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Leeswijzer
In deze interactieve PDF komen verschillende voedselinnovaties uit Nederland aan bod. Deze zijn onderverdeeld in acht categorieën, namelijk:

Eiwittransitie

Webwinkels en platforms

Stadslandbouw

Customised

Lokaal

Food-events

Gezonde producten

Voedselverspilling

Door op de iconen te klikken belandt u op de categorie van uw keuze. Daarnaast kunt u met de groene navigatiebalk onderaan door het document heen scrollen
en klikken op de gewenste onderdelen. U keert terug naar de eerste pagina door op HOME te klikken. Ook is het mogelijk om het document pagina voor pagina te
lezen door te navigeren met de knoppen “ vorige pagina” en “volgende pagina ” .
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Voedselinnovaties in Nederland
Er zijn honderden kleinschalige en middelgrote initiatieven in Nederland die bijdragen aan vernieuwing en innovatie rond voedsel. Deze initiatieven sluiten aan bij
allerlei maatschappelijke trends zoals gemak, duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, digitalisering, gezondheid, individualisering, eerlijke handel, exclusiviteit en
terug naar de natuur, die vertaald kunnen worden naar innovaties in de wereld van voedsel. Wij identificeren acht onderscheidende thema’s:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Eiwittransitie – Van zeewier (Zeewaar), kroos (ABC Kroos), algen (LGem), kweekvlees (Mosa Meat), viskweek (Aquafood) en insecten (Delibugs) tot
herwaardering van bonen en peulvruchten (Bruine Bonenbende). Het aantal ondernemers dat nieuwe eiwitten in de markt wil zetten is klein maar
groeiend. Hun marktaandeel is voorlopig nog beperkt en sommige ondernemers hebben te maken met knellende regelgeving.
Stadslandbouw – Voedselproductie komt ook dicht bij de stedelijke bewoners. Van (verticale) landbouw in leegstaande gebouwen (onder andere Urban
Farmers en Rotterzwam) en eetbaar groen in kantoor en horeca (onder andere Grown Down Town) tot wildplukken (onder andere pluk de stad) en thuis
voedsel produceren (onder andere Omlet, Aquaponics en Parus Plant Light). Daarnaast organiseren sociale initiatieven voedselactiviteiten (onder andere
Hotspot Hutspot).
Lokaal – In het landelijk gebied ontstaan steeds meer korte ketens waar boeren (onder andere Herenboeren) en handelaren (onder andere Willem &
Drees) rechtstreeks verse producten aan consumenten leveren. Sommige horeca- en speciaalzaken onderscheiden zich in de markt door uitsluitend
gebruik te maken van lokale producten (onder andere Restaurant en Kwekerij de Kas) en ook de gangbare supermarkten zetten vaker regionale
producten in het schap (onder andere Zilt-e en Gijs bij Plus).
Gezonde producten – Een breed thema waar de focus ligt op specifieke inhoudsstoffen met een meer of minder onderbouwd gezondheidseffect. Zoals
kiemplanten met een hoge concentratie van inhoudsstoffen (BroccoCress). Functionele voeding zoals probiotica voor de darmen (Winbiotic) en een zuiveleidrank voor gezonde ogen (MacuView) zijn ook verkrijgbaar. Daarnaast zijn er consumentensegmenten die bijvoorbeeld A2-melk willen vanwege
verwachte gezondheidseffecten.
Customised – Echte mass customisation staat nog in de kinderschoenen maar enkele start-ups bieden wel 3D-foodprinting (onder andere Print Cheese) of
met behulp van een 3D-printer waterijsjes in elke vorm en kleur denkbaar (Melt Icepops). Het thuis creëren van unieke bieren (Brouwstore) en het zelf
samenstellen van je salade of mueslimix (onder andere My muesli en HAKA) is ook populair.
Webwinkels en platforms – Een opkomst van voedselwebwinkels en -marktplaatsen. Zo worden pakketten aangeboden met lokaal, milieu- en/of
diervriendelijk vlees (onder andere Koop een Koe.nl) en opende in 2015 een online supermarkt zonder fysieke winkel (Picnic). Ook het aanbod in
maaltijdboxen groeit (onder andere HelloFresh). Andere sites brengen voedselaanbieders in kaart (onder andere Thuisafgehaald) en verlenen
voedselbezorgservices (onder andere tring-tring). Ook neemt het aantal virtuele gemeenschappen dat actief is rond voeding toe (onder andere Eetbaar
Utrecht en Liefde voor Lekkers).
Food-events - Een grote groei aan food(truck)festivals en foodhallen waar vers, lokaal, duurzaam en ambachtelijk sleutelbegrippen zijn. Ook bieden
steeds meer plaatsen thuisrestaurants en streekmarkten.
Voedselverspilling – Eetbare reststromen zoals misvormde groente terugbrengen in de voedselketen (onder andere Kromkommer), apps die verspilling in
de keten verminderen (onder andere ResQapp) en restaurants die koken met groente en fruit overschotten van supermarkten (Instock).

