
Agrofood x Vrijetijd = de turbo op de Brabantse economische motor
Visie > Verlangen > Vermogen > Verenigen
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JUIST OP HET VLAK VAN ONVERWACHTE VERBINDINGEN 

 LIGGEN NIEUWE KANSEN, NIEUWE CROSS-OVERS EN NIEUWE 

COALITIES. DE PROVINCIE NOORD-BRABANT ZIET NIEUWE 

KANSEN OP HET GEBIED VAN DE VERBINDING TUSSEN AGRO-

FOOD EN VRIJETIJDSECONOMIE; KANSEN VOOR ECONO-

MISCHE VERSTERKING, VOOR VERDUURZAMING VAN ONZE 

VOEDSELPRODUCTIE EN VOOR HET VERGROTEN VAN DE 

ZICHTBAARHEID DAARVAN VOOR DE INWONERS VAN BRABANT  

ÉN VOOR BEZOEKERS VAN VERDER WEG. DAARVOOR ZIJN 

WE OP ZOEK GEGAAN NAAR ONDERNEMENDE MENSEN EN 

 ORGANISATIES VANUIT BEIDE DOMEINEN, DIE HIER OOK IN 

GELOVEN. BETROKKENEN DIE HUN AMBITIES WILLEN VERBIN-

DEN EN VOORAL OOK WILLEN REALISEREN. 

1 AANLEIDING
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Dit rapport schetst de gedeelde ambitie voor de cross-over van Agrofood x 
Vrijetijdseconomie in Brabant. De ambitie is geformuleerd door een groep van 
ondernemers, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en beleidsmakers in 
Agrofood en Vrijetijd in Brabant. Met deze gedeelde ambitie willen de deelne-
mers de samenwerking tussen Agrofood en Vrijetijd versterken, en de groep van 
betrokkenen vergroten. Uiteindelijk zijn ondernemers de motor in realisatie. De 
provincie Noord-Brabant wil initiatieven die passen binnen deze ambitie en die 
gedragen worden door ondernemers helpen mogelijk te maken. En de agenda 
van beide beleidsprogramma’s versnellen. Dit rapport schetst de ambitie en de 
weg waarlangs de provincie dit mede mogelijk wil maken. 

2 DE VRAAG; 
HOE KAN 
BRABANT…:
In drie sessies tussen 24 maart en 8 juli 2014 is met actief betrokkenen besproken 
hoe  Brabant door een sterke koppeling tussen Agrofood en Vrijetijdseconomie 
kan zorgen dat: 

•  er meer bezoekers van verder weg naar Brabant komen, dat ze langer blijven 
en meer besteden, 

•  bezoekers en inwoners van Brabant steeds beter kunnen beleven hoe in 
 Brabant gezond, duurzaam, lekker eten wordt geproduceerd en bij vertrek 
weten hoe Brabant smaakt, 

• de afstand tussen consumenten en producenten hiermee wordt verkleind,
•  er zo meer ruimte en waardering ontstaat voor ondernemers in Agrofood die 

zich richten op verdere verduurzaming van onze voedselproductie. 

Wat is er nodig om hierin de krachten te bundelen, initiatieven te laten ontstaan 
en elkaar te versterken? Hoe organiseer je dat? Wat is er concreet nodig in de 
agenda’s van Agrofood en van Vrijetijd in Brabant om deze verbinding te ver-
sterken en de activiteiten te focussen richting één gedeeld doel?  
Met die vragen zijn we aan de slag gegaan.
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WERKEN 
RICHTING 
EEN VISIONAIR 
DOEL

3 

DOEL VAN DIT TRAJECT WAS OM MÉT DEELNEMERS, VANUIT 

EEN GEDEELDE AMBITIE, TE KOMEN TOT EEN CONCRETE 

PROGRAMMALIJN AGROFOOD X VRIJETIJDSECONOMIE. 

EEN PROGRAMMALIJN DIE ONDERDEEL KAN ZIJN VAN DE 

UITVOERINGSAGENDA BRABANTSE AGROFOOD (UBA) EN  

DE VRIJETIJDSAGENDA BRABANT.
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3.1 VAN EIGEN AMBITIES ……

De betrokken gesprekspartners hebben natuurlijk al elk hun eigen ambities op 
het gebied van Agrofood x Vrijetijd. Deze zijn geïnventariseerd. Waar werkt men 
aan, waar werkt men naartoe? 
• Toeristen langer in Brabant houden
• Brabant als hart van lekker, gezond en duurzaam voedsel (vers)
•  Positionering van de stedelijke regio gebruiken voor de Agrofood x Vrijetijds-

economie cross-over
•  Brabantse Smaakroute; genieten van eerlijke producten in de meest gastvrije 

regio van Europa
• Brabants restaurantgenootschap
• Realisatie van het grootste kooktheater van de wereld
• Wederzijds verbinden stad-platteland-stad
•  Food als verbinder maken in de nieuwe economie  

(cultuur, banen, vrijetijdseconomie, innovatie)
• Het nieuwe eten promoten
• De meest gastvrije en innovatieve provincie van west Europa worden
• Productontwikkeling agrofood voor de horeca
•  Brabant als hét innovatief centrum van ‘maken, klaarmaken, vermaken en 

 vermarkten’ van voedsel.

3.2 ... NAAR EEN GEDEELD PUNT OP DE HORIZON

Wat is nu de gezamenlijke stip aan de horizon die boven deze individuele ambi-
ties uit stijgt? Een aantrekkelijk en attractief streefbeeld waaraan ondernemers, 
overheden en maatschappelijke organisaties zich willen verbinden. We noemen 
dit een BHAG; A Big Hairy Audacious Goal. Een BHAG stimuleert bedrijven om 
visionaire doelen te benoemen die strategisch en emotioneel aantrekkingskracht 
hebben. Een BHAG is zo uitdagend geformuleerd dat je twijfelt of het realistisch 
is. Die twijfel is belangrijk. Die inspireert. Eigenlijk denk je: “ze zijn gek, maar…”. 
De BHAG waar we naar zoeken is het vaandel dat Brabantse Agrofood- en 
 Vrijetijd-ondernemers en stakeholders inspireert, verbindt en aanzet tot actie.

Een BHAG bevindt zich in het brandpunt van drie werelden: 
• Waar zit de diepste passie? (passie) 
• Wat drijft de economische motor? (winst)
• Waarin wil je de beste van de wereld worden? (kunde)

Het verbindt dat waar je het meest enthousiast en gemotiveerd van raakt, dat 
waar je economische motor op draait en dat waar je in uitblinkt. De BHAG is geen 
doel op zich, maar is de stip aan de horizon die richting geeft aan een gezamenlijk 
proces om de ambitie te realiseren.  

