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Inleiding 
Voedsel is zo vanzelfsprekend voor ons allemaal dat (bijna) geen bestuurder in de gemeente of provincie het 
expliciet in zijn portefeuille heeft. De impact van voedsel is echter groot en duidelijk op: gezondheid, veiligheid, 
milieu, energie en arbeid. En op onze economie! 
Daarom moeten er plaatsen komen voor bewustwording van die belangrijke relaties. Niet alleen voor 

bestuurders en beleidsmakers, maar voor iedereen. 

Stichting de Nieuwe Leefstijl werkt naast de uitvoering van een groot aantal projecten hieraan door middel van  

het opzetten van een leer- en ervaarcentrum voeding in een duurzame voedselketen. 

Centraal thema bij het leer- en ervaarcentrum zal ons voedsel zijn, de noodzakelijke rol van de bodem (land- en 

tuinbouw), veeteelt, vissen, het water (niet alleen voor de vissen, maar ook het benodigde water voor de 

productie van voedsel). De ervaringen ermee leveren meer inzicht in wat er nodig is om het voedsel op onze 

borden te krijgen: van de grond tot de mond, of van de boer (en de boot) tot je bord. 

De laatste tien jaar is duidelijk geworden, en wordt steeds meer onderzoek ernaar gedaan, dat er een 

belangrijke relatie is tussen ons voedsel en onze gezondheid. Zelfs bij auto-immuunziekten als reuma, maar ook 

Parkinson, dementie, ADHD en andere problemen in het autismespectrum, is de relatie met ons voedsel recent 

aangetoond. Daarbij geldt dat onze darmflora, de anderhalve tot twee kilogram bacteriën in ons darmstelsel, 

een erg belangrijke rol blijkt te spelen. Dat betekent dat ook aandacht gegeven moet worden aan het deel van 

de mond tot de kont – zoals Louise Fresco bij een bijeenkomst met onze zusterorganisatie Kind en Voeding 

afgelopen jaar zei. Dit past ook goed bij de ervaring die de initiatiefnemers hebben opgedaan o.m. bij het 

opzetten van het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), een netwerk dat Noord-Nederland tot 

voorbeeldregio maakte in Europa op het terrein van ‘active and healthy ageing’. Uit dit netwerk is o.a. de 

Health Hub Roden ontstaan en is geholpen het Center of Expertise Healthy Ageing op te zetten met de 

Hanzehogeschool Groningen. De Health Hub Roden heeft de focus op de ontwikkeling van de medische 

technologie, één van de basisonderwerpen van het HANNN. Een van de andere onderwerpen was gezonde 

voeding. Het beoogde leer- en ervaarcentrum zou dus als de Health Hub voor voeding kunnen worden gezien. 

 

Om een bredere basis te krijgen voor zo’n leer- en ervaarcentrum zijn naast vele gesprekken met betrokken 

personen, ondernemers in de productie en voedselindustrie, maar ook consumenten, wetenschappers, 

opleidingen en betrokken banken, een aantal onderzoeken gedaan. Deze waren gekoppeld aan studies bij NHL 

Stenden. Het eerste onderzoek was met 35 studenten van de minor Innovative Business Models, waarvan de 

helft uit het buitenland (van Qatar tot Bali en Japan). Het leidde er sowieso toe dat vanaf dat moment er werd 

gesproken over Food Experience Center voor Noord-Nederland, afgekort FoodXNoord. 

 

Scope 
Bewust kunnen kiezen voor gevarieerde, gezonde voeding is essentieel en liefst op zo jong mogelijke leeftijd. 

Heeft een kind op jonge leeftijd al obesitas of diabetes, kan dat een probleem blijven tijdens het hele verdere 

leven. Daarom is het goed om op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en scholen voorlichting te geven 

over gezonde, natuurlijke voeding. De Nieuwe Leefstijl doet dit al via haar landelijke zusterorganisatie Kind en 

Voeding (www.kind-en-voeding.nl).  

