


Startactiviteiten

• Bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen (2005/2006)

• Activiteiten baseren op behoeften

• Voedsellogo, publieksevenementen

• Aandacht burgers trekken (voor nauwelijks verkrijgbaar product…)



Doelen

Verbeteren regionale markt
• Minder voedselkilometers

• Behoud van de landbouw in de regio

• Stimuleren duurzamer produceren

• Meer betrokkenheid bij burger / consument

• Regiogevoel activeren

Voor iedereen bereikbaar
• Geen nichemarkt, maar brede doelgroep



Criteria Lekker Utregs producten

•  de grondstoffen en het zaad ‘zoveel mogelijk’ en liefst voor

meer dan 50% van het gewicht uit de regio Utrecht 

komen; water wordt niet als grondstof meegerekend

•  de productie en verwerking plaatsvinden in de regio Utrecht

•  de producten/de receptuur een binding hebben met Utrecht

(traditie vs. ‘Made in Utrecht’)

In principe geldt dat aan minimaal twee van deze 

criteria moet worden voldaan.









Lekker Utregs campagne-activiteiten
Start zomer 2006

• Promotie en handelsbevordering

  (geen commercieel belang)

• Regio aan tafel (bedrijven, overheden en organisaties bij

elkaar brengen)

• Boer zoekt Burger-dagen

• Zaai- en Oogstfeesten (met Regiomarkten)



















































Ontwikkeling en trend

• Regionalisering naast globalisering als nieuwe trend

• Robuuste regio’s noodzaak in globaliserende samenleving

• Verschuiving handel van globaal naar regionaal

• Regionale handel mag niet in de marge blijven



Activiteiten 2008

• Opbouwen Groene Participatiemaatschappij Lekker Utregs

• Regiodiner in toprestaurant

(op weg naar de Intentieverklaring Lekker Utregs)

• Proef Lekker Utregs (5-10.000 bezoekers)

• Boer zoekt Burger-dagen (100 deelnemers)

• Tekenen Intentieverklaring door de overheid

• Oprichting Groene Participatiemaatschappij Lekker Utregs



Lekker Utregs Intentieverklaring

overheden stimuleren regionale voedselproductie

en consumptie

Intentieverklaring jaarlijks uitwerken in een

Actieprogramma

(samenwerking en ondersteuning)





Doelen Intentieverklaring

• Behoud landbouw en landschap in de regio

• Dichtbij – minder voedselkilometers

• Stimuleren duurzame productie: verantwoord gebruik

van onze omgeving; vers en gezond voedsel

• Herkenbaarheid Utrechts product

• Versterken sociale verbinding van stad en platteland

  - het regiogevoel activeren





Nu - wat is LU nu aan het doen ?

• Leader aanvraag in afronding (twee Leader gebieden)

• Samenwerkingsovereenkomsten in de maak

• Stichting LU wordt opgericht

• Regio BV voor LU wordt opgericht

• GPM Lekker Utregs werkt activiteiten 2009 uit

• Intentieverklaring onderzoekt uitwerking en samenwerking

• Verbreding naar buurtmoestuinen in Vogelaarwijken

• Eetbare Stad en stadslandbouw

• Landelijke uitwisseling in CoP; presentaties

• Amersfoort: mogelijke samenwerking



Rol Stichting Lekker Utregs
• Aanjager en belangenbehartiger idealen

• Lekker Utregs als keurmerk neerzetten

• Onafhankelijk rechtspersoon (subsidie ontvanger)

• Raad van Commissarissen voor Regio BV

• Verbreding en vernieuwing campagne

• Meer dan handel: beleving

Rol Lekker Utregs BV
• Regionale handel in regionaal voedsel organiseren

• Merk voor Utrechtse producten neerzetten

• Productvernieuwing en productomvang stimuleren

• Logistiek organiseren - Markt verkennen

• Product campagne organiseren



Projectpartners en sponsors

Een initiatief van





Lekker eten en drinken uit de regio Dordrecht

• Vandaag voorproeven ‘Dordtse catering’

• Dordrecht start na de zomer met een campagne en

handelsinitiatief!