WAT IS 
JOUW BHAG?

PASSIE
OVER WAT BEN JE ENTHOUSIAST?

WAAR LIGT JE MOTIVATIE?
WAARVOOR DOE JE HET?

KUNDE
WAARIN BEN JE 
HET ALLERBESTE?
HET BESTE VAN DE 

WERELD? 

WINST
WAT VOEDT JE 

ECONOMISCHE MOTOR?
WAAR HAAL JE JE  

OMZET UIT? 



BASIS
MATERIAAL 
WAARMEE 
DE BHAG 
TOT STAND 
KWAM

PASSIE

KUNDE
• Ondernemend
• Innovatief
• Dagrecreatie
• Beleving van gezelligheid
• Wereldspeler Agro & Food
•  Productie-natuur-stad gaan 

samen
• Maken, toepassen
• Coöperatie, samen
• Creatief
•  Doorbuffelen, in de luwte 

knallen 

“ doordat we elkaar niet de 
waarheid zeggen, laten 
we het soms ook wel wat 
liggen, echt samenwerken is 
niet altijd de kracht”
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PASSIE

WINST

•  Gastvrij, je thuis voelen “Efkes blieven plekke”
• Stad & Platteland
• Agro & food
• Historie & innovatie
•  Carmiggelt; ‘’In Brabant kun je veel en lekker eten.’’
• Mooi Brabant, Guus Meeuwis
•  Feesten van carnaval en kermis tot dance festivals
• Samen iets ondernemen, beleven
•  Empathie en genieten, vrijwilligers op de been krijgen
• Maken en vermaken 
•  Het goeie leven, met als keerzijde dingen met de  

mantel der liefde bedekt houden

• Bavaria
• Ansjovis
• Eieren
• Achterham
• Aardbeien
• Asperges
• Brabantse meesters
• Bossche Bollen
• Efteling
• Beekse Bergen
• Design
• Eindhoven
• Festivals
•  Innovatie met 

maatschappelijke binding
•  Het hardwerkende 

familiebedrijf
 
“ wel een beetje kneuterig  
allemaal”

7.



8.



3.3 ONZE BHAG

IN 2024 ORGANISEERT BRABANT -ALS BELANGRIJKE RURAL 

CITY- DE EERSTE WORLD FOOD INSPIRATION WEEK. 

TIJDENS DIT WK VAN DE VOEDING ADEMT DE REGIO MET 

AL ZIJN INWONERS EN ONDERNEMERS ÉÉN WEEK LANG 

VOEDSEL. 

250.000 gasten uit binnen- en buitenland, zakelijk en privé, maken mee hoe deze 
agro-stedelijke regio werkt aan gezond, duurzaam, lekker voedsel. Brabant & 
food staan in de etalage, voor heel veel bezoekers: vindbaar, bereikbaar, inclu-
sief  waar je kunt slapen, hoe je er komt, en wat je nog meer kan doen, passend 
bij jouw profiel. De WFIW biedt de wereld inspiratie om zichzelf gezond en duur-
zaam te voeden. Bedrijven vinden sterke partners, innovaties vinden gebruikers 
en consumenten vinden kennis en vermaak. Het wordt een vierjaarlijkse traditie, 
die start in Brabant. Tevens een vierjaarlijkse traditie waarin diverse finalisten uit 
diverse food x vrijetijdscategorieën in de eindfinale staan op het podium van de 
WFIW. Internationaal, autoriteit, prestigieus. 

De World Food Innovation Week opent in het grootste kooktheater van de 
wereld. 20 wereldchefs koken daar de smaak van Brabant, en organiseren de 
grootste kookworkshop van de wereld. Smaakmakende ondernemers uit agro-
food tonen gasten de oorsprong van gezonde, lekkere, duurzame producten. 
Bezoekers maken mee waar hun eten vandaan komt, ervaren het onderscheid in 
kwaliteit, vermaken zich met vernieuwingen en innovaties en ervaren de kracht 
van het meest gastvrije, voedselrijke, stedelijke gebied in de wereld. Bezoekers 
eten bij Brabanders thuis, kunnen voedsel (mee)maken van grond tot mond en 
kunnen deelnemen aan food-design wedstrijden. Daarnaast zijn er symposia, 
presenteren de wereldbedrijven zichzelf en bundelen verschillende festivals hun 
kracht tot een spetterend slotfeest op de zevende dag.
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DE BHAG KWAM TOT STAND MET BEHULP VAN EEN 

GEVARIEERDE INPUT. ELK VAN DEZE BOUWSTENEN GEEFT 

INVULLING AAN DE STIP OP DE HORIZON. 

1.  In 2024 is “de Smaak van Brabant” dé no 1. trekpleister voor (inter)nationale 
gasten. Daarmee zijn we de meest food-innovatieve en gastvrije regio. Onze 
agrofood & vrijetijd zijn de lekkerste en leukste sectoren om mee te maken. 
Dit genereert minimaal 20 miljoen euro extra omzet en 2000 extra banen.

2.  Lekkerste, leukste en duurzaam & gezondste regio, 20 miljoen omzet is veel 
te bescheiden, met een beetje durbutsen maken we daar 200 miljoen van, 
 Brabant als groot London neerzetten, het niet-elitaire kookvermogen verbinden.

3.  Het (Mee)maken centraal. Brabant als archetype verleider; waarbij we story-
telling op orde moeten hebben. Brabant als meest innovatieve, meest duur-
zame food provincie. Gastvrijheid als verleiding, en als kapstok: kookstudio, 
agri meets design, kennis, zaadje tot karbonade. Werken vanuit bestaande 
kracht ( als Efteling, Philips, Eindhoven Design , van Gogh en Jeroen Bosch). 
De zorg is om onze etalage helder te houden (geen allegaartje).

4.  Beleven en verweven, smakelijk en vermakelijk; wij laten zien waar de passie 
van de Brabanders zit. Wie doet er wat? Met trots als draagkracht trekken we 
over 10 jaar 18 miljoen Duitse bezoekers per jaar.

5.  Over 10 jaar organiseert “ons” Brabant de World Food Inspiration Week. 
Heel Brabant ademt die week voedsel. De week dient als katalysator, trekt 
BTB en BTC bezoekers, biedt onderscheidende combi’s, de weg ernaartoe is 
een combinatie van samenhang tussen bestaande en nieuwe events, activitei-
ten, producten en waarden, die samen de bouwstenen vormen voor de week. 
We denken aan: eten bij locals, foodinspiration, werken in food, grootste 
kookworkshop ooit.