Hoewel het thema voedsel populair is en er honderden initiatieven zijn, lijkt het aantal waarvan te verwachten is dat ze een grote bijdrage kunnen leveren aan de
huidige voedseluitdagingen dun gezaaid. De meeste initiatieven uit onze inventarisatie vallen onder de thema’s: webwinkels en platforms; foodevents; en lokaal.
Aan de andere kant van het spectrum zien we veel minder nieuwe initiatieven die inzetten op de eiwittransitie, gezonde producten, voedselverspilling en custommade. Dit lijken markten waarvan de vraag en/of aanbodzijde verder kunnen groeien of waar de vraag ten opzichte van traditionele producten en diensten relatief
klein is.
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Voedselinnovators van Nederland
Wij onderscheiden drie typen initiatiefnemers/vernieuwers in het Nederlandse voedingsdomein: kleinschalige ondernemingen/start-ups van onder andere jonge
stadbewoners en boeren; ondernemers die vanuit hun bestaande business in de agrifood/tuinbouw creatieve uitstappen maken naar nieuwe concepten; en
internationale initiatieven die in Nederland opschalen.
Kleinschalige ondernemingen/start-ups
Jonge stadbewoners ontwikkelen in een snel tempo hippe voedselinitiatieven waar beleving een centrale rol speelt. Het aantal start-ups in de horeca is in
verhouding tot andere bedrijfstakken altijd hoog geweest (zoals restaurants, lunchrooms, ijssalons, catering) (CBS, 2016). De afgelopen jaren zien we een trend
waarbij horecagelegenheden onderscheidend willen zijn en aansluiten bij maatschappelijke thema’s zoals voedselverspilling (Instock), gezondheid (HAKA), korte
ketens (KAS) en vermaak (foodhallen, festivals en foodtrucks). Foodtrucks en festivals hebben lage instapkosten en verspreiden hypes en trends bijzonder snel.
Het is daardoor te verwachten dat de aanwas van nieuwe eetgelegenheden de komende jaren gaat toenemen. Ook onder boeren groeit de ondernemendheid
verder door. Onder andere korte ketens met verkoop aan huis (Meat Your Own), productie op unieke wijze (Buitengewone Varkens), kleinschalige
samenwerkingsverbanden (Herenboeren), en de productie van bijzondere voedingsmiddelen (onder andere kamelenmelk, insecten, algen). Wel is dit een startupcultuur waar weinig ambitie of kansen tot opschalen lijken te zitten.
Multi-ondernemers/scale-ups
Er zijn diverse voorbeelden van ondernemers die een koppositie hebben opgebouwd en hun geld verdienen in reguliere agrifood business en die tegelijkertijd
inzien dat het toekomstperspectief van hun specifieke sector matig tot slecht is. Nederland kent diverse multi-ondernemers die in staat zijn om te investeren in
nieuwe concepten, binnen of buiten hun bestaande onderneming, met die onderneming (en bijbehorende cash flow) als fundament. Deze multi-ondernemers
gebruiken hun kennis van de sector met bijbehorende netwerken om de nieuwe bedrijvigheid sneller rendabel te maken (onder andere Koppert Cress met onder
andere Brocco Cress, Newtricious met MacuView en Winclove).
Internationale initiatieven