Aangeraden wordt bij die activiteiten om zo veel mogelijk ook (groot)ouders en/of verzorgers erbij te 

betrekken. Het zou mooi zijn als er een plek is waar deze beleving met betrekking tot de totale keten kan 

plaatsvinden. Dat betekent een ervaringsplek (ruiken, voelen, proeven, etc.) met aspecten van de totale keten, 

dus zowel van grond tot mond als van mond tot kont. De relatie tussen voedsel, darmflora, hersenen en 

(welvaarts- en auto-immuun)ziekten zal in FoodXNoord eveneens aan de orde moeten komen, maar zal 

wellicht op een andere doelgroep gericht zijn dan kinderen. 

 

http://www.kind-en-voeding.nl/
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Sociaal economische verschillen in Noord-Nederland 
Chronische aandoeningen en vroegtijdig overlijden komen vaker voor bij mensen met een laag inkomen, een 

lage beroepsstatus of een laag opleidingsniveau dan bij mensen met een zogenaamde hoge sociaal 

economische status. De verschillen zijn fors, hardnekkig over de tijd en nemen naar verwachting verder toe de 

komende jaren. Ze bedreigen niet alleen de gezondheid en kwaliteit van leven van individuen, maar ook de 

vitaliteit van onze samenleving en daarmee dus ook onze productiviteit en economische concurrentiekracht. 

Laag opgeleide mannen en vrouwen leven gemiddeld 6,5 en 5,4 jaar korter dan hoog opgeleiden. Het verschil 

in het aantal jaren dat ze langer leven in goede gezondheid is zelfs 15,4 en 14,2 jaar. Voor deze verschillen zijn 

veel verklaringen, waaronder rook- en eetgedrag. Mensen met een lage sociaal economische status roken 

vaker en hebben een ander consumptiepatroon. Ze eten minder groente en fruit dan mensen met een hoge 

sociaal economische status.
i
 

In Noord-Nederland zijn de verschillen aanzienlijk mede vanwege het feit dat er relatief gezien meer armoede 

is. Groeit in Nederland een op de negen kinderen op in armoede, in Noord-Nederland is dat een op zes en in 

sommige gebieden en wijken in de stad Groningen is het zelfs een op vijf. 

Het is daarom noodzakelijk om met name in Noord-Nederland te zorgen dat er meer aandacht voor gezonde 

voeding komt. Via (activiteiten voor) de kinderen waar (groot)ouders en verzorgers bij betrokken zijn, wil de 

Nieuwe Leefstijl met FoodXNoord een plek creëren waar ook mensen met een lagere sociaaleconomische 

status naar binnen wordt gehaald en meegenomen in een transitietraject naar gezondere voeding. 

 

Een leer- en ervaarcentrum of experience center past ook naadloos in de huidige ontwikkelingen naar 

openbare ruimten die mensen bijeenbrengen en de creativiteit stimuleren, de z.g. ‘derde plek’. Mensen zijn nu 

veel virtueel bezig, maar niets verslaat de echte wereld. Meer informele ontmoetingsruimten eventueel 

gelieerd aan bibliotheken en musea. Een podium voor lezingen, debatten, dans, gamers. Plekken waar mensen 

elkaar ontmoeten en ruimte ontstaat voor innovatie en actie. 

 

Steeds meer bedrijfstakken bouwen aan attracties en themaparken. Beleving is de marketingtrend en bedrijven 

hopen zo nieuwe klanten te vinden en binden. 

‘Het principe achter deze plekken is dat je toekomstige klanten binnenkrijgt om jouw aanbod te ervaren 

voordat ze tot aankoop overgaan. De belevenis ìs de marketing. Vraag aanwakkeren doe je niet meer met 

reclame, maar met een belevenis waarbij klanten al hun aandacht aan jouw bedrijf geven.’ De trend heeft 

volgens hem nog genoeg ruimte om te groeien. ‘De enige limiterende factor is tijd – heeft die klant de tijd om 

het allemaal te beleven?’ 

