verliezen in de voedselketenDan: verkennen kansen opwerken naar hoogwaardiger voedingsstoffen + biobased materialenPlantaardige eiwitten win-win want goed voor bodem



Krachtige samenleving

• Positieve gezondheid

• Voeding

• Beweging

• Sociaal netwerk

• Zingeving

Presentator
Presentatienotities
Flevoland kent uitdagingen op gebied gezondheid. Verantwoordelijkheid sociaal domein bij gemeenten, maar provincie kan via landbouw en voedsel wellicht bijdrage leveren.



Verhaal van Flevoland

• Flevoland proeftuin 
voor toplandbouw

Presentator
Presentatienotities
Model branding voor Flevoland. Past dit? Ja!
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ROC’s

Masterclasses
horeca + catering
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challenge
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Boek 
culinaire 

routes

Voorbereiding
Jan ‘19 – Mei ‘19

1. Werving  2. Validatie & selectie
Jun ‘19 – Aug ‘19

3. Co-creatie
Sept‘19 – Dec ‘19

4. Realisatie
Nov‘19 – Dec ‘19

Q1 Q2 Q3 Q4

Proces Challenge 'Floriade Werkt!' op hoofdlijnen

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Eén jarige eiwit teelten 2. Verwaarding eiwitrijke reststromen 3. AgroforestryNetwerkontwikkeling

Flevo
Campus

live



WUR AERES Windesheim Flevo CampusLouis Bolk Instituut 

Green protein
alliance

EU eiwitplan

LNV/EZ IMVO convenant Transitie coalitie voedsel SFI

The protein
cluster

Growing
green proteins

FAJK
Mycophilia
Louw Overbeeke Agro B.V.
Plantage Swannepolle 

Alliantie

Presentator
Presentatienotities
In 2018 is een netwerk opgebouwd op verschillende niveau’s:EU-niveau – aangehaakt bij ontwikkeling Europees eiwitplanLandelijk niveau – contacten over ontwikkelingen programma’s rondom dit thema met als doel slim middelen te combinerenIn Flevoland (Growing Green Proteins) – kernteam van ondernemers en veel partijen aangehaaktBovenregionaal – samenwerking in de keten bevorderen door bijvoorbeeld bovenregionale business meetups te organiseren met The Protein Cluster en de Green Protein AllianceVoor kennisontwikkeling wordt actief samengewerkt met verschillende kennisinstellingen. 



Voorbereiding
Jan ‘19 – Mei ‘19

1. Werving  2. Validatie & selectie
Jun ‘19 – Aug ‘19

3. Co-creatie
Sept‘19 – Dec ‘19

4. Realisatie
Nov‘19 – Dec ‘19

Q1 Q2 Q3 Q4
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Proces Challenge 'Floriade Werkt!' op hoofdlijnen

Merkverhaal en Call to action Scouten en activeren netwerk 
chefs en influencers, 
Profilering 80/20 op het bord

validatie en selectie chefs winnaar horeca, catering, 
chefs in opleiding,
boek culinaire routes

VlogsBlogs Instagram Video’s Free 
publicity

Artikelen-
reeks

Kook-
programma

Communicatie

Presentator
Presentatienotities
De challenge biedt volop mogelijkheden om provincie Flevoland te positioneren als innovatieve agrofood-regio, hierbij wordt aangehaakt bij ‘Het verhaal van Flevoland’. Hierbij worden op doelgroepen gerichte en moderne media ingezet mbv influencers. 



Financiering

• Incidenteel Procesgeld Omgevingsvisie 2019 + 
Floriade werkt! 

• Verkennen mogelijkheden andere budgetten 
(POP3 en EFRO)
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