6.  Maak zichtbaar wat er is; het ware leven, vertel wat je al jaren deed, verbindt 
arrangementen en iconen, versterk energiehaarden. Zijn we wel zo goed 
in food? Laten we in 10 jaar 50 streekproducten ontwikkelen in de grootste 
agrarische stad van de wereld. Met een mega kookpan (het grootste kook-
theater van de wereld) als podium.
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3.4 DE WAARDE ZIT IN DE ROUTE NAAR HET DOEL 

EEN BHAG IS GEEN DOEL OP ZICH. NET ALS BIJ HET WK 

VOETBAL OF DE OLYMPISCHE SPELEN IS HET NIET HET 

EVENEMENT ZELF DAT DE GROOTSTE BLIJVENDE IMPACT 

HEEFT. DE BELANGRIJKSTE SPOREN DIE ZO’N EVENT NALAAT 

ZITTEN IN DE HELE OPBOUW DAARNAARTOE, DE BANEN 

EN ECONOMISCHE WAARDE DIE HET GENEREERT EN DE 

AANTREKKINGSKRACHT VAN DE REGIO DIE WORDT VERGROOT. 

De kracht zit in het samenwerken richting een wereld-event, het ontwikkelen 
van de (voedsel)logistiek voor zo’n event, de gastvrijheid ontwikkelen om in een 
week 250.000 gasten te ontvangen, te vermaken en te voeden en bovenal in de 
economische motor die met de aanloop richting zo’n evenement wordt ontwik-
keld. De gezamenlijke activiteiten zorgen voor omzet- en banengroei in agro-
food en vrijetijdseconomie. En daarmee internationale profilering en ontwikke-
ling van imago. 

Werken richting een BHAG helpt om concretere doelen te realiseren zoals 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van 20 nieuwe concepten agri food x Leisure, van 
50 streekmerken via een streekmerkenbureau of de opzet van een ondernemers-
academie. Het helpt om daadwerkelijke economische groei te realiseren. 
Globale inschattingen door ervaringsdeskundigen uit de sectoren spreken van 
kansen om in 2020 een groei te realiseren van 3,5 miljard euro en 3500 banen op 
vrijetijdseconomie en 2 miljard en 4000 banen via agri food.

Samen, stap voor stap, op weg naar een evenement op voedselgebied dat nog 
nooit is vertoond. Dit alles gebouwd op het fundament dat de provincie nu al in 
huis heeft. Dit (ver)bindt de Brabanders op terreinen waar ze nu al aan werken, in 
de richting van een nieuwe uitdagende stip aan de horizon. 

Het werken naar dit doel levert samenhang op. Dit plan kan ook richting EU 
worden ingediend voor ondersteuning. Kansen die nu nog niet bedacht zijn zullen 
zich voordoen. Het faciliteren van beweging naar het doel moet erop gericht zijn 
om daar op in te spelen c.q. springen. (Deel)doelstellingen zouden wel eens snel-
ler gerealiseerd kunnen worden dan gedacht. De kunst van het faciliteren is om de 
ambitie levend te houden en waar gewenst doelen en  ambities regelmatig bij te 
stellen op basis van wat werkelijk tot bloei komt.
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THEMALIJNEN 
ONDER DEZE 
AMBITIE

4 

MET EEN GROEP VAN BETROKKEN ONDERNEMERS, 

BRANCHEORGANISATIES EN BELEIDSMAKERS (ZIE 

ACHTERZIJDE VAN DEZE BROCHURE) IS BEKEKEN WELKE 

ACTIVITEITEN KUNNEN BIJDRAGEN AAN REALISATIE VAN DEZE 

AMBITIE. HIERBIJ IS GEVRAAGD OM ACTIES TE BENOEMEN 

DIE NU AL PLAATSVINDEN EN RELEVANTIE HEBBEN VOOR 

HET REALISEREN VAN HET DOEL. DAARNAAST IS GEVRAAGD 

OM NOG GEWENSTE ACTIES TE BENOEMEN DIE BIJDRAGEN 

AAN REALISATIE VAN HET DOEL. DIT LEIDDE TOT VIER 

INHOUDELIJKE THEMALIJNEN; ETALEREN, VERSTERKEN CROSS-

OVERS, VERSTERKEN SIGNATUUR, INTERNATIONALISERING. 

Deze lijnen zijn nooit volledig gescheiden van elkaar. Veel initiatieven geven 
invulling aan meerdere thema’s, maar samen geven de themalijnen wel samen-
hang. De succes-sleutel voor activiteiten is steeds het eigenaarschap van onder-
nemers. Als een activiteit gedragen wordt door ondernemerskracht is de basis 
voor succes gelegd.

In bijlage 1 staat een compleet overzicht van activiteiten die tijdens de cross-over 
sessie werden benoemd. 
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4.1  ETALEREN BRABANTSE  
“AGROFOOD X VRIJETIJD”

Voor het versterken van de samenhang in activiteiten 
is het allereerst van belang dat initiatieven en kansen 
op het gebied van agrofood x vrijetijdseconomie in 
de etalage komen te staan. Bewoners, bezoekers en 
initiatiefnemers moeten kunnen vinden wat Brabant 
te bieden heeft op het gebied van food en vrijetijd. 
Dit zal steeds worden opgepakt in samenwerking en 
samenhang met VisitBrabant, gekoppeld aan de stra-
tegie van focus op hemajaren en regionale profielen.

Voorbeelden van kansen en activiteiten zijn:
•  Agrofood arrangementen bij Brabantse events 

Bestaande events in Brabant koppelen aan sterke 
agrofood arrangementen. 

•  Food festival kaart 
Alle festivals in Brabant in kaart brengen om daar 
de vernieuwing op agro-food x vrijetijdseconomie 
te versterken. 

•  Taste of the trappists  
Bestaand Europees project ontwikkelt en promoot 
duurzame internationale toeristische producten 
binnen een duurzame internationale samenwer-
king met België, Nederland, Italië en Duitsland. 

4.2  VERSTERKING CROSSOVERS

Eigenlijk vangt dit thema het hoofddoel van de hele 
ambitie. Juist in het leggen van nieuwe verbindin-
gen in productontwikkeling en in ontsluiting naar 
de bezoekers ontstaat de vernieuwing. Dit dient vol 
energie doorgezet te worden en ook in de schijn-
werpers te blijven/komen. Ook hierbij geldt de zorg 
om de etalage helder te houden, toegespitst op de 
wensen van (inter)nationale bezoekers. Dit vraagt om 
heldere strategische keuzes in de marketing. 