Er zijn ook initiatieven die in het buitenland zijn gestart en in Nederland opschaalmogelijkheden zien en hier een vestiging/kantoor openen. Voorbeelden zijn
Urban Farmers (Zwitserland), Omlet (Engeland), ResQapp (Finland) en HelloFresh (Duitsland). Het interessante van deze initiatieven is dat ze een zekere
levensvatbaarheid hebben getoond. De eerste start-/testfase zijn ze namelijk al gepasseerd. Een acceleratorland zijn voor startende voedselinitiatieven kan een
interessante propositie zijn voor Nederland. Het Verenigd Koninkrijk heeft die positie lang gehad voor Noord-Amerikaanse bedrijven, Duitsland (regio NRW) voor
Japanse bedrijven. Nederland kan zich nog beter profileren op dit gebied.
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Werkwijze
Het overzicht voedselinnovaties in Nederland pretendeert niet volledig te zijn. Elke dag ontstaan immers nieuwe initiatieven met ambitie en daadkracht en elke
dag houdt een aantal op te bestaan. Het doel van dit overzicht is vooral om de breedte en spanwijdte van voedselinnovaties te laten zien. Daarbij zijn innovaties
die zich enkel richten op het verbeteren van een bestaand product buiten beschouwing gelaten. Verder zijn alleen initiatieven opgenomen die:
•
zichtbaar zijn voor de eindconsument (dus geen nieuwe type stal)
•
echt vernieuwend zijn (dus geen incrementele voedselinnovaties van gevestigde verwerkers zoals nieuwe smaken van toetjes)
•
ontwikkeld zijn door mkb, ZZP, start-ups en vrijwilligers (dus geen grote bedrijven en multinationals)
•
minstens door twee personen gedragen zijn
•
online vindbaar zijn (als indicatie van mate van ambitie/omvang/professionaliteit/investering).
Met een internetzoektocht en consultatie van experts zijn meer dan 300 voedselinnovaties geïdentificeerd. Deze initiatieven zijn inductief, dus op grond van de
voorbeelden die we vonden en niet op basis van vooraf bedachte sub-groepen gecategoriseerd. Dit leverde acht onderscheidende thema’s op. Deze thema’s zijn
niet uitsluitend omdat veel initiatieven meerdere thema’s betreffen. Voor de duidelijkheid hebben we echter elk initiatief ingedeeld in één van de thema’s. Voor elk
thema hebben we een boomstructuur gemaakt met daarin de bekendste en meest verrassende initiatieven. Deze initiatieven zijn kort toegelicht, met daarbij een
jaartal van oprichting, als deze gemakkelijk online te vinden was, en de locatie, als dit relevant was. Daarnaast hebben we achter deze initiatieven een aantal
websites van vergelijkbare initiatieven geplaatst. Uiteindelijk zijn meer dan 195 initiatieven opgenomen in de boomstructuur met voedselinnovaties. Het gaat
hierbij niet om een volledig overzicht van initiatieven. Om de veelheid van initiatieven in Nederland weer te geven zijn er enkele webpagina’s opgenomen die
verwijzen naar onder andere meer dan 2.500 locaties en/of websites van thuisrestaurants, zorgboerderijen, boerderijwinkels, microbrouwerijen, foodblogs en
voedselboxaanbieders. Andere relevante voorbeelden die niet zijn opgenomen in deze lijst kun je sturen naar anne-charlotte.hoes@wur.nl.
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Micro Algen

