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1. Aandeel eten CO2-uitstoot consument 

 a) minder dan 10% 

 b) tussen 10 en 25 % 

 c) meer dan 25% 

2. Aandeel eten uitgaven consument 

 a) minder dan 10% 

 b) tussen 10 en 20% 

 c) 20% of meer 

Vragen 



Oregional:  
- Coöperatie van ca 20 boeren/tuinders 

     en 25 leveranciers 

- Versterking  positie boeren/tuinders in keten 

     o.a. op basis eerlijke/faire prijzen 

- Korte keten (circulair): rechtstreeks van  

     boer/tuinder aan afnemers, duurzaam uit  

 eigen streek (streekproducten) 

- Afnemers: met name restaurants en  zorginstellingen (B2B) 

- Samenwerking met partners in de keten 
 

 Eten dat mensen met elkaar verbindt, met de natuur, de 
seizoenen en de eigen regio 

 

     Oregional 



  Over ons eten 

Ca. 10.000 km van boer naar bord 

Ca. 30-50% van voedsel weggegooid 

Ca. 25% energie naar voedsel  

Ca. 30% emissie BKG aan voedsel  



Positie primair (boeren/tuinders) in keten 

 
 

Gemiddeld rendement op het eigen vermogen in vier agroketens (%) 

 
 

      Zuivel Varkensvlees Groente      Fruit 

Toelevering    13,2  13,2   32,1        ------ 

Primair       0,5    -4,3   -0,8         -4,0 

Verwerking & groothandel 19,1     9,1   26,4          23,5 

Retail     22,0  22,0   22,0        22,0 

 
 

Ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness, varkensvlees, zuivel, groente, fruit (LEI, mei 2007) 



Prijsindex voor voedsel en energie 



CO2-uitstoot gem. gezin (2,2 pers.) 
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Voedsel: 

- Natuurlijk en gezond (meer aandacht voor voedsel en 
gezondheid) 

- Lokaal/regionaal en biologisch (versus globaal)  

- Echt en smaak 

- Duurzame producten (footprint, welzijn dieren, etc.) 

- Beleving. Voedsel met een verhaal/gezicht. 

- Transparant (herkomst, samenstelling) 

- Voedselveiligheid (o.a. voedselschandalen) 

- Gemak en service 

Trends 



Lineaire voedselketen 

 

 

Circulaire voedselketen 

Van lineair naar circulair 



Regionale  duurzame kringlooplandbouw en circulair 
voedselproductie en –consumptie. 

• Cyclisch (in plaats van lineair) / herstel kringlopen (verduurzaming) 

• Voedselproductie en -verwerking zo veel mogelijk in eigen regio (dichtbij) 

• Reductie CO2-uitstoot en aanpassing klimaatverandering  

• Eerlijke/faire  prijzen voor boeren en tuinders (true pricing) 

• Nauwere relatie producent – consument (geen anoniem eten)  

• Synergie landbouw  en natuur en landschap (biodiversiteit) 

• Duurzame productie en consumptie (tegengaan voedselverspilling, 

hergebruik reststromen en etensresten) 

• Herstel relatie voedsel en gezondheid (geen industrieel eten)  

 

Circulair voedselysteem 



Circulaire/kringloop land- en tuinbouw 



 Korte voedselketen 



 Kernwaarden Oregional 

Oregional staat voor: 

• Lokaal, uit de regio, dichtbij  

 (Trotse boeren/tuinders) 

• Smaak/beleving /echt 

 (Landschap op je bord) 

• Transparant 

• Duurzaam  (klimaatneutraal ‘25) 

• Gezond en vers 

• Eerlijke/faire prijzen  

• Verbinden 

•  Smaak, 
vers/echt 

•Beleving 

•  Eerlijke 
prijzen 

•  Lokaal 

 

Gezond 
 

Duurzaam 

Transparant 



Doel van Oregional:  

 

Duurzaam en gezond eten (uit je eigen regio).  

 (in 2025 klimaatneutraal voedsel en eten van het seizoen:  

 Circulair voedselsysteem, kringlopen, in balans met 
ecosysteem, betrokken burgers, etc.). 

 

Eten van boeren en tuinders uit je eigen streek. 

Samen met burgers/consumenten/afnemers/maats. org./etc. 

Wie wil ons daarbij helpen? 

Klimaatneutraal uit je eigen regio. 