Voorbeelden van kansrijke cross-overs zijn:
•  Agrofood meets Design; Bestaande activiteit die 

kan worden uitgebouwd als bewijsvoering van 
Brabant als meest innovatieve (food)provincie.

•  Food design award; Wens om nog vaker studenten  
design academy HAS hogeschool (food design) 
samen concept/beleving te laten ontwikkelen op 
agro food. Een koppeling aan Food Inspiration 
days/dutch design week is daarbij mogelijk.

•  Eten bij locals; Brabant eet! Idee is er op kleine 
schaal – wens om dit stapsgewijs uitrollen, zodat 
’n bezoeker bij ’n Brabander eet en dat dit tijdens 
IFIW in 2024 staat als een huis. Wens om te begin-
nen rondom een thema (bijv. Jeroen Bosch diner).



4.3  VERSTERKEN REGIONALE FOOD SIGNATUUR 

Alhoewel het versterken van de food signatuur van Brabant natuurlijk al een 
onderwerp is in de agenda Agrofood, verdient het ook vanuit de cross-over met 
vrijetijd speciale aandacht. Juist de herkenbaarheid van een aantal uitgesproken 
high-lights in culinair Brabant is van groot belang om herkend en erkend te wor-
den in binnen- en buitenland. Dit moet echt worden versterkt om de ambities te 
realiseren.

Genoemde activiteiten die kunnen helpen om dit te versterken zijn:
•  Agrofood product van het jaar; Plan om elk jaar op basis van een thema (bijv. 

Van Gogh jaar -> aardappel) een product centraal stellen en de verhalen hier-
over delen. Als inspiratiebron voor één product dat in alle restaurants verkrijg-
baar is. 2015: Van Gogh (aardappel) 2016: Bosch (tuin der lusten) 2017: design

•  Brabants restaurantgenootschap; Bestaand initiatief voor het verbinden en 
versterken van samenhang en samenwerking tussen Brabantse restaurateurs in 
alle segmenten (in Brabant kun je op elk niveau genieten)

•  Boerenmarkten in stadscentra; Wens voor opzet van meer Brabantse boeren-
markten (naar voorbeeld Farmermarkets) in steden binnen en buiten Brabant 
(en binnen en buiten Nederland) opgezet vanuit meer samenhang, meer 
samenwerking tussen ondernemers 

4.4  INTERNATIONALISERING

Uiteindelijk moet alles er op gericht zijn om juist internationaal de Brabantse 
regio op de kaart te zetten. Internationale shortstay en breaks rond het thema 
Agro & Food. Bezoekers die langer vertoeven en daarmee meer uitgeven in 
Brabant. Alleen daarmee ontstaat werkelijke trekkracht en ruimte voor de grote 
ambities. Dit begint met verbinding naar netwerken buiten Brabant, om uitein-
delijk mondiaal te eindigen.

Genoemde activiteiten die kunnen helpen om specifiek het internationale karak-
ter te versterken zijn:
•  European Region of Gastronomy (ERG); Europees initiatief in voorbereiding 

om te komen tot Europese smaakregio’s. Brabant werkt hier samen met regio’s 
uit Spanje, Portugal, Roemenie, Frankrijk, Kroatië, Italie en Denemarken. Doel 
is dat Brabant een van de komende jaren ) als ERG wordt verkozen. Dit is daar-
mee een van de belangrijkste stappen op weg naar een mondiaal event. 

•  Agrofood invulling van themajaren Van Gogh in 2015 , Jheronimus Bosch 2016 
en verder; De themajaren zijn een essentieel onderdeel van de strategie van Vi-
sitBrabant, omdat deze thema’s grote internationale aantrekkingskracht hebben. 
Uitdaging is om hier de agro-food cultuur van Brabant aan te koppelen. 

•  Versterken agrofood arrangementen rond internationale evenementen als 
Dutch Design Week; Dit legt de basis voor internationale agrofood ontvang-
sten tijdens ERG en WFIW. 

•  Bouw grootste kooktheater ter wereld in Veghel. Een voornemen dat hele-
maal past bij de BHAG. Een dergelijk theater wordt het herkenningspunt voor 
elk internationaal food-evenement.

16.
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STRATEGIE, 
COÖRDINATIE 
EN FACILITATIE
NATUURLIJK ZIJN ER VEEL MEER ACTIVITEITEN TE BENOEMEN. 

OOK ZOU EEN UITGEBREIDE INVENTARISATIE VAN DAT WAT AL 

LOOPT, EEN VOLLEDIGER PORTFOLIO OPLEVEREN. MAAR DE 

KERN VAN DE PROGRAMMERING ZIT NIET IN HET BEDENKEN 

OF INVENTARISEREN, MAAR IN DE ACTIE. WIE GAAN DAT 

PROCES AANJAGEN EN HOE DOE JE DAT? 

5.1 UITGANGSPUNTEN VOOR STRATEGIE

Het eerste uitgangspunt voor dit proces ligt in het besef dat we ons bevinden in 
een belevingssamenleving. Het realiseren van veranderingen in deze omgeving 
is niet strak te organiseren en plannen. De uitdaging is om aan te sluiten bij dat 
wat al is; het gewenste daarin te versterken en te verbinden. Een proces van be-
trekken en inspireren, waarin kleine interventies richting een gedeeld groot doel 
kunnen uitgroeien tot iets groots. Of zoals Diane Nijs , Professor Imagineering 
aan de NHTV Breda, dat beschrijft: “Enabling collective creativity in a strategic 
envisioned direction.”

Tweede uitgangspunt is het continu uitbouwen van betrokkenheid van zij die het 
doen. De strategie moet worden gebouwd op de aanstekelijke fanstrategie, wel-
ke als een olievlekstrategie mensen aansteekt zodat zij mee willen doen. Want: 
“Wil je betrokken mensen, betrek ze dan” en “dat wat je samen maakt, maak je 
niet kapot, je maakt het groter”.

Derde uitgangspunt is mobiliserende aanjager. Zeker voor de cross-over Agro-
food x Vrijetijdseconomie geldt dat de verandering van buiten komt. Beide 
sectoren hebben geen natuurlijke drijfveer om ‘het met elkaar te doen’. En juist 
vernieuwing en innovatie ontstaat op het snijvlak van beide sectoren. Vandaar 
dat we dat actief moeten mobiliseren en partijen bij elkaar brengen. 

