Factsheet Handelsmissie Hoeksche Waard
Donderdag 21 juni 2018
Meld je aan
Uw reisleider: Annette de Vlieger
Uw gastheren: Robert Klaassen en Henk van Paassen
Uw gespreksleider: Marianne Karstens

Villa Augustus
Om 12.15 uur wordt u ontvangen in het gebouw Limonaia van Villa
Augustus voor de lunch. Tijdens deze lunch komen verschillende
sprekers aan het woord waaronder wethouder Paul Boogaard
(Foodlab Hoeksche Waard). Wethouder J v Dongen (Duurzaamheid
Drechtsteden). Henk Renting (Aeres Almere Stadslandbouw).
Na de lunch maken we een wandeling door de tuinen van Villa Augustus.
Aan het begin van deze eeuw waren de Stadswerven van Dordrecht braakliggend terrein. De komst van Villa Augustus is een geslaagd voorbeeld van markt gedreven 'placemaking' middels herbestemming van leegstaand industrieel vastgoed door een gerenommeerd horeca ondernemer met een integraal korte keten concept en een uitgekiende marketingstrategie.
Villa Augustus heeft Dordrecht tot ver buiten de landsgrenzen op de kaart gezet met haar tot de verbeelding sprekende herbestemming van de voormalige watertoren en de bijbehorende bedrijfsgebouwen. Hotel, restaurant en winkel van
eigenzinnige Villa Augustus trekken jaarlijks over de tweehonderdduizend bezoekers. De omliggende tuinen behoren tot de
top van hedendaagse tuinarchitectuur. Villa Augustus is een
aanjager van de recente vastgoedontwikkeling en een belevenis
voor de bezoeker. De gemeente Dordrecht heeft er destijds goed
aan gedaan om een visionair ondernemer als van der Have te
faciliteren.

De Markthal
Rond 13.00 uur stappen we op de bus en vertrekken we naar Rotterdam waar we als eerste de Markthal bezoeken.
Hier worden we ontvangen door Amelia Oei, senior beleidsmaker gemeente Rotterdam, Foodcluster EZ.
Spraakmakende architectuur. Toeristen trekpleister van formaat. Rotterdam.info meldt op haar website: “Een
overdekte markthal kom je in meer wereldsteden tegen, maar door de combinatie met woningen heeft Rotterdam
een wereldprimeur. De appartementen zijn in hoefijzervorm over de versmarkt gedrapeerd. In de hal bevindt zich
de markt met zo’n 100 vers units, circa 15 food shops en
diverse restaurants met daaronder een supermarkt en vierlaagse parkeergarage. Wie tussen de marktkramen door
loopt en omhoog kijkt, ziet het kunstwerk ‘Horn of
plenty’ (Hoorn des overvloeds) van Arno Coenen en Iris Roskam. Door dit grootste kunstwerk van Nederland wordt de
Markthal ook wel de Nederlandse versie van de Sixtijnse
Kapel genoemd.”
Keerzijden: Als versmarkt ten dele gelukt. (Te) duur naar
Rotterdamse maatstaven.

Dakakker stadslandbouw
Onze volgende halte wordt Dakakker/Park Pompenburg. Burgerinitiatief mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Rotterdam en de eigenaar projectontwikkelaar van het Schieblock, broedplaats voor de creatieve
sector. Pilotproject verticale stadslandbouw & korte
keten. Schooltuinenproject en voedseleducatie. Burgerinitiatief omarmd door de gemeente. Nederlands
eerste grootschalige daktuin. We worden hier als groep
in tweeën gesplitst voor twee rondleidingen, één over
de dakakker en de tweede naar park Pompenburg aan
de overkant over de luchtbrug, die met crowdfunding
is gefinancierd.
De rondleidingen worden verzorgd door Emile van Rinsum, directeur Rotterdams Milieu Centrum en Wouter Bauman, de tuinman. De eigenaren van dit project melden er zelf het volgende over: “Wat voor de oorlog het bruisende stadshart van Rotterdam was, was tot voor kort slechts een opslagplek gelegen tussen drukke wegen en het
spoor. Dit gebied wordt mede door haar toekomstige gebruikers getransformeerd tot een stedelijk park dat ruimte
zal bieden aan een grote mix van functies: recreatie,
stadslandbouw, sport, een ligweide, een speeltuin, plekken om te picknicken en een circulair plein. De basis van
het park is een raster dat het park in programmatische
eilanden verdeelt.
Met de aangrenzende daktuinen, het dak van het Hofplein Station en de Luchtsingel wordt het park Pompenburg een driedimensionaal stedelijk landschap. Het vormt
een belangrijke schakel in het project Luchtsingel dat met
loopbruggen drie Rotterdamse stadsdelen weer met elkaar verbindt.”

