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Persbericht – 22 juni 2012  
 
Inspirerende middag op het Centrum Biologische Landbouw  
 
Flevolandse zorginstellingen starten met Mooie Maaltijd 
 
Op 21 juni jl. hebben tientallen vertegenwoordigers van Flevolandse 
zorginstellingen, producenten, verwerkers, maaltijdbereiders en leveranciers een 
middag lang inspiratie opgedaan in het Centrum Biologische Landbouw. Centraal 
stond de uitdaging om meer regionale en duurzame producten op het menu te 
krijgen van de Flevolandse zorginstellingen. In andere Nederlandse regio’s is 
hierin al ervaring opgedaan en het Centrum Biologische Landbouw gaat de 
Flevolandse zorginstellingen en ziekenhuizen ondersteunen om dit in Flevoland te 
realiseren. Het initiatief is onderdeel van het LEADER project Proef de Smaak van 
Flevoland.   
 
Inspirerende ervaringen delen 
Ervaringsdeskundigen uit verschillende regio’s waren in het Centrum Biologische 
Landbouw present om hun praktijkervaringen met de bezoekers te delen. Zij 
lieten zien én proeven hoe het kiezen voor regionale en waar mogelijk 
biologische seizoensproducten een essentiële bijdrage kan leveren aan het 
welbevinden van de bewoners van de zorginstelling. Het met elkaar genieten van 
een vers bereide maaltijd met ingrediënten van hoge kwaliteit levert gezondere 
bewoners op, minder medicijngebruik, een afname van andere zorgkosten en 
niet te vergeten meer plezier van de koks in de keuken die weer een binding 
hebben met de gasten waar ze voor koken.   
 
Flevolandse gemeenten steunen De Mooie Maaltijd 
De middag startte met een bezoek aan het biologische vleeskippenbedrijf De 
Polderhoenderhof, waar de boer, Bart Kok, vertelde over het enthousiasme van 
een groot aantal Flevolandse horecaondernemers voor zijn smaakvolle 
kippenvlees.  
 
Vervolgens vond in het Centrum Biologische Landbouw een inleiding plaats van 
de drie gemeenten die, samen met provincie Flevoland, het LEADER project 
specifiek ondersteunen: Lelystad, Noordoostpolder en Urk.   
 
Wethouder Ruifrok van de gemeente Noordoostpolder onderstreepte het belang 
dat je in de Noordoostpolder, een agrarisch gebied bij uitstek, zeker óók van 
deze producten moet blijven kunnen genieten als je in een zorginstelling gaat 
wonen. Wethouder De Jager van de gemeente Lelystad vindt het belangrijk dat  
stadsbewoners meer producten in hun eigen omgeving moeten ontdekken, 
bijvoorbeeld in de Tuin van Lelystad, het unieke biologische landbouwgebied 
waar de inspiratiedag plaatsvond. Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld 
door ‘Milieuwinst op het Menu’  te boeken in de kantine van het gemeentehuis. 
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Hier worden nu meer regionale producten gebruikt, waarmee de 
voedselkilometers worden verkleind. Ook steunt de gemeente het project ‘Op 
Smaaktocht in Lelystad,’ wat stadsinwoners in beweging brengt en laat 
kennismaken met regionaal, gezond en biologisch voedsel. Wethouder Post van 
Urk kon op het laatste moment niet aanwezig zijn, maar wilde graag met de 
bezoekers van de dag delen dat de Urker vis een belangrijke bijdrage levert aan 
een gezonde maaltijd en het eten van vis een zeer positieve invloed heeft op de 
gezondheid van bewoners van zorginstellingen.  
 
Mooie Maaltijd in Flevoland  
Het tweede deel van de middag stond centraal wat er allemaal bij komt kijken en 
natuurlijk wat het gaat opleveren om het   
 
Projectonderdeel Proef de Smaak van Flevoland 
De Mooie Maaltijd in Flevoland is onderdeel van het LEADER project Proef de 
Smaak van Flevoland.   
   
 
Vervolgactiviteiten   
In de komende periode gaat het Centrum Biologische Landbouw de Flevolandse 
zorginstellingen individueel verder begeleiden om aan de slag te gaan met Mooie 
Maaltijden. Voor het aan elkaar koppelen van de Flevolandse vraag en het 
Flevolandse aanbod, werkt het Centrum Biologische Landbouw samen met 
Syntens. Syntens organiseert een vervolgbijeenkomst speciaal voor 
geïnteresseerde producenten, verwerkers, maaltijdbereiders en leveranciers. 
Deze bijeenkomst vindt op 18 juli a.s. plaats bij één van de Flevolandse 
zorginstellingen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Diane Stap van 
Syntens: diane.stap@syntens.nl   
 