5 
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5.2  VAN VISIE NAAR VERLANGEN NAAR  
VERMOGEN NAAR VERENIGEN

Om de ambitie te realiseren, starten we bij het kenbaar maken van de visie en 
het verkrijgen van commitment bij verschillende volggroepen. Het verhaal moet 
dusdanig inspireren dat niemand meer wacht op een taak van zijn meerdere om 
mee te mogen doen. Ze doen mee, maken mee, denken mee. De volggroepen 
die we zien: 

1.  BESLISSERS  
zoals de projectleiders en de budgettair verantwoordelijken - bij de provincie 
op respectievelijk Agrofood en Vrijetijd. Zij moeten de visie erkennen en 
omarmen. En ze moeten ruimte krijgen en maken om te kunnen ontdekken 
hoe ze naast de bestaande taken en verantwoordelijkheden met elkaar een 
succes gaan maken van de cross-over.

2.  ONDERNEMERS EN INITIATIEFNEMERS  
actief binnen de agrofood en/of het vrijetijdssegment. Daarbij focussen we 
op stimuleren van de kopgroep, in de wetenschap dat deze groep volgers 
creëert die willen aanhaken en willen versnellen om bij de kopgroep van 
smaakmakers aan te kunnen haken. 

2A  DE KOPLOPERS-GROEP 
 bestaande uit de initiatiefgroep die meegedacht heeft in het formuleren 
van de visie. De ploeg jaagt aan, zweept op, enthousiasmeert en zorgt voor 
de eerste successen. Verlokken en verleiden zijn kernbegrippen voor deze 
groep.

2B  DE FIRST FOLLOWERS 
De eerste volgers. Haken snel aan, komen met nieuwe initiatieven, zijn in 
staat zelf mensen te mobiliseren en te organiseren. Kortom deze groep 
maakt de visie geloofwaardig (show how) en zorgt voor een groter toegan-
kelijk podium voor het grote gevolg. Vermogen - empowering the move-
ment - is kenmerkend voor deze groep. 

2C  HET JAGEND PELOTON 
Een groep ondernemende Brabanders die iets meer tijd en voorbeelden 
nodig heeft om vervolgens wel vol enthousiasme aan te haken. Voor de 
goede orde: dit zijn niet alleen ondernemers. Het zijn vooral onderne-
mende Brabanders die zich aangetrokken voelen tot Agrofood x Vrijetijd. 
Studenten, bewoners, medewerkers, vrijwilligers, ouders, kinderen… ze 
delen een passie en hebben het talent om initiatief te nemen. Verenigen is 
hier het kernbegrip. Veel mensen zijn betrokken. Initiatieven groot en klein. 
Verenigd in een gedeelde passie.

We starten een beweging die zichzelf groter maakt door de visie centraal te 
zetten en passie van Brabanders om te zetten in acties. Om tot een succesvol-
le beweging te komen moet een aantal zaken - zoals initiërende ontluikende 
communicatie en eerste ideeën tot succes brengen - onder strakke regie worden 
gevoerd. Tegelijkertijd moet het voldoende los en toegankelijk zijn voor anderen 
om aan te haken. Dit maakt de impact van de beweging steeds groter. Impact 
die nodig is om de ambitie waar te maken. 
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5.3  COALITION OF THE WILLING: 
DE DOETANK 

Realisatie begint bij zij die willen. Daarom is het zaak 
om een Coalition of the Willing samen te brengen als 
DOE-tank. Deze coalitie bestaat uit willers, doeners 
én mogelijkmakers. De DOE-tank gelooft in de 
aanpak en vormt een groep die niet alleen denkt 
maar vooral levert. De DOE-tank gaat voor actie en 
laat zien hoe het wel kan. Het is een practice what 
you preach-aanpak. Zij zullen eraan bijdragen dat 
de actie en ambitie uiteindelijk wordt verbreed van 
Koplopers-groep naar First Followers naar Jagend 
Peloton.

Om realisatie gestalte te geven zal de DOE-tank 
daarbij in opdracht van de beide programma’s de 
ruimte moeten krijgen en een budget. Advies is om 
de Doe-tank te starten met de mensen die bij de tot-
standkoming van deze visie hebben bijgedragen. De 
coalitie ontstaat en groeit al. Mediapartners worden 
aangesloten en de doeners gaan al voort. Door met 
een selectie van doeners door te bouwen, ontstaat 
een olievlek die trekt.

De DOE-tank heeft richting provincie een adviesrol 
over aanpak en koers voor deze cross-over.

5.4  DE FACILITERENDE PROVINCIE; 
VERBINDEN EN ETALEREN VAN
UIT TWEE PROGRAMMA’S

De provincie Noord-Brabant is vanuit de Uitvoerings-
agenda Brabantse Agrofood (UBA) en de Agenda 
Vrijetijdseconomie opdrachtgever van dit traject. 
Haar rol is om het proces te faciliteren.  Het proces 
voor gezamenlijke dynamische doorontwikkeling 
richting BHAG past in beide programma’s . Er is 
geen aparte subsidiepot voor initiatieven op deze 
cross-over. De budgetten voor initiatieven komen in 

principe van de initiatiefnemers zelf, en uit bestaande 
programma’s en fondsen, zoals het Innovatiefonds 
van de BOM en het UBA, voor zover het betreffende 
initiatief binnen die kaders valt. Daarnaast kunnen 
initiatieven gebruik maken van de mogelijkheden 
van VisitBrabant om zich breder te etaleren richting 
bezoekers en toegang te krijgen met andere part-
ners en kennis. Doel is om cross-over initiatieven te 
realiseren met trekkers met eigenaarschap. Zonder 
het hele traject vooraf vast te leggen, willen we 
met ondernemers telkens stapjes richting dat doel 
zetten. Hiervoor moeten we continu bijschakelen op 
basis van dat wat werkt en wat ontstaat. 

Advies is om hiervoor een senior projectleider aan te 
stellen als programma-versneller die: 
• met voldoende daadkracht en budget
•  door een dynamische aanpak van aanjagen, gueril-

la-acties en verrassing
•  actief verbinding en etalage realiseert voor onder-

nemersinitiatieven die bijdragen richting BHAG, 
•  daarbij de doelen van Agrofood en Vrijetijd steeds 

helder op tafel houdt
•  hierbij actief geadviseerd wordt vanuit de Doe-

tank van willers en
•  samen met de Doe-tank continu werkt aan onder-

nemende initiatieven met eigenaarschap, heldere 
koers en voortdurende uitbreiding van de olievlek 
van actief betrokkenen. 

Advies is om deze programmaversneller te statio-
neren bij VisitBrabant omdat VisitBrabant als “de” 
marketingorganisatie bij uitstek- het vliegwiel kan 
zijn voor het etaleren naar bezoekers en het verbin-
den en faciliteren naar ondernemers, onderwijs en 
overheden. 

