
Voedselagenda: Papieren nota of Food Capital of the World?
Op dit moment lopen er twee sporen: 

I De papieren nota die opgeleverd moet worden voor de zomer, waarin de rol van de 
Gemeente staat verwoord. 
In steekwoorden werd de rol van de gemeente met regelmaat verwoord als:

• Niet zelf willen doen, maar juist ruimte bieden aan initiatieven,
• Versimpelen en verminderen van regelgeving, sneller wegwijs binnen gemeente
• Wel sturing geven door visie
• Ondersteuning, ook in de vorm van budget om initiatieven ook daadwerkelijk van de grond te 

krijgen op lange termijn (zie haalbaarheidsstudie “collectief investeren in Stadslandbouw” 
geschreven door Dr. Henk van Latesteijn).

Een secure uitwerking van de concept voedselagenda als opgesteld door Pim Vermeulen met een 
aanvullende paragraaf over de rol van de gemeente is afdoende.

II De opbrengst van deze dag voor een voedselagenda voor de Stad Amsterdam, met 
nieuwe verbindingen, inzichten en gemotiveerde initiatieven en partijen die iets hebben 
aangeboden, die willen bijdragen aan een Duurzame, Groene Metropool.

Dit ‘laaghangend fruit’ willen we direct oogsten. Deze opbrengst, het Groene Goud, heeft 
zichtbaarheid, met regelmaat kleine successen  en sturing nodig wil de Stad Amsterdam Food Capital 
of the World worden. En zal verdampen als dit niet gebeurt.

Voorbeelden van het laaghangend fruit:
Eerste voorbeeld:
Gezonde omgeving minstens twee per stadsdeel over twee jaar.
Met “gezonde omgeving” wordt bedoeld een plek zoals beschreven bij de workshop “hubs”. Het gaat 
hier om fysieke plekken met minimaal drie functies op groen: educatie, productie en sociale factor. 
Echter het woord Hub wordt vaak alleen logistiek geïnterpreteerd en is daarmee te smal. Een betere 
vergelijking zijn de Steedes in Utrecht.

Wat er precies in een Gezonde Omgeving gebeurt, hangt af van de lokale situatie. 

Ligt het bij schooltuinen, keukens, maakbedrijven, of gaat het juist om armoede en braakliggende 
terreinen met mogelijkheden tot productie en re-integratie. Hiervoor zal de lokale situaties eerst beter 
in kaart moeten worden gebracht, inclusief de sociale kaart met onderliggende bestaande verbanden, 
trekkers en initiatieven, bijvoorbeeld naar

- instellingskeukens van Amsterdam te gebruiken in de wijk
- hoe gebruik in buitenland, literatuur onderzoek voedsel kennis kaart 
- wat voor voedselopleidingen zitten er in de regio, en communicatie in het netwerk: alle 

initiatieven op een rijtje, 
- GIS-kaart voor streekproducten
- samen met universiteit duurzame catering van de UvA en HvA met enquêtes in twee 

verschillende gebieden, in Zuid en in de Bijlmer: onderzoekje naar de herkomst van 
producten, en wat er wordt aangeboden in kantines/mensa’s. 

- foodweek, week van de smaak actiever positioneren, veel beter gebruiken voor 
smaaklessen en educatiezaken.

- Trots op het ambacht
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Mogelijke plekken met potentie voor Gezonde Omgeving die nu al bestaan zijn:
1. Elzenhagen Zuid (Noord)
2. ACTA (Nieuw West)
3. NEMO, Schooltuin met kabouterpad, Educatietuin en Buurtboerderij (West – aansluitend aan 

Westergasfabrieksterrein)
4. Jeugdland (Oost)
5. Afrikanerplein of Tugelaplein (Oost)
6. Evergreen (Zuid Oost)
7. Langerlust (Zuid Oost – Driemond)
8. Boleniustuin met verhuisde pluktuin (VU) aan Kalfjeslaan 
9. en nog vele andere plekken.

Om de kansen van zo’n Gezonde Omgeving goed te beoordelen, is verder onderzoek nodig. 
Hiervoor zijn 14 studenten beschikbaar, waarbij een continue samenwerking met de hogescholen voor 
continuïteit in het onderzoek zorgt.

Tweede voorbeeld: 
Educatie: 
Er zijn twee lijnen binnen de educatie te onderscheiden:
1 Kenniscoöperatie, stagecentrum, met bedrijven, zaken, voedsel met beroep, excursies, waar 
bedrijven ook kunnen aankloppen.
2 Educatieve kant met regiekant. 

- School en beroep als thema’s samenvoegen: ligt in elkaars verlengde, ook contacten met 
regio versterken.

Derde voorbeeld …..

Stuurgroep
Uit de benoemde rol van de gemeente onder I, lijkt duidelijk dat de gemeente niet de aangewezen 
persoon is om dit proces te trekken. Dit wordt tevens geïllustreerd door het voltallig afwezig zijn van 
de trekkers vanuit DRO op de evaluerende projectbijeenkomst daags na 28 mei. De enige 
inhoudsdeskundige met kennis van het veld, Pim Vermeulen, is per 17 juni 2013 met pensioen.
Er hebben zich vier wethouders aan de Voedselvisie verbonden. De aanpak van de voedselvisie 
vraagt om domeinoverschrijdend samenwerken. Dat is voor de gemeente in principe al een lastige 
opgave. Maar met de reorganisatie van de stadsdelen en diensten voor de deur lijkt dit een te grote 
uitdaging. 
Als we uitgaan van de rol van de gemeente zoals verwoord onder I, dan is een ander soort 
samenwerking nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van de voedselagenda. De gemeente heeft 
dan zowel een sturende als een uitvoerende partij nodig.
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Deelnemend in de stuurgroep:
De partijen met een actief aanbod worden uitgenodigd voor de stuurgroep, te weten:

1. Ymere,
2. KvK/ Economic Board
3. LTO
4. Rabobank
5. ANMEC
6. Food Cabinet
7. Eetbaar Amsterdam
8. AH
9. Foodcenter
10. ACHMEA
11. GGD
12.  Floriade
13.

Het aanbod zal verwezenlijkt worden in de Gezonde omgevingslocaties. Uitgangspunt bij het 
ontwerpen van de werklijnen is dat projecten een meerwaarde geeft op 3 van de 5 speerpunten.
De Stuurgroep bepaalt mede het onderzoeksveld voor de studenten.

De Stuurgroep stemt op reguliere basis af met de vier betrokken wethouders.
Daarnaast is er jaarlijks een evenement.
Gekeken moet worden hoe de Stuurgroep zich verbindt met de metropool Amsterdam.

Uitvoering van de werklijnen
Er zijn zeer diverse kansen en een breed scala aan betrokken partijen en stakeholders. Binnen de 
stad wil je ook een grote diversiteit aan kleine initiatieven. Echter je wilt ook herkenbaarheid. Door de 
bundeling is het mogelijk om financiering te krijgen. Het integraal beleid (voedselvisie is paraplu) is 
een wervend verhaal, echter van Proeftuin Amsterdam hebben we geleerd dat deze paraplu wel 
zichtbaar moet blijven, en van de Tuinen van West is geleerd dat je moet zorgen dat initiatieven ook 
voor het grote geheel gaan, en niet alleen voor hun eigen ding.

Het is dus belangrijk om makelaars en netwerkers in een uitvoerend team bij elkaar te brengen, zodat 
initiatieven gestimuleerd kunnen worden om de gezonde omgeving in te richten, kwaliteitscriteria 
gehandhaafd kunnen worden, en er voor gelden of voordelen volgens vooraf gestelde criteria 
geopteerd kan worden. Wie dat dan precies zijn en hoe de werkwijze zal zijn, zal nader uitgewerkt 
moeten worden door de Stuurgroep in samenwerking met de gemeente.

Vervolgstappen
De eerste stap is o.i. dat de Gemeente formeel de regie voor de Voedselvisie in de Stuurgroep belegt 
en het proces faciliteert om tot werklijnen te komen.

Hierbij hoort het benoemen of goedkeuren van (een) uitvoerende partij(en). Op korte termijn geldt dit 
ook voor de begeleiding en inhoudelijke aansturing van de 15 studenten, en partijen met een 
makelaarsrol die de verbinding maken tussen de stuurgroep en de daadwerkelijke initiatieven.

De tweede stap is dat er financiën geworven worden voor de projecten, de verschillende werklijnen. 
Hierin heeft ook de gemeente een verantwoordelijkheid.

Geschreven door Inge Engels, programma manager Platform Eetbaar Amsterdam
Ter voorbereiding van discussie binnen de projectgroep Voedsel Agenda juni 2013
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