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Noord-Brabant, 20 april 2017
Geachte leden van Provinciale Staten,
Via deze weg willen wij waardering uitspreken voor het initiatief van de provincie
Noord-Brabant en AgriFood Capital om in 2018 beter, gezonder en slimmer
voedsel centraal te stellen via We Are Food. Wij en vele andere ondernemers en
organisaties zijn overtuigd van de kracht van voedsel, agrofood en leisure in onze
provincie: daar moeten we op voortbouwen. We Are Food beoogt precies dat.
We streven allemaal op onze eigen manier beter, gezonder en slimmer voedsel
na.
Zo'n vijftien jaar geleden kwam bij Hutten het besef dat de wereld voor een
transitie stond. We hebben te veel genomen van onze aarde. We moesten in
actie komen en houding nemen. En dat hebben we gedaan. Als je Hutten een
beetje kent, weet je bijvoorbeeld dat we de hele keten van onze producten en
diensten hebben beetgepakt en we deze nu van grond tot mond kunnen
volgen. En dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ons ook gaat om
het voortdurend zoeken naar hoe we van betekenis kunnen zijn voor een ander.
Of dat nu onze samenwerkers zijn, onze opdrachtgevers, leveranciers of de
maatschappij. En daar zijn we elke dag mee bezig. Want we zijn nog lang niet
klaar en laten ons graag inspireren door anderen.
De Efteling wil richting 2020 de ambities ten aanzien van verantwoorde voeding
aanscherpen. Bij het worden van een kwalitatieve en sprookjesachtige
internationale bestemming hoort een uitgebalanceerd Horeca aanbod dat
aansluiting vindt bij maatschappelijke ontwikkelingen. De trends en
ontwikkelingen op het gebied van gezonde en verantwoorde voeding zijn
blijvend actueel en de gast geeft aan van de Efteling een actievere rol te
verwachten aangaande dit onderwerp. Zij zegt behoefte te hebben aan
gezonde alternatieven en een divers horeca-aanbod tijdens een bezoek aan de
Efteling. Consumenten die de Efteling bezoeken dienen ons te gaan zien als: “Hét
attractiepark waar je ook wordt verleid om vers & verantwoord te eten en
drinken”

Boeren en tuinders van de ZLTO staan midden in de maatschappij en
vervullen een sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als
leverancier van groene energie, van biobased materialen, van zorg, van
natuurbeheer, van leefbaarheid, van biodiversiteit, van recreatie en
beleving. Vanuit die veelzijdigheid is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat
‘Boeren een oplossing hebben!’ De noodzaak om duurzamer te produceren in
de Nederlandse land- en tuinbouw staat buiten kijf. Boeren en tuinders hebben
daar alle belang bij en doen er alles aan om duurzamer voedsel te produceren.
Biodiversiteit en een gezonde bodem, water en lucht zijn de basis van een
duurzame agrarische sector.
FoodforCare is een unieke voedingsformule voor patiënten. Alle gerechten
binnen FoodforCare zijn speciaal ontwikkeld met verse, gezonde ingrediënten en
bevatten belangrijke voedingswaarden die voor de individuele patiënt en
zijn/haar herstel belangrijk zijn. In 2013 is op initiatief van de afdeling Medische
Oncologie van het Radboudumc een pilot gehouden met een nieuw
voedingsconcept voor klinische patiënten. De initiator van dit project op de
afdeling Medische Oncologie was het Adolescents and Young Adults (AYA) &
Food dreamteam van het AYA Expertise Platform Radboudumc. In 2014 en 2015
is het FoodforCare-concept door Maison van den Boer en Radboudumc met
een pilot op 5 afdelingen verder ontwikkeld tot een innovatief, duurzaam en
gestroomlijnd voedingsconcept dat ziekenhuis-breed ingezet wordt.
Naast onze ambities hebben talloze mensen, organisaties en bedrijven de
ambitie om Noord-Brabant een internationale topregio te maken voor voedsel,
agrofood en leisure. Met het programma We Are Food als invulling van Europese
Regio van de Gastronomie brengen de overheden al deze partijen bij elkaar.
Daar hebben wij niet alleen waardering voor, maar daar willen wij ook actief aan
bijdragen. Wij bevelen u dan ook aan om voor 2018 het ambitieniveau hoog te
leggen. Zo kunnen we samen het meeste halen uit We Are Food 2018.
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