Met de gebundelde realisatiekracht van een DOE-
tank, het individuele trekkerschap van ondernemers 
en de facilitering door de provincie heeft deze cross-
over alle potentie in zich om verder tot ontwikkeling 
te komen. Alles op weg naar een breed gedragen en 
brutaal doel. Daar gaan we voor!
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EERSTE OVERZICHT 
VAN BIJ BHAG 
PASSENDE 
INITIATIEVEN
IN DE BIJEENKOMST VAN DIT TRAJECT IS GEÏNVENTARISEERD WELKE 

ACTIVITEITEN (BESTAAND OF GEWENST) MEE INVULLING KUNNEN GEVEN 

AAN DE BESCHREVEN BHAG. BIJGAAND –TER INSPIRATIE- DEZE EERSTE 

INDICATIE VAN PASSENDE ACTIVITEITEN. IN DIT OVERZICHT STAAN 

ACTIVITEITEN DUS NOG RIJP EN GROEN DOOR ELKAAR. IN HET PROCES 

RICHTING BHAG IS EEN AANPAK NODIG MET FOCUS EN SCHERPE KEUZES, 

AANSLUITEND OP DE MARKETINGSTRATEGIE VAN VISITBRABANT DIE 

DOOR DE GEZAMENLIJKE PARTNERS VANUIT ONDERNEMERS, OVERHEDEN 

EN ONDERWIJSINSTELLINGEN IS ONTWIKKELD. 

INITIATIEF: EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY
Trekkers: Anja van Hout (Agrifood Capital) 

Beschrijving: Europees initiatief om te komen tot Europese smaakregio’s.  
Doel is om Brabant als een van de eersten (2017?) tot Euro - 
pese regio van de smaak verkozen te krijgen. ERG wil bijdra- 
gen aan een betere kwaliteit van leven in de Europese regio's  
door conservering eetculturen en het stimuleren van gastro- 
nomische innovatie

Bestaand/gewenst: Bestaand

Betrokken/nodig: Provincie Brabant, AgriFood Capital Italie, Spanje, Kroatie, Roemenie, Frankrijk, 
Denemarken.

Waarde: Europese regio van de smaak is een essentiële opstap naar World Food Inspirati-
on Event. 

INITIATIEF: AGROFOOD MEETS DESIGN
Trekkers: Eric van Gerwen

Beschrijving: Bestaande activiteiten uitbouwen

Bestaand / gewenst: Bestaand/tijdens DDW

Betrokken / nodig: ZLTO/ pr. Brabant/ capital D

Waarde: Bewijsvoering voor meest innovatieve (food)provincie.  
Inspelen op bezoekers DDW met extra pull functie  
agrofood. Storytelling.
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INITIATIEF: FOODHACK
Trekkers: Erik van Gerwen

Beschrijving: Vernieuwing, design en nieuwste foodontwikkelingen, maar  
dan anders. Als bouwsteen naar grootste kooktheater ,  
www.foodhack.nl

Bestaand / gewenst: Bestaand, doorzetten

Betrokken / nodig: Dutch technology week/ eindhoven365/shoot my food/ 
Lectorraad Co-opertaie & co-creatie HAS Hogeschool

Waarde: Prikkelen, uitdagen en inspireren
Beleving = betekenis = waardecreatie

INITIATIEF: FOOD INSPIRATION DAYS VOOR CONSUMENTEN
Trekkers: Ilona Spierings, Leo Hoeksema, Hans Steenbergen

Beschrijving: De Food Inspiration days uitbouwen naar consumenten - 
dagen

Bestaand / gewenst: Bestaand, maar nog niet voor consumenten

Betrokken / nodig: Shoot my food/ zlto/gemeente Den Bosch

Waarde: Beleving = betekenis = waarde…..

INITIATIEF: BRABANTS RESTAURANT GENOOTSCHAP
Trekkers: Bob Hutten

Beschrijving: Verbinden en versterken van samenhang en samenwerking tussen Brabantse 
 restaurateurs in alle segmenten (in Brabant kun je op elk niveau genieten)

Bestaand / gewenst: Bestaand (doorzetten)

Betrokken / nodig: Restauranthouders / chefs

Waarde: Versterken van onderlinge verbinding en vergroten van mogelijkheden voor 
 gezamenlijke programmering in restaurants.

INITIATIEF: TASTE OF THE TRAPPISTS
Trekkers: Regio Hart v. Brabant (alliantiemakelaar Annet van Bruchem)

Beschrijving: Europees project, duurzaam, slow tourism, rond trappisten- 
/streekproducten. Wandelen + fietsen. Arrangementen

Bestaand / gewenst: Bestaand, ontwikkeld in periode april 2014 - juni 2015

Betrokken / nodig:

Waarde: Brouwerijen, klooster, horeca, touroperators, recreatie- 
bedrijven, producten van streek streekprodukten beleving,  
productontwikkeling.

INITIATIEF: PROGRAMMATEAM INTERNATIONAL FOOD INSPIRATION EVENT
Trekkers: Roel Schutten

Beschrijving: Eigenaarschap en organiserend vermogen organiseren: 
Zowel op het lokaal (programmalijn) als op de individuele projecten

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: Overheid, VisitBrabant, div. trekkende partners vanuit zowel agrofood als vte  
(ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden faciliteren)

Waarde: Verbinden van bestaande initiatieven richting één gedeeld doel. Steppingstones 
creëren naar het ambitieuze doel. Zorgen dat het niet gaat zweven, maar echt 
gebeurt.
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INITIATIEF: AGROFOOD ARRANGEMENTEN BIJ BRABANT EVENTS
Trekkers: Kees Goossens, Bob Hutten

Beschrijving: Bestaande events in Brabant koppelen aan sterke agrofood arrangementen.

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: Horeca NL

Waarde: Netwerk ontwikkelen voor agrofood beleving en verblijf, gekoppeld aan grote 
aantallen bezoekers.

INITIATIEF: FOOD FESTIVAL KAART
Trekkers: Ilona Spierings, Frank van den Eijnden

Beschrijving: Alle festivals van Brabant in kaart brengen. Hier lokaal,  
ambachtelijke producten presenteren.

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: The food line-up partij die lokale ondernemers (horeca)  
koppelt aan festivals (lokale/ambachtelijke producten).

Waarde: Koppelen aan Food design met nieuwe ideeën living lab,  
customer launching, Roel Schutten – HAS Hogeschool.