Vegetarische producten op basis
van soja, lupine, noten, tarwe
Sinds: 1893

Onderdeel van
Schouten Europe B.V.

www.schouteneurope.com

Sinds: 2007
Den Haag

Sinds: 2002
www.lgem.nl

Lgem

Giessen, Brabant

www.duplaco.com

www.goodbite.nl

nl.nutress.eu

Andere voorbeelden

Good Bite

www.devegetarischeslager.nl
www.powerpeul.nl
www.vivera.com
Promotie

Andere voorbeelden

Insectenverkoop. Meelwormen,
krekels, sprinkhanen en buffalolarven

www.bruinebonenbende.nl

Onderdeel van
Insect Europe B.V.

www.bieterbal.nl
Sinds: 2011
Zeewierboerderij in Zeeland

DeliBugs

Jacobahaven, Oosterschelde

www.insecteurope.com

www.delibugs.nl

Eiwittransitie
www.venik.nl

www.zeewaar.nl
Andere voorbeelden
www.seaweedharvestholland.nl

Kennisbank

Branchevereniging
insectenkwekers

www.insectable.nl

Zeewaar

www.bugsforpets.nl

www.dutchweedburger.com
www.wereldvanzeewier.nl

Sinds: 2009

Lelystad

Sinds: 2013

Webwinkel

Pasta op basis
van Spirulina

www.spireaux.com

Andere voorbeelden
Eendenkroos, ofwel 'waterlinzen'
Sinds: 2014

www.zeewierwijzer.nl

ABC Kroos
Viskwekerij en verwerking

Apeldoorn
www.abc-kroos.nl

Sinds: 2010
Kweekvlees (in ontwikkeling)

Vorstenbosch, Brabant

Sinds: 2016

www.aquafood.nl

Maastricht

www.viskwekerijdestroom.nl
www.aquacultuurgroesbeek.nl
Kennisbank

Mosa Meat
Nog geen website, wel
nieuwsberichten en TED Talk

Andere voorbeelden

www.clubgreen.nl/aquacultuur
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Bekijk Meet the new meat | Mark Post | TEDxHaarlem
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Gesloten systeem van
plantenteelt en viskweek in een
kas op het leegstaande
Philipsgebouw in Den Haag

Gezond en lekker koken met
tieners in achterstandswijken
waarbij iedereen kan
aanschuiven

In 2011 gestart
in Zwitserland

Sinds: 2016

www.urbanfarmers.com/

Sinds: 2012
Den Haag
Drie filialen in Rotterdam

Urban Farmers

www.urbanfarmers.nl

www.hotspothutspot.nl
www.uitjeeigenstad.nl
Vollegrond- en aspergekas waar
vrijwilligers werken en elkaar
ontmoeten en waarvan sommige
bezig zijn met herintroductie
arbeidsmarkt

Andere voorbeelden

Hotspot Hutspot

Urban farming in Carbon6 Heerlen
www.dakakkers.nl

www.boeregoed.nl

Andere voorbeelden
Oesterzwammen gekweekt op koffiedik
in leegstaande Tropicanagebouw en
verkoop doe-het-zelfpakketten

www.youthfoodmovement.nl
Overzicht met 791 zorgboerderijen

www.zorgboeren.nl

Rotterdam
LED groeilicht voor binnenshuis moestuinieren
www.varipar.com

Sinds: 2013

Rotterzwam

Onderdeel van VariPar Distributie
en kenniscentrum

www.rotterzwam.nl

Oude Meer

Den Bosch

Andere voorbeelden

Parus Plant Light

www.parusplantlight.com
www.plantlab.nl

Stadslandbouw
Kleinschalige designhokken en
bijenkasten (Beehaus & Eglu)

Gestart in Londen, nu ook in de VS, Australië,
Duitsland, Spanje, Italië en Portugal

Snacks van oesterzwammen
gekweekt op koffiedik

Collectieve stads(moes)tuinders. Een
derde van de oogst wordt gedoneerd
aan Dordtse maatschappelijke
organisaties

Andere voorbeelden
www.lighting.philips.com

www.gro-holland.com

Dordrecht
www.stadslandbouwdordrecht.nl

Sinds: 2003

www.hofvantwello.nl

Omlet

www.omlet.nl

www.denieuweronde.nl
www.aquaponicsshop.eu

Andere voorbeelden

Stadslandbouwkas Oude Beer

Sinds: 2011
www.plukdestad.nl

Wildplukworkshop

Bijenvolken op 14 locaties
in de stad Groningen

www.buitenleeft.nl

Zelfoogst in Delft

www.pluktuinen.nl

Overzicht van 67
pluktuinen in Nederland

Andere voorbeelden

Online kennisplatform over
eetbare planten in de stad

Aanleg van eetbare publieke
tuinen in de stad

Zelfoogst in
Wageningen

www.volkstuinindekas.nl
www.indoorvolkstuin.com

www.urbaniahoeve.nl
Ontwerpen en realiseren van
eetbaar groen in de stad voor onder
andere hotels en restaurants

Pluk de stad

www.sec-survivals.nl
Andere voorbeelden

Sinds: 2014

Gestart in Nederland, ook in het VK

www.stadsimker.nl
Amsterdam

Aanleg voedselbos Het
Weerwoud

Grown Down Town

www.growndowntown.com

www.urbangreeners.com
www.plantenwand.eu
Andere voorbeelden
www.rai.nl/amtrium
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Coöperatie van 200 huishoudens en een boer om op verantwoorde
wijze voedsel te produceren op een gemengd bedrijf
Sinds: 2015

