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Terugblik 
Dutch Agri Food Week

Proeven, ontmoeten  
en ontdekken

Steeds meer mensen willen weten 
wat er in hun eten zit, waar het 
vandaan komt en hoe het gemaakt 
wordt. Gezond en regionaal voedsel 
is in Drenthe dichterbij dan je denkt. 
In de lokale supermarkten zijn vaker 
verse streekproducten te vinden. Zoals 
bijvoorbeeld de (h)eerlijke Dubbel 
Drentse broden en Drentse asperges!



Tijdens de Dutch Agri Food Week 
lieten agrarische ondernemers, koks, 
 producenten en onderwijsinstellingen 
zien hoe zij een bijdrage leveren aan 
gezonde en lokale voeding. En wat daar 
voor nodig is in de gehele keten van boer 
naar bord. Ruim 250 enthousiastelingen 
deelden tijdens het landbouwcongres 
hun ervaringen en ideeën om te werken 
aan een duurzame landbouwsector in 
Drenthe. Zodat ook volgende  generaties 
kunnen genieten van (h)eerlijke 
producten van eigen bodem. 

Dit jaar hebben Drentse school kinderen 
het leven op de boerderij kunnen 
ontdekken en proeven tijdens het 
‘Boergondisch koken met kids’.
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Op maar liefst twaalf locaties in Drenthe 
kookten kinderen gezamenlijk een 
gezonde maaltijd met ingrediënten 
van de boerderij. Ook hebben we met 
de kookwedstrijd Kindermenu 2.0 
scholen gevraagd om mee te denken 
over een gezond kindermenu in Drentse 
 restaurants. Een mooie en verrassende 
manier om meer variatie te krijgen in het 
aanbod van de lokale horeca. 

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de 
vele initiatieven die in heel Drenthe onder-
nomen zijn tijdens de Dutch Agri Food 
Week. Het is overweldigend om te zien 
hoe groot het enthousiasme is in de gehele 
sector. Gezamenlijk hebben we Drenthe 
op de kaart gezet. Dit smaakt naar meer 
en we kijken nu al uit naar 2019!

Henk Jumelet
Gedeputeerde provincie Drenthe
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In restaurants bestaat een 
kindermenu vaak uit patat met 
een frikadel, kroket,  kipnuggets 
óf een pannenkoek. Maar het 
kan ook gezonder! Jong Leren 
Eten, Provincie Drenthe, en 
Drenthe gezond dagen 
 restaurants en basisscholen 
uit om mee te doen aan de 
kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’. 
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Het doel van de wedstrijd is om 
een lekker, regionaal én gezond 
kindermenu op de kaart te 
krijgen bij Drentse  restaurants. 
Op 5 oktober 2018 vond de 
Kick-Off bijeenkomst plaats 
waarbij scholen een lespakket 
ontvingen met informatie over 
gezonde voeding. Juryleden van 
de kookwedstrijd en koks van 
Drentse restaurants maakten 
kennis met elkaar.
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Met dank aan  IVN, Jong Leren 
Eten, Drenthe gezond, GGD Drenthe, 
Hof van Saksen, Koninklijke Horeca 
Nederland
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Statenexcursie 
op de Dag van de 
duurzaamheid

Voedsel van het seizoen en uit de 
regio, dat is ook  duurzaamheid. 
In Drenthe zijn vele  onder nemers 
actief die op kleine schaal het 
heerlijkste eten en drinken 
 produceren.
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We zijn trots op de regionale voedsel-
productie en die willen we meer onder 
de aandacht brengen. Statenleden 
genoten daarom een lunch van 
Drentse producten.
Vervolgens kregen de statenleden 
informatie over het programma Jong 
Leren Eten en de activiteiten die we 
als provincie organiseren samen met 
de voedselmakelaars van IVN en 
GGD tijdens de Dutch Agri Food 
Week.”
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Tessa
Notitie
toevoegen: van

Tessa
Opmerking over tekst
Aanpassen in: Ook kregen zij meer informatie over het programma 'Jong Leren Eten' en activiteiten die plaats vonden tijdens de Dutch Agri Food Week. 