INITIATIEF: CINEMA CULINAIR BRABANT
Trekkers: Ilona Spierings

Beschrijving: Youth Food movement Event in Brabant ‘alle slow foodies’ naar Brabant halen  
(food film festival) cinema culinair

Bestaand / gewenst: Bestaand

Betrokken / nodig: YFM

Waarde: Verbinden Brabantse kansen met foodie cultuur in Randstad.

INITIATIEF: FOOD DESIGN AWARD
Trekkers: Ilona Spierings, Eric van Gerwen, Hans Steenbergen

Beschrijving: Studenten design academy HAS hogeschool (food design)  
Samen concept/beleving ontwikkelen op agro food.  
oppelen aan Food Inspiration Day/dutch design week. 

Bestaand / gewenst: Gewenst 

Betrokken / nodig:

Waarde: Gericht op innovatie, eten van de toekomst.

INITIATIEF: BRABANTSE FOOD ATLAS
Trekkers: Geert Braks

Beschrijving: Ontsluiten van de bijzondere foodproducten en producenten 
die Brabant al heeft, begin bij producenten van De Hofkaemer.

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: De Hofkaemer, Imagro

Waarde: Ontsluiten producten en producenten voor foodtravels  
Brabant
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INITIATIEF: BIS: BRABANTS INTERNATIONAAL SMAAKCENTRUM
Trekkers: Peter Klosse en Bob Hutten

Beschrijving: Op plaats Ponte Pallacio naast HAS Hogeschool en ZLTO

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: HAS Hogeschool / Imagro

Waarde:

INITIATIEF: AGROFOOD PRODUCT VAN HET JAAR
Trekkers: Frank van den Eijnden

Beschrijving: Elk jaar op basis van een thema (bijv. Van Gogh jaar ->  
aardappel) een product centraal stellen en de verhalen  
hierover delen. Als inspiratiebron voor één product dat in  
alle restaurants verkrijgbaar is.
2015 Van Gogh (aardappel)
2016 bosch ( tuinder lusten)
Doel binnen 10 jaar 3 onderscheidende producten die  
Hans Steenbergen zich kan herinneren 

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: De groep van restaurateurs van Bob Hutten

Waarde: Meer bewijsvoering culinaire traditie / ontwikkeling Brabant Internationale com-
municatie/storytelling.

INITIATIEF: BOERENMARKTEN IN STADSCENTRA
Trekkers: Ad Kemps en Max Schreuder

Beschrijving: Opzet van meer Brabantse boerenmarkten in steden binnen  
en buiten Brabant (en binnen en buiten NL) opgezet vanuit  
meer samenhang, meer samenwerking tussen ondernemers.

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: Nicole Lemlijn (Deurne) en Roger Engelberts

Waarde: Beleving + afzet platform voor boeren (als export product buiten Brabant)

INITIATIEF: POPUP FOOD STORES
Trekkers: Roger Engelberts

Beschrijving: Pop-up food stores in winkelstraten

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: Nog te bepalen

Waarde: Blurring – combinaties van retail en foodservice creëert kansen voor 
waarde-creatie

INITIATIEF: HOSPITALITY HOUSE
Trekkers: Ondernemerslift+

Beschrijving: Brabant heeft het in de kern maar nergens kan ik het erva- 
ren, proeven en leren; gastvrijheidsarchitectuur en echte  
hospitality. Een plek waar gastvrijheid en Imagineering  
(het vermogen om dromen te realiseren en beleving te  
engineeren) te leren te maken op te zetten. 

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: Has / ROC De Leijgraaf / Imagro

Waarde:
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INITIATIEF: ETEN NAAR EN BIJ DE BOER.  
CONSUMENT EN RESTAURANT NAAR DE BOER BRENGEN

Trekkers: ZLTO, Mariska Koulil

Beschrijving: 

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig: ZLTO e.a.

Waarde: Vanuit boer en tuinder awareness rondom beleving en betaling van food. Boer 
en tuinder zijn VOEDSELproducenten en hun eigen omgeving is vaak uniek voor 
beleving; eten op de deel, tomatenproeverij in het gewas.

INITIATIEF: KANALENROUTE
Trekkers: Nog bepalen

Beschrijving: Kanalen route, Stad – platteland DB-V-CH-Eindhoven- 
Tilburg GB DB Kralensnoer van bestaande initiatieven op  
ontspannen wijze zichtbaar maken van palet aan Agrofood  
gelegenheden. 

Bestaand / gewenst: Gewenst

Betrokken / nodig:

Waarde:

INITIATIEF: KRENTJES UIT DE PAP APP
Trekkers: Nog bepalen

Beschrijving: Lekkernijen in Brabant. Ontsluiten lekkere adresjes. Verbeteren en integreren 
binnen VisitBrabant app.

Bestaand/gewenst: Bestaand

Betrokken/nodig: VisitBrabant

Waarde: Beschikbaarheid/communiceren 

Signing/arrangementen

INITIATIEF: ETEN BIJ LOCALS
Trekkers: Nog bepalen

Beschrijving: Te beginnen rondom een thema (bijv. Jeroen Bosch diner)  
Idee is er op kleine schaal – stapsgewijs uitrollen, zodat ’n  
bezoeker bij ’n Brabander eet – zodat: tijdens IFIW in 2024  
het staat als een huis

Bestaand/gewenst: Idee is er op kleine schaal – stapsgewijs uitrollen

Betrokken/nodig: VisitBrabant, de Brabander zelf, culinaire streekproducten/coord.

Waarde: Bezoekers van verder weg iets laten beleven, nl. bij de Brabander thuis. 
 Brabanders breed betrekken bij opbouw naar het event. Meer banen, omdat 
lokale producenten hun streekproducten kunnen afzetten.
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INITIATIEF: TRIPLE B
Trekkers: Nog bepalen

Beschrijving: Brabants Bed & Breakfast; bekijken waar in B&B gelegenheden meer aandacht 
kan worden geschonken aan lokale producten 

Bestaand/gewenst: Gewenst

Betrokken/nodig: Nog te bepalen

Waarde: Versterkt culinair imago Brabant, herkenbare culinaire regionale signatuur  
(een Brabants ontbijt)

INITIATIEF: (P)ROOF TOP DININGS
Trekkers: Nog bepalen

Beschrijving: Stadskern en proeven op unieke locaties

Bestaand/gewenst: Meer gewenst

Betrokken/nodig: Ondernemers/gemeenten (herbestemming)

Waarde: Unieke beleving van Brabant, beleving = bekentenis = waarde ……

INITIATIEF: HOSPITALITY HOUSE
Trekkers: Ondernemerslift Plus

Beschrijving: Brabant heeft het in de kern maar nergens kan ik het ervaren proeven en leren; 
gastvrijheidsarchitectuur en echte hospitality. Een plek waar gastvrijheid en Ima-
gineering (het vermogen om dromen te realiseren en beleving te engineren) te 
leren te maken op te zetten. 