Herenboeren

Chefkok Hans Everse kookt verse soepen met
gezuiverd Oosterscheldewater

Op dit moment 2 locaties: Wilhelminapark Utrecht en
Drierivierenpark Drechtsteden
www.herenboeren.nl

Sinds: 2012

Zilt-e

Colijnsplaat

Gasconne varkens die hun hele leven buiten lopen en zo
volop ruimte hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen

www.zilt-e.nl

www.buitengewonevarkens.nl
Chips op de boerderij gebakken,
van gezamenlijke teelt

www.rondeeleieren.nl
www.livar.nl

Sinds: 2004

Sinds 2002 gezamenlijke teelt

www.hamletz.nl
Hoeksche Waard en 's-Gravendeel, Zuid-Holland

www.erf1.nl

Buitengewone Varkens

www.hoekschechips.nl
www.weerribbenzuivel.nl

Hoeksche Chips

www.brandtenlevie.nl
Patés van vlees
uit de regio

www.firmabijten.nl

Andere voorbeelden

Lokaal

www.duurzaamvarkensvlees.nl
www.wildrundvlees.nl
www.freenature.nl
www.wildernisvlees.nl

Andere voorbeelden

6 locaties verspreid in Nederland

www.stokerijsculte.nl
www.remeker.nl

Producten rechtstreeks van de boer

De Kas heeft eigen kweekkassen en een tuin bij het
restaurant. Daarnaast worden op een eigen akker in de
Beemster de seizoensgroenten uit de volle grond geteeld

Sinds: 2009

In 2016 gefuseerd met Beebox

www.willemendrees.nl

Sinds: 2001
Amsterdam

Sinds: 2014 thuisbezorging

www.rechtstreex.nl

de KAS

Willem & Drees

www.restaurantdekas.nl

www.onzeboer.nl
Andere voorbeelden

www.uitdegrond.nl

www.productenvandeboer.com
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Eten in poedervorm. Alle
voedingsstoffen in een shake
Kiemplant met hoog
sulforaphane gehalte

Sinds: 2014
Amsterdam

Joylent

Sinds: 2014
Monster, Zuid-Holland

www.joylent.eu

In 1990 begonnen met
verwerken van eiproducten
vanuit familiebedrijf

Product van Koppert Cress

BroccoCress

Zuivel-eidrank dat bijdraagt tot het
instandhouden van gezichtsvermogen

benelux.koppertcress.com
www.watversinhoudt.nl
Andere voorbeelden
www.harvestofhealth.nl

Product van Food4Vision

MacuView
Oirlo, Limburg

Ontwikkelt, produceert en
verkoopt quinoa-ingrediënten

www.macuview.nl

Wageningen

Gezonde producten

Probioticasupplementen
Sinds: 1991

Greenfood50

Product van WinClove
www.winclove.nl

www.greenfood50.com
Teelt en verkoop van oergroenten

www.bijdeoorsprong.nl

Winbiotic

Andere voorbeelden

Amsterdam

www.colzaco.nl

Coöperatie rondom de teelt en
verwerking van koolzaad

www.winbiotic.nl
A2-koemelk waarbij wordt
aangenomen dat deze makkelijker te
verteren is

Gevriesdroogd fruit voor consumentenmarkt
www.droogfruit.nl

Sinds: 2016 in Nederlandse supermarkten
Grijpskerk, Groningen
Product van Blu Cow
www.tommies.nl

Initiatief van de Veco Groep

A2A2

Droogfruit.nl

a2a2.nl

www.yoursuperfoods.eu
Andere voorbeelden

Andere voorbeelden

www.rawfood.nl

www.kamelenmelk.nl

www.superfoodme.nl
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Blog voor lekkerbekken
Duurzaam rundvlees, direct van de boer gekoeld thuisbezorgd.
Pas bij 100% verkoop vlees wordt de koe geslacht