Landbouwcongres 
‘Van boer naar bord en 
bloemenvaas’
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Ruim 250 agrarische ondernemers, 
onderwijsinstellingen, bedrijven, 
overheidsinstellingen en horeca-
ondernemers bezochten het land -
bouw congres ‘Van boer naar bord en 
bloemenvaas’ op 12 oktober 2018. 
Met dagvoorzitter Eline Vedder, 
sprekers Marjolijn Sonnema 
(Ministerie LNV), Johan Russchen 
(Avebe), Henk Timmerman (Maallust) 
en Janmar Katoele (Wadudu).
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Inspirerende workshops over bio  -
diversiteit, vermarkten van streek-
producten en meer! Verschillende 
bedrijven en instanties presenteerden 
projecten en initiatieven op de 

inspiratie markt. Toekomstgerichte 
landbouw is vooral doen en een beetje 
lef hebben. En laten we daar nu juist 
goed in zijn in Drenthe!
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Met dank aan  Eline Vedder, Marjolijn 
Sonnema, Johan Russchen, Henk 
Timmerman, Janmar Katoele, Frank Pierie, 
Egon Hofstad, Cees Ruhé, Jan van Goor, Jan 
Reinder Smeenge, Marco Kooijnga, René 
Vree Egberts, Vedder, Peter Oosterhof, Jan 
Jaap Hamming, Ingrid de Jong, Richard 
de Vegt, Leks Bolderdijk Nicole Bartelds 

Ap van der Bas , Pieter de Wolf, Koen 
Klompe, Giske Warringa- van Es Frank 
Verhoeven, Dirk Osinga, Wim Jaspers, LTO, 
Atelier Spek, Mirjam Balkema, Consortium 
Eiwit Anders, Dubbel Drents, Duurzaam 
Glashelder, DAJK, Team Agro NL, Hopteelt, 
IVN, Terra MBO, Stichting Veldleeuwerik, 
Duurzame Melkveehouderij Drenthe, 
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Agrifood Innovatiecluster, AND, Innovatie 
Veenkoloniën, Ik ben Drents Ondernemer, 
Dronehub GAE, SNN, Natuur en Milieu 
Federatie Drenthe, mmmEggies, 
#Melkvee Drenthe, EIP OG Bioeconomie 
Drentsche Aa, Herenboeren Assen, 
HalloBoer, Dekker Verhuur Rolde/ MCV 
Assen B.V. Weideweelde, Albron.
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Boergondisch koken 
met kids
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Wat groeit er op het land van de boer 
en hoe kun je met deze gewassen een 
lekkere en gezonde maaltijd maken? 
Schoolkinderen uit Drenthe maakten 
op 8, 9, 15 en 16 oktober kennis met de 
boerderij. Zo leerden ze meer over het 
voedselproces en hoe het werkt van 
boer naar bord. Een kijkje op het land, 
vervolgens samen koken en natuurlijk 
lekker eten. Echt boergondisch!

29



Met dank aan  IVN, GGD, Jong Leren 
eten, Maatschap Kramer-Brunink, 
Landgoed Scholtenszathe, Akkervarken, 
Kokenzo, Maatschap Ten Kate, Maatschap 
Straathof, Huis met de duivengaten, 
restaurant De Nije, Maatschap Buiten, 

Bij Benning, An taofel, Hoving V.O.F, 
Melkveebedrijf Meijer, Kijkboerderij 
’t Hoogeveld, Het Broeningererf, Zeegster 
Hoeve, Patrick Harms, Molen de Arend, 
Café Restaurant Poortman, Tafel 16, 
Agnes Lensing.
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Boergondisch  
diner
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Een bijzondere locatie, 
 inspirerende sprekers, goede 
gesprekken, lokale producten 
en een verassende setting, dát 
waren de ingrediënten van 
het Boergondisch diner. Op 
16 oktober 2018 vond het diner 
plaats bij Aspergeboerderij Hoorn 
in Zuidvelde. Met gasten uit de 
landbouwsector én inspirerende 
sprekers van Vepa, Team Agro NL 
en Koninklijke Horeca Nederland. 
Een kruisbestuiving van kennis 
op het gebied van lokaal en 
duurzaam ondernemen. Het diner 
bestond uit uitsluitend Drentse 
producten. Rechtstreeks van boer 
naar bord!
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Met dank aan  WhatElze! 
Aspergeboerderij Hoorn, Restaurant 
de Gaffel, Vepa, Team agro NL, 
Koninklijke Horeca Vereniging 
Nederland
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Dit is een uitgave van de provincie Drenthe, november 2018
Fotografie  Marcel J. de Jong, Timanca Manak
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