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1 Rapport Inleiding

Proeftuin Amstelwijck is een doorbraakproject op het gebied van stad-landrelaties en de
succesvolle  ontwikkeling  van  een  vitaal  en  welvarend  platteland.  Een  welvarend
platteland begint in de stad. Gemiddeld 60% van de consumenten woont in steden. Zo
integraal  als  deze  proeftuin  duurzame  gebiedsontwikkeling  aanpakt  met  een
maatschappelijk verdienmodel, is  in Nederland nog niet vertoond. Vooral  niet samen
met de ontwikkeling van een state of the art woonwijk in het kader van een regionale
woningbouwopgave met 10.000 woningen. Dordrecht zal met het omarmen en steunen
van  deze  vorm  van  projectontwikkeling  de  eerste  gemeente  worden  met  een  heus
stadlandschap.  Proeftuin  Amstelwijck  gaat  gemeente,  ontwikkelaar  en  aannemer
bestempelen tot koploper integrale wijkontwikkeling en duurzame woningbouw. 

Het  project  omvat  vele  maatschappelijke  opgaven.  Proeftuin  Amstelwijck  is  daartoe
breed en verbindt vele eerdere duurzame innovaties van elders,  zoals bijdragen aan
hitte en hoosreductie, aan CO2 uitstoot terugdringing, aan voedselkilometers besparing,
aan  inperking  van  excessieve  marktmacht,  aan  verbetering  van  de  prijzen  voor  de
producent,  aan  vergroting  van  de  ketentransparantie  voor  de  consument,  aan
versterking van de regionale economie en werkgelegenheid aan de onderkant van de
arbeidsmarkt.  

De  gekozen  locatie,  de  voetbal  vereniging  SC  Amstelwijck,  geeft  aan  dat  voor  het
gebouw en gronden een nieuwe (lucratieve) bestemming nodig is. Het bestuur van SC
Amstelwijck  en de overige  aldaar  gevestigde sportverenigingen steunen  dit  initiatief
omdat dit recht doet aan de investering en de geschiedenis van de plek. Op de locatie
van de deels  voormalige  sportterreinen  (plm 10  hectare  in  totaal)  is  daarnaast  een
woningbouwprogramma voorzien, wat weer zijn eigen dynamiek kent. 
 

De scherpe grens tussen Stad-land is de grote uitdaging, waar de doorbraakkans ligt voor
dit bijzondere project. Vanwege het toenemend economisch belang van de stad voor het
platteland en de groeiende behoefte van stad en stedeling aan niet alleen de producten
maar  ook  de  (eco)diensten  van  het  platteland.  Respectievelijk;  streek-  en  seizoens
gebonden voedsel,  biodiverse  groene ruimte voor  ontspanning  en  welzijn,  duurzame
teelten, gezonde voeding, kennis en vertrouwen. De diverse afzonderlijke onderdelen
van  deze  proeftuin  gaan  de  harde  tegenstelling  tussen  stad  en  land  verzachten  en
wederzijds het onbegrip en wantrouwen dientengevolge verlichten. 

SC Amstelwijck Dordrecht
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Om deze wijkontwikkeling 3.0 ambitie  mogelijk  te maken is  het  voor alle  reeds
betrokken  partijen  en  geïnventariseerde  stakeholders  een  vereiste  om  bij
voortduring  heen  te  stappen  over  de  eigen  grenzen,  manieren  van  werken  en
besluiten uit het verleden. Zowel financiering, wet- en regelgeving als manieren van
communiceren dienen al doende ontwikkeld en afgestemd te gaan worden. Teneinde
dit 'work-in-progress' proces continue vooruit te laten gaan, zal ook bij herhaling op
de grens gewerkt moeten gaan worden tussen wat van overheidswege mag en wat
(nog niet) kan. 

