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informatie.

Doe mee met de GO!-NH Challenge 
Natuur  in clusieve Land bouw van 
de Provincie Noord-Holland!

Voor de komende Accelerator Sustainable Innovation 2020 nodigen 
we MKB-foodbedrijven en agrarische bedrijven uit om zich aan 
te melden voor dit versnellingsprogramma, met een Challenge 
specifiek gericht op de teelt en afzet van plantaardige eiwitten, bij 
voorkeur een combinatie van beiden.

Er is behoefte aan nieuwe denkrichtingen en werkwijzen die bijdragen 
aan een gezonde omgeving voor het milieu, de bodemdiversiteit en voor 
de agrarische ondernemer zelf. Agri en Food ondernemers die samen 
de teelt én afzet van plantaardige eiwitten bevorderen en daarbij een 
bijdrage leveren aan de eiwittransitie (de verschuiving van de consumptie 
van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen) worden 
in het acceleratieprogramma GO!-NH ondersteunt om hun innovatie 
versneld in de praktijk te brengen.

Natuurinclusive landbouw 
challenge is een onderdeel van:

GEZOCHT
Innovatieve agrarische bedrijven en foodbedrijven 

(MKB, start ups en scale-ups) met innovaties 
die de teelt en afzet van plantaardige eiwitten 

realiseren of voor anderen mogelijk maken. 



www.go-nh.nl/nil2020

Waarom willen we meer plantaardige eiwitten stimuleren in de plaats 
van dierlijke eiwitten in ons menu? Met de groeiende wereldbevolking 
en toenemende welvaart neemt de behoefte en toegang tot dierlijke 
eiwitten toe. Dat leidt tot een enorme druk op beschikbare grond en het 
milieu. Immers als er wereldwijd meer vlees gaat worden gegeten, op de 
manier zoals wij dat veelal in Nederland doen, hebben we 3 aardbollen 
nodig om voor alle dieren voldoende veevoer te kunnen verbouwen! 
De productie voor dierlijke eiwitten neemt dus veel ruimte in die er 
simpelweg niet is op onze planeet. En waarom zou je dieren soja voeren 
die je zelf ook direct kan nuttigen? Ander aspect is dat in ons westerse 
levensstijl het aandeel dierlijk eiwit soms zo hoog is dat het leidt tot 
obesitas. Daarom is de overstap naar een meer duurzame productie en 
consumptie van plantaardige eiwitten eigenlijk een hele logische.

Wat levert de GO!-NH Accelerator op? 
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen 
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Challenge extra 
mogelijkheden. Zo heb je toegang tot het netwerk van experts, 
potentiële partners en investeerders gericht op de mogelijkheden voor 
het verduurzamen van de natuurinclusieve landbouw in deze regio

Wat zoeken we? Grondgebonden agrarische  
be drijven - akkerbouw, tuinbouw – in samen werking 
met food bedrijven  (zoals bijvoorbeeld HORECA of 
voedsel verwerkende industrie) met concrete plannen 
voor teelt én afzet van plantaardige eiwitten (granen, 
peulvruchten, noten, algen,wieren en zaden). Specifiek
gericht op samenwerkingsverbanden van bedrijven die 
als collectief een keteninnovatie ontwikkelen.

Wat zoeken we niet? Voor deze specifieke challenge
zijn we niet op zoek naar innovaties die zich beperken tot 
uitsluitend theoretische modellen, beleidsmatige visies, 
en sympathieke ideeën zonder tractie 



Inschrijven: tot 13 februari

Selectiedagen: 26, 27 en/of 28 februari 2020

GO!-NH Accelerator: maart t/m juni

GO!-NH Demo Day: 27 mei 2020 

Programma Natuurinclusieve 
Landbouw 2020 


