
Programma Korte afzetketens Gelderland 
Datum: 17 mei 2016 

Locatie: Puur Lokaal, Jachthoornlaan 1, 6813 CD Arnhem 

 

 

De initiatiefnemer van de bijeenkomst “Korte afzetketens Gelderland” is het Regiebureau 

POP, in samenwerking met de provincie Gelderland en met bijdragen van Sandra van 

Kampen en Jan Willem van der Schans.  

 

Aanleiding 

Er zijn op dit moment veel initiatieven die een verkorting van de voedselketen nastreven. 

Deze rechtstreekse vorm van handel tussen boer en consument heeft vele voordelen. 

Geconstateerd kan worden dat veel van deze initiatieven echter nog klein zijn, moeite 

hebben het hoofd boven water te houden, de middelen missen om op te schalen en 

worstelen met een efficiënte distributie en logistiek.  

 

Doel bijeenkomst 

Overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek, kunnen een rol 

vervullen in de transitie naar een (deels) regionale voedseleconomie. Zij kunnen partijen 

stimuleren tot samenwerking, helpen bij opschaling, nieuwe markten ontsluiten en 

helpen bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van logistiek en distributie. Met 

deze vraagstukken willen we in de bijeenkomst aan de slag. 

 

 

Agenda 

9.30 uur  Ontvangst met koffie en thee 

10.00 uur  Welkom door Annette Pancras, provincie Gelderland 

Kennismaking deelnemers en introductie op de dag door Kees 

Anker (Regiebureau POP/Netwerk Platteland) & Sandra van 

Kampen (De schaal van Kampen) 

10.20 uur  Korte introductie door Puur Lokaal, Gerard Titulaer  

10.30 uur  Korte voedselketens in Gelderland. Wat zijn de kansen, wat zijn 

de belemmeringen? Een verkenning door Sandra van Kampen 

 

11.00 uur  Koffiepauze 

 

11.20 uur  De volgende stap. Talkshow onder leiding van Sandra van 

Kampen. Wat hebben ondernemers en initiatiefnemers in de korte 

keten nodig? Hoe wordt dit een krachtige beweging die een 

alternatief biedt voor de lange keten? Hoe kunnen onderwijs en 

overheid korte voedselketens stimuleren?  

12.15 uur  Welke rol is er weggelegd voor de lokale overheid? Henk Wentink, 

beleidsmedewerker gemeente Arnhem.  

 

12.35 uur Lunch en bezoek coöperatieve winkel PuurLokaal 

 

13.45 uur Drie Workshops. De thema’s worden bepaald op basis van de 

gesprekken in de ochtend. De workshops staan onder leiding van 

Jan Willem van der Schans (WUR-LEI), Sandra van Kampen en Kees 

Anker 

  

15.00 uur Pauze 

 



15.15 uur Terugkoppeling workshops en start actie-agenda. Hoe kunnen 

ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden, 

wetenschappers en onderwijsinstellingen samenwerken aan 

versterken van korte ketens? Wat is nodig? Wie pakt welke rol? En 

hoe zou de POP3 regeling daaraan bij kunnen dragen?  

 

16.00 uur Einde en netwerkborrel  