Fenix Food Factory
Food coöperatie. Oude loods in voorheen zeemanswijk/rosse buurt van Rotterdam Zuid omgebouwd tot
overdekte markthal met terras aan het water. Hipster
hotspot. Succesvol voorbeeld van vastgoed herbestemming door een coöperatie van acht (8) ambachtelijke
veelal lokale voedselproducenten (kaas, worst, groenten, brood, bier, koffie o.a.).
Directielid Berber is in de gelegenheid om een rondleiding te geven. Zij ontvangt ons graag in Zaak Acht waar
een drankje voor ons klaarstaat. Middels een presentatie vertelt ze ons meer over de geschiedenis van Katendrecht en het ontstaan van de Fenix Food Factory. Hierna duiken we de loods in om bij iedere ondernemer te kijken, voor zover de tijd dit nog toelaat.

Boerderij Landzicht
Rond 18.00 uur willen we arriveren in de
Hoeksche Waard bij Boerderij Landzicht. Mees
Visser, mede eigenaar van Landzicht heet ons
hier welkom.
Landzicht is een Biologische korte keten boerderij. Succesvol initiatiefnemer van een lokaal
groente-abonnement met 1200 leden / wekelijkse bestellingen
We genieten live muziek op de cimbalom door
Sebastian Radu.
Wij delen een gezamenlijk diner in aanwezigheid van Han Weber, gedeputeerde landbouw, natuur en recreatie
Provinciale Staten voor de Provincie Zuid-Holland.
Diverse sprekers, beleidsmakers, bestuurders en politici geven de aanwezigen een doorkijkje op de mogelijke toekomst van de landbouw en een vitaal platteland.
Jeroen v d Berg, regisseur bij toneelgroep Jan Vos verzorgt een inleiding op het toneelstuk Koning van het Grasland, over de dilemma's van een Fries melkveehouders gezin ten tijde van de MKZ crisis. De voorstelling begint om
20.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Klik op de banner voor de speellijst 2018 Jan Vos

Handelsmissie Hoeksche Waard– programma donderdag 21/06
10.45 uur

12.00 uur

18.00 uur

18.30 uur –
20.00 uur
20.30 uur –
22.00 uur
22.30 uur

Vertrek Ede parkeerterrein World Food Center graag 10 minuten voor
vertrek aanwezig zijn, Klaassen en van Paassen verwelkomen u hier.
Mogelijkheid tot pitchen in de bus
Lunch Dordrecht Villa Augustus, sprekers o.a. mw. Jacqueline van Dongen wethouder Duurzaamheid Drechtsteden. Paul Boogaard wethouder / Initiatiefnemer Foodlab Hoeksche Waard. Henk Renting, Aeres
Almere stedelijke voedselvoorziening.
Rotterdam Dakakker, rondleiding
Rotterdam Markthal, rondleiding
Rotterdam Fenix Food Factory, rondleiding
Ontvangst Boerderij Landzicht, Strijen, Hoeksche Waard
Netwerkborrel met pitches van o.a.Transitiecoalitie, VoedselAnders,
LTO Zuid-Holland in aanwezigheid van dhr. Han Weber, gedeputeerde
Zuid Holland
Diner & gastspreker
Theatervoorstelling Koning van het Grasland door Toneelgroep Jan Vos
Retour Ede/ Wageningen plm. 23.30 uur.

De handelsmissie is dag 1 van een driedaags zomerprogramma Boer Burgerdialogen op boerderij Landzicht

DAG 2 – Vrijdag 22/06 Minisymposium ‘Planeet’
Minisymposium ‘Planeet’ 16.00 uur – 20.30 uur. Sprekers. Keynote dr. Ir. Han Wiskerke, WUR. Proefschuur door Jan Varekamp. Panel: Boer Burger for Food, Het Eetschap, Greenpeace.
Moderator Willem Lageweg.
Diner 18.30 - 20.00 uur. Aansluitend theater bij de boer, Koning van het Grasland, door toneelgroep Jan
Vos. Jeroen v d Berg, regisseur bij toneelgroep Jan Vos verzorgt een inleiding op het toneelstuk Koning van het
Grasland.

DAG 3 – Zaterdag 23/06 Minisymposium ‘Profijt’
Minisymposium ‘Profijt’ 16.00 uur – 20.30 uur. Sprekers. Keynote dr. Ir. Jan Willem van der Schans, LEI.
Panel: Rechtstreex, CSA Netwerk Nederland en INHolland Agrifood Delft.
Moderator Victor Deconinck.
Diner 18.30 - 20.00 uur. Aansluitend theater bij de boer, Koning van het Grasland, door toneelgroep Jan
Vos. Jeroen v d Berg, regisseur bij toneelgroep Jan Vos verzorgt een inleiding op het toneelstuk Koning van het
Grasland.

Het hele programma is mede mogelijk gemaakt door LTO Noord, Provincie Zuid Holland, Voedselkaravaan, Voedsel Anders
Initiatief: Stichting Steunpunt Drechtstadsboer
Inlichtingen: Annette de Vlieger, Steunpunt Drechtstadsboer, tel: 06 14 22 01 95