 

Bestuurlijk Gelderland droomt al van drommen bezoekers die op het World Food Center Ede afkomen. Dat is 

een soort voedselpretpark, waar kinderen weer leren waar het eten op hun bord vandaan komt. Vooral de 

overheid, maar ook bedrijven hebben €60 mln over voor een voedselkathedraal die liefst 330.000 bezoekers op 

jaarbasis moet trekken. 

 ‘Het is een nieuwe vorm van maatschappelijk verantwoord bezig zijn’, meent Hans van Leeuwen, kenner van 

de recreatiemarkt en conceptontwikkelaar recreatie & toerisme
1
. ‘In de commerciële wereld is dit ideële 

marketing om daarmee een nieuwe groep kopers aan zich te binden.' Hij ziet dat bijvoorbeeld bij Tony 

Chocolonely, het chocolademerk dat nabij Amsterdam plannen heeft voor een eigen chocoladepretpark met 

achtbaan dat jaarlijks 500.000 mensen moet trekken. 

Het World Food Center in Ede is in zijn ogen een subsidievehikel. Hij heeft er niet zo veel vertrouwen in dat dit 

een publiekstrekker gaat worden. ‘Dat gaat niet lukken, omdat er van bovenaf met publiek geld een educatief 

voedselpretpark uit de grond gestampt wordt.‘  

                                                           
1 In het FD van 16 juli 2019 
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Ook in Ede groeit de twijfel over het prestigieuze plan voor het attractiepark 'voor voedsel en beleving'. Nu de 

kosten voor de gemeente blijven oplopen wordt in de gemeenteraad gezocht naar een manier om van het park 

af te komen. Raadsleden wijzen erop dat alleen de gemeente en provincie Gelderland het risico lopen 

miljoenen te verspelen. Bedrijven als Friesland Campina en Albert Heijn blijven aan de zijlijn actief. 

 

Reden te meer om nadrukkelijk te onderzoeken hoe een dergelijk initiatief op Noord-Nederlandse schaal eruit 

zou moeten zien en wie daarbij betrokken zouden moeten zijn. 

 

Voedselverspilling 
Niet alleen voor kinderen, maar zelfs voor koks blijkt het nodig om erop gewezen te worden hoe ingesleten 

gewoontes kunnen leiden tot bijvoorbeeld veel voedselverspilling. Het lijkt er dan op dat het belangrijk is hoe 

het op het bord wordt opgediend en alles verder daaraan ondergeschikt is. Met diverse organisaties als de 

Natuur en Milieufederaties van de verschillende provincies en IVN  zullen dit soort onderwerpen een plek 

krijgen. Inmiddels wordt al met koks van ‘Dutch Cuisine’ samengewerkt. De Initiatiefnemers van ‘Dutch Cuisine’ 

zijn met name gericht op het gebruiken van het totale product, dus van kop tot staart, en met name ook de 

groentes: het deel dat je ervan afsnijdt is een erg goede basis voor een soep of saus. Je hebt geen pakjes en 

zakjes meer hiervoor nodig. 

 

Resultaten onderzoeken 
Bij het eerste onderzoek is met name gekeken naar het beginidee en de brugfunctie tussen producent en 

consument.  De onderzoekers zijn zich ook terdege bewust geworden van de invloed van voedsel op onze 

gezondheid, veiligheid, milieu, energie en economie. Omdat voedsel in onze maatschappij zo vanzelfsprekend 

is geworden, wordt er weinig aandacht besteed aan de achtergrond en is de afstand tussen consument en 

producent erg groot geworden, is ook hun conclusie. Een initiatief als FoodXNoord is een duidelijke stap om dit 

onder de aandacht te brengen en te overbruggen. 

