
 

 

 

 

Samenvatting uit de online chat van de Food-Print Utrecht Region online bijeenkomst  

‘Erfgoed Voedt – Forten en Landschap’ 

 

Tijdens de online bijeenkomst zijn er in de chat diverse tips en aanvullingen gegeven. FPUR heeft een 

samenvatting hiervan gemaakt. Mocht je naar aanleiding van een van de tips een vraag hebben of wil je 

met iemand in contact komen stuur dan een email naar h.pruiksma@uu.nl 

 

[3/25 4:28 PM] guest 

Karen Hitters: wat is de taskforce korte ketens? Doel/SvZ? 

 

[3/25 4:29 PM] guest 

 https://taskforcekorteketen.nl/ 

 

[3/25 4:31 PM] guest 

 Wordt dit duurzame programma ook toegepast in de andere provincies waar de NHW doorheen gaat? 

(Gelderland, Noord-Brabant) 

 

[3/25 4:31 PM] guest 

erfgoed wordt ook gekoppeld aan voedseltransitie in net verschenen EU Green Paper over Heritage 

en EU Green Deal; groot hoofdstuk over voedseltransitie 

 

[3/25 4:34 PM] guest 

Het manifest: https://www.utrechtfoodfreedom.nl/manifest/ 

 

[3/25 4:53 PM] guest 

Fort en Bierbrouwer is een mooie match. In Fort Everdingen zit ook een geweldige bierbrouwer! 

 

[3/25 5:03 PM] guest 

In relatie tot dit verhaal nu (Participatie en Belevingsaspecten van het landschap), over ringparken: 

verbinding leggen met stedebouwkundige ontwikkeling wijk Overvecht. Groene Lint in Overvecht, de 4 

forten rond Overvecht, "grasfalt"aan de Gageldijk inzetten: voeding in korte keten, dichtbij huis. 

 

[3/25 5:11 PM] guest 

Met VR kun je de geschiedenis ter plaatse zichtbaar maken ! 

 

[3/25 5:17 PM] guest 

Gagel verbouwen aan de Gageldijk, Kan de Leckere mooi verwerken 

[3/25 5:18 PM] guest 

Duits & Lauret op Fort Everdingen bekend? Als voorbeeld... Zij brouwen bier van fort water.  
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[3/25 5:19 PM] guest 

Brouwerij De Vecht verwerkt gagel in hun bieren.  

 

[3/25 5:21 PM] guest 

Minder mais Meer tarwe. Vind ik een mooie uitkomst van deze bijeenkomst. Brabant zou er heel 

anders uitzien op termijn. 

 

[3/25 5:21 PM] guest 

inderdaad relatie met Noorderpark versterken voor bewoners Overvecht, dat is essentieel, kan in 

Omgevingsprogramma, Groene Lint enz. 

 

[3/25 5:22 PM] guest 

Zie hier de korte keten samenwerking op fort aan de klop https://youtu.be/lpilND6vWBM  

 

[3/25 5:23 PM] guest  

Desembakker De Bakkert uit De Bilt bakt brood van het graan van boerderij Eyckenstein uit 

Maartensdijk. 

 

[3/25 5:25 PM] guest 

Jullie zouden met QR codes kunnen werken op de verschillende plekken rondom de forten en op die 

manier verhalen vertellen over het verleden en het heden.... (beetje de voorloper van VR brillen) 

 

[3/25 5:26 PM] guest 

Er is een fort speciaal gerund door studenten https://www.grounded-festival.com/  

 

[3/25 5:26 PM] guest 

Meer over Utrechste streekproducten vind je op https://keukenvan.nl/. 

 

[3/25 5:28 PM] guest 

Zie hier de film van de oprichting van utrecht food freedom https://youtu.be/w7q4sG1naKU mooi dat er 

een vervolg stap komt! 

 

[3/25 5:30 PM] guest 

 van schimmels en paddenstoelen kun je mooie natuurlijke bouwmaterialen van maken (mycelium) 
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