Sinds: 2011
Utrecht

Sinds: 2014
www.liefdevoorlekkers.nl
Overzicht met meer dan 175
foodblogs uit 2014

www.koopeenkoe.nl
www.koopeenkip.nl

www.eediete.nl

Liefde voor Lekkers

Koop een Koe.nl

www.koopeenvarken.nl

foodblogs.startpagina.nl
Andere voorbeelden
www.uitpaulineskeuken.nl

www.onzeboer.nl

Andere voorbeelden
www.moyeecoffee.com

o.a. Foodchallenges zoals 10 dagen
gezond koken met kids

www.easypeasykids.nl

www.vleesmeteenverhaal.nl

www.culy.nl

Online supermarkt zonder fysieke winkel
Sinds: 2015

Kenniscentrum en platform voor
voedselproductie in de stad Utrecht

www.picnic.nl

Picnic

Sinds: 2009

Webwinkels vanuit retail

www.eetbaarutrecht.nl

Andere voorbeelden

Uitbreiding van assortiment van
specialistische webwinkels

Met overzicht van 44 platforms/sites
van lokale 'eetbaar initiatieven'
www.eetbaarnederland.nl

Wekelijks een box met recepten en verse
ingrediënten thuisbezorgd

o.a. www.eetbaarnijmegen.info

Sinds: 2012

Gemeenschap die samenwerkt aan
de visie van een eerlijk, lokaal
voedselsysteem in en rondom Den
Haag.

Webwinkels en platforms

www.lekkernassuh.org

Onderdeel van Zalando

www.hellofresh.nl

www.foodboxwijzer.nl

www.stadslandbouwdenhaag.nl
maps.amsterdam.nl/stadslandbouw
www.rotterdam.nl/stadslandbouw

www.beebox.nl
Andere voorbeelden

Hello fresh

www.foodvalley.nl
Stadslandbouw in Eindhoven

www.streekbox.nl
Andere voorbeelden

www.proeftuin040.nl

www.mathijsmaaltijdbox.nl
www.bierlab.nl
www.anderechocolade.nl

www.stadslandbouwdordrecht.nl
verbinden van consumenten met
producenten van streekproducten

Overzicht van 22 aanbieders
met elk verschillende boxen

Eetbaar Utrecht

www.chocolatecompany.nl
www.halloboer.org

www.snackrevolution.nl

www.oostbestfood.nl
Platform om maaltijden te delen met je buren

www.thequestionmark.org

Sinds: 2012
Fietscouriers voor
restaurantmaaltijden

www.thuisafgehaald.nl
www.airdnd.nl

Sinds: 2015

Thuis afgehaald

Amsterdam

www.meatyourown.nl

www.tringtring.nl

www.ubereats.com/amsterdam

Overzicht met locaties waar je vlees
direct van de boer kunt kopen

Andere voorbeelden

Tring Tring

www.thuisbezorgd.nl
Uber voor bezorging van
restaurantmaaltijden

Platform voor huiskamerrestaurants

www.regiovlees.nl

Andere voorbeelden

www.hetkanwel.net

Overzicht met ongeveer 100
boerderijwinkels en slagers

www.Foodora.nl
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3D footprinting, (h)eerlijke pure
kazen in de mooiste vormen
geprint. Van bedrijfslogo tot
chique kaasbonbon
Afhaal waar je zelf je salade samenstelt
uit tientallen verse ingrediënten

Sinds: 2016

Sinds: 2015

Cortenoever, Gelderland

Delft

www.printcheese.nl

HAKA

Print Cheese

www.thehaka.nl
Den Bosch

www.slimsalads.nl

Andere voorbeelden

Andere voorbeelden

www.3dchef.nl

Online winkel. Mix je eigen muesli
en krijg het product thuisbezorgd
Sinds: 2007 in Duitsland

Customised

Sinds: 2010

3D-ijsjes, de mallen voor de
ijsjes kunnen in elke vorm
worden geprint

www.nl.mymuesli.com

Melt Icepops

Zelfgekozen gezonde
snacks thuisbezorgd

www.boxbites.nl

www.melticepops.nl

Brouw je eigen bier en voeg elke
smaak toe die je wilt

Andere voorbeelden

www.jouwtaartshop.nl
Foodbox waarbij je
zelf de gerechten kiest

Sinds: 2012

My muesli

www.biteswelove.nl
www.heerlijkeerlijkbox.nl

www.voedsel-printen.nl

Verhuur van voedselprinters
met begeleider voor beurzen,
congressen, evenementen en
horeca