In het rapport wordt aangeduid dat FoodXNoord de activiteiten van stichting de Nieuwe Leefstijl (in nauwe 

samenwerking met de stichting Kind en Voeding) die zich richten op kinderen via voornoemde organisaties 

maar ook winkels (Superspeurneuzen Supermarkt Safari’s) en restaurants (Kidsmenu), ook in het Experience 

Center zou kunnen uitvoeren. Het rapport focust daarna op de rol als innovatie¬¬platform (van informatie-

uitwisseling tussen producenten onderling tot food design, het voedsel van de toekomst) en werkt dat verder 

uit. Daarom levert dit een breed scala aan doel¬groepen: bedrijven, kennisinstellingen/onderzoekers, 

consumenten en overheden. 

Het rapport levert in dit kader het advies om zich in eerste instantie op een meer beperkte doelgroep te richten. 

Ondanks het feit dat kinderen/jongeren de primaire doelgroep zijn, luidt het advies dat het innovatieplatform 

zich zou moeten richten op de doelgroep bedrijven, omdat dit als krachtige doelgroep wordt gezien.  

Het is daarom niet verwonderlijk dat gedacht wordt aan een food court, een verzamelplaats van restaurants 

met een gedeelde zitruimte. Het doel ervan is te voorzien in verschillende eetbehoeften van mensen, terwijl de 

restauranthouders een gezamenlijke zitruimte delen, wat de kosten kan drukken. Dat kan ook weer leiden tot 

goedkopere prijzen. Inmiddels is op de campus van Groningen (Zernike) een dergelijk concept, net als in diverse 

studentensteden, gerealiseerd. Er nemen daar zeven bedrijven aan deel. Het is de bedoeling dat iets dergelijks 

het komend jaar ook in het centrum van Groningen opgezet gaat worden. 

 

Een tweede advies was om te zoeken naar een plek waar (zoals een ondernemer dat noemde) veel ‘traffic’ is, 

dus waar veel bezoekers komen. Dat spoorde met ons besluit om het concept niet in Frederiksoord verder op 

te bouwen, omdat de ervaring was dat er te weinig aanloop zou zijn. Het advies van het eerste rapport was om 
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ook te kijken naar ‘Wildlands’, het ‘belevenspark’ van Emmen, dat als opvolger van de dierentuin in 2018 

857.000 mensen had getrokken. Ook ondernemers in de Foodsector hebben belangstelling om daar 

gezamenlijk met ons iets te ondernemen. Zij praten met name over een kenniscentrum, terwijl wij een 

experience center beogen en de Rabobank over een innovatiecentrum nadenkt. Het zou inderdaad een goede 

zaak zijn om dit bij elkaar onder te brengen. Dat was ook de reden dat enkele directievoorzitters van regionale 

Rabobanken ons vroegen samen op te trekken om te zien of dat idee van gezamenlijkheid ook gerealiseerd zou 

kunnen worden. 

 

Het vervolgonderzoek werd uitgevoerd door de masterstudenten van de nieuwe richting Design Driven 

Innovation van NHL Stenden, gericht op het via duurzame innovaties oplossen van complexe maatschappelijke 

vraagstukken in samenwerking met verschillende vakgebieden. Een focus op slimme, duurzame en inclusieve 

innovaties voor actuele vraagstukken voor een toekomstbestendige samenleving. Passend dus bij het 

onderhavige onderwerp. 

Een interdisciplinair team van 15 studenten en professionals werkten samen aan het onderzoek. Hoewel men 

zich opsplitste in drie teams, bleken de teams onderling weer samen te werken, wat een integrale oplossing 

opleverde. 