Amstelwijck Proeftuin Duurzame gebiedsontwikkeling Amstelwijck Proeftuin Maatschappelijk verdienmodel

Begeleidend schrijven d.d. 28 juli Philine Krosse, makelaar/schakelaar Provincie Zuid-Holland. 
“Belangrijkste stap blijft, hoe krijgt Drechtstadsboer van de gemeente een GO op het ‘tijdelijk’ gebruiken van de grond als stadlandbouwgebied. Op alle gebieden aan 
draagvlak werken, daarvoor kwamen ook veel ideeën uit het overleg, die al uitgevoerd kunnen gaan worden. Ik hoor,  dat de politiek op meerdere manieren betrokken is. 
Het gesprek met de nieuwe burgemeester of wethouders lijkt me van belang. De ludieke actie met wat verplaatsbare bakken op het veld is daartoe wellicht de eerste 
stap en vast verbindingen maken met de omliggende wijken door div. projecten voor het draagvlak daar zijn volgende stappen om ook de aandacht van hen te krijgen.
 
De voetbalvereniging is akkoord om te beginnen en steunt het initiatief, alleen wil daarvoor niet aangeslagen gaan worden voor pacht. Dus is de toezegging van de 
gemeente gelijktijdig nodig, op in ieder geval het stukje van de stadslandbouw op de velden. Wellicht kan gekeken worden naar de crises en herstelwet onder Afdeling 2 
Innovatie; Innovatieve ontwikkelingen stuiten nu soms op wettelijke grenzen (hier volgens mij dat het bestemmingsplan sportvoorzieningen voorschrijft en de 
pachtovereenkomst voor de vereniging). In deze afdeling wordt het mogelijk gemaakt wettelijke grenzen opzij te zetten om tijdelijke experimenten mogelijk te maken. 
Innovaties, crisisbestrijding en bevordering van de duurzaamheid gaan hierbij hand in hand.(zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/crisis-en-
herstelwet/chw-kort/#Hoofdstuk3Wijzigingvandiversewetten)

De tijdelijke experimenten waarmee wordt afgeweken van de in de CHW genoemde wetgeving worden vastgesteld via een algemene maatregel van 
bestuur De Europese regelgeving wordt daarbij in acht genomen. Als makelaar/schakelaar in opdracht van de provincie ben ik naast wat mij gevraagd is, 
momenteel dus ook bezig met de vraag op welk overheidsniveau de noodzakelijke stads-land verbinding voor een vitaal platteland, waar jullie initiatief 
en andere stadslandbouwinitiatieven over gaan, WEL geadresseerd kunnen worden.  

Met vriendelijke groet, Philine” Ir. Philine Krosse 
Kwartiermaker duurzame ontwikkeling 
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2 Rapport Aanbevelingen 
aan de gezamenlijk initiatiefnemers, betrokken ondernemers en regelgevende overheden.

1. Integratie - Benader stad-land als natuurlijk eenheid, als ware het een stroomgebied, ga 
voorbij aan opdeling stad en buitengebied, sectoraal beleid, laat partijen beter 
samenwerken.

2. Ruimtelijk beleid - Integreer landbouw in planologisch/ stedenbouwkundig denken en 
creëer bestemmingsplancategoriën die stadslandbouw eenvoudig en natuurlijk inpasbaar 
maken.

3. Financiering - Onderzoek nieuwe financieringsmechanismen en andere instrumenten om 
landbouwgrond in de stad of nabij de stad betaalbaar te houden.

4. Communicatie - Doe veel meer aan bewustwording en inzicht in relatie tussen landbouw, 
voedselverwerking, voeding en gezondheid, en stedelijke vitaliteit.

5. Facilitatie - Bouw voort op maatschappelijke stedelijke initiatieven die vanuit een 
stedelijke vraag bezig zijn met landbouw, voeding en platteland en leer van hun 
ervaringen. Faciliteert hun ontwikkeling met kennis,organisatie en geld.