www.brouwstore.nl
www.brouwbroeders.nl

www.marleyspoon.nl

Brouwstore
Andere voorbeelden

www.dewijkgaard.nl

Startpakketten voor wijn, bier,
likeur, kaas, cider en komboecha

www.cupcake-store.nl
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Rondreizend foodfestival met foodtrucks
Sinds: 2015
www.etenoprolletjes.nl
Streekproducten foodfestival

www.festival-trek.nl

Sinds: 2016

www.rrrollend.nl

www.proefdekrimpenerwaard.nl

www.lepeltje-lepeltje.com

www.destreekmarkt.nl
Fietsroutes langs
producenten

www.eeterijopwielen.nl

Eten op Rolletjes

Proef de Krimpenerwaard
www.smaakfietsroutes.nl

Overzicht van uitstapjes
naar boerenbedrijven,
inclusief 30 fietstochten

www.outdoorfoodfestival.nl

Zwolle

www.barrelfoodtruckfest.nl

Emmen

Andere voorbeelden

Andere voorbeelden

www.foodsoulfestival.nl

www.lekkernaardeboer.nl

www.foodfestivaldelft.nl
Villa Augustus is een hotel & restaurant
midden in een (moes)tuin

www.amsterdamkookt.nl
www.tasteofamsterdam.com

Sinds: 2007
Dordrecht

Villa Augustus

De allereerste ‘indoor foodmarket’ in Nederland, waar
je ter plekke kunt genieten van eten en drinken

Food-events

www.villa-augustus.nl
Amsterdam
Huiskamerrestaurant

Sinds: 2014

Sinds: 2001

www.foodhallen.nl

www.huiskamerrestaurant.com

Saskia's Huiskamer
www.fooddock.nl

Overzicht met meer dan 1.000
huiskamerrestaurants in Nederland

airdnd.nl

Rotterdam

www.fenixfoodfactory.nl

Amsterdam

Andere voorbeelden

Deventer

www.markthalrotterdam.nl

Foodhallen Amsterdam

Eindhoven

www.vershalhetveem.nl
Food activiteiten door het hele land
Andere voorbeelden

www.weekvandesmaak.nl

www.hetlokaal.nl

Amersfoort

Week van de Smaak

www.chocoladefestival-zutphen.nl
Andere voorbeelden

Den Haag

Food4You Festival

www.minglemushpartners.nl
In ontwikkeling
Utrecht
www.postutrecht.com
In ontwikkeling
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Soep van misvormde groenten of
overschotten die anders worden vernietigd
In 2013 gefuseerd met Too Good to Waste
Sinds: 2012

Scan voor restaurants die pijnpunten
met betrekking tot voedselderving
zichtbaar maakt

Geproduceerd bij De Verspillingsfabriek
Rotterdam

Sinds: 2016

Kromkommer

www.kromkommer.com

Wageningen

www.hutten.eu/verspillingsfabriek

www.q-point-bv.nl/verminderen-voedselverspilling
App voor professionele keukens
om verspilling te verminderen

Andere voorbeelden

Q-point Dervingsscan
www.wastewatchers.eu

Sap uit reststromen

www.proverka.com

Sap uit reststromen

www.provalor.nl
Andere voorbeelden

Advies voor food &
agri-ondernemers

Voedselverspilling

www.thesourceshakers.nl

Forum waar restaurants en speciaalzaken
hun overschot kunnen aanbieden
Sinds: 2016 in Nederland

Restaurant op basis van groenteen fruitoverschotten van retailers
Initiatief gestart door Albert
Heijn-medewerkers

In 2016 geopend in Den Haag en
binnenkort ook in Utrecht

In 2015 in Finland opgericht

www.resq-club.com
www.ediblenow.nl

Sinds: 2014

www.surplusproject.nl

Instock

ResQ app

www.getchefs.nl

Amsterdam
Andere voorbeelden
www.instock.nl

www.facebook.com/humbleharvestNL

www.nfdwstd.com

Non-profit verkoop van
afgekeurde groenten

App die vanwege beperkte houdbaarheid
afgeprijsde supermarktenartikelen laat zien

vorige pagina

HOME

Werkwijze

Samenvatting

Voedselinnovators

Over ons

