
   
 

LTO Multifunctionele Landbouw                    volg ons ook via: Facebook/LTOmultifunctionelelandbouw 

2020-18 Nieuwsbrief LTO Multifunctionele Landbouw 

 

Nationale Handelsmissie Korte Keten 
 

In het teken van de ‘Nationale Handelsmissie Korte Keten’ vindt op maandag 5 oktober van 

16.00 uur tot 17.30 uur de landelijke webcast ‘Nationale Handelsmissie Korte Keten’ plaats. 

De toekomst van de korte keten staat hierbij centraal. Tijdens de webcast wordt kansen voor 

nieuwe samenwerkingen verkend en besproken welke nieuwe initiatieven mogelijk zijn, zodat 

de korte keten en kringlooplandbouw een goed alternatief kunnen bieden voor producent, 

afnemer en consument. Geïnteresseerden kunnen de webcast volgens via een livestream. 

Daarvoor kunt u zich aanmelden via deze link. 

 

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) bezocht deze zomer als 

onderdeel van haar ‘Nationale Handelsmissie Korte 

Ketens’ verschillende inspirerende voorbeelden van 

initiatieven in de korte keten. Deze bezoeken zijn 

vastgelegd in de videoserie ‘Dichtbij boert beter’. In vier 

afleveringen wordt een kijkje achter de schermen van 

lucratieve deals en interessante samenwerkingen 

geboden. De video’s zijn binnenkort te bekijken op 

de website van Taskforce Korte Keten. 

 

Minister Schouten kondigde in de zomer van vorig jaar in een brief aan de kamer de 

handelsmissie aan. Ze wil de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten 

vergroten en de afzet ervan bevorderen. Het plan was om – in samenwerking met de 

provincies – een speciale handelsmissie in eigen land te organiseren om streekproducten 

bekender te maken en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Vanwege de coronamaatregelen 

is er voor gekozen om een digitaal evenement te organiseren. 

 

Multifunctionele landbouw benoemd LNV begroting 
 

In de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aandacht 

voor de multifunctionele landbouw gevraagd. Op twee plekken komen directe 

aanknopingspunten voor deze sector aan bod. De eerste middels een benoeming van de 

Taskforce Korte Ketens en het Platform Multifunctionele Landbouw. De tweede via het 

benoemen van boerderijeducatie in de tweede ronde van het programma Jong Leren Eten. 

 

“Door middel van ondersteuning van de Taskforce Korte Ketens en het Platform 

Multifunctionele Landbouw wil LNV de kansen voor agrarisch ondernemers vergroten om 

hun verdienvermogen te verbreden door nevenactiviteiten of het creëren van nieuwe 

afzetmogelijkheden”, aldus de begroting van LNV. LTO MFL is nieuwsgierig naar de 

ondersteuning die beide zullen gaan krijgen. 

 

Jong Leren Eten 

In de afgelopen vier jaar heeft het programma Jong Leren Eten gedraaid. In de begroting 

wordt een nieuwe ronde aangekondigd met accentverschuivingen. Het programma is gericht 

op het bevorderen van een gezonde leefstijl en voeding van jongeren. Waar afgelopen jaren 

het accent lag op het opbouwen van een portfolio van pilots en projecten, zal in 2021 en 

verder meer verbinding worden gelegd met meerjarige missiegedreven 

https://live.dutchwebinar.com/handelsmissie
https://taskforcekorteketen.nl/
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innovatieprogramma’s (MMIP’s) en de implementatie van de LNV-visie. Ook zal er meer 

aandacht zijn voor borging van voedseleducatie en duurzaamheidseducatie door deze in te 

passen in reguliere beleidskaders. Voor de meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s 

DuurzaamDoor en Jong Leren Eten is in 2021 een budget van € 4,9 mln. beschikbaar 

 

In uitvoeringsmogelijkheden wordt specifieker ingegaan op hoe de middelen besteed kunnen 

gaan worden: “Bij voedseleducatie kan dat bijvoorbeeld gaan om het opnemen van 

educatieparagrafen in lokale en regionale voedselstrategieën, intensivering van boerderij-

educatie bij land- en tuinbouworganisaties en moes- en schooltuinen als reguliere activiteit 

bij scholen.” 

 

Positief is dat ook in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

aandacht is voor de programma’s die nauw gelieerd zijn met het Jong Leren Eten 

programma. Het gaat daarbij om de brede programma’s Gezonde School en Gezonde 

Kinderopvang. “Hierin worden in nauwe samenwerking met de ministeries van OCW, LNV en 

SZW de kinderen in voorschoolse voorzieningen, het basis- en voortgezet onderwijs en mbo 

gestimuleerd tot een gezonde leefstijl.” 

 

Veertien regio’s met aangescherpte corona-maatregelen 
 

Sinds zondagavond 27 september 18.00 uur zijn in 

veertien veiligheidsregio’s in Nederland extra 

maatregelen van kracht. Locaties met een 

horecavergunning dienen zich daarbij te houden aan 

de maatregelen voor de horeca. En voor 

samenkomsten (niet horeca) met meer dan 50 

personen geldt een meldplicht. 

 

De meldplicht voor samenkomsten geldt voor elke 

afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buiten de 

accommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk 

zijn. Melden dient uiterlijk 48 uur voor die samenkomst 

te gebeuren. Het melden kan in één keer voor een 

langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 

hebben we elke dinsdag en woensdag meer dan 50 

personen op de accommodatie van eenzelfde 

samenstelling”. Het melden kan bij de voorzitter van de 

veiligheidsregio.  

 

Klik hier voor de aangescherpte maatregelen. Let op: de 14 regio’s kunnen specifieke 

maatregelen per regio nemen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/18/nieuwe-regionale-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/09/25/poster-regionale-maatregelen-tegen-het-coronavirus