De bepalende succesfactor is zowel de betrokkenheid en inzet van de stakeholders als de 
gerealiseerde ontwikkelingen van de Drechtstadsboer op het gebied van een duurzame toekomst 
voor ons voedsel. Drechtstadsboer heeft bijvoorbeeld Vereniging Groenekratje opgericht als een 
voorbeeld van community supported agriculture (CSA), is in 2017 gestart met online food retail 
in samenwerking met Rechtstreex (wijkafhaalpunten), bieden in een kookstudio De Buitenwacht 
kooklessen aan en proeverijen,  organiseren expert meetings, staan met streek- en 
seizoensgebonden voeding op lokale markten (Drechtsteden), zijn een veelgevraagd spreker op 
stadslandbouw bijeenkomsten door heel Nederland Hierdoor groeit de Drechtstadsboer 
community live en op facebook gestaag. 

Om bovenstaande uitdagingen het hoofd te kunnen bieden gedurende de integrale ontwikkeling, 
heeft Drechtstadsboer vanaf 2014 vele werkbezoeken afgelegd en inspiratiesessies gehouden 
met andere initiatieven en koplopers op het gebied van duurzame (wijk)ontwikkeling. De lijst is 
lang en gaat het bestek van deze rapportage te buiten. Om enkele netwerken toch te noemen 
waarin Drechtstadsboer deelneemt: Voedselfamilie Provincie Zuid-Holland, MAEX, Kracht in NL, 
Netwerk Platteland, Stadslandbouw Nederland, DuurzaamDoor, Dutch Cuisine, FoodUp Brabant, 
Jonglereneten, 

Om zichzelf ook verder in de praktijk te kunnen ontwikkelen terwijl Drechtstadsboer zelf nog 
geen zicht op deze of andere locatie heeft,  is de organisatie – na een drietal eerdere vergeefse 
pogingen daartoe in het buitengebied van Dordrecht in 2015 – vanaf januari 2016 als partner 
stadlandbouw betrokken bij de ontwikkeling van twee min of meer gelijksoortige projecten in 
Gelderland (zorglandgoed Geldermalsen Winterswijk). 

“Samenwerking is noodzakelijk om nieuwe producten, diensten, markten en ketenmodellen te ontwikkelen, om zo zowel het
rendement als het imago van de landbouwsector maar ook de omgevingskwaliteit te verbeteren. De ambitie is: 
verduurzaming van de landbouwketen en voedselketen met een duurzame innovatieaanpak voor gezond, duurzaam en 
betaalbaar eten voor iedereen. Dit gebeurt met proeftuinen. Proeftuinen zijn een zichtbare plek waar koplopers in de 
landbouw- en voedselketen innovaties in de duurzame landbouw uitproberen en ontwikkelen”. 
Bron: Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 – Ambitiedocument 
Innovatie-agenda Duurzame Landbouw Provincie Zuid-Holland.
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3 Rapport Placemaking Acties

8. Ontwikkelen (verplaatsbare) moestuinbakken op middenstip SC Amstelwijck 
9. Ontwikkelen van groenprojecten in de stad en inzetten facebookcommunity (plm 1000-

2000 Drechtstadsboer volgers op sociale media / nieuwsbrief)

10. Verbinding met omliggende wijken maken 
1. voedsel is verbindend in multiculturele samenleving (zie Buitenwacht 

culturenfeesten)
2. voor de rijkere hoger opgeleiden is duurzaam belangrijk voor de armere lager 

opgeleiden een eigen moestuin
3. voor 65+ belangrijk om uit het isolement te blijven en waarde te kunnen houden voor 

maatschappij (zie 50+ Drechtsteden)
4. jongeren zelf ontwikkelen zoals je wil en kan (zie ook Hotspot Hutspot)
5. jongeren kennis maken met gezond voedsel en een gezonde levensstijl 

(jonglereneten)
6. oproepen voor wijkchefs (zie Rechtstreex) 

11.  Verbinding met omliggende platteland leggen
1. Contacten aanhalen met korteketen producenten/leveranciers uit de 
buitengebieden ( zie bijvoorbeeld Krimpenerwaard, Alblasserwaard, Vijfherenland, 
Hoekse Waard, Goeree Overflakkee, Brabantse Wal)
2. Verdergaande samenwerking opbouwen met streek- en seizoensgebonden voedsel 
verwerkende telers en leveranciers binnen een straal van 50 km.
3. Overeenkomsten sluiten met ook gangbare agrarische branche-organisaties (Z)LTO.