Bestaand/gewenst: Gewenst

Betrokken/nodig: HAS/ROC De Leijgraaf/Imagro

Waarde:
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 TER INSPIRATIE 

CULINAIRE  
MADNESS OP  
TOMORROWLAND

TOMORROWLAND
“HET BESTE FESTIVALPUBLIEK VAN DE WERELD VERDIENT HET 

LEKKERSTE ETEN.” BIJ TOMORROWLAND GAAN ZE DAAR VER IN, 

HET FESTIVAL DOET ER DIT JAAR EEN CULINAIR SCHEPJE BOVENOP! 

BEN JE ÉÉN VAN DE VOLGENDE WEEKENDS IN DE SCHORRE? 

DIT ZIJN 10 TIPS DIE TOMORROWLAND DIT JAAR VIA HAAR 

PROGRAMMA DEELDE MET HAAR BEZOEKERS.

10. BEAT
Music meets food. In B-EAT worden alle zintuigen aange-
sproken. Een sterrenchef en een Tomorrowland artiest slaan 
de handen in elkaar om heerlijke gerechten te serveren, 
met aangepaste muziek, natuurlijk. Elke dag worden er  
3 sessies van 1 uur gehouden voor maximum 90 gasten.

9.  PIZZA’S GEBAKKEN IN  
HOUT OVENS

Tomorrowland brengt dit jaar letterlijk Italië naar het festival. 
Peppe Giacomazza van La Botte in Genk nodigde enkele Si-
ciliaanse collega’s om heerlijke pasta’s en ovenverse pizza’s 
te bereiden. De tientallen houtovens werden speciaal voor 
Tomorrowland gemaakt en geven de pizza’s een authen-
tieke smaak. Ook Peppe’s Homemade Pasta is een echte 
aanrader!

8. VERSE FRAISEN
Dagelijks worden er ook verse aardbeien aangeleverd van-
uit de aardbeien-stad bij uitstek, Hoogstraten. Speciaal voor 
Tomorrowland worden er extra zoete en sappige aardbeien 
gekweekt en op het festival aangeboden in drie verschil-
lende bereidingen, afgewerkt met huisbereide slagroom en 
chocolade.

7. BURGERGALORE
Geen festival zonder hamburgers. En op Tomorrowland 
worden die gemaakt door o.a. De Pastorale-sterrenchef 
Bart de Pooter, de Burgerij en Gijbels.
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6. FRIETJES UIT RANST VAN SWA & MARIEKE
Lokale frietlegendes Swa en Marieke zullen hun allerlaatste frietjes bakken 
op Tomorrowland. De beste aardappelen worden geselecteerd en alleen 
al voor hun huisbereid stoofvlees verdienen de twee inwoners van Ranst 
een ster! De frituur werd in 2012 overgenomen maar speciaal voor de 
bezoekers van de 10e Tomorrowland bakken ze de frietjes goudbruin.

5. BELGIAN STEAK HOUSE
Belgian Steak House is een classy vleesrestaurant op Tomorrowland en 
serveert alleen maar Belgisch wit-blauw rundsvlees van de hoogste kwali-
teit! Reserveren is een must.

 
4. BELGIAN CHOCOLATE EXPERIENCE
Speciaal voor Tomorrowland creëerden Callebautchef Patrick Aubrion en 
Callebaut-ambassadrice Annemie Van Trimpont Planet Plantation, een 
heerlijk verfrissend zomerdessert.

3. LOMBARDIA: VEGGIE EN GLUTENVRIJ
Het Antwerpse restaurant Lombardia is een trendsetter op het vlak van 
vegetarisch eten. Alain Indria is de ambassadeur voor gezond eten en 
baat al enkele jaren zijn eigen restaurant uit op Tomorrowland. Glutenvrije, 
vegetarische, gezonde gerechtjes en superfood, health freaks kunnen er 
hun hart ophalen. Festivalgangers met voedselallergieën of zij die een 
speciaal dieet volgen, kunnen hun behoeften op voorhand doorgeven aan 
Lombardia.  
Via healthy@tomorrowland.com kan je aangeven op welke dag(en) je je 
Lombardia lunch of diner wil, en het restaurant zorgt ervoor dat je maaltijd 
klaarstaat met je naam erop.

2. FINJAN
Finjan is al jaren een begrip in het Antwerpse en een van de eerste pitaza-
ken om in Gault&Millau vermeld te worden. Hun beste kebab- en falafel-
gerechten kan je ook proeven op het festival.

1. BALLS ‘N GLORY
Chef Wim Ballieu serveert geen gewone gehaktballen. Met zijn Balls ’n 
Glory zorgt hij voor unieke en buitengewone gehaktbereidingen, met 
originele smaakcombinaties waar je zelf niet op zou komen.

EXTRA: SERGIO HERMAN 
Driesterrenchef Sergio Herman zal ook dit jaar op een geheime locatie zijn 
restaurant openen. Maar proeven van Sergio’s kookkunsten is niet zomaar 
voor iedereen weggelegd. Twaalf gourmands krijgen een vijfgangenmenu 
met aangepaste wijnen geserveerd in een unieke setting op Tomorrow-
land. Kostprijs per tafel: 15.000 euro. De volledige opbrengst van deze 
tafels, 12 tafels verspreid over de 2 weekends, gaat naar het goede doel.
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Ad Kemps

Coppens diervoeding

Anneke Boezeman

provincie Noord-Brabant

Anneth van Bruchem

provincie Noord-Brabant

Kim Knijff

provincie Noord-Brabant

Minke Siemensma

provincie Noord-Brabant

Bob Hutten

Hutten Catering

Charles Nix

Hanos Eindhoven

Erik van Gerwen

Eindhoven365

Frank van den Eijnden

Vrijetijdshuis Brabant

Geert Braks

Streekrestaurant De Hofkaemer

Hans Steenbergen

Food Inspiration

Heleen Huisjes

Vrijetijdshuis Brabant

Ilona Spierings

HAS YFM-Brabant

Jac Warmerdam

BOM

Kees Goossens, Regio’s Brabant 

van Koninklijke Horeca Nederland

Leo Hoeksema

Versche Vangst

Max Schreuder

NBTC

Onno van Eijk

Imagro BV

Roger Engelberts

Imagro BV

Rob Bongers

Horeca Development

Roel Schutten

AgriFood Capital

Stefan van de Ven 

Bouwbedrijf L. van de Ven BV
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