Brabant: hét Europees kruispunt van slim, gezond en duurzaam voedsel
De agrofood sector is continu in beweging. Een internationaal toonaangevende
sector die broedt en bruist in de provincie Noord-Brabant. Om deze sector, met
behulp van regionale beleidsinstrumenten, toekomstbestendig te maken doet
Brabant samen met de boerenorganisatie ZLTO mee aan het Europese project
STRING. Ondernemers, beleidsspecialisten en vertegenwoordigers in de
agrofood sector uit heel Europa namen de afgelopen dagen in Brabant een kijkje
achter de schermen.
In de praktijk blijken regionale beleidsinstrumenten en fondsen die innovatie zouden
moeten stimuleren nauwelijks te passen bij de dagelijkse dynamiek van de agrofood
sector. Soms werken publieke prikkels zelfs averechts. Daarom hebben zeven
Europese regio’s de handen ineengeslagen binnen het EU-project STRING. Dit zijn
Noord-Brabant, de Franse Elzas, het Spaanse Castillia Y Léon, Covasna County
Roemenië, Debrecen Hongarije, Midden-Denemarken en Regione Emilia Romagna in
Italië.
De deelnemende regio’s vergelijken de manier waarop ze een innovatie-impuls geven
aan de regionale agrofood sector. Iedere regio vanuit een eigen invulling van de
Europese agenda met oog voor slim, gezond en duurzaam voedsel. De provincie NoordBrabant is het kruispunt van slim, gezond en duurzaam voedsel in Europa. De STRINGdelegatie nam de afgelopen dagen een kijkje achter de schermen in Noord-Brabant. De
kruisbestuiving tussen hightech en agrofood stond centraal.
Bij Food Tech Brainport in Helmond werd stilgestaan bij de toegankelijkheid van
moderne technologie om agrifood innovaties te versnellen. Ivo Ploegsma (manager
Food Tech Brainport): “In ons veldlab kunnen kleine agrifood ondernemers hun nieuwe
producten technologisch testen en ontwikkelen. We verlagen de risicodrempel voor
ondernemers. Ondernemers kunnen gebruik maken van onze nieuwste technieken met
voordeel voor energieverbruik, voedselverspilling en nutriëntenwaarde.” In het licht van
de slimme LED-technieken van GrowWise Center Philips in Eindhoven nam de
delegatie een kijkje in de toekomst van (verticale) stadslandbouw: “Met hulp van de
nieuwste lichttechnieken is iedere dag een perfecte dag om groenten en kruiden te
groeien. Nu komen lokale, verse producten jaarrond binnen handbereik. Bovendien kan
iedereen op iedere plek groenten en kruiden laten groeien; in de supermarkt, op de
keukentafel of in een oude flat middenin de stad.”, aldus Ellis Janssen (Segment
Marketing manager City Farming Philips GrowWise)
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Bij hightech aardappelteler Jacob van den Borne in Reusel keek de delegatie de ogen
uit. Meer met minder was daar het uitgangspunt van de proeftuin precisielandbouw:
"Met deze proeftuin voor precisielandbouw willen we innovatie en adoptie van
precisielandbouw in Nederland te versnellen. Precisietechnieken koersen op minder
gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en meer output in volume en
kwaliteit”, aldus Jacob van den Borne. Tot slot kreeg de Europese delegatie bij
kruidenteler Christ Monden van De Kruidenaer een kijkje in de wondere wereld van
consumentgestuurde voedselsystemen: “Met ons kant-en-klaar concept regelen we alles
voor de klant. Het hele jaar door garanderen wij betrouwbaarheid, kwaliteit en versheid
van kruiden in de keuken.”, zegt innovatieve ondernemer Christ Monden.
Door wijze lessen te delen uit Europese agrofood regio’s verbetert het INTERREG
Europa-project STRING de ondersteuning door regionale overheden van internationale
innovaties in de agrofoodketen. Dit project op de voet volgen?
www.interregeurope.eu/string.
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