Het Praktijknetwerk ‘Landschap van Smaken’ is een samenwerkingsverband van boeren,
producenten, agro-MKB ondernemers, horeca en verwerkers, aangevuld met deskundigen
in product- en marktontwikkeling, consumentenvoorkeuren, natuur- en landschapsbeheer,
communicatie en projectmanagement. Zie ook www.landschapvansmaken.nl.
Doel
Het samenwerkingsverband heeft tot doel om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen over
productie en verwerking van oude en bijzondere rassen en gewassen, maar vooral om bestaande
marktkansen te benutten en nieuwe te verkennen. Een succesvolle afzet en vermarkting draagt immers bij aan de instandhouding ervan, en daarmee aan de versterking van de biodiversiteit.

Waarom meedoen?
Het Praktijknetwerk bestaat uit regionale clusters van ondernemers die voor langere tijd met elkaar
samenwerken, en bereid zijn kennis te delen en elkaar verder te helpen en te adviseren. Het praktijknetwerk levert de deelnemers nieuwe kennis over de teelt, verwerking en vermarkting van oude
rassen en gewassen, nieuwe contacten in de keten: met telers, producenten, bakkers, slagers, restaurants, winkels, nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van producten, gerechten, menu’s en wellicht
ook nieuwe afzetmarkten. Laat u inspireren en doe mee met ons uitgebreide activiteitenprogramma.

Activiteiten
Gedurende de projectperiode voorjaar 2012 - voorjaar 2015 organiseren we:










Inventarisaties van ’best practices’ en inspirerende voorbeelden
Culinaire jamsessies met producenten, koks en verwerkers
Proeverijen met consumenten en consumentenpanels
Marktverkenningen en studentenonderzoek
Proefproducties en receptuurontwikkeling
Testmarkten
Diverse regionale en landelijke netwerkbijeenkomsten
Excursies naar goede en inspirerende voorbeelden elders
Communicatie via website en nieuwsbrieven

Hoewel het projectteam deze activiteiten organiseert, hangt het succes van het Praktijknetwerk
vooral af van de inzet en het enthousiasme van de deelnemers. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de productie, verwerking en afzet van hun producten.

Kosten en verwachtingen
Deelname aan het Praktijknetwerk Een Landschap van Smaken is kosteloos maar niet vrijblijvend. Wij
verwachten van de deelnemers:




dat ze zich voor langere tijd actief aan het samenwerkingsverband verbinden
dat ze bereid zijn om kennis te delen en collega’s te helpen en van advies te voorzien
dat zij producten en ingrediënten beschikbaar stellen voor proeverijen en proefproducties,
dit uiteraard binnen de grenzen van redelijkheid.

Voor deelnemers die werkzaamheden voor het netwerk verrichten die het eigen bedrijfsbelang overstijgen, of extra kosten maken die het samenwerkingsverband ten goede komen, is een vergoeding
beschikbaar. Voor een aantal activiteiten, zoals dagexcursies, kan een eigen bijdrage van deelnemers
worden gevraagd.

Meer info?
Neem contact op met de leden van het projectteam, kijk op www.landschapvansmaken.nl, of meld u via deze
site aan voor de nieuwsbrief.
procesbegeleider Noord:
procesbegeleider Oost:
procesbegeleider Zuid:
projectcoördinator:
communicatie-ondersteuning:

Jan de Boer en Henk Pilat
Bouwe Ruiter
Iris van de Graaf
René de Bruin
Marjel Neefjes

0511 54 24 76
06 3036 5365
06 5378 8098
06 51286088
06 4034 9079

info@dewouden.com
info@landbouwe.nl
iris@kivaproducts.nl
rdbruin@streekwijzer.nl
m.neefjes@delynx.nl

Dit Praktijknetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door:
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