
 

 

 

 
 
Regio Deal Foodvalley: de sprong vooruit  
 

Een nieuw tijdperk  

We staan aan de vooravond van grote veranderingen, of het nu gaat om onze gezondheid, klimaat of de strijd 

om beschikbare ruimte. Wat gisteren nog werkte, kraakt vandaag in zijn voegen en is morgen achterhaald. Er 

liggen grote kansen voor vernieuwing. Zeker in hoe we voedsel maken, aanbieden en nuttigen: beslissingen op 

dit gebied hebben verstrekkende gevolgen op onze leefomgeving. Stel je eens voor dat we door betere keuzes 

in de productie en consumptie van voeding de natuur in zijn kracht houden en nóg gezonder oud worden. Ben 

je klaar voor een nieuw tijdperk?  

 

Regio Foodvalley is dé plek om de toekomst te verkennen  

In de Regio Foodvalley hebben we ongeëvenaarde kennis van landbouw, voeding en gezondheid. In onze groene 

vallei komt alles samen: innovatieve boeren en ondernemers, baanbrekend onderzoek, gezonde voeding in de 

zorg en een overheid met lef. Op deze unieke plek bouwen we voort op lessen uit het verleden en verkennen we 

samen de toekomst, door te experimenteren en nieuwe kennis in de praktijk te brengen.   

  

De Regio Deal als ‘turbo’  

Transitie kost tijd en energie. Maar gelukkig hebben we nu de mogelijkheid om deze een extra ‘boost’ te geven 

en de turboknop in te drukken. Met onze Regio Deal staat de turbo 4 jaar lang aan met extra geld, kennis en 

experimenteerruimte. En nog belangrijker: met een sterk en actief netwerk. Daarmee zetten we over de hele 

linie pilots op. We helpen nieuwe voedingsconcepten ontwikkelen, brengen kennis en praktijk samen, zetten in 

op educatie en investeren in waardevol onderzoek. Iedere schakel telt en samen maken we de sprong 

voorwaarts.  

  

Gezamenlijke ontdekkingsreis  

We zijn op een gezamenlijke reis. Ons gezelschap heeft met al die verschillende expertises alles in huis om samen 

de toekomst van ons voedsel en onze voeding te verkennen. De turbo van de Regio Deal verandert onze stappen 

in sprongen. Samen op weg naar een duurzaam voedselsysteem. Onze reis zit vol avonturen en de lessen die we 

opdoen inspireren onszelf, de rest van Nederland en misschien wel de hele wereld.   

 

Ga je mee?  

Samen maken we de sprong vooruit!  

 

Bekijk de video op: https://youtu.be/OrTTo-em7nc  


