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Inleiding
Op dinsdag 28 mei is er in Pakhuis De Zwijger een Netwerkbijeenkomst georganiseerd om de
 Voedselagenda gezamenlijk vorm te geven en focus aan te brengen in het brede gemeentelijke
perspectief.

Daartoe waren er drie rondes met workshops georganiseerd, over de thema’s:
• Voedsel in de wijk
• Voedsel op school
• Voedsel als beroep
• Voedsel  in de keten
• Voedsel en landbouw 

Het was een succesvolle en inspirerende dag met deelnemers afkomstig uit alle maatschappelijke 
geledingen: burgers, kleine en grote voedselverwerkende bedrijven, innovators, docenten, 
winkelstraatmanagers, winkel- en horeca ondernemers.

Van alle workshops is verslag uitgebracht. Dit document brengt deze verslagen samen en tracht een 
impressie te geven van de discussies die binnen de workshops gevoerd zijn. De opbrengst van deze 
dag vormt mede de input voor de Voedselagenda van de gemeente Amsterdam.

Allereerst leest u de impressie van de workshops die door ons, Platform Eetbaar Amsterdam zijn 
gegeven. Daarachter zijn de verslagen van de overige workshops toegevoegd zoals deze op dit 
moment beschikbaar zijn. 

Met vriendelijke groet,

Inge Engels

Programma manager Platform Eetbaar Amsterdam
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Workshops Stadslandbouw

Wat is stadslandbouw en waar gaat stadslandbouw over?
Stadslandbouw is letterlijk “landbouw in de stad”, en gaat dus over productie van voedsel en 
voedselvoorziening in de stad. Echter rondom  Amsterdam wordt voedsel voor de wereldmarkt 
verbouwd en een stad is nooit ontworpen voor grootschalige voedselproductie. Er is bij 
Stadslandbouw dus altijd meer aan de hand dan alleen een productiedoelstelling. 
Stadslandbouw blijkt bij nadere beschouwing een middel om grote-stadsproblematiek aan te pakken 
rondom gezondheid, werkloosheid, sociale cohesie, educatie, logistiek, vervuiling, leegstand. 
Dus inderdaad, stadslandbouw gaat over voedsel in de wijk, voedsel op school, voedsel als beroep, 
voedsel in de keten en de wisselwerking tussen stad en platteland (thema’s bedacht door DRO). De 
voedselagenda is daarmee domeinoverschrijdend en vraagt altijd om samenwerking en om initiatief 
van onderop.

In de voorbereiding naar de workshops hebben we een scherpe afbakening in de onderwerpen 
gemaakt, om overlap met de workshops Voedsel op school, Voedsel als beroep en Voedsel in de 
keten te voorkomen. We hebben actief samengewerkt met Voedsel in de wijk, omdat in Amsterdam 
daarin de Stadslandbouw op dit moment het best ontwikkeld is. De workshop Gezonde Omgeving: 
zelf doen gaat wat ons betreft over Stadslandbouw en wat de burger daarin zelf kan doen. In dezelfde 
zaal is in de derde ronde het interview vertoond tussen Gaston Remmers (initiatiefnemer 
Boerenstadswens en Platform Eetbaar Amsterdam en Lector Eco-effectief Ondernemen in een 
Stedelijke Omgeving, CAH Vilentum Almere, aanwezig in het ambtswoning gesprek) en Wayne 
Roberts (manager eerste Food Policy Council, Toronto), waarin hij aangeeft hoe voedsel kan werken 
voor de stad met concreet advies voor het Amsterdamse. Het interview bestaat uit drie filmpjes van 
3-4 minuten. Deze filmpjes zijn mede mogelijk gemaakt door Platform Eetbaar Amsterdam, CAH 
Vilentum Almere en Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere.
http://www.youtube.com/watch?
list=PLc9OQ688TQfvWjUmBsqBxfcWoVws6Pogt&feature=player_embedded&v=eWbcoeMAOf0 

Op dit moment is de Stadslandbouw binnen Amsterdam sterk georiënteerd op sociale cohesie en 
worden moestuinen vooral bewerkt voor het plezier en persoonlijke productie. 
Wil stadslandbouw een volwassen branche worden, dan is verbreding en opschaling noodzakelijk. 
Tevens heeft stadslandbouw bewuste, betrokken en actieve burgers nodig, en een goede 
wisselwerking met het omliggende land. Om deze brede scope in de workshops neer te zetten hebben 
we drie (sub)thema’s gedefinieerd, met elk drie workshoprondes:

A. Loket voor Stadslandbouw; de raad heeft unaniem het voorstel van de PvdD aangenomen dat 
dit loket er gaat komen, maar voor wie is het loket eigenlijk bedoeld en wat verwachten we 
er van? Wat kan een kenniscontactpunt hierbij betekenen? 
Gespreksleider: Inge Engels

B. Braakliggende terreinen; het grote probleem voor Amsterdam op dit moment naast de hard 
groeiende werkloosheid en een groeiende gezondheidszorg. Hoe kun je met 
stadslandbouw dit ombuigen naar mooie kansen?
Gespreksleider: Tanja den Broeder

C. Burger en Boer in een zelfvoorzienende metropoolregio; hoe ziet dat er nu uit, zo’n bruisende 
stadslandbouw locatie met verkorte ketens en afzet voor de regio? Hoe kun je de relatie 
tussen boer en burger versterken en hoe zorg je voor zichtbaarheid en synchronisatie van 
alle initiatieven en evenementen?
Gespreksleider: Martin ten Brinke

http://www.youtube.com/watch?list=PLc9OQ688TQfvWjUmBsqBxfcWoVws6Pogt&feature=player_embedded&v=eWbcoeMAOf0
http://www.youtube.com/watch?list=PLc9OQ688TQfvWjUmBsqBxfcWoVws6Pogt&feature=player_embedded&v=eWbcoeMAOf0
http://www.youtube.com/watch?list=PLc9OQ688TQfvWjUmBsqBxfcWoVws6Pogt&feature=player_embedded&v=eWbcoeMAOf0
http://www.youtube.com/watch?list=PLc9OQ688TQfvWjUmBsqBxfcWoVws6Pogt&feature=player_embedded&v=eWbcoeMAOf0
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A Loket voor stadslandbouw
Gespreksleider Inge Engels (programmamanager voor Platform Eetbaar Amsterdam)

Workshopronde 1 – De doelgroepen en taken van 1 loket
Introductie:. De vraag naar een loket is actueel door de motie die de gemeenteraad heeft 
aangenomen. Wat voor functie moet het loket gaan krijgen en voor wie: alleen voor de burger of ook 
voor de ambtenaar van de verschillende sectoren, de stadsboer, de inkoper en de regionale boer?

Deelnemers
Florinda Nieuwenhuis (stadsdeel Zuid)
Karen Gamester (Wetering Duurzaam)
Ellen Jensen (Groene Fred)

Wigger de Vries (ACTA Tuin)

Mique Huijbregts (ANV Water, land en dijken)

Marian Kootwijk (Ymere)
Jeroen Boon (Kiemkracht)

Irene Zeldenrust (Stadsdeel NwWest Schooltuinwerk)

Marc Nijboer (Stadsdeel Oost)

Arnold van der Valk (WUR)

Marc van Loosdrecht (zelfstandige)

Natascha Hagenbeek (I can change the world with my two hands)
Marc van Woudenberg (Amped)

Sander van Voorn (Greenport Aalsmeer)

Voorstel waarin iedereen aangeeft wat hij/zij van loket verwacht, wat heeft men te brengen en 
wat wil men hier halen:

Wat men heeft te brengen:

• ervaring met miniloket bij stadsdeel Zuid, stadsdeel Oost en Den Haag,

• ervaring met moestuininitiatieven en projecten (Groene Fred Zuid,  Ymere, I can change the 
world with my two hands, ACTA)

• ervaring en kennis over groot stadslandbouwproject, ideeën voor Workforce-project in het 

leven roepen, 
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• groen onderwijs, contact in groen onderwijs, denken in deeleconomie, peer to peer.

• 13 schoolwerktuinen in Amsterdam hebben veel kennis en kunnen die beschikbaar stellen,

• ervaring marketing/tools/apps/presenteren (Amped)

• ervaring met voorbereiding Floriade Almere en Amsterdam (Greenport Aalsmeer)

Wat men hoopt te halen:

• goede verbindingen van partijen en kennis, netwerk

• zelf tegen ambtelijke problemen opgelopen, wat is oplossing? Loket als katalysator, checklist, 
routeplan, hoe kun je het op goede manier doen

• gedachtewisseling?

• hoe snel nog meer projecten van de grond te krijgen?

• hoe brengen we dat in de praktijk? 

• juiste ondersteuning initiatieven

• loket biedt kennis en ervaring 

• leren van de ervaring van elders in Amsterdam

• contacten voor zinnige scriptie, stage kenniswerkplaatsen (> meer kenniscentrum)

• ideeën voor Den Haag

• enthousiaste mensen die er brood in zien

Bestaande ervaringen met 1 loket:

Miniloketten zijn er in Oost en Zuid werken als een drie-eenheid: makelaar – burger – beheerder.

Er is subsidie voor buurtinitiatief. Participatiemakelaar luistert in de wijk wat de ideeën en behoeften 
van burgers zijn. Deze worden besproken met de beheerder. De beheerder geeft aan wat waar wel en 
niet kan. Het Stadsdeel probeert bij aanvraag na te gaan of het initiatief potentie heeft door te vragen 
naar sociale en organisatorische aspecten en sluit de beheerovereenkomst met bewoners, liefst 5 of 7 
bewoners die ondertekenen en liefst gekoppeld aan een organisatie. Als het verwaarloosd wordt dan 
gaat het op de schop.
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Rol van het loket: partijen/mensen/bedrijven vinden om mee samen te werken, initiatieven aan elkaar 
verbinden, informeren over beleid  en zorgen voor op te stellen visie voor de toekomst, leren van 
braakliggende terreinenloket.

Succesfactoren:

Netwerk zelf: burgers moeten zelf het initiatief nemen.

Beheerder staat positief tegenover groeninitiatieven (en een gedragen voedselagenda vanuit de stad 

om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen)

Snel en eerlijk antwoord of een initiatief doorgang kan vinden of niet.

A4-tje beschikbaar voor alle burgers met checklist hoe te starten en mogelijke locaties voor 
initiatieven.

Verwachting burger:

• Positieve houding van beheerder voor groeninitiatief

• Snel en eerlijk antwoord of initiatief doorgang kan hebben

• Informatie over hoe te starten.

Verwachting ambtenaar

• Gedragen voedselagenda vanuit de stad

• Duidelijke richtlijnen voor wat de mogelijke handelingsruimte is

Verwachting ondernemers

Loket moet naar regelgeving kijken en die evt. kunnen aanpassen, want nu is regelgeving niet 
toegespitst op wat burgers/ondernemers willen.

Loket moet faciliteren en niet controleren zodat het aantrekkelijk is om mee te doen

Zou fantastisch zijn als loket ook een plek is waar producten en diensten gepromoot kunnen worden: 
binnenkort lancering ICT-tool om als burger producten af te kunnen nemen direct bij boeren en 

stadsmoestuinders, met online platform voor info over oogsten etc.

Loket is een plek waar informatie over kansen in de regio wordt gedeeld
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Verwachting Stadslandbouwinitiatieven van Burgers

Voorwaarde is nu dat het initiatief zelfbedruipend is, anders kan de lokale overheid tegen werken. De 
initiatieven hebben het gevoel dat ze zich daarmee erg moeten bewijzen tegenover het stadsdeel. Wat 
kan loket bieden? 

Loket heeft een makelaarsfunctie:

Hoe het initiatief kan worden ingebed in de wijk, hoe verbindingen gemaakt kunnen worden, 

hoe vraag en aanbod in beeld gebracht kunnen worden en op elkaar aansluiten. Afhankelijk van je 

situatie maak je gebruik van het platform en kan je zelf met iemand contact opnemen als dat nodig is.

Eén loket is voor boeren om de stad  ook belangrijk om beter te kunnen samenwerken met de stad.

Loket geeft informatie 

Over wat er speelt rond beleid 

Aan mensen die niet weten waar je info kunt halen, over waar initiatiefnemers  tegenaan lopen als zij 
op een braakliggend terrein iets willen doen.
Greenport: in de regio is veel leegstand in kassen, daardoor veel kansen voor metropolitane 
stadslandbouw.  Het loket/platform zou info kunnen delen over wat er gebeurt met leegstaande 
kassen, bijv. interessant voor zorglandbouw, dagbesteding ex-gedetineerden, scholen.

Loket heeft een ondersteunende functie: Bijvoorbeeld te kijken hoe een initiatief duurzaam te maken 
is, hoe er een goed verdienmodel van gemaakt kan worden, hoe de waarde van wat wordt 
bijgedragen  aan andere beleidsvelden berekend kan worden, bijvoorbeeld als gezondheid, etc.

Loket is ook kenniscontactpunt

Waar (netwerken van) onderwijsinstellingen elkaar vinden, waar bekend is waar stageplekken zijn 
voor de vele studenten die daar nu naar zoeken, en waar wetenschappelijke kennis ontsloten wordt 
voor de praktijk.

In Den Haag komt het loket bij het Duurzaamheidscentrum dat moet zorgen voor contacten binnen de 
gemeente. Een visie is daarbij belangrijk. Er wordt benadrukt dat duurzaamheid van belang is (lange 
termijn). Projecten zijn kwetsbaar want bepaalde looptijd

Samenvattend
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Het loket is er voor de burger, stadsboer, regionale boer, en ambtenaar van de verschillende (nieuw te 
vormen) beleidssectoren.

• transparantie in regelgeving, 

• inzichtelijkheid in contacten , 

• waar grond beschikbaar is, 

• wat wel/niet kan, 

• kennisdelen voor hele metropool, 

• voor boeren, 

• connectie (is rol participatiemanager in wijk), 

• info over financiering/business plan, over subsidie voor voorinvestering, 

• duidelijke visie,

• fysieke ruimte bieden met mogelijkheid voor vergaderen/printen/gebruik pc’s.
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Workshopronde 2 – Kenniscontactpunt

Om stadslandbouw te ontwikkelen tot een volwassen branche is het verkrijgen en
voortbouwen op kennis en onderzoek essentieel. In de vorige workshop kwam al naar voren dat het 
loket tevens een kenniscontactpunt zou kunnen zijn.

Wat moet bij de opstart van dit kenniscontactpunt worden meegenomen?

Aan de deelnemer wordt gevraagd zich te presenteren en aan te geven: 
1. Wat gaat goed,      2. Welke leemtes zijn er,      3. Wat gaat niet goed/knelpunten

Deelnemers
Chris Dutilh (vh Unilever, nu zelfstandige)
Jeroen Broos (Kiemkracht)
Tycho Vermeulen (WUR)
Sammy Farenhorst (stagiaire ANMEC)
Natasja Manuputty (freelance organisator)
Philip van Traa (Greenlung, Growndowntown)
Kasper Lange (Hogeschool van Amsterdam)
Arnold van der Valk (WUR)

Wat gaat goed?
• veel belangstelling voor stadslandbouw 
• open source, nieuwe platforms, peer to peer
• kennisdelen is groeiend, broedplaatsen stadslandbouw, groeiende open source mentaliteit 

binnen ondernemersgemeenschap
• veel gaat goed, ook op braakliggende terreinen
• enthousiasme
• ontwikkeling grotendeels van onderop, maar je hebt grote bedrijven nodig en 

onderwijsinstellingen die er steeds meer komen, kennis en kunde 
• veel initiatieven groeien uit van sociale cohesie-projecten tot grotere projecten, veel 

enthousiasme
• veel initiatieven: Farming the City, kleine clubjes, workshops 

Leemtes?
• het blijft maatwerk, energie moet er zijn, voorkom cynisme
• veel kennis is door al die platforms versnipperd, goede verbinding met onderwijs ontbreekt
• complexiteit in verdienmodellen, pitchen richting economie, uitdaging voor financiering
• wie is aansprakelijk bijv bij vervuilde grond, versnippering van kennis, welke bodem wel niet 

gebruikt; is niet tot adres terug te vinden
• vraag en aanbod meer op elkaar afstemmen, dialoog tussen onderwijs en praktijk voeren
• toegepaste kennis nodig en leren door ervaring, overheid heeft te weinig visie op transitie en 

meer innovatie-dienend
• vaak moeite met interdisciplinaire samenwerking en met partijen met verschillende belangen, 

daarop lopen projecten stuk, leemte daarin, ook vaak leemte in communicatie
• delen van voedsel, overzicht beleid en regelgeving,

Knelpunten
• visie op wat is stadslandbouw: het is ook sociale cohesie en wijkeconomie, maar de kennis is 

versnipperd. Er is bestaande wet en regelgeving, maar hiermee wordt ook geëxperimenteerd, 
GreenWish.

• procedures bij overheid, ambtenaren in afwachtende houding, anders omgaan met 
bestemming en functie (teelt in topsectoren landbouw)

• onderzoeksinformatie is zeer versnipperd en lastig bijeen te brengen 
• stadslandbouw clusteren zonder bureaucratie 
• meer duidelijkheid over regelgeving 
• te weinig geld
• info bij stadsdelen is verschillend 

Voorstel voor een kenniscontactpunt: 
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• low key, bestaande kennisstromen rondom voedsel bij elkaar brengen, op niveau van stad en 
stadsregio.

• aanbieders en vragers van kennis bij elkaar brengen
• rapportenberg zo gebruiken dat vragen worden beantwoord, Arnold (?) wil graag een bijdrage 

leveren om via contactpunt tussen de bomen het bos te zien.

Vraag: 
Hoe kunnen we helpen om jonge generatie die bij wil dragen aan transitie in staat te stellen kennis op 
te doen via stages en scripties?
Kan het kenniscontactpunt hierin mede coördineren?

Oplossingsrichtingen:
1. Er moet een Kennisagenda komen in Amsterdam, nu zijn onderzoek en activiteiten 

versnipperd; er is geen synergie.
2. Grote bedrijven hebben te weinig kennis van de stad. Daarom zou het nuttig zijn als de  

netwerken met elkaar gaan communiceren.
3. De wetenschap is teveel gericht op economie. Maatschappelijk rendement wordt steeds 

belangrijker en niet alleen economie. 
4. Ondernemers houden kennis voor zich totdat je het open gooit, uit het CIS rapport blijkt dat 

niemand iets deelde, je moet open source zijn, zie Dag van stadslandbouw. 
5. Over werken met studenten. Een interdisciplinaire benadering komt in de praktijk nog weinig 

tot stand. Koppeling met mbo verbeteren
6. De meeste kennis is op internet te vinden, twitteren voor kennis, individuen moeten zelf hun 

netwerk opbouwen.

Tycho Vermeulen stelt dat je als kennishuis moet aangeven hoe je in de maatschappij staat. De WUR 
werkt samen met Philips. We moeten laten zien hoe het werkt, hoe je de kennis krijgt en dat bekend 
maken. Hij noemt zijn werk aan nieuwe teeltsystemen als voorbeeld.
Jeroen Boon vult aan dat ook sociaal ondernemerschap wat oplevert. Het gaat niet alleen om geld 
maar ook om voor wat hoort wat. Er zijn ook andere vormen om uit te wisselen en niet altijd via 
geldstromen.

Arnold van de Valk  zegt behoefte te hebben aan een studentenmakelaar voor scripties en stages en 
internationalisering van kennis. Van naar New York gaan leer je meer dan 5 jaar Amsterdam. De rol 
van de gemeente is verschillende instanties met elkaar in contact te brengen zoals stadslandbouwers 
en  tuinders in het Westland - een gebied dat je volgens Philip van Traa als grootste 
stadslandbouwproject van de wereld zou kunnen beschouwen maar dat nu nog te ouderwets is. 

Slotvraag: In essentie is het trial en error. De dood in de pot als overheid het helemaal overneemt, 
leren door ervaren, maar je hebt ook behoefte aan technische kennis en kennis van de stad
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Workshopronde 3 – Praktijk Projecten
Er zijn veel braakliggende terreinen en er zullen er nog meer bijkomen. Tevens is er een mismatch 
geconstateerd tussen de groenopleidingen en het agrobedrijfsleven. 
In deze ronde werd gevraagd wat men nodig heeft aan praktijkprojecten om de opleidingen in de 

praktijkfase aan te laten sluiten bij het bedrijfsleven en hoe braakliggende terreinen hierin projecten 
kunnen faciliteren.

Deelnemers
Natascha Manuputty (cnnct)
Sammy Farenhorst: (stagiaire ANMEC)
Annet van Hoorn (Groene Ruimte Maken, ACTA Tuin stadslandbouw)
Marc van Woudenberg (Amped, media, creatieve marketing, marketingstrateeg, passie voor mobiliteit)
Mique Huijbregts (Agrarische Natuur Vereniging Water, Land en Dijken)

Aangezien in deze workshop geen medewerkers van scholen of bedrijfsleven aanwezig waren, 
verplaatst de discussie zich naar het probleem van de boeren in Waterland met verbinden en 
communicatie en hoe daar studenten/scholen/stages aan gekoppeld kunnen worden:

Vanuit de ANV Water Land en Dijken wordt aangegeven dat stadslandbouw niet alleen Amsterdam 
betreft en productie niet alleen de regio. In Amsterdam is veel aandacht voor stadslandbouw en weinig 
voor welke producten uit de regio en wat je wel/ niet wilt.
Er is een kleine voorhoede in Waterland die al snapt dat er in Amsterdam belangstelling is voor (stads)
landbouw en er zijn nog te veel boeren die nog niet snappen dat het zo leeft en dat burgers er echt op 
zitten te wachten en geïnteresseerd zijn. Waar kunnen verbindingen tussen stad en platteland gelegd 
kunnen worden? De boerderij-eduatie-boeren zijn idealistisch, ze hebben geen tijd om het in de markt 
te zetten, daar moet communicatie op en daar is extra geld voor nodig. 

Annet van Hoorn heeft ervaring met verbinden van boeren en burgers vanuit Boerenstadswens, maar 
is nu veel bezig met boeren in de stad. Al eens bedacht hoe een school een boerderij kan adopteren.

Mogelijk om boerderijen als toeristische objecten te verkennen met studenten. Boerderij Stadshoeve 
in Noord, met hooiberg, maken kaas en je kan er logeren, er komen veel bedrijven met opdrachten. 
Agrarische bedrijven hebben weinig tijd om in andere zaken te steken. Stichting uitwisseling in 
Bergen, koppelde stagiaires uit buitenland aan boeren en dat werkte heel goed. Er is ook behoefte om 
onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor boeren, en om kennis over verbrede landbouw bij 
boeren te brengen, daar is koppeling studenten en boeren nodig. Soort dating info nodig tussen 
boeren en onderwijs, co-creatie is belangrijk, wie past bij wie. Via Facebook, Marc wil daar wel aan 
bijdragen, wat zijn de uitdagingen van de boer, dat presenteren op profiel zodat student kan kiezen 
waar hij aan mee wil werken. Het is van economisch belang voor Amsterdam want bedrijven moeten 
ook opvolgers kunnen vinden en we hebben de boeren nodig. Heeft bedrijfje opgezet om match te 
maken tussen jonge Amsterdammers die boer willen worden en boeren zonder opvolger; oudere 
boeren zouden land kunnen verpachten en in periode van 2 tot 3 jaar overdragen aan opvolger.

Nodig: soort datingsite, kwaliteitsbewaking, ook face to face, informatie over wat er nodig is om het 
boerenbedrijf duurzaam te houden, gaat ook om braakliggende terreinen en om boerenbedrijven, 
studenten van allerlei richtingen, consumententrends, food, natuur, toerisme, zo creëer je waarde voor 
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allerlei partijen. Het zou ook goed zijn als het lukt om de vrijwilligers van het agrarisch natuurbeheer te 
verjongen. Er zijn al aantal boeren die anders werken en samenwerken met Boerenkamer, Landzijde, 
LandMarkt.

Opbrengst: Mique, Natascha en Marc starten pilot.

B Braakliggende terreinen
Gespreksleider Tanja den Broeder (Programmamanager van Platform Eetbaar Amsterdam)

Workshopronde 1 – Richtlijnen voor braakliggende terreinen en 
lege gebouwen
Richtlijnen voor het in gebruik nemen van braakliggende terreinen en leegstaande
gebouwen: wat moet hierin geregeld zijn, welke partijen ontwikkelen de richtlijnen en
hoe kunnen ze worden getoetst?

Deelnemers 
Aukje Teppema   Stadsloods Amsterdam
*Joris Jansen   Tostifabriek
Vera Bachrach   Tostifabriek
Jeroen de Pijper  Grondmij Alkmaar
Ellen Mensink   Create Today/Creative City Lab
Pascal Henneberque  Studio H
Marijke van Schendelen Technische Advies Commissie (TAC) Hoofdgroenstructuur *Eva  
Milavete    projectmanager GrownDownTown
Sammy Farenhorst   stagiair ANMEC
Jan Geurtsen   Steunpunt Wonen
Marlies Geijsel   Projectbureau Zuidoostlob
Jan Heeren   DMO Amsterdam / Amsterdamse Bos
*niet op deelnemerslijst

Hoe de unieke kansen van het tijdelijk vrijkomen van oppervlakten, optimaal en
onvertraagd te benutten om de voedselagenda van Amsterdam ten uitvoer te brengen?

Belangrijkste aanbevelingen:
• Goed en gezond voedsel moet uitgangspunt zijn voor de Voedselvisie
• Zorg voor een protocol voor regelgeving over ingebruikneming door stadslandbouw-

initiatieven van braakliggende terreinen/gebouwen dat tot versnelling leidt. 
• Tweede doel: drempelverlaging (Vraag aan Amsterdam: S,Z,R)
• Faciliteer kennis- en ervaringsoverdracht en kennisdelen door een interdisciplinair Team. 

Voorkom hiermee ook versnippering van de bestaande kennis en ervaring. Een 
Locatiewebsite zou geweldig zijn. Een Quickscan zou geweldig zijn. Vraag aan gemeente 
Amsterdam: S,Z,F)

• Maak het onderwerp beleidsluw (Vraag aan Amsterdam: S,R)

Kernwoorden:
• Onduidelijke regelgeving
• Versnelling: het duurt lang voor je ergens kan starten 
• Tijdelijkheid: braak liggen is niet voor eeuwig, plannen zijn dus niet voor eeuwig

Opmerkingen: 
• Er is behoefte aan praktische informatie van de kant van de gemeente en vooral ook 

duidelijkheid over wie waarop aangesproken kan worden en wie beslist.
• Er zijn vaak bestaande maar totaal niet inzichtelijke afspraken over braakliggende terreinen
• De termijn van braak is onduidelijk: voor hoe lang kan je er iets mee / semipermanent.
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• Er is een schier ondoordringbaar oerwoud aan vergunningen door verschillende diensten af te 
geven

• Gedogen helpt!
• Er is behoefte aan betaalbare locaties voor kleine voedselproductie & -verwerkingsbedrijfjes, 

vgl chocoladefabriek, pasteimakers, worstmakers
• Overigens: regels zijn wel belangrijk: gelijkheidsbeginsel, gezondheid, veiligheid
• Benoem een Stadslandbouwburgemeester in navolging van de nachtburgemeester

Tips voor de Stadslandbouwplannenmaker: 
Hou de plannen simpel en hou bij voorbaat rekening met regelgeving, voorkom vervuiling en voldoe 
zo goed mogelijk aan de al bestaande regelgeving. Zorg voor verbreding van je plan: stadslandbouw 
+ sociale veiligheid + educatie bijvoorbeeld. Benoem die aspecten.
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Workshopronde 2 – Braakliggende terreinen en werkgelegenheid
De werkeloosheid neemt toe en het aantal mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt vraagt met hernieuwde druk om aandacht. Stadslandbouw biedt met
participatie, training en productie een kans voor individuele en lokale ontwikkeling.

Deelnemers 
*Age Niels Holstein  Stadsdeel Nieuw West
Mostafa El Filali   Amsterdamse Steunpunt Wonen
Ellen Mensink   Create Today/Creative City Lab
*Fransjan de Waard  EA/De Waard Eetbaar Landschap
*Wouter van de Wetering Proeftuin van A’DAM
Hans Burck   Stadsdeel Zuidoost
*Wigger de Vries  Urban Bio
*Antoine Theunissen  ex stagiair stadslandbouw DRO Amsterdam
Jeroen Bisscheroux  Mini Rondeel Eiland Zuidas
*Joost Snels   Wageningen WR-FER (?)
*niet op deelnemerslijst

Welke kansen biedt lokale voedselproductie als middel om te verbinden en participatie
en werkgelegenheid te stimuleren?
Belangrijkste aanbevelingen
• Voedsel is een belangrijk vehikel voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van 

werkgelegenheid. Formuleer als stad dat je stadslandbouw binnen de gemeentegrenzen wilt 
hebben. 

• Creëer op braakliggende terreinen Culinaire broedplaatsten met als doel de voedselketen breed te 
herintroduceren in de stad. Geef ruimte aan experimentele verdienmodellen.

• Train en leidt nieuwe stadsboeren op. Er is een zeer levendige food movement. Trigger de 
aspiraties van jongeren. En breng de hele keten op een moderne manier onder de aandacht. 

• Stel als criteria aan Stadslandbouwinitiatieven op braakliggende terreinen dat ze de lokale 
economie moeten beïnvloeden en betrek daar het MKB bij.

Opmerkingen 
• Er is behoefte aan een nieuwe generatie stadsboeren. Er zijn er nu te weinig. Opleiding van jonge 

mensen met interesse in duurzaam voedsel moet leiden tot een nieuwe soort groenprofessional.
• Tegelijkertijd zou de NME uitgebreid moeten worden naar de middelbare scholen. Het is 

bovendien bizar dat jaarlijks de schooltuinen om geld moeten bedelen.
• De tijdelijkheid van braakliggende terreinen staat veel in de weg. Zeker op het gebied van het 

creeren van werk.
• Stadslandbouw op zich is niet rendabel: de overheid zou ruimte moeten bieden aan andere 

verdienmodellen op de braakliggende terreinen. Denk aan horeca, verpachten van land. 
• Er is 30 hectare gefragmenteerd maar potentieel stadslandbouwareaal. Zorg voor orchestratie, 

voor voedselketens. En zorg voor onderlinge bekendheid.
• Werk van mond tot stront! (Antoine Theunissen), oftewel produceer voedsel en verwerk het afval.  
• Er is ook scepsis: hoe gaat stadslandbouw echte werkgelegenheid opleveren? Antwoord blijft uit.
• Het ontbreekt Amsterdam aan slimme ideeën en slimme businessmodels voor het gebruiken van 

tijdelijke plakken en landjes. Zo kan je rondom Ramadan schapen houden en op hetzelfde stukkie 
rond Kerst bomen verkopen…

• Moestuinen/Stadslandbouwprojecten spelen vaak een rol in sociale activering. De vraag is of dat 
valt onder werkgelegenheid.
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Voor de Stadslandbouwplannenmaker geldt: 
• Maak je plannen “winstgevend” door te wijzen op de educatieve winst/sociale winst
• Begin een uitzendbureau voor moestuiniers.

Workshopronde 3 – Braakliggende terreinen verbinden met 
zorginstellingen

Vers, goed klaargemaakt voedsel en gezondheid hebben een aantoonbaar positief
verband. Welke kansen biedt voedselproductie op braakliggende terreinen voor
gezondheid? Hoe kunnen bestaande initiatieven tot nieuwe samenwerkingsvormen en
dienstverlening komen?

Deelnemers 
Marjan Kootwijk   Beleidsadviseur/groenadviseur IJmere 
Marlies Geijsel   Projectbureau Zuidoostlob
Iris Dicke   fractiemedewerker Partij voor de Dieren Amsterdam
*Wouter van de Wetering Proeftuin van A’DAM
Ellen Mookhoek  De Brede Moestuin/ Moestuin Bolenius

Hoe bestaande initiatieven opnieuw te verknopen voor gezonde mensen in een
gezonde stad?

Belangrijkste aanbevelingen
• Neem in het parcours dat doelgroepen moet toeleiden naar werk de 

Stadslandbouwinitiatieven op. En maak richtlijnen en het vergoedingssysteem overzichtelijk 
en duidelijk.

• Maak ook duidelijk wat de criteria zijn waar dagbestedingsactiviteiten aan moeten voldoen
• Neem – juist als terugtredende overheid – alle Stadslandbouwinitiatieven serieus en waardeer 

de maatschappelijke relevantie ervan.
• Ga met initiatiefnemers van stadslandbouwinitiatieven gesprekken aan met het oog op win-

win-win ipv moeilijk, duur, ingewikkeld… 
• Neem in de Social Return Acts van overheid en bedrijfsleven de Stadslandbouw op.

Opmerkingen 
• Stadslandbouw, braakliggende terreinen en maatschappelijke zorg is ook: tuinen voor 

therapeutische doelen, tuinen als dagbesteding voor ouderen, tuinen als producent van 
gezond voedsel voor zorginstellingen.

• Goed voorbeeld: Groningen/Nijmegen. Die steden hebben allianties in de stad tussen boeren 
en zorginstellingen voor de productie en levering van gezond voedsel. (NB: een zorginstelling 
zet gemiddeld € 300.000 om aan voeding)

• Nieuws: Woningcoöperatie IJmere wil haar braakliggende terreinen om niet  beschikbaar 
stellen voor Stadslandbouwinitiatieven. Ze brengen – as we speak- de locaties in kaart en 
inventariseren de bestaande afspraken met ontwikkelaars en bestemmingplannen. De 
termijnen wisselen. Locaties zijn tussen 3 en 5 jaar beschikbaar. NB, Ymere verwacht van de 
gemeente een soepele omgang met de lopende vergunningen: zie werkgroep 1.  

• Stel de beheersgelden van de braakliggende terreinen beschikbaar aan de stadslandbouw-
initiatieven. Het gaat dan om de gelden die gealloceerd zijn om de braakliggende terreinen 
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schoon, heel en veilig te houden. In Amsterdam is daar 40.000 per hectare voor in de 
allocatiekas.
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C Burger en Boer in zelfvoorzienende metropoolregio
Gespreksleider Martin ten Brinke (Projectmanager van Platform Eetbaar Amsterdam)

Workshopronde 1: Voedsel Hubs
Hoe ziet de fysieke locatie eruit waar stadslandbouw bruist en in al haar facetten wordt
geleefd? En wat zijn de succesfactoren? Wat kan de verbinding tussen een aantal van deze
hubs betekenen voor de stad als geheel en wat is daarbinnen de functie van synergie?

Deelnemers 
Martin ten Brinke (Eetbaar Amsterdam/gespreksleider)
Wouter van de Wetering (Proeftuin van A’dam)
Robin van Asperen (Greenius)
Frans Jan de Waard (Eetbaar Landschap)
Rick Hofmans (Human Media/Eatery)
Boy Griffioen (melkveehouder)
Anita Huissen (DRO, notulist).

Benoemde ambities
- Slimme samenwerking
- Terughalen voedingsmiddelen uit landbouw kan veel slimmer
- Combinatie gezond eten/gezellig/sociaal > makkelijk op de markt brengen
- Verbinding voedsel en educatie
- Participatie bevolking
- Nieuwe verbindingen, ict brengt mensen weer met elkaar in verbinding.
- keurmerk voor integrale samenwerking
- Hubs gebruiken voor ophalen/brengen

Leemtes 
- optimale distributie
- zichtbaarheid tuinbouw in de stad is laag
- controle voedselveiligheid lastig te organiseren op kleine schaal
- focus op rendement, alle facetten meenemen
- verbinding leggen, toestemming van de overheid (loslaten controle)
- ontbreekt centraal punt

Knelpunten
- regelgeving (marktvergunningen bv)
- drukken van de kosten
- gesloten voedselcultuur, lastig om met lokaal product in supermarkt terecht te komen

Welke belangrijke ambities bundelen, gekoppeld aan foodhubs?
- Fysiek gebouw, ict en website die functie vervult tussen boer en burger.
- Voedseleducatie/-veiligheid
- Distributie optimaliseren (bv bootjes laten varen), fijnmazige structuur. Geen olie gebruiken.
- Winkel op wielen, flexibiliteit, samen laten komen van mensen
- regelgeving versoepelen, schillenboer weer terug.
- fijnmazige structuur van fysieke plekken die de functie kan vervullen in 4 windstreken van de stad.  -
inventarisatie bestaande wettelijke obstakels waar kleine initiatieven op stranden.
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Workshop ronde 2: Wisselwerking tussen Stad en Platteland

Toeristisch Amsterdam loopt van IJmuiden tot Lelystad. De zelfvoorzienende metropool
regio bestrijkt een zelfde gebied. Welke nieuwe relaties zijn denkbaar tussen boer en
burger? Welke kansen biedt dit voor aanvullende voedselketens? Welk perspectief voor
het welzijn en welvaren van zowel de stad als het platteland?

Deelnemers
René Zanderink (Slow Food Amsterdam), 
Luud Schimmelpennink (PvdA gemeente Amsterdam), 
Johan van Zoest (DRO), 
Pieter de Vries (LTO Noord), 
Hermen de Graaf (Flower Mainport Aalsmeer), 
Adriana Blommendijk (Provinciale Milieufederatie), 
Anita Huissen (DRO, notulist).

Op welke wijze kan de relatie burger-boer een bijdrage leveren aan ‘Amsterdam Food Capital’?

Benoemde kansen
- Stadslandbouw Rotterdam is 5 jaar verder. Kan Amsterdam van leren.
- Kennis over waar vraag/aanbod is.
- Vraag/aanbod bij elkaar brengen, in kaart brengen. 
- Internet: producent en consument vinden elkaar.
- Betrokkenheid bij distributie van belang. Zorgt voor snellere uitwisseling.
- Vorm vinden voor ketenverkorting en integrale benadering. Afstanden worden daardoor ook verkort.
- gemeente zou voor schaalvergroting kunnen zorgen.
- Label ‘Voedsel voor Amsterdam’
- Transparante markt door bv internet en label gezondheid‘. 
- Producent moet binding krijgen met de stad/consument.
- Werkgelegenheid jongeren: jeugdwerklozen inzetten in productie.
- Er zijn goede logistieke structuren waar je gebruik van kan maken.
- FCA zou een podium kunnen zijn om plan verder uit te werken.
- Het draait om netwerken/contacten.
- Traject uitzetten richting 21 november 15.00 uur (tot de volgende MRA verkiezingen)
- Amsterdam Economic Board.
- In kaart brengen wat we kunnen doen met de middelen die we hebben.

Wat zijn knelpunten/belemmeringen?
- FCA moet nu alles verwerken. Beperkte manier van distributie.
- Regelgeving voedselveiligheid
- Schaalniveau nodig om tot succes te maken.
- Boeren willen prijsgarantie. Met boeren om tafel en plan voor maken.
- Voor boeren lastig om consument te vinden, zijn gescheiden werelden. Systeem onderzoeken en 
leren kennen.
- Meerjarenplan om te organiseren.
- Er zijn financiële middelen nodig (manuren)
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Workshopronde 3: Bewuste Burgers
Een meerjaren campagne met informatie en events om burgers te betrekken en te
inspireren voor participatie in voeding en buitenruimte. Welke opbouw, welke middelen,
welke platformen en samenwerkingsvormen zijn hierbij nodig en gewenst?

Hoe ziet een ‘Uitbureau’ voor voedselbewustzijn en beleving er mogelijk uit?

Deelnemers
Natascha Hagenbeek (educatie moestuin plus winkel project) 
Wigger de Vries (buurtmoestuin i.s.m. studenten/werkelozen in stadslandbouw project)
Arnold van der Valk (hoogleraar WUR; interesse in stadslandbouw)
Elsbeth van den Bout (stagiair DRO)
Florinda Nieuwenhuis (milieucoördinator stadsdeel Zuid)
Karen Gamesten (Wetering en Groen)
Veerle Vrindts (Viva Las Vegas/plantaardige voeding)
Robin van Asperen (ondernemer in Tuinen van West)

Inspirerende middelen en ideeën 
- Rondwandelingen langs moestuinen, groen en boerderijen
- Smaaklessen voor kinderen
- Stadslandbouw voor sociale cohesie
- Speelgoed maken van (organisch) afval
- Kinderen tuinieren
- ‘Verhaal’ laten vertellen door kunstenaars achter een voedselproduct, bijvoorbeeld Voedsel 
kunstenaars zoals het ‘Broodtrommelboekje’
- Kersebeke project; kinderen laten augurken groeien en zelf inmaken
- Gratis workshop ‘Veganised’: cook it & taste it

- Burgers voor burgers projecten voorkeur
- Kennis in de keten vermeerderen

Rode lijn 
- Geen dominee zijn, wel beleven
- Informatie overdracht naar kinderen werkt wel; verhalen & meemaken
- Kettingreacties bewerkstelligen; concepten van verandering delen- Spannend’ maken
- Bottom up projecten hebben de voorkeur
- Daarvoor zijn actieve burgers nodig

Koppelkans?
In de school workshop werd om een expertise centrum gevraagd. In de workshop van afval in de 

keten gaf INHolland aan een soort van expertise centrum te willen zijn/hebben. Inclusief studenten die 
opdrachten daarvoor doen. 



21

Voedsel in de wijk
Het thema Voedsel in de wijk richt zich op het creëren van een gezonde en duurzame
voedselomgeving op wijk- en buurtniveau, waarbij eigen kracht centraal staat. Enerzijds
gericht op voedingsaanbod in de (semi)openbare ruimte; anderzijds op de
bewustwording van de bewoners (vraag) door zelf doen: actieve betrokkenheid bij
voedselproductie en consumptie.

Workshopronde 1: Het belang van een gezonde voedselomgeving

Gespreksleider is Hettie Politiek (Programmamanager Amsterdamse Wijkaanpak)
Met een eerste reactie op het thema door Laura Bouwman (Leerstoelgroep Gezondheid
en Maatschappij -Wageningen UR)

In deze ronde werd besproken wat de belangrijkste aspecten zijn van een gezonde voedselomgeving. 
Laura Bouwman vertelde over de nieuwste wetenschappelijke inzichten op dit thema. Vervolgens 
werd met elkaar bepaald welke thema’s de deelnemers zeker in de voedselvisie geagendeerd willen 
zien.

Laura Bouwman wees er in haar presentatie op dat gezondheid en voedsel hoog op de agenda moet 
komen van de wijk. Het gaat om het herstellen van de verbinding met voedsel. Gezondheid kun je 
supporten in de samenleving door een actief en productief leven. Dit kan door leerervaringen te 
bieden in de wijk. Nu teveel focus op kennisoverdracht, focus verleggen naar doen. 
Advies:

• Betrek de doelgroep bij beslissingen en acties over gezond eten: voedselaanbieders en 
wijkbewoners

• Optimaliseer de praktisch gezonde eet keuze 
(aanbod, prijsstelling gericht op gezonde voorkeurskeuze)

• Biedt ruimte voor leerervaringen in alle eet-dimensies (productie/selectie/bereiding/
consumptie), en alle zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven, voelen)

Volgens de deelnemers moet je zowel een gezonde eetkeuze aantrekkelijk maken als het zelf doen.  
Deelnemers gaven daarbij  aan dat  een gezonde keuze van eten ook vraagt om repressieve 
maatregelen of subsidies om kwaliteit te stimuleren.
Om zelf te stimuleren zou de Voedselvisie als ambitie kunnen hebben om de zelfproductie komende 
bestuursperiode te verdubbelen. Aandachtspunt is daarbij wel dat het dan niet alleen om 
stadslandbouw gaat, maar ook allerlei andere zelfstandige initiatieven op voedselgebied.

Eigen kracht moet worden georganiseerd. Door vanuit de gemeente zelf het goede voorbeeld te 
geven (bv in (semi)publieke ruimten) en door te faciliteren dat anderen zelf aan de slag gaan, kansen 
creëren. Een goed voorbeeld vanzelf doen door de gemeente is water schenken bij evenementen. 

Dit komt samen als wordt ingezet op het mogelijk maken van culinaire broedplaatsen of proeflokalen 
in elke wijk. De hele (buurt)voedselketen komt hier bij elkaar; productie, koken, kopen, eten etc. Zowel 
bewoners als startende ondernemers. Deze plekken zijn te koppelen aan moestuinen en eetbare 
planten en bomen in openbare ruimten. Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen zouden 
hiervoor tijdelijk beschikbaar gesteld kunnen worde. Bij het faciliteren van de culinaire broedplaatsen 
zou de winkelstraatmanager kunnen helpen.

Er werd gediscussieerd over in hoeverre ook als overheid grenzen zou moeten stellen aan ongezond 
aanbod (repressief, precarioverordening) en een gezonde omgeving. Zo zou geprobeerd kunnen 
worden om het assortiment van supermarkten te beïnvloeden. Sleutelwoorden die voor de rol van de 
overheid naar aanleiding hiervan werden genoemd zijn: motiveren en inspireren eerder dan normeren.  
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Er zou minder nadruk gelegd moeten worden op educatie, want door te doen leer je beter. Het gaat 
erom een levende eetcultuur te creëren. Dit moet mogelijk zijn, want Amsterdam zit met culinaire 
broedplaatsen, gezond streetfood, bewonersinitiatieven etc bomvol inspiratieplekken. 

Het aanwezige midden en kleinbedrijf zou leerervaringsplakken kunnen bieden aan de lokale jeugd. 
Het voedselaanbod moet positief  en ‘sexy’ gepresenteerd worden in plaats van ‘foei, mag niet’. 
In de stad en in de wijk kan samen met lokale voedselaanbieders en –ketens een gezondere 

voedselomgeving worden gecreëerd. Een mogelijkheid die genoemd werd is het meer toestaan van 
pop-up stores.

Aangaande straatverkoop werd voorgesteld ventplekken te reserveren voor gezond eten.
In stadsdeel Oost wil portefeuillehouder Nevin Özütok een pilot starten met positief discrimineren 
gezond aanbod (in regelgeving/regelvrij).
Ambitie op wijkniveau zou moeten zijn om in 4 jaar de zelfproductie te verdubbelen.

Wat kan de gemeente doen?
Realiseer in elke wijk/buurt een culinaire broedplaats (gebouw/terrein), zodat voedsel-diversiteit overal  
beschikbaar komt en zichtbaar wordt.

Workshopronde 2: Voedsel in de wijk van Ambitie naar Actie
In deze ronde werden de thema’s uitgediept aan de hand van voorbeelden en
vragen uit de praktijk.

Deelnemers
Michiel van Hoof (winkelstraatmanager Waterlandplein -Seinpost)
Mark Vlaar (stadsdeel Noord, Gezond Gewicht)
Martijn van de Kamp (Stichting AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling)
Freek Jansen (UvA)
Martie Bleeker (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel)
Rick Hofmans: (Nieuwe Media, avondmarkt Ten Katemarkt)
Simme Bedeke (vergunningen straathandel stadsdeel Centrum)
Marianne Kootwijk (Ymere)

Willem Velthoven (Mediamatic)
Marlies Geijsel (stadsdeel Zuidoost)
Natascha Hagenbeek (I can change the world with my two hands)
… (Stichting Doen, Goede doelen Postcode Loterij)
Maria Daniels (Zonnehoeve Zeewolde, multifunctionele boerderij)
Joke Kop (Emancipatiecentrum Vrouw & Vaart)

Tafel 1.Gezond en duurzaam AANBOD aantrekkelijk maken
Gespreksleider is Francisca Flinterman (GGD)

Hoe kunnen we van (semi)openbare ruimtes een gezonde voedselomgeving maken?
Een fysieke omgeving die aanmoedigt tot een gezonde en duurzame keuze, te beginnen
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bij ruimtes waar de gemeente direct of indirect invloed op heeft, met name publieks-voorzieningen en 
stationsomgevingen. Ook werd verkend wat (nieuwe) voedselaanbieders- en ketens hier zelf al aan 
doen en hoe hier aanvullende afspraken over zijn te maken of hoe hier ruimte aan kan worden 
geboden.

Tafel 2.Bewoner als regisseur gezonde omgeving: zelf doen
Gespreksleider is Jantien Aalbregtse (GGD/Wijkaanpak)

In de stad zijn veel initiatieven van bewoners en wijkondernemingen die
buurtmoestuinen beginnen, kookclubs organiseren, catering opzetten etc. In de workshop proberen de 
deelnemers de meerwaarde aan te geven die deze initiatieven hebben voor de gezondheid en voor de 
wijk? En ook aan te geven welke rol de gemeente moeten nemen om deze initiatieven te faciliteren, 
stimuleren of te versterken.

Inleiding door Annet van Hoorn, mede-initiatiefnemer van het project Groene Ruimte Maken. In dit 
project zijn zes buurtmoestuinen opgezet als middel om wijken veerkrachtiger en gezonder te maken. 
Zij belicht hoe tuinen kunnen bijdragen aan een gezonde wijk: door begeleiding in de beginfase van 
de tuin, om te zorgen dat deze uitgroeit tot een ontmoetingsplek, dat er bewustwording vanuit gaat, 
dat het samenwerken goed gaat, dat duidelijk is waar de tuin naartoe gaat, en dat de tuin van de 
mensen is. De rol van de gemeente zou moeten zijn: faciliteren, de gemeentelijke organisatie inrichten 
zodat er één aanspreekpunt / wethouder / visie is, en verbinden.

Stef Veldkamp van Vlees noch Vis vertelt over Streetfood-revolution en Streetfood-trucks.
Hij vond voedsel op festivals niet lekker maar wel duur en is daarom zelf begonnen met maken van 
biologische Griekse pita’s, in een omgebouwde hotdogkraam. Zijn ervaring was dat ‘niks mocht en 
kon’, en dat je bijv. in het centrum nergens mag staan. Hij ervoer het als beperkend dat je alleen 
gerede eet en drinkwaren mag verkopen.
Zijn conclusie was dat er (letterlijke en figuurlijk) te weinig ruimte is voor nieuwe initiatieven en meer 
diversiteit.
Stef adviseerde In Amsterdam om nieuw beleid te maken voor (nieuwe) standplaatsen/straathandel. 
Er is in de binnenstad en verbod op venten, maar er zijn wel roulatieplekken (6 weken). Deze zijn 
echter bezet en kennen lange wachttijden. Er zijn geen gebrancheerde markten en selectie van 
standhouders vindt alleen plaats op basis van anciënniteit. Op markten zijn maar in beperkt mate 
bakplekken, wel productstimulerings-plekken. Op de Pure Markt en festivals is er wel ruimte, maar 
voor goed verdienmodel is meer nodig.  Geheel vrijgeven van de straat- en markthandel heeft 
overigens geen zin want dat leidt mogelijk tot ‘taxi taferelen’. Stef geeft aan niet tegen ‘hotdogs’ te zijn, 
maar vooral vóór meer diversiteit.
Stef geeft ook aan dat ondernemers met ontheffingen op een positieve manier geprikkeld kunnen 
worden om iets anders te verkopen.

Opsteker 1: Oost/Watergraafsmeer gaat pilot uitvoeren!
Opsteker 2: De markthandel in A’dam kent (al) systeem van productstimuleringsplaatsen, voor nieuw, 
ontbrekend aanbod. Gaat voorbij het rigide anciënniteitsprincipe.

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel biedt zich aan om mee te denken over nieuw  
centraal beleid. Gaat om inhoudelijk beleid stadsdelen/centrale stad (branchering, nieuwe 
staanplaatsen). Verordening uit 2008 biedt kaders.  

Het AGF-fonds Ambulante Detailhandel begeleidt startende ondernemers. Er zijn veel starters in de 
voedselsector (producent en verkoop is gelijk). Probleem  is echter dat geen plekken zijn op de markt 
of elders terwijl een standplaats is juist zo geschikt om vak te leren, en weinig investeringen nodig.

De culinaire broedplaatsen zouden kunnen helpen, mits op goede plekken – niet wegstoppen op 
achteraf-locaties. A-locaties zijn omgeven door slechte hap, juist daar inzetten.
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De afstand tussen boerderij en culinaire plekken/markten waar producten naar toegebracht kunnen 
worden is voor boeren nog te groot en weinig doorzichtig. 
Culinaire broedplaatsen zouden ook kunnen dienstbaar kunnen zijn aan ‘voedselcoöperaties’ (voco’s) 
in de buurt. Ze leiden nu een min of meer ad hoc en semi-legaal bestaan. Voorbeeld: Vocomokum.

Stadsdeel Noord werkt aan een ‘Gezonde Waterlandpleinbuurt. Probleem is hoe kun je met elkaar 
kunt rijmen dat  er op het nieuwe winkelcentrum Waterlandplein een gezondheidscentrum komt  naast 
‘de vette hap’ die er ook wordt aangeboden. Hoe kun je inspireren de vraag te veranderen? 
Bijvoorbeeld door ruimte te bieden voor Proeven in de openbare ruimte.

Bijzondere initiatieven op gebied van aanbod ‘divers’ voedsel die werden genoemd:
• Kanen in de Ten Cate: een zogenaamde plug-in in de bestaande markt: eetgelegenheid ná de 

gangbare markturen.
• De Tostifabriek (Van Gendthallen), met eigen graanveld, varkensstal, melkproductie.
• Flexitariër campagne, m.m.v. NB de Jumbo-supermarkten! Campagne is gericht op ‘proeven’ - 

want dat is de crux!

Wat kan de gemeente doen?
• Centraal beleid maken voor experimentele-standplaatsen-gezond-eten. Naast hot-spots 

(Dam, Museumplein etc.) ook focussen op initiatiefplekken. Kijk naar mogelijke inzet bij 
scholen en instellingen. Ventvergunningen op basis van Voedselvisie?

• Verruiming vestigingsbeleid: verruim plekken voor ambulante handel, sampling en pop-ups, 
zodat startende ondernemers de mogelijkheid krijgen de markt uit te proberen. Maak 
toetreding tot markt makkelijker. 

• ‘Canon van gezond voedsel’ samenstellen, om niet te blijven steken in de discussie ‘wat is 
gezond?’ tijdens de beleidsimplementatie (bijvoorbeeld bij invulling van initiatiefplekken).

Tips hierbij:
• Sluit aan op bestaande initiatieven
• Durf eisen te stellen
• Realiseer initiatiefplekken vooral ook in de buurt van scholen
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Voedsel op school

Gespreksleiders zijn Sebastiaan Aalst (Food Cabinet) en Brigit Kuypers (ANMEC)

In de 3 workshoprondes is  behandeld:

De voedselconsumenten en -producenten van de toekomst gaan nu naar school. Daar
kunnen ze leren verantwoord te consumeren en te produceren. In drie opeenvolgende
workshoprondes wordt stapsgewijs een plan van aanpak uitgewerkt waar de focus ligt op: 

1. Voedseleducatie in het jaarprogramma op basisscholen
2. Voedsel verbouwen rond scholen
3. Expertisecentrum voedseleducatie

Birgit Kuypers gaf aan dat het thema ‘Gezonde voeding‘ komt terug bij de scholen.
In kader van Proeftuin Amsterdam betrokken bij meerdere projecten in de stad, zoals onder andere 
het project Boerderijeducatie van Boerenstadswens en later het programma ‘Mijn Eten”.
‘Mijn Eten’ is een integraal lesprogramma dat bestaande, succesvolle Amsterdamse 
voedseleducatieprojecten combineert en afsluit met een gezamenlijk educatief voedselfeest op 
basisscholen.
‘Mijn Eten’ brengt  veel aspecten van voedsel samen: Van zaaien tot eten, van wereldhandel tot 
gezondheid, van herkomst tot bereiding. Het biedt een goede basis die uitgebouwd kan worden met 
thema’s als voedselverspilling en beroepskeuze.  

Het belang van het project voor gezonde voeding was dat kinderen leerden op een verantwoorde 
manier voedsel te produceren en consumeren. 
Vragen hierbij waren: wat is verantwoord? wat is gezond en wat ongezond? Wat is duurzaam en wat 
niet (bijvoorbeeld geen verspilling)?
Het doel was en is meer kinderen te bereiken met het basisonderwijs als doelgroep.

De deelnemers aan de workshop reageerden hierop en waren van mening dat de leeftijd van de 
doelgroep zou moeten reiken van 0-23.
In verband met Gezonde voeding en educatie is ook den vraag ‘Wat doet eten met je gezondheid?’ 
relevant.

Er werden 3 ambities opgesomd als start voor de discussie. Vervolgens konden deze aangescherpt 
en/of aangevuld worden. Aan het einde van de eerste sessie zijn ze geprioriteerd. Gaande weg zijn ze 
iets gewijzigd. Hieronder de ‘definitieve’ titels:

1. Educatie over verantwoorde voeding in jaarprogramma onderwijs.

2. Inrichten centraal regie- (expertise)centrum voedseleducatie

3. Voedsel rondom de  scholen (fysiek)

In de discussie werden veel vragen gesteld. Dat is heel positief want het stellen van de goede vragen 
is het begin van de goede antwoorden.

Educatie over verantwoorde voeding in jaarprogramma onderwijs.

Belangrijke vragen waren: 
• hoe bereik je de ouders (ouder-kind en visa versa, schakels)? 
• Is er in het lesprogramma tijd en ruimte voor educatie over verantwoorde voeding?
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• Hoe wordt het programma aangeboden? 
Hoe bereik je de onderwijzers (PABO)?

Met de aantekening dat het bij educatie niet alleen gaat om lesmateriaal maar ook om het fysiek 
tastbaar-voelbaar maken (in de hele voedselketen: zaaien oogsten bewerken, bereiden, afval 
verwjderen en verwerken).

De volgende  rondes leverden de volgende acties op.:

• Afspraken maken - eventueel inde vorm van een/convenant -  tussen schoolbesturen en 
gemeente Amsterdam --- koppeling met Amsterdam op Gezond Gewicht en voedingswaarde 
van voedsel 

• Het programma ‘Mijn eten’ behouden waarbij maatwerk erg belangrijk is en uitbreiden met 
onderwerpen ‘voedsel verspilling’, ‘beroepskeuze’, ‘aansluiting op nieuwe initiatieven op 
voedselgebied’.

• Relatie leggen met landelijke programma’s waaronder kerndoelen van het Rijk (bijvoorbeeld  
het herkennen van ingrediënten).

• Voedseleducatie al plaats laten vinden bij de opleiding (lesprogramma) van de docenten.
• Ouder betrokkenheid op agenda bij DMO 
• Voedsel educatie terug vertalen naar de competenties van leerlingen en aansluiten op 

reguliere vakken zoals taal en rekenen.

Inrichten centraal regie- (expertise)centrum voedseleducatie

Ook hier werden in de discussie vragen opgeroepen.  Hoe moet expertise worden aangeboden; 
integraal op maat? Ook werden eisen gesteld, Het expertise centrum dient aanbieders en afnemers te 
verbinden (kennisdeling) en regie voeren over het aanbod. Wie bewaakt de kwaliteit? Is de GGD 
hiervoor en geëigende instantie? Wanneer je spreek over centrum heb je het over bundeling en dus 
ook over financiële stromen  Het informatiecentrum zou moeten inspireren tot 
samenwerkingsverbanden en uitnodigen voor nieuwe arrangementen> 

De rondes leverden de volgende acties op.:

• Het verbinden van programma’s en het integraal samenbrengen daarvan blijft de voornaamste 
insteek voor het expertisecentrum

• Het aanbod van de lesprogramma’s dient gebundeld te worden en bestaande structureren en 
kennis & kwaliteit dienen gewaarborgd te worden waarborgen. Meetbaarheid?

• De met het programma ‘Mijn eten’ (zie boven) ingeslagen weg dient te worden vervolgd, en 
het programma dient verder te worden uitgewerkt;

• Het expertisecentrum dient goed gelinkt te blijven met GroenGelinkt (http://
www.groengelinkt.nl/ )

• Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden en arrangementen in de vorm van 
kennis/financieel/leerlocaties

• Nadenken of het een digitaal platform moet worden.
• Front of backoffice?
• Aangeven hoe de verantwoordelijkheid wordt geregeld voor  het continueren en up to date 

houden van de informatie, de eventuele platformfunctie en de link met het landelijke 
programma 

• Voorstel:  een soort van marktplaats model.

http://www.groengelinkt.nl/
http://www.groengelinkt.nl/
http://www.groengelinkt.nl/
http://www.groengelinkt.nl/
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• Aansluiting zoeken op bestaande NME’s  en uitzoeken waar scholen nu gebruik van maken 
en wat zij willen. 

• Het borgen van de onafhankelijkheid, de kwaliteit van de inhoud en de organisatie)\. 
• Het simpel en gebruiksvriendelijk maken voor afnemers.
• Rekening houden andere belanghebbende in de sector en waar nodig afstemmen. 

Voedsel rondom de  scholen (fysiek)

De door de deelnemers gedeelde ambitie is om meer vers voedsel te verbouwen in de directe 
omgeving van de scholen (moestuinen). Dat riep de vraag op hoe het proces van voedsel verbouwen 
een zintuiglijke ervaring kan worden zodat het voor scholieren een intense beleving wordt. De 
deelnemers gaven aan dat er vanuit de buurt een roep is om schoolpleinen te vergroenen en dat er 
mogelijkheden liggen voor  ouder burger participatie met betrekking tot het beheer van de moestuinen

De rondes leverden de volgende acties op.:
.

• Het koppelen van (vmbo) scholen aan buurtmoestuinen en stadslandbouw  en het beheer 
daarvan, samen met de. buurt, beroepsopleidingen, bedrijven .

• Het van de grond krijgen van meer groene schoolpleinen met moestuin elementen 
Stadslandbouwloket.

• Kinderen na schooltijd laten helpen in moestuinen onder toezicht oog van ‘peer educators’.
• Concreet invulling geven aan de maatschappelijke meerwaarde om mensen te laten 

ontmoeten (vb schoolwerktuinen gekoppeld aan bejaardentehuizen)

Rol van de gemeente
1 leerlijn faciliteren, kapstok zijn (aanjagen), subsidiëren

2 samenwerking stimuleren, financiële steun, regelgeving, zichtbaarheid

3 locaties beschikbaar stellen, samenwerking scholen en gemeente
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Voedsel als Beroep

Gespreksleider is Gerry Kouwenhoven (INHolland)

In de 3 workshoprondes is behandeld:

In het traject van zaaien, oogsten tot het uiteindelijke eten op het bord verrichten veel
verschillende vakmensen zeer uiteenlopende handelingen. In de wereld wordt
Nederland geroemd om onze kennis van hoogwaardige land- en tuinbouwproducten en
de manier waarop we ervoor zorgen dat ze vers in de winkelschappen liggen. Die kennis
is van groot belang om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Nederland is
na de Verenigde Staten de 2e voedselexporteur ter wereld. Circa 20% van het overschot
op onze handelsbalans is uit deze sector afkomstig. De foodsector behoort tot de
topsectoren van de Nederlandse economie en die van metropoolregio Amsterdam en
draagt dus voor een belangrijk deel bij aan onze welvaart.

Deze vooraanstaande positie vasthouden is een uitdaging. Bovendien kent de sector
een paar andere forse uitdagingen, voortkomend uit geruchtmakende zaken zoals die
met paardenvlees en de Q-koorts. Ook wil een steeds grotere groep consumenten
gezonder en duurzamer geproduceerd voedsel. Bijvoorbeeld producten met minder of
geen E-nummers, verlaging van het zout-,suiker- en/of vetgehalte en voedsel uit eigen
regio.

Voor deze en andere uitdagingen zijn goed opgeleide mensen nodig. De sector heeft
moeite om vacatures in te vullen en voldoende jonge mensen te interesseren voor een
opleiding en carrière in de food. Dit geldt voor de totale keten; van land- en tuinbouwers
tot en met operators in de voedingsmiddelenindustrie.

Belangrijke vragen voor de sector zijn:
1. Hoe kunnen we het imago van werken in de agrarische en food sector verbeteren,

zodat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de agrarische sector?
voedingsmiddelenindustrie en vacatures makkelijker worden ingevuld?

2. Hoe kunnen we zorgen voor een structurele, intensieve samenwerking tussen
regulier groen en agrarisch onderwijs in de regio en maatschappelijke projecten op
het gebied van voedseleducatie, zoals het verbouwen van voedsel rond
basisscholen en (v)mbo-scholen?

3. Hoe verbeteren we de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven?

Workshop ronde 1: Informatie ophalen ambtswoninggesprek

Deelnemers
Saar Foeken (Grontmij), 
Tycho Vermeulen (Wageningen Glastuinbouw), 
Gaston Lemmers (Chr. Agrarische  Hogeschool), 
Casper Lange (Hogeschool Adam), 
Marian Troorpit, 
Jerry Sluisdom (SD Nieuw West, Tuinen van West), 
Igor Sorko(mr. Kitchen), Annet Wessel AEB Food, 
Marin Kok (KNH) 
Woody Mayers (Hogeschool INHolland), 
Roeland (Welland College)
Sander Koning (comm. adviseur), 
Natascha Manuputti (Freelance Tourroutes Food, 
Peggy Blonker (AEB Inn FLowers&Food) 
Raphael Hoogvliets (YFM)
Gerard Kooiman (KvK/AEB Food)



29

Belangrijkste/opvallendste opmerkingen
Kennis verbeteren. Kennisdeling over productie en bereiding van voedsel is belangrijk. Maar op dit 
gebied is er weinig ‘awareness’ bij jongeren en consumenten. Geen wonder, want slechts 8% van de 
bestedingen gaan naar voedsel. moet meer belang krijgen.
Bewustwording van werking voedselketen kan jongeren wellicht  extra motiveren: zien waar het 
vandaan komt het waar het heen gaat.
Het gaat meer om het verbeteren van voorwaarden en condities dan om het definiëren van een 
ambitie. 
Er gelden normen en waarden ten aanzien van voeding en het belang ervan worden gedragen. Het 
imago van de sector is echter niet wervend en kan beter, maar hoe te bewerkstelligen?
De rol van voeding in gezondheid en sociale cohesie krijgen nieuwe waardes en vraagt om nieuwe 
invulling van het beroep + onderwijs.
Studenten zijn zich er nauwelijks van bewust dat er in de voedingsmiddelenindustrie een grote vraag 
is naar personeel  met een technische opleiding.
Er is een tekort aan mensen die nieuwe producten kunnen ontwikkelen. Deze komen nu van de 
Hogeschool Eindhoven en niet uit Amsterdam

THEMA’s die voedingssector verbinden met maatschappelijke organisaties:

• Leefbaarheid en duurzaamheid in voedselketen
• Voedselketen  koppelen aan kennisketen en creatieve industrie
• Voedsel als middel voor bereiken van maatschappelijke doeleinden (bijv. cohesie)
• Interdisciplinaire onderwijs programma in voedingsrichting

Workshop ronde 2:

Deelnemers 
Andreas Hofland (Syntens), 
René Hanon (Nova College), 
Nienke Kwikkel (Anmec)
Karin Egbrink (comm.)
Peter Hagen (LTO Glaskracht), 
Daniël Nie… PNH, 
Peter Graaf (PNH), 
Menco Zandstra (ProViand - uit groente vlees maken).

Belangrijkste/opvallende opmerkingen:
• Mensen van Topbedrijven in de voedingssector komen niet naar deze netwerkmiddag! Ik heb 

ze gesproken (Andreas Hofland)…niet relevant.

• Ervaring vanuit groente vlees maken: om te komen van initiatief tot eindproduct zijn er veel 
partijen nodig die je moet inschakelen.

• Deelnemers hebben behoefte aan een Amsterdams keurmerk, waarbij  Amsterdam de MRA 
is! Amsterdam is een sterk merk in buitenland, maak hier gebruik van in de agribusiness.

• Kennisloket versus een  regieloket? Regie is een besmet woord maar wel nodig, eerder 
begeleiding?

• Voedingsonderwijs uitbouwen en continueren ‘na de schooltuintjes’…

Workshop ronde 3:

Deelnemers
Remco Daalder (DRO), 
Martin Staats (Welland college), 
Sandra Konijn (OGA), 
Peter Hagen (LTO Glaskracht), 
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Steff Veldkamp (Streetfood revolution), 
Mustafa El Filali) (Steunpunt wonen, wijkontwikkeling)
Martijn vd Kamp (Cko AGF), 
Ellen Jensen (Groene Fred), 
Paul Mos  (EZ).

Belangrijkste/opvallende opmerkingen:
• Vluchtelingen beschouwen als doelgroep die kan werken in voedingssector
• Foodweek organiseren a la de Fashionweek van Amsterdam  streven naar een vorm met 

dezelfde uitstraling en bekendheid
• Kinderen een prijs laten toekennen aan de meest populaire beroepen in voedingssector, en ze 

dan filmen voor een documentaire (zodat ze het serieus nemen)
• Opheffen stad-land tegenstelling  landschap hoort bij de stad 
• UvA heeft een richting tuinbouw in de biologische faculteit
• Foodacademy is opgezet door Wellandcollege en in september begonnen
• Korter durende omscholingsmogelijkheden voor carrièreswitch mogelijkheden (2 jarige 

opleiding in voedingssector)
• Bedenk nieuwe onderwijsvormen waar bedrijven ook wat aan hebben en breng 

initiatiefnemers bij elkaar.
• Bedrijven nemen niet initiatieven, maar nemen wel graag af als een initiatief eenmaal loopt en 

waardevol blijkt. Overheid: pak je rol als opstarter (+ opstartbudgetje) en “vliegwielcreëerder”.
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Voedsel in de keten
We kijken in de eerste plaats naar duurzaamheid in onze eigen Amsterdamse
voedselconsumptie en de daaraan gerelateerde keten. Daarnaast zoomen we in op de
sterke rol die de MRA speelt in enkele schakels van de nationale en
mondiale voedselketen, te weten distributie (o.a. havens) en verwerking (o.a. Cargill en
cacao verwerkende industrie). Dit laatste zal vooral door middel van afspraken met, en
voorwaarden voor, het Amsterdamse voedselbedrijfsleven vorm gegeven kunnen
worden. Bijvoorbeeld door een convenant met ambitieuze doelen met ‘House of Food’ in
de MRA.

Workshop ronde 1: Voedsel in de keten generiek
Gespreksleider is Jos de Bruijn (DRO) m.m.v. Mara v.d. Kleij en Jeroen v.d. Waal

Met een inleiding van Kim Sauter (NCDO/Foodguerilla) en Wijnand Sukkel
(voedseldeskundige Universiteit Wageningen)
Belangrijkste aangrijpingspunten voor verduurzaming van de Amsterdamse stedelijke
voedselketen betreffen enkele nauw samenhangende onderdelen:
- Vergroting aandeel regionale productie en afzet, hoe stem je deze op elkaar af?
- Verbeterd hergebruik afval stromen, zowel vanuit burgers (riool, GFT) als industrieel
afval.
- Verminderen van voedselverliezen bij vooral consumptie.
- Verandering consumptiepatroon en consumentengedrag.
Deze vier onderwerpen leggen de basis voor verdieping en verdere uitwerking in de 2e
en 3e workshopronde.

Deelnemers
Kim Sauter, Damn Food Waste
Freek Janssens, UvA
Chris Dutilh, Unilever
Martijn van Vliet, EZ
Paul van Elk, EZ
Frits Steenhuizen CREM
Mariska Mell initiatief van vitaliseringcenter
Mark Haagmans, Vroegop Windig (FCA)
Food center: Personeelsman ,naam niet genoteerd 
Sietse Agema, AEB
Otto Friebel, van Gansewinkel
Wijnand Sukkel, Wur
Rob Hacker, Amsta: voorheen facilitair manager 
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Workshop ronde 2: Voedselverspilling en afval
Gespreksleider is Jos de Bruijn (DRO), m.m.v. Mara v.d. Kleij en Jeroen v.d. Waal

Met een inleiding van Kim Sauter (NCDO/Foodguerilla, projectleider Feeding the 5K)
Een van de grootste “onduurzaamheden” in het huidige voedselsysteem is dat een groot
deel van ons voedsel wordt weggegooid en dat restromen en afval weinig worden
hergebruikt. In de workshop gaan we op zoek naar verbanden en mogelijkheden voor
samenwerking.
Daarbij denken we aan:
• Afspraken tussen organisaties/bedrijven in de voedselketen (bijv. afstemmen
voedseloverschotten en voedselvraag)
• Bewustwording en daardoor minder voedselverspilling bij consumenten maar ook van
mensen die werkzaam zijn in de voedselketen (distributeurs, supermarkten, instellingen,
horeca).
• Afval is grondstof: hergebruik organisch afval. Samenhangend pakket van activiteiten
waarbij o.a. subsidies op verbranding worden afgeschaft, organisch afval wordt
gescheiden (bron of nascheiding), geconcentreerd (AEB, waternet etc.) en tot
meerwaarde wordt gebracht (bedrijfsleven als ICL, bio based toepassingen,
composteerders, vergisters etc.) en wordt toegepast (bijv. compost en urine in urbane
en peri urbane landbouw).
• Grootkeukens van de toekomst. Organiseren samenwerking instellingskeukens
(verliezen tot soms 50%). Leren van elkaar, doelstellingen beperking voedselverlies en
duurzaam inkopen. Amsterdam speelt een aanjagende rol.

Workshop ronde 3: Regionale productie en afzet
Gespreksleider is Jos de Bruijn (DRO), m.m.v. Mara v.d. Kleij en Jeroen v.d. Waal

Met een inleiding van Wijnand Sukkel (voedseldeskundige Universiteit Wageningen)
Amsterdam spin in regionaal voedselweb. Potentieel prominente rol van Amsterdam
Food Centre.
Bevorderen en faciliteren van bedrijvigheid gericht op:
- bevorderen en bij elkaar brengen van regionale (MRA) vraag en aanbod,
- slimme logistiek,
- duurzame distributie modaliteiten (water, elektrisch, rail etc.).

Deelnemers
Edgar Zonneveldt (DRO)
Andreas Hofland (Syntens gebouwde omgeving en voedsel
Woody Mayers (Hogeschool INHolland) 
Hans van Meeteren (Sodexho) 
Menco Zandstra (ProViand BV)
Igor Sorko (mr. Kitchen voor retail, voedsel, weekend van rollend)
Saar Foeken (Grontmij)
Marc Nijboer (Stadsdeel Oost)
Florinda Nieuwenhuis (Stadsdeel Zuid)
Mariska Mell (ministerie ven ReVitaliserinhg)
Frits Steenhuizen (CREM)
Marc van Loosdrecht (zelfstandige Den Haag)
Wellantcollege iemand?
Maarten ..  samenwerking??
Drees van den Bosch  (Willem en Drees) 
Wijnand Sukkel (Wur)
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Jenny Abbenbroek  (Hogeschool Inholland,  studenten voedselverspilling)
Rob Hacker (milieucoördinator Amsta)

Weggegaan na workshop 2:  Edgar Zonneveldt, Florinda Nieuwenhuis, Marc Nijboer

Suggesties voor actiepunten gemeente in kader van Voedselagenda:

1) Regelgeving beïnvloeden

De Kwestie van houdbaarheidsdatum (houdbaar tot…) leidt tot discussies of op de genoemde dag 
zelf ook het voedsel nog kan worden verkocht. Daarna is het product ook nog eetbaar.
In Engeland is een andere aanwijzing gegeven, nl. “best before” die een betere boodschap 
afgeeft. Idee: verander de naamgeving ook in Nederland, doe dit met veel publiciteit, dan sla je 
twee vliegen in een klap (bewustwording en een minder verspilling veroorzakende  naam).

Verder zitten er in cateringcontracten van bedrijfsrestaurants ‘merkwaardige’ eisen zoals dat tot 
een bepaald tijdstip (bijna sluitingstijd) een breed assortiment moet worden aangeboden waarna 
vaak het niet verkochte moet worden weggegooid. 

Regelgeving over afval wel of niet beïnvloeden, vooral bij ompakken e.d. die meestal uit de 
Warenwet komen, bijv. het ophalen van voedsel over de datum wordt al gauw als afval gezien. EU 
richtlijn zou een mogelijkheid bieden door onderscheid te maken in bijproducten en afval. ). 

Regelgeving over verplichting van maken van afvalplan bij verruimde reikwijdte opnieuw in wet 
laten opnemen: waarom wel energieplan en niet afvalplan verplicht? Bijvoorbeeld zorgaanbieder 
Amsta, waarbij door te monitoren bleek dat van de 4 miljoen aan voedsel die werd ingekocht bijna 
de helft, dus twee miljoen, werd weggegooid. Dat was meer dan het bedrag waarop ze net 
hadden bezuinigd door een pand weg te doen.

2) Partijen bij elkaar brengen

Er zullen meer gesprekken moeten worden georganiseerd in de keten, want iedereen wijst naar 
elkaar. Wellicht dat de bedrijven op het Foodcenter een belangrijke rol in kunnen spelen als 
schakels tussen producent en consument/retail. De gemeente zou daar bij de bedrijven op het 
Foodcenter op moeten aansturen om zo meer samenwerking tussen partijen tot stand te brengen 
waardoor verspilling kan worden verminderd en afval  meer hergebruikt.

Amsterdam heeft als stad een goed uitgangspunt, omdat alle onderdelen van de keten hier 
aanwezig zijn, maar niet altijd verbonden zijn en niet communiceren. Dus ook op andere manier 
contacten stimuleren. De gemeente kan een platform bieden waar partijen elkaar kunnen 
ontmoeten en  zo tot afspraken en samenwerking kunnen komen.

Nagaan of met Sodexo of Pilot gestart kan worden waarin geëxperimenteerd wordt met meerdere 
kwaliteiten / meerdere prijzen.
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3) Kennis vergroten

• Nagaan waarom veel projecten in verleden zijn gestart en daarna gestopt. Evaluatie 
van onze eigen projecten, Proeftuin.  Meestal zijn ze gericht op het begin, maar niet 
op het vervolg. Waarom zijn projecten gestopt of mislukt? Zijn er wijze lessen van te 
leren?

• Ga als gemeente ook meer met G4 en andere gemeenten praten over (succesvolle) 
projecten, inventariseer wat werkt, leer van elkaar. 
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Gemeente zelf aan zet

• Via duurzaam inkopen kan de overheid zelf een voorbeeld functie geven in bijv. catering 
hapjes en in bedrijfsrestaurants.

• Eén loket maken vanuit gemeentelijke regelgeving etc. om regionale productie makkelijker 
te maken.

Verspillen

• Outlet supermarkt(en) stimuleren voor voedsel over de datum, gemeente moet dat 
mogelijk maken in bestemmingsplan .

• Wedstrijdelement bevorderen om zo min mogelijk voedsel te verspillen op de zelfde 
manier als bij de energiebesparingswedstrijden met de Wattcher, bijvoorbeeld onder eigen 
gemeente personeel.

• Ook stimuleren dat eigen personeel Pact van Voedselverspilling ondersteunt 
(Damnfoodwaste).

• Onderwijsinstellingen gebruiken om opdrachten uit te zetten over nieuwe wegen om 
voedselverspilling te voorkomen.

Minder vlees

• In communicatie aandacht besteden aan effectiviteit van 1 dag minder per week vlees 
eten en relatie leggen met de knelpunten die vlees eten in de toekomst gaat opleveren als 
de wereldbevolking sterk is toegenomen.

• Het op een positieve manier veranderen van de houding en het bewustzijn 
van consumenten via ‘verleiden’ en niet met wet- en regelgeving. Dat kan 
door de herkomst van voedsel (‘koop Hollandse waar dan helpen we 
elkaar’) te benadrukken en dat via educatie bevorderen.

Opvallende andere discussiepunten 

Verspillen

• Van de consument weten we wat hij verspilt dankzij de monitoring van het huishoudelijk afval. 
Van andere schakels (retail, zorginstellingen, restaurants etc) in de keten weten we nog vrij 
weinig wat zij verspillen; het begint bij ‘meten is weten’.

• Bij de gemiddelde consument gaan lekker, gezond en betaalbaar vooraf aan duurzaam.

• De consument is de meest bepalende schakel als het om voedselverspilling gaat; zijn gedrag 
is overheersend (denk aan voedselkeuze) voor het succes van het tegengaan van verspilling. 
Daarbij staat gemak bij de consument voorop.

• Producten worden veelal bij boeren zelf gehaald. Veel ligt vast in processen. Zo wordt bij 
producten voor bijv. supermarkten code mee gegeven wanneer ze in het schap mogen liggen. 
Pompoenen raar voorbeeld, want mag maar 10 dagen bewaard worden i.p.v. tot het voorjaar! 
(meer dan 100 dagen). 
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• Werknemers bij AH (scholieren!)moeten op een bepaalde datum weggooien. Is geen wettelijke 
regel, maar onderlinge afspraak

• Maximaal assortiment wordt aangeboden door bijvoorbeeld cateraars of winkels, ook vlak 
voor sluitingstijd. Na sluitingstijd kunnen sommige producten niet meer verkocht worden, ook 
al zijn ze nog voldoende vers.

• Sodexo wil niet gratis over de datum voedsel verstrekken om fraude te voorkomen. Ze hebben 
al genoeg problemen met bijv. frituurvet. Ook Amsta geeft aan dat voedsel eigenlijk liever 
weggegooid wordt dan gratis verstrekt aan (de eigen) personeelsleden.  

Algemeen wordt verspilling als een lastige kwestie gezien. Ook is de vraag wie aan zet is: de 
gemeente, consumenten organisaties of bedrijven? Er zullen in ieder geval aantrekkelijke 
alternatieven moeten worden aangeboden die beter scoren op smaak, kwaliteit, prijs en dan pas 
duurzaamheid / verspilling. En niet alleen aandacht geven aan  verspilling door consument, want een 
groot deel van verspilling vindt plaats voordat het voedsel wordt aangeboden. 

Ook supermarkten spelen daarbij een rol omdat ze eisen stellen aan producenten over bijv. rechte 
komkommers en boontjes van een bepaalde lengte omdat ze anders niet in het standaard doosje 
passen. 

Een mogelijkheid om verspilling te voorkomen is het stimuleren van thuis via internet  eten te 
bestellen, omdat meestal dan minder grote porties worden besteld. 

Regionale productie

• Regionale productie: er bestaat mismatch tussen verschillende bedrijven in de keten, voedsel 
dat lokaal geproduceerd wordt gaat voor bewerking vaak naar elders en wordt dan weer terug 
naar Amsterdam getransporteerd.  Er is nu 1 snijderij in Amsterdam, in Foodcenter, die nog 
wel wil uitbreiden, veel bedrijven weten dit (nog ) niet, waardoor transport toeneemt. 

Transport en logistiek

• Regionale productie en afzet verlaagt stedelijk transport nog niet! Het huidige bulktransport is 
namelijk erg efficiënt vergeleken met alle kleine transporteenheden voor lokaal voedsel. Kun 
je wel anders organiseren, meer mogelijkheden voor elektrisch of over water.  Foodcenter zou 
hierin ook een rol kunnen spelen door al het lokale voedsel te verzamen en dan schoon en 
efficiënt verder door de stad te distribueren. 

• Overigens dekt qua duurzaamheid transport niet het hele plaatje (bijv. energie voor productie, 
afval wordt niet meegenomen).

• Voedseltransport is al erg efficiënt, overladen is erg duur ten opzichte van aantal km’s wat er 
gereden wordt. Bij regionale productie is dat minder goed georganiseerd. Kun daarvoor DHL 
inschakelen als een voorbeeld van een logistieke partner en daarmee ook de kosten van 
logistiek naar beneden brengen?

• Er zijn vanuit verschillende maatschappelijke groeperingen diverse redenen om regionale 
productie te stimuleren. Zou dan ook intensief en grootschalig moeten worden. Hoe gaan we 
daar mee om in de stad en hoe lossen we het probleem van de distributie op?
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Afval

• Overheid moet standvastig zijn, In jaren 90 al gestopt met GFT inzameling, waardoor veel 
organisch materiaal wordt verbrand dat niet in overeenstemming is met de ladder van 
Moerman.

• Daarnaast meer aandacht voor de wijze van afdanken en de bijbehorende eisen aan 
bronscheiding. Geldt zowel voor huishoudelijk afval (kerntaak van gemeente) als voor 
bedrijfsafval.

• ICT systeem opzetten zodanig dat kleine porties worden voorgeschoteld op het juiste moment, 
bestaat nu al; 

• Verpakkingen met grote hoeveelheden is soms probleem bij instellingen, die kunnen alleen 
grote eenheden afnemen en moeten dan wat overblijft weggooien. Afname naar behoefte/op 
maat is nodig.

• Andere knelpunten doen zich voor bij het altijd te veel koken (vooral bij rijst, macaroni etc. 
gebeurt dat veel) en bij de te grote verpakkingen die worden aangeboden. 
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Voedsel en landbouw om de stad
Gespreksleider is Ed Buijs (DRO)

Amsterdam neemt deel aan samenwerkingsverbanden die gaan over voedsel en
landbouw om de stad. Van de bestaande acties verkeert vooral de bijdrage aan de
Floriade Almere in een boeiende fase. Op de netwerkbijeenkomst zijn partijen
Uitgenodigd die te maken hebben met landbouw om de stad uit, om uit te wisselen welke visies er 
zijn, waar we elkaar op kunnen vinden en wat de Floriade voor ons kan betekenen.
Op de bijeenkomst wordt ook geïnventariseerd wat de vraag aan Amsterdam is, in
verband met de inbreng in de Floriade. Floriade 2020 als kristallisatiepunt? Kan de
Floriade ook over voedsel gaan? Is dierlijke productie hier bij aan te haken?

Workshopronde 1 Thema en actie

Aan tafel 20 mensen, zowel strategen als ondernemers als ambtenaren.

De conclusie van deze eerste ronde is dat het hogere doel is om een groter bewustzijn te laten 
ontstaan over de gehele voedselketen (waarvan bijna alle elementen in de regio aanwezig zijn). Dat 
komt de gezondheid en het energiegebruik in de regio ten goede. 

Een breed gedragen stelling is dat de landbouw om de stad een integrale functie heeft. Het draagt bij 
aan waarde-creatie op commercieel vlak maar ook op maatschappelijk en sociaal vlak.  

Wanneer we spreken over landbouw om de stad zie we dat de verantwoordelijkheden voor de 
ontwikkeling liggen bij een combinatie van belanghebbenden, instituties en overheid (triple helix). 
Maar zorg voor één centraal boegbeeld die deze integraliteit representeert: bijvoorbeeld een 
burgemeester. Iemand die er ook werkelijk voor gáát.

Actie: Organiseer experimenteerruimte buiten de regels om bijvoorbeeld een bedrijf te kunnen laten 
zien hoe de voedsel-afvalkringloop helemaal gesloten kan worden.
Hoe? Door uit te nodigen en een goed en aansprekend verhaal te maken. 

Toelichting en voorbeelden die ter tafel kwamen:

 maak wat betreft de Voedselvisie onderscheid tussen internationaal relevante doelen en juist 
doelen met betrekking tot de regio (bv insecten eten is regionaal niet zo relevant, mondiaal 
wel), focus op de regionale doelen maar beschouw ze ook in internationale context; 

 Regelgeving staat het uitvoeren van innovaties in de weg. Bijv. Slachten op het terrein mag 
niet, melkverwerking op het terrein mag niet, inenten moet, keurmerk te dur voor individuele 
ondernemer.

 Biedt als overheid één loket ‘Regelgeving’ aan. Het is relevant om bij regelgeving onderscheid 
te maken naar schaalgrootte. Zo gaat het bij broodproductie gaat om 40 afnemers en is droge 
sanitatie moeglijk bij een schaal van 250 woningen etc.

 Zorg dat gemeente partner in crime wordt en echt voor een project/onderneming gáát. 
 Besef dat tuinbouw sectoraal denken is. Bij een gesloten kringloop en bij ketenverkorting gaat 

het om de integraliteit: vissen en tomaten kweken horen bij elkaar.
 Biologisch boeren bedrijf zoals de Zonnehoef werkt vanuit holistisch besef. Productie, 

verwerking, educatie, zorg alles bij elkaar. 
 Ervaring goede doelen postcodeloterij: probeer bij uitnodigingen niet alles van te voren dicht 

te regelen in eisen en randvoorwaarden. Weinig woorden, goed contact betekent hogere 
kwaliteit en minder inspanning.
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Tweede ronde, met 10 mensen aan tafel

Wat zou je mee willen geven voor de voedselvisie? Is een koppeling met C40 voor Amsterdam 
interessant? At kan de rol van een Amsterdams loket stadslandbouw zijn? Dat waren vragen die aan 
de orde werden gesteld en vertrekpunt waren voor de discussie.

 Voedselvisie is van groot belang  om de samenhang te bieden van tal van verschillende 
initiatieven. Het is nu nog erg onduidelijk wat Amsterdam /de regio eigenlijk wil, ook al is het 
wel duidelijk dat Amsterdam Stadslandbouw omarmt.

 Samenhang zit in integraliteit, samenhang beheer, recreatie, natuur, productie etc.
 Belangrijk is de continuïteit. Visie moet de vier jaar van bestuurders overstijgen. 
 Betrek bij de Voedselvisie ook de gebouwde voorraad. Denk aan de ruimte die nodig is voor 

afgeleide functies zoals opslag en distributie, zoals research en keurmerken, testen ontvangst 
etc. Dat zijn functies die op bedrijventerreinen moeten zitten. 

 Kennis van de productie van voedsel in de regio draagt bij aan kennis en inzicht over de 
wereldwijde samenhang van de voedselketen (en dat inzicht moet groeien).

 Het domein foodsecurity is binnen de C40 nog niet door een stad geclaimd. Nu zou dat een 
mooie kans zijn voor Amsterdam (voorbereiding van congres Johannesbrug 2014: de vijfde 
biënnale Topconferentie van burgemeesters van grote steden over klimaatverandering). Food 
Security komt dan zeker ook aan de orde en moet breed worden opgevat: van ondervoeding 
tot obesitas en gerelateerd aan klimaatverandering. (vanuit het idee: richt alle diffuse stralen 
op één zaak). Doel: kennis delen.

 Wat zou de rol van het gemeenteloket Stadslandbouw kunnen zijn? Niet het vastleggen van 
regels (waaruit maar al te vaak blijkt dat men van het feitelijke productieproces geen verstand 
heeft) maar meer verbinden en faciliteren en helpen in het delen van kennis. Overigens kan 
de markt dit soort rollen ook op zich nemen.

 De gemeente moet experimenteerruimte bieden: op één plek alle obstakels weghalen.

Quote van de tafel

Dame van bestuur Water Land en Dijken vraagt aan biologische veehouder: “ wat is je afzetgebied”?  
Veehouder: “ de Campinavrachtauto”
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Derde ronde: Een 1:1 gesprek met Tycho Vermeulen, deskundige op het gebied van drijvende 
teelten, werkzaam aan de WUR

Voedselveiligheid

Gevraagd werd of er een protocol opgesteld zou kunnen worden om veilig voedsel te kunnen 
produceren, zonder dat dit met regelgeving en keurmerken geformaliseerd hoeft te worden.
Antwoord van Tycho was dat:

 regelgeving en keurmerkennoodzakelijk zijn voor de afzet naar grote afnemers 
(supermarkten) die garanties eisen. 

 Maar dat er wel een soort lijst is op te stellen van do’s en don’t-s in het kweeksysteem zodat 
het risico voor de bevolking minimaal is.  (bv dierlijke meststoffen nooit in aanraking met de 
producten zelf, alleen in het substraat).

Vervolgens werd gevraagd of het proces van patenten en licenties het kennisdelen in de weg zit.
Tycho antwoordde:

 er is een trend zichtbaar dat er steeds minder patenten worden aangevraagd omdat de 
uniciteit moeilijk aantoonbaar is en makkelijk te schenden of makkelijk op een net andere 
manier toe te passen. Je betaalt heel veel zonder dat het een ander weerhoudt om met vrijwel  
hetzelfde concept verder te gaan. 

 Licenties zijn minder duur, gebeurt vaker. 
 Er is steeds meer uitwisseling van kennis. 

Dilemma dat teelt alleen onvoldoende oplevert, terwijl het een nuttig gebruik betreft.

Bijvoorbeeld gestapelde landbouw in bestaande gebouwen: het zou nuttig zijn ( zinvol gebruik van 
leegstaande panden), maar de productiekosten (ook met LED-verlichting) zijn te hoog en de productie 
levert te weinig op om kostenneutraal te worden. 
Daarom moet gezicht worden naar slimme combinaties waardoor het ineens toch iets op blijkt te 
leveren. 
In deze context kwam het idee van drijvende teelten in de Houtrakpolder naar boven.

Ineens bleek dat er vanuit Tycho’s eigen specialisatie er mogelijk toch productie mogelijk is op 
onverwachte plekken. 

Tycho is gespecialiseerd in drijvende teelten. Deze verkeren in ontwikkelingsfase. De proeven vinden 
plaats in een drijvende baden, afgesloten van het oppervlaktewater. Dat is omdat er onvoldoende 
meststof in het oppervlaktewater zit.

Rond Amsterdam zijn er mogelijk plekken met voldoende meststoffen in het oppervlaktewater. Ook in 
gebieden waar Amsterdam betrokken is bij het beheer.  De gemeente en de universiteit gaat hierop 
kennis uitwisselen.

 Sloten in Houtrak zijn brak en voedselrijk. In de volksmond zijn ze vies.  Het gebied heeft 
kraak noch smaak op dit moment.

 Vies water is geen belemmering voor drijvende teelten (olie wel, maar dan groeit t spul ook 
niet), brakwaterteelten zouden een mooie nieuwe betekenis aan de sloten kunnen geven. 

 Zeeaster, zeekraal, selderij, waterkers…. (Ed geeft zoutgehalte even door aan Tycho). 
Barbecue groen
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 Misschien kunnen de legen aardappelschuren dan als mooie proeflokalen dienst doen. 
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Thema’s, ambities en acties (Matrix): opbrengsten bijeenkomsten 28 mei

WIJK

In buurten initiatieven voor moestuinen. In verschillende  ’gedaanten’. Breed palet. Illustreren!
> meer moestuinen en activiteiten, versterking relatie met scholen, buurtbewoners en nabije bedrijven

Gezonde omgevingen definiëren, gezonde plekken in kaart brengen (Afrikanerplein, 
Staalmanpleinbuurt met Einstein Community, Lucas Community?, Voedseltuinen Noord, Vruchtbomen 
bij sportkantine De Eenhoorn …) per jaar te verdubbelen in elke stadsdeel / focuswijk,
Onderdelen: schoolomgeving, omgeving zorginstellingen, culinaire broedplaatsen; (semi)openbare 
ruimten, duurzame winkelgebieden; stadslandbouwarrangementen die werken voor de buurt;

Ondernemerschap bevorderen (starters en herintreders bijv. kookworkshops, proeflokalen, koken 
voor de buurt, pop-stores,  

• Ontwikkelen Braakliggende terreinen ter beschikking voor stadslandbouw (Ymere)

• Resto VanHarte: vestigingen in Nd en ZO

• Pilot Ymere & Ahold 

• Afspraken maken met lokale ondernemers (Jumbo, Ahold) met gezonde boodschappen 
(Gezond gewicht boodschap; meer vers)

• Zuidermrkt formule elders toepassen; idem Colour Kitchen; Fifteen   

• Activiteiten in de buurt met bewoners (stadslandbouw, culinaire broedplaatsen) 

• Aanpassing beleid en verordening straathandel + initiatiefplekken + pilot gezond op straat in 

Oost (Nevin Özütok) iom vereniging Ambulante handel & kenniscentrum AFG

• Vruchtenbomen o.a. rond Sportkantines 

• Canon gezond eten in de (semi) openbare ruimte, per stadsdeel? In kader benoemen gezond 
voedsel & bewustwording 

Aansluiting op digitale menukaart Gezond gewicht voor buurtgerichte acties & afstemmen 
op menukaart Voedseleducatie ANMEC waar scholen gebruik van kunnen maken.

SCHOOL + BEROEP
Amsterdam is trots op haar traditie van schooltuinen waardoor allen kinderen uit basisschool in groep 
5/6  op schooltuinen een jaar lang ervaring op doen met stadstuinbouw. Ook leren zij om met de 

geoogste producten maaltijden te bereiden.  Er zijn 13 schooltuinen  en ca. 250 basisscholen. Via de  
schoolmoestuin nabij de basisschool en excursies naar boerderijen en bedrijven raken kinderen 
vertrouwd met  de productie van groenten verwerven basiskennis over de bereiding.  Ook VMBO 
scholen maken gebruik van moestuinen.
 > uitbouwen en versterken schooltuin-educatie  (relatie met scholen en maatschappelijk veld)



43

Jaarrondprogramma Schooltuinen BO en (V)mbo (met GGD, hortus, boerenstadswens e.a)
Meer tuinen gekoppeld aan scholen en onderwijs
Samenwerken met bedrijven in keten
Kennis/ stage centrum (waar? FCA) om ervaringen op te doen
Pilot lunchen op basisscholen als gebiedsarrangement
Training stadsboeren + participatiemakelaars 

Ouderparticipatie 

Regie en expertisecentrum Voedseleducatie ANMEC met educatieve menukaart

KETEN
INHolland > expertise/kennis centrum verspilling & afval
Sodexo; pilot meer meerdere kwaliteiten (gaaf, beurs etc) 
Aanbesteding eigen catering (1 dag vleesloos, regionaal) – voorbeeldwerking 
Beleid snackautomaten in gemeentelijke semi-openbare ruimten en o.v. knooppunten: overal moet 
gezonde keuze aanwezig zijn

Benutten en stimuleren lokale verwerkingsmogelijkheden voor voedsel 
Communicatie met boeren in de omgeving over directe afzetmogelijkheden in stad (versvoco’s, 
instellingen, horeca, ..)
Aansluiten bij Flexitariër Convenant (in te vullen)
Winkelketencharter over gezond en duurzaam voedsel? Of afspraken op lokaal niveau? (nagaan met 
programmateam Gezond Gewicht)

LANDBOUW

Loket: verbinden initiatieven, kennis, transparantie regelgeving, contacten  (PV: geen subsidies), info 
beschikbaarheid ruimten
Ruimte: inventarisatie braakliggende terreinen geschikt voor stadslandbouw  (Ymere, DRO)
Betere contacten boeren-burgers/consumenten (ANV Water, Land & Dijken met Platform Eetbaar 
Amsterdam en Amped zoeken uit hoe en wie: aanwijzen vaandeldrager); mondiale spelers op gebied 

van land- en tuinbouw maken verbindingen met lokale partijen (in te vullen); invullen educatie.
Landbouw als Gezonde Apotheek voor de stad (voedselveiligheid, relatie medische sector)
Stimuleren bewustwording: Food Film Festival, Rode Hoed debatten,…
Bijdrage voedselzekerheid op hoger schaalniveau (EU, C40) als inbreng in internationale netwerken
Continueren inbreng Voedsel agenda in (inter)nationale netwerken van steden betrokken bij 
stadslandbouw- en voedselinitiatievenen beleid op dat gebied (Expertgroep EU Landbouwbeleid, 
Purple, Metrex, Eurocities) 
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