12. diverse subsidies/fondsen onderzoeken 
1. Interreg2Seas / EuropeNW
2. Oranjefonds (stichting Doen)
3. Kansfonds (koppeling kansarme wijk)
4. Locale fondsen (filantropen, rotary, lions)
5. Bewonersfondsen KNHM (31 juli)
6. Bancaire steunfondsen: VSB, SNS, RABO, ABN-AMRO

13. Onderzoek naar juiste input in omgevingsvisie (zie rapport RIVM en omgevingsvisies 
Gelderland/Friesland) en gebiedsvisie voor Amstelwijck (Arcadis/) door de 
gemeenteraad.

14. Inzetten crises en herstelwet voor bestemmingsplan/pacht
15. Dialogen sessies houden met gemeente en provincie

16. Ontwikkeling verdienmodel stadlandbouw monitoren (zie voorbeeld o.a. Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag, Zwolle, Tilburg, Venlo, Leeuwarden) 

17. Projectontwikkelingsmodel/plan duurzame wijk 3.0, samen met toekomstige bewoners 
(zie voorbeeld o.a Culemborg, Almere, Leidse Rijn)

18. Regelluwe duurzame experimenteerzone onderzoeken (bijvoorbeeld  biobased circulaire 
teelt, gemengde landbouw bedrijfsvoering in combinatie woonzorg werk en welzijns 
voorziening) 

19. Onderwijs – en leerwerktrajecten onderzoeken op MBO, HBO en WO niveau 
(Drechtstadboer is en/of wil betrokken zijn bij onderwijsleer trajecten met 
Warmonderhof, Wellant, Davinci, Inholland, Aeres, EUR en WUR)
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4 Dordrecht 07/06 Werkbezoek Voedselfamilie Zuid-Holland 

“Gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen!” 

Drechtstadsboer maakt als gesubsidieerde organisatie in het kader van het Uitvoerings 
Programma Groen van de Provincie Zuid-Holland in de periode 2016 – 2019 deel uit van 
de Voedselfamilie Zuid-Holland sinds het Voedselvernieuwersfeest Kickoff d.d. 11 juni 
jongstleden te Koppert Cress, Monster.

Dordrecht. Drechtstadsboer ontving woensdag 7 juni j.l enkele leden van de 
programmaraad van de voedselfamilies provincie Zuid-Holland. De programmaraad werd 
ter plekke vertegenwoordigd door de senior projectleider van de Provincie Zuid-Holland,
door WO onderzoeker JW v d Schans en twee vertegenwoordigers uit de agrarische 
sector. Op het programma stonden een werkbezoek aan SC Amstelwijck, aan Stichting de
Groeituinen, afgesloten met een eenvoudig streekdiner in de Buitenwacht, afgewisseld 
met presentaties door start-up voedselondernemers.

De programmaraad ondersteunt de taskforce duurzame landbouw van de provincie Zuid-
Holland in de praktische uitvoering van de Ambitie Agenda. 

Programmaraad  Voedselfamilies - Dordrecht werkbezoek

17.00 uur SC Amstelland rondleiding, interviews en filmopnamen
17.15 uur Robert Klaassen Q&A, voorzitter Drechtstadsboer

17.30 uur Borrel en netwerk

17.45 uur Groeituinen Stadsmoestuin rondleiding (facultatief)
18.00 uur Dordrecht Buitenwacht; Diner door Steven de Waal
18.30 uur Rechtstreex in Dordrecht; kick off door Maarten Bouten
18.45 uur Proeftuin Amstelwijck Yves Hennequin; presentatie
19.00 uur Groeituinen Dordrecht Drechtstadsboer; Sponsoractie 
20.30 uur Slot

Programmaraad Duurzame Landbouw Provincie Zuid-Holland bestaat uit:PJ Beers, Drees,
Peter van den Bosch, Ted Duijvestijn, Hans Koot Andries, Middag, Jan-Willem van de 
Schans, Bert Vollering, Sanne Zwart. Bureau Meneer de Leeuw o.l.v. Pepik Henneman
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5 Stakeholders bijeenkomst vrijdag 28/07 – voedsel- en zorgondernemers 
Programma  Proeftuin Amstelwijck

Ondanks de zomervakantie hadden toch nog zo'n dertig belangstellenden gehoor gegeven
aan de uitnodiging om kennis te komen maken met de zeven ondernemende partijen die 
samen werk willen maken van de herontwikkeling van SC Amstelwijck tot een duurzaam 
voedsellandschap als integraal deel van een nieuw te bouwen woonwijk.

14.00 Welkom dagvoorzitter Joke Walkate, WUR bodemkundige.
Samenwerken en Innoveren'. Introductie Proeftuin Amstelwijck; bottumup initiatief  
duurzame gebiedsontwikkeling en nieuwe verdienmodellen. Sprekers: Robert Klaassen, 
initiatiefnemer,voorzitter Drechtstadsboer en Wim Scharloo,voorzitter SC Amstelwijck

14.35 Vijf Innovatieve ondernemers 'zorg, welzijn en voedsel'.

1) Linge's Zorglandgoed – Geldermalsen, Nicoline van Iperen, initiatiefnemer.
2) Rechtstreex – Dordrecht / Rotterdam online food retail. 
3) Hotspot Hutspot – Rotterdam Sociale Wijkrestaurants. .
4) Coöperatie Zuid-Hollandse Eilanden –  LTO Eiland van Dordrecht Jan Willemsens 
5) Proeftuin Amstelwijck CSA Stadslandbouw – Yves Hennequin, tuinder

15.00 Rondleiding SC Amstelwijck door Wim Scharloo

15.20 Drie Rondetafel gesprekken 
'Gezond en Wel' o.l.v. Nicoline v Iperen 
'Groene Stad' o.l.v. Joke Walkate
'Duurzame Voeding' o.l.v. Yves Hennequin

16.10 Afsluiting Wrap Up door Joke Walkate
a) Rondetafel Oogst door Rondetafel leiders
b) Ir. Philine Krosse – reflectie objectieve outsider
c) Hanneke Schalkoort, illustratrice –  visueel verslag
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Voedsel of Voetbal
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6 Thema Herfst Diner & Cafe, SC Amstelwijck 21/09

'Voedsel als motor voor stedelijke vernieuwing'
Citydeal Voedselagenda / Proeftuin Amstelwijck

Regio Food Valley

Drechtstadsboer  organiseert  op  donderdag  21/09  alweer  het  vierde  seizoensdiner.
Ditmaal is gekozen voor een thematische programmering met gesproken bijdragen van
koplopers-ondernemers, beleidsmedewerkers en vooruitstrevende bestuurders. Keynote
prof. dr. ir Han Wiskerke, Leerstoel Rurale Sociologie aan de Wur: ”waarom steden iets
met voedsel moeten en hoe dat zou kunnen”

Inleiding 
Steden hebben er een groot belang bij hun inwoners gezonder te laten eten. De 
verkorting van de voedselketen kan hierin een rol spelen, mits overheid, bedrijfsleven 
en onderwijs ieder samen hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. 

Dilemma's
Biedt de Citydeal Voedsel mogelijkheden aan overheid, bedrijfsleven en onderwijs 
gezamenlijk om landbouw weer een plek in de samenleving te geven, de kringloop in de 
voedselketen tot stand te brengen en een betere prijs voor boer en teler te maken? &
Biedt de komende herontwikkeling van Amstelwijck tot een regionale Proeftuin kansen 
op toegevoegde waarde voor de gemeente Dordrecht; economisch, en duurzaam?

Voedsel is de afgelopen eeuw ten onrechte van de stedelijke (beleids)agenda 
verdwenen.  De huidige voedselvoorziening van steden raakt aan economische duurzame
en sociale thema’s; van volksgezondheid tot ongelijkheid, van overvloed tot onbehagen, 
van machtsconcentratie tot zelfvoorziening. Te veel is voedsel  een plattelandsthema 
geworden waardoor de tegenstellingen tussen stad en platteland zijn verscherpt. Om 
deze uitdagingen aan te pakken en de verbroken verbinding tussen stad en land weer tot
stand te brengen, is het van belang dat de consument weer weet heeft van het 
voedings-systeem als de kringloop, dat de markt transparanter opereert en de producent
een eerlijke prijs krijgt voor de vruchten van zijn werk. Bron Wereldvoedseldag 2016

Drechtstadsboer ontwikkelt duurzame groene concepten en initieert projecten 
aanvullend op het bestaande voedselsysteem. Drechtstadsboer zet zich in om de korte 
keten voedselvoorziening op te schalen, stadslandbouw te professionaliseren en de stad-
land relatie te herstellen. 
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HERFST-DINER 'Voedsel als motor voor stedelijke vernieuwing'
Programma Aanvang 18.30 uur (wijzigingen voorbehouden)

Menu Gang 1
Ondernemers presenteren zich:
(D)Rechtstreex – film
Hotspot Hutspot – film
Linges Zorg – film

Menu Gang 2
Beleidswerkers presenteren zich:
De Schaal van Kampen
Smaackmakers
Jonglereneten (gevraagd)

Menu Gang 3
Stakeholders presenteren zich:
Provincie Zuid-Holland 
Drechtstadsboer
SC Amstelwijck
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERFST-CAFE 'Voedsel als motor voor stedelijke vernieuwing'
Programma Aanvang 20.30 uur (wijzigingen voorbehouden)

Keynote: Prof dr ir Han Wiskerke, Wageningen Universiteit, Leerstoel Rurale sociologie “ 
Waarom moeten steden iets met voedsel en wat kunnen ze doen? Zeven 
redenen en vier aanknopingspunten” 

Keynote : Directie Regio Food Valley in dialoog met Gemeente Ede, wethouder Voedsel 
Leon Meijer (gevraagd)

Live Muziek: Magpie 
Chefkok: Steven de Waal
Organisatie: Drechtstadsboer en SC Amstelwijck 
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7 Dordtse Hout/ Amstelwijck Bewonersbijeenkomst 

Drechtstadsboer organiseert - ergens in oktober – samen met DURF een informatieve 
bijeenkomst voor bewoners en bedrijven uit het Dordtse Hout en Amstelwijck. Doel van 
de bijeenkomst is het creëren van publiek draagvlak voor Proeftuin Amstelwijck, 
naamsbekendheid vergroten, en het genereren van support voor de samenwerkende 
start-up sociaal ondernemers. DURF is in Dordrecht bekend van 'Initiatief zoekt nemer'

Doelgroep bepalen
Welke wijk of welke bewoners en andere belangstellende bereiken we. 
- bewoners Dordtse Hout - bedrijven Dordtse Kil en Amstelwijck 
- geïnteresseerde stadmakers - leden van sc Amstelwijck / Thialf

Doelstelling bepalen
Om bewoners te verleiden naar een bewonersavond (informatiebijeenkomst of 
brainstorm) te komen moet de uitnodiging eenvoudig, duidelijk en aantrekkelijk zijn. 
Wat willen we bereiken op deze avond?  Wanneer zijn we tevreden? Het is daarom 
noodzakelijk dat we de doelstelling van de bewonersavond helder te communiceren. 

Locatie, datum, tijd en programma vaststellen 
Om bewoners uit te nodigen is het belangrijk om te kunnen communiceren wat ze te 
wachten staat. Bedenken van een in het thema passende leuke spreker, actie of 
hebbeding. Wat gaan we doen? Hoe laat is het afgelopen? Hoe blijft het contact in stand 
na deze avond? 

Poster en flyers verspreiden 
Posters en flyers in de buurt verspreiden. Met een klein team de wijk in om huis aan huis
aan te bellen en de flyers uit te delen en bewoners mondeling uit te nodigen.

World Soup Day – Youth Food Movement Rotterdam 2016

Stichting Steunpunt Drechtstadsboer, Kantoor Buitenwacht Bosboom-Toussaintstraat 67 3314 GB Dordrecht 
www.drechtstadsboer.nl, drechtstadsboer@gmail.com KvK 854221025 Triodos NL38 TRIO 0197 9425 98 

12



2017 Quickscan – Proeftuin-Amstelwijck Dordrecht –  Tussentijdse Rapportage

Quickscan Proeftuin Amstelwijck/ Drechtstadsboer is tot stand gekomen met desktop research, in gesprekken met 
stakeholders middels het bijwonen van de stakeholders bijeenkomst 28 juli Amstelwijck. 
Rapporteur: Ir. Philine Krosse. Kwartiermaker duurzame ontwikkeling 
M 0641297845 E philine@dutchess-design.com   
www.dutchess-design.com

Stakeholders Proeftuin Amstelwijck 

Deelnemende organisaties en ondernemers           

Stichting Steunpunt Drechtstadsboer http://www.drechtstadsboercooperatie.nl/

Vereniging SC Amstelwijck http://www.scamstelwijck.nl/

Zorgboerderij de Zuidpunt http://www.zorgboerderijdezuidpunt.nl/

Vereniging Groenekratje https://www.facebook.com/groenekratje/?
hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Rechtstreex in Dordrecht – onder constructie https://www.rechtstreex.nl/dordrecht

Linges Zorglandgoed http://www.lingeszorglandgoed.nl/

Yves Hennequin CSA https://www.linkedin.com/in/yveshennequin/?ppe=1

Belangstellende organisaties en ondernemers

Hotspot Hutspot – sociaal wijkrestaurant http://www.hotspothutspot.nl/

Leerwerk Loket UWV – participatieplekken https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten/leerwerkloket-drechtsteden

Davinci Horeca –  leerwerkplekken https://www.mbostad.nl/opleidingen/roc-da-vinci-college/dordrecht-
leerpark?domein=horeca-en-bakkerij

Warmonderhof MBO – stageplaatsen bd landbouw https://warmonderhof.nl/

LTO  Zuid-Hollandse eilanden - agrarische coöperatie i.o. http://www.oudewebsite.ltonoord.nl/provincie/zuid-holland/afdelingen

Plus Supermarkt 't Lam Dordrecht https://www.plus.nl/supermarkten/dordrecht_plus-t-lam-dubbeldam_337

Ondersteunende organisaties en ondernemers

Dutch Cuisine – Greendeal RVO http://dutch-cuisine.nl/#!/dutch-cuisine

DuurzaamDoor – Innovatie-agenda RVO https://www.duurzaamdoor.nl/voedsel

Jonglereneten –  Programma 'gezonde voeding'  EZ & VWS https://www.jonglereneten.nl/provinciale-makelaars/

Inholland  Delft Agrifood – Centre of Expertise https://www.inholland.nl/opleidingen/interessegebieden/agri-food-and-life-
sciences/

Walnut Food & Hospitality Management http://walnutfhm.nl/

Voedselfamilie Zuid-Holland http://voedselfamilies.nl/

Rocketboys Vormgevers http://rocketboys.nl/

Victor Deconinck Media https://www.linkedin.com/in/victor-deconinck-4478a758/?ppe=1

Co-Financiering  Drechtstadsboer

Provincie Zuid-Holland – Innovatie duurzame landbouw https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/agrarisch-
landschap/proeftuinen-duurzame/

Deze publicatie is mede mogelijk door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. 
Eindredactie Robert Klaassen, 

voorzitter Drechtstadsboer 
Dordrecht dd20170817 
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