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Voorwoord 

Voedsel is overal aanwezig in Amsterdam. Waar je ook door de stad loopt, je zult 
voedsel binnen handbereik vinden. We zien dit vaak als een vanzelfsprekendheid. 
Maar als je eens kijkt naar wat de weg is van voedsel, van koe in de Zaanse weide 
tot aan het pak melk in de supermarkt, dan zie je hoe bijzonder dit eigenlijk is.
 
De relatie die wij als Amsterdammers met voedsel hebben, is meer dan alleen geba-
seerd op consumptie. Voor de gemeente is gezond voedsel een essentieel onder-
deel in de strijd tegen overgewicht, voedselfestivals verrijken het culturele karakter 
van de stad, een voedseldistributiecentrum als het Food Centre levert banen op. 

In ‘Voedsel en Amsterdam’ vindt u de visie van het College van B en W op de veel-
omvattende relatie tussen de stad en haar voedsel. De vele initiatieven in stad geven 
hier uiting aan. Als gemeente willen wij die initiatieven stimuleren. We willen eraan 
bijdragen dat initiatieven gemakkelijker van de grond kunnen komen en elkaar we-
ten te vinden en we willen de juiste randvoorwaarden creëren om effectief te kunnen 
zijn. In dit document hebben wij daarom een ‘voedselagenda’ opgenomen, hierin 
staat onze concrete inzet beschreven. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen en nodig u uit om met ons mee te denken over 
hoe u Amsterdam als Voedselstad ziet. 

Namens het College van B en W van Amsterdam,

Freek Ossel,

Wethouder  Armoede, Openbare Ruimte en Groen
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Samenvatting en leeswijzer

In Amsterdam wordt een kleine hoeveelheid voedsel geproduceerd en veel voedsel 
gedistribueerd en geconsumeerd. Productie vindt veel meer in de regio plaats. In 
deze visie leest u hoe voedsel gerelateerd is aan gezondheid, sociale participatie, 
duurzaamheid, economie en educatie.  In het eerste hoofdstuk staan die relaties 
beschreven.  In het tweede hoofdstuk staat de relatie tussen Amsterdammers en 
voedsel centraal. We geven aan waarom bewoners van Amsterdam (net als veel 
andere mensen) zich bezig houden met de manier waarop voedsel geproduceerd 
en gedistribueerd wordt. En dat er steeds meer kennis komt over de relatie tussen 
voedsel en gezondheid. Hoofdstuk drie schetst de kracht van Amsterdam en de 
regio op voedselgebied. De grote economische waarde van de sector en de betrok-
kenheid van veel Amsterdammers bij voedsel waardoor veel initiatieven gestart wor-
den op het gebied van productie, verkoop, festivals, markten etc. In hoofdstuk vier 
kijken we naar de toekomst: wat willen wij bereiken met deze visie en deze agenda? 
Waar staat Amsterdam over 10 jaar als we in de relatie die de Amsterdammers heb-
ben met hun voedsel gaan investeren? Hoofdstuk 5 ten slotte geeft de agenda weer 
waarin die investering vorm krijgt. De nadruk in de agenda ligt op inspanningen van 
de gemeente om educatie aan de jongste Amsterdammers goed voor elkaar te krij-
gen, de duurzaamheid in de keten te verbeteren en voedselproductie in Amsterdam 
te stimuleren middels een stadslandbouwloket.

Educatie is belangrijk om kinderen (en via hen ook de ouders) te leren dat voedsel, 
behalve noodzakelijk, ook lekker en gezond kan zijn. Duurzaamheid is een speer-
punt omdat Amsterdam een duurzame stad wil zijn en daarmee een voorbeeld 
voor andere metropolen in de wereld. Op voedselgebied zijn concrete stappen te 
maken, bijvoorbeeld door de consumptie van vlees te verminderen en afvalstromen 
te beperken. Een loket dient om de initiatieven die er ontstaan te ondersteunen en 
te stimuleren. Dat begint klein en beperkt zich voornamelijk tot een portal voor ge-
meentelijke informatie en diensten. Uiteindelijk kan het een (digitale) ontmoetings-
plaats worden voor allerlei initiatieven die met voedsel bezig (willen) zijn.    
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Deze afbeelding is een momentopname van een interactieve, steeds veranderende kaart  - op 
internet te raadplegen via http://maps.amsterdam.nl/streekproducten/

Geitenboerderij Ridammerhoeve, Amsterdamse Bos

Anna Haen, Abcoude

Streekproducten
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Voedsel en Amsterdam . De relatie 
is sterk en eeuwenoud. Ooit was de 
stad, samen met het ommeland, de 
graanschuur van Europa. Maar ook 
vandaag de dag bevinden zich in onze 
stad en de regio er omheen bedrijven 
die een hoofdrol spelen in de wereld 
van voedselproductie en verwerking. 
Nederland is de tweede agrarische 
exporteur ter wereld. Nog immer is 

Amsterdam één van de belangrijkste 
havens voor cacao in de wereld. De 
agrarische sector rondom Amsterdam 
zorgt voor voedsel en draagt bij aan een 
aantrekkelijk landschap. In het veenwei-
degebied rond de stad wordt nog volop 
melkvee gehouden. Zaadveredelings-
bedrijven in de regio behoren tot de 
wereldtop. Buitenlanders denken bij 
Amsterdam aan kaas, aan haring en aan 

Inleiding

De belangrijkste productiegebieden van landbouwproducten rond Amsterdam
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chocolade. Wij hebben veel te bieden 
op voedselgebied: aan Amsterdammers 
en aan de wereld.

Maar ook de voedseldistributie is 
rijkgeschakeerd. De stad kent talloze 
food-winkels en horecagelegenheden 
- deze bieden een steeds gevarieerder 
en internationaler product. Voedsel 
wordt ook verkocht op de bekende 
straatmarkten. Amsterdam kent de 

archetypische haringkar, maar – noodza-
kelijkerwijze – ook voedselbanken. In 
Amsterdam bevindt zich een innovatief 
centrum voor de distributie van voedsel, 
het Food Center. Steeds meer winkels 
en markten leggen zich toe op het 
verkