




Samenwerken aan vitale en circulaire ketenconcepten
met de boer als vertrekpunt en de consument

als richtpunt, waarbij elke schakel bijdraagt èn
profiteert op basis van fairshare



Maatschappelijk Waardevol Ondernemen



❖ SamenMerken met Oranjeteam van veehouders en partners om circulaire 
‘Boerenconcepten’ vanuit een gezamenlijk platform op de kaart te zetten

❖ Samen met VIV als strategische partner:
o Organisatie en invulling Oranje Inspiratieplein met Focusprojecten en 

keteninnovaties  
o Organisatie van Holland Inspiration Congres/seminar tijdens de beurs





❖ Organisatie van activiteiten op het raakvlak van Feed naar Food (regionale 
beurzen, 3D printen met ei) 

❖ Organiseren Toer de Boer i.s.m. community: elftal Boeren van Oranje

❖ Organisatie Focusprojecten: Floating Poultry Farm; korte keten, circulair, 
(economisch) duurzaam, educatief en schaalbaar







De doelen van Floating Farm zijn:

❖ Een duurzame en circulaire stad op het gebied van grondstoffen;
❖ De logistieke keten en het transport van (voedings)producten reduceren en 

daarmee klimaatbelasting verminderen;
❖ Het nastreven van een duurzame landbouwproductie door toepassing van 

hoogwaardige technologische innovaties;
❖ Gezonde, dagverse zuivelproducten toegankelijk maken voor de locale markt;



De doelen van Floating Farm zijn:

❖ Het onderzoeken van innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector 
door o.a. gebruik te maken van innovaties in en met combinaties in andere 
sectoren;

❖ Het op iconische wijze aandacht trekken van het publiek om hen te 
informeren over de agrarische sector en kennis te laten maken met de 
productie van dagvers voedsel

❖ Het verwezenlijken van een rendabele bedrijfsvoering met een prototype 
Floating Farm als voorbeeld en test-object 





Wat een jaar 2018

• 120 spreekbeurten
(NL en Internationaal)

• 270 internationale journalisten
• 400 artikelen en uitzendingen
• 7000 bezoekers op de 

Floating Farm
• 200 miljoen digitale pop-ups











Domeinpartners



FROM COW TO CITY TO 
COW

BEER BROTH

POTATO PEEL

BRAN

GRASS





In samenwerking met WUR, Aeres en overheid:

❖ Inventariseren en karakteriseren van reststromen vanuit de stad;

❖ Vaststellen van potentieel van deze reststromen;

❖ Verkennen van mogelijkheden om pluimveemest voor algen/insecten te 
gebruiken;



In samenwerking met WUR, Aeres en overheid:

❖ Uitvoeren van risico-inventarisatie van deze reststromen;

❖ Onderzoek knelpunten voor reststromen, landelijk en Europees;

❖ Delen van de uitkomsten via Floating Farm Community en platform KIP van 
Oranje i.s.m. mediapartners. 



Let’s KIP 
in Touch

MWO