 

Het onderzoek werd gedaan op het moment dat we in gesprek waren met de Gebiedscoöperatie 

Westerkwartier (GCWK). GCWK is namelijk bezig een plan uit te werken om een ‘Food Factory’ te maken, een 

plak waar producten uit de omgeving worden verwerkt tot maaltijden voor de zorgsector. Bij een presentatie 

van het idee bleek dat er behoefte is om ook een stuk beleving eromheen te creëren. Op de schets van de 

‘Food Factory’, die ook in een filmpje van de gebiedscoöperatie wordt getoond (zie YouTube: 

https://youtu.be/pykYWmdQjYY) staat een dome-achtig gebouw. Omdat wij ooit hebben aangegeven dat ons 

gebouw opvallend zou moeten zijn, bijvoorbeeld als de mensfiguur op het gebouw van Corpus in Oegstgeest of  

de domes van het Eden-project in Bodelva in Engeland, werd dat al direct gezien als de potentiële plaats voor 

FoodXNoord. In de presentatie van het advies is zoals in de start van dit document te zien is, de dome als 

middelpunt neergezet. Ook de verdere indeling werd op basis van een dergelijk gebouw verder uitgewerkt.  

 

 

Voedselinnovatie- en belevingscentrum waar iedereen de

mogelijkheid krijgt om meer te leren over waar het voedsel

vandaan komt, ontwikkelingen binnen de voedselindustrie te

ontdekken en bovenal moet kunnen ervaren wat je allemaal met

(gezond) voedsel kan doen.

’’
04

’’

 

https://youtu.be/pykYWmdQjYY
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Figuur 1 

Proces 

doorlopen 

Indeling

 

Figuur 2 

Bij de indeling is te zien dat er sprake is van vijf thema’s: vis, vlees, groente, fruit en de toekomst van voedsel. 

Voor dat laatste hebben we al geruime tijd een aantal contacten met food designers, die al op ander plekken, 

zoals de Dutch Design Week in Eindhoven en NEMO Studio in Amsterdam exposities hebben gehouden 

hierover. Onder andere zijn bij NEMO een vijftal toekomstscenario’s uitgewerkt geweest. Een deel van de 

exposities zijn beschikbaar (“liggen op de plank”) en voor een deel hebben we contact met de ontwerpers en 

de betrokkenen bij de musea. 

Voor alle vijf thema’s zou een route gemaakt kunnen worden, met centraal ook de mogelijkheid om de 

(regionale) producten aan te schaffen. Daarvoor hoef je dan niet het belevingparcours te lopen, maar kan 

rechtstreeks. Zie figuur 3 rechts. De route buitenom is voor de beleving, in het middenstuk de verkoop. Omdat 

de middenstukken op elkaar aansluiten, kan eventueel in de middenruimte een food court worden gecreëerd. 
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Proces 

doorlopen 

van 

grondstof tot 

maaltijd

Beleving & Educatie

Verkoop

 

Figuur 3 

 
Figuur 4 

De ruimte bovenin de koepel is onderverdeeld in ruimtes waar seminars gehouden kunnen worden en waar 

eventueel onderzoek kan plaatsvinden. In de tekeningen zijn er zalen van diverse groottes aangegeven. Ook 

daar zou in de middenruimte een café-achtige ruimte met informatie, schermen en boeken gecreëerd kunnen 

worden, wat we een ‘derde plek’ hebben genoemd. Dus zowel netwerkbijeenkomsten als lespakketten horen 

hier thuis. En dan gaat het dus niet meer om het beleven, maar om nader onderzoek en informatie- en 

kennisuitwisseling. In feite past hier ook het kenniscentrum wat door de ondernemers word beoogd. 

Qua onderzoek is het vergelijkbaar met de Health Hub Roden, die zich richt op de medische technologie rond 

gezondheid(zorg). FoodXNoord zal ook met de hogescholen van Noord-Nederland en de MBO-scholen samen 

dit verder inhoud kunnen geven. Waarbij overigens open wordt gestaan voor de kennis vanuit de universiteiten 

(is ook toegezegd), maar het vooral gaat om ‘wat doen we met die kennis’. 
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Future

 
Figuur 5 

Plattegrond en keuzes

 
Figuur 6 

 

Overigens zijn voor de belevingsroute ook ideeën voorgesteld die passen in een omgeving van serious gaming. 

In figuur 6 wordt voorgesteld me met eigen telefoon en met behulp van QR-codes een route te volgen, zodat je 

thuis nog eens een eventuele score kan nakijken. Omdat misschien niet alle doelgroepen een mobiele telefoon 

ter beschikking hebben, zijn er ook andere mogelijkheden bedacht. 

Uiteindelijk komt de score er wellicht als volgt uit te zien: 
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We gaan ervan uit dat de figuur voor zich spreekt. Belangrijk is wel om aan te geven dat het niet alleen om de 

lichamelijke gezondheidsaspecten nu en in de toekomst gaat, maar ook je ecologische voetafdruk op basis van 

je levensstijl, in zoverre we dat met een dergelijke game kunnen bepalen (we streven ernaar om dat zo goed 

mogelijk te kunnen doen). 

Bij de ontwikkeling van het plan is rekening gehouden met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van 

de Verenigde Naties (zie het symbool bovenin het plaatje). Het moet dus zo veel mogelijk rekening houden met 

alle doelstellingen en subdoelstellingen ervan. 

 

Van grond tot mond 
De totale keten ‘van de grond tot de mond’ of ‘van de boer tot het bord’, en van een visser geleerd: ook van de 

boot tot het bord, zal aandacht krijgen. Dat betekent dat ook de rol van de landbouwers, boeren, tuinders en 

vissers en de ontwikkelingen die er plaatsvinden rondom duurzaamheid (niet alleen verkorte voedselketen, 

maar ook nieuwe landbouwmethoden (vaak ook opnieuw ingevoerde oude…) en de wetenschap eromheen 

aandacht zullen krijgen, waarvoor de juiste expertise (geregeld) wordt ingeschakeld. 

Het centrum focust naast het ervaren en bewustzijn creëren ook op smaakontwikkeling, kennisontwikkeling en 

de rol van nieuwe inzichten. Daarbij worden naast producenten ook wetenschappers ingezet, maar met name 

ook studenten op HBO en MBO-niveau. 

Tussen voornoemde producenten zit in veel gevallen ook de voedselindustrie. 

Er zijn verschillende benaderingen van de voedselketen, vanuit de industrie, de wetenschap, de boeren of de 

consument. Deze benaderingen zijn vaak vanuit een eenzijdig perspectief. De Nieuwe Leefstijl staat een 

‘maatschappijbenadering’ voor, waarbij het perspectief veel breder is en aanvaarding van alle soorten 

landbouw, van regulier/intensief tot biologisch, zolang wordt voldaan aan ethische criteria m.b.t. het land, de 

mensen, dieren en de natuur (‘pragmatisch pluralisme’).  

Voedsel heeft behalve als brandstof ook een symbolische betekenis, is ook meer dan de gebruikelijke 

perspectieven van technici en marketeers. Voedsel is een belangrijke relatie tussen mens en natuur. 
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Arbeidsplaatsen 
De Nieuwe Leefstijl maakt al veel gebruik van studenten (hebben o.a. het businessplan geschreven) en zal dat 

doorzetten. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van vrijwilligers en locale of regionale ondernemers.  

Daarnaast worden voor diverse activiteiten ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ook 

statushouders, ingezet. Er is al veel expertise hiervoor in eigen huis. 

 

Wat nodig is 
Voor de brugvorming tussen consument en producent is dus noodzakelijk om de volgende elementen in het 

experience center te organiseren: 

• Geïnformeerde voedselkeuze 

• Aandacht voor consumentenzorgen als etikettering (betrouwbaarheid van de informatie), 

traceerbaarheid, veiligheid van de voedselketen, kwaliteit, gezondheid van het eten, milieueffecten, 

dierenwelzijn, eerlijke behandeling van de boeren (rechtvaardige prijs), etc. 

• Culinaire historie (“Het koken van voedsel maakte ons mens”) 

 

In de voedselketen wordt de consument nog te veel als ‘outsider’ gezien, zonder enige zeggenschap over wat 

er eerder in de keten gebeurt. Dit is aan het veranderen. Hierbij kan een brug tussen consument en producent 

een positieve bijdrage leveren om begrip voor elkaar te krijgen. 

Voeding/voedsel is behalve feitelijk ook een normatief issue. Normen, waarden en idealen spelen een sturende 

rol. De Nieuwe leefstijl brengt de verschillende benaderingen bij elkaar, niet alleen om begrip voor elkaar te 

krijgen, maar tevens om van elkaar te leren. Dit is mogelijk in de vorm van: 

• Gezamenlijke seminars, workshops, congressen 

• Terugkoppeling van suggesties van consumenten naar de (andere) spelers in de voedselketen 

• Het organiseren van betrokkenheid van consumenten in de voedselketen 

• Inzetten van studenten, vrijwilligers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. statushouders) om 

zaken te ontwikkelen als een geschikt informatie¬systeem 

• Ervaren (experience) als basis voor inspiratie 

• Gebruikersgerichte innovatie mogelijk maken door geschikte consumenten(vragen) te koppelen aan 

R&D-afdelingen van producenten (de kans op maatschappelijke afwijzing van innovatie wordt daarmee kleiner). 

 

Producent, overheid en consument hebben verschillende belangen (bijv. inzake het gebruik van 

traceerbaarheid), maar bedrijven kunnen laten zien welke ethische afwegingen te gemaakt hebben tijdens de 

productie. En kunnen laten zien welke manoeuvreerruimte ze zelf hebben en t.o.v. de totale productieketen. 

 

De 5 O’s 
•             Onderwijs 

Het centrum sluit aan op het onderwijs door de bewustwording en beleving van voeding door kinderen op 

school te combineren met de mogelijkheid om ouders er rechtstreeks bij te betrekken. Daarbij wordt o.m. 

samengewerkt met bekende Nederlanders als Pierre Wind (al sinds het Kindercongres in Martiniplaza 

Groningen in 2011), die hiermee erg veel ervaring heeft. 

In Groningen is ook SKSG een belangrijke en relevante partner. 

Overigens worden ook studenten van MBO, HBO en eventueel de Universiteit erbij betrokken (liefst ook in 

combinatie) om te begeleiden, onderzoek te verrichten en projecten uit te voeren. 
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Omdat o.m. in de medische wereld te weinig kennis is over de rol van voeding (‘van mond tot kont’), zullen 

seminars en bijscholing in weekenden (bijv. voor huisartsen) gegeven worden, waardoor ook locale 

hotelfaciliteiten gebruikt kunnen worden. 

 

•             Ondernemers 

De ondernemers kunnen vragen inleveren die kunnen worden uitgezet bij de onderwijsinstellingen. Zo is 

bijvoorbeeld het businessplan van de Nieuwe Leefstijl door een groep (internationale) studenten van Stenden 

NHL gemaakt onder supervisie van hun begeleiders. Daarnaast zijn er een aantal pilotprojecten op het gebied 

van duurzaamheid cq. het verkorten van de voedselketen, die nog geen aansluiting op de consument hebben. 

Daarvoor kan het experience center een cruciale rol spelen. 

De Nieuwe Leefstijl werkt inmiddels al samen met enkele ondernemers uit de omgeving, maar zal dit 

uitbreiden. Dit zijn ondernemers ‘van de grond tot de mond’, landbouw/veeteelt (zoals de Blakervelderhoeve) 

tot aan de retail (bijvoorbeeld de locale AH-vestigingen; in Groningen en Friesland vooral met de Jumbo-

vestigingen). Op de voorziene locatie zal met name ook worden samengewerkt met de horeca terplekke. 

Daarnaast is veel contact met chefs van Dutch Cuisine (w.o. Culivents, gerelateerd aan de Academie voor 

Culinaire Historie) en de initiatiefnemer hiervan Albert Kooy, verbonden aan Stenden NHL hotel. 

Als mede-maatschappelijk partner bij GCWK is ook de Culinaire Vakschool (verzorgt behalve onderwijs ook de 

contacten naar potentiële werkgevers). 

 

•             Onderzoek 

Hierboven is al aangegeven dat via het experience center de rol naar de consument voor diverse pilots in 

Noord-Nederland kan spelen. Daarover vindt al overleg plaats. Daarbij is gelegenheid om zaken te meten, dus 

behalve kwalitatieve tevens kwantitatieve gegevens te verzamelen. Het center kan tevens een rol vervullen als 

plaats buiten universiteit en hogeschool als een knooppunt voor het onderwerp voedsel in relatie tot 

gezondheid en duurzaamheid. Er is vanuit de Nieuwe Leefstijl contact met alle hogescholen en relevante 

MBO’s in Noord-Nederland. 

 

•             Overheid 

Voor de overheid zijn een aantal zaken relevant. Een belangrijke ervan is werkgelegenheid. Het center zorgt 

niet alleen voor werkgelegenheid op de locatie zelf, waarbij o.m. ook wordt gedacht aan de inschakeling van 

mensen met afstand tot de arbeidmarkt en statushouders (die culturele aspecten van eten tevens inhoud 

kunnen geven met producten uit de nabije omgeving). Door de activiteiten zullen meer mensen aangetrokken 

worden. Door deze toeloop en de onderlinge samenwerking tussen de organisaties die op toerisme (ook uit de 

omgeving regio Groningen-Assen zelf) gericht zijn, zal meer werkgelegenheid ontstaan. Het zal ook door de 

Nieuwe Leefstijl actief worden gepromoot. 

 

•             Omgeving/omwonenden 

Zoals hierboven reeds is aangegeven zal de vestiging van het Leer- en ervaarcentrum versterking opleveren 

voor het locale bedrijfsleven, energieke samenwerking tussen ondernemers en omwonenden. 
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Financiën 
Voor de gesprekken met potentiële financiers en bank is het noodzakelijk dat over een passende locatie 

gesproken kan worden, waarna overgegaan kan worden op de hierboven geschetste noodzakelijke inrichting 

en de eventuele aanpassing van het businessplan. 

Het museale deel van de inrichting, dat nu op ‘de plank’ ligt, vraag het museum ons €50.000 voor. Omdat het 

ooit ontwikkeld is met steun van Rabobank Nederland, verwachten wij dat we met bemiddeling van de bank dit 

voor minder kunnen verwerven cq. leasen. (Vergelijk overigens met de initiatieven die de WUR wil realiseren 

met o.a. Ahold en Unilever. Daarvoor is € 50 à 60 miljoen nodig.) 

Andere kosten zijn afhankelijk van de mogelijkheden om producten te verkopen en een horecamogelijkheid te 

realiseren. 

Aanvankelijk waren we geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond FICO Eataly in Bologna, waarvoor we 

uitgenodigd waren bij de opening. Zie introductie¬filmpje FICO : https://youtu.be/Qu4fBOFYa5Q.  

Volgens het businessmodel van FICO zijn de kosten eruit als per bezoeker €20 à €25 wordt besteed. 

Sowieso was dit veel te groot voor Noord-Nederland. Wij zoeken naar een bescheiden (passende) omvang, 

eventueel een groeimodel, waarin we wel enkele van de ideeën kunnen meenemen. We kunnen in ieder geval 

wel leren van FICO, zoals (nog) meer bereiden onder het oog van de consument en investeren in personeel dat 

de welwillende shopper kan onderwijzen over zijn eten. En dat begint al met je te laten inspireren en het zelf 

formuleren van kernwaarden. FICO heeft er 7 geformuleerd, waaronder ‘Earth first’, ‘We must explain’ en 

‘Learn having fun’. 

 

 

                                                           
 

 

https://youtu.be/Qu4fBOFYa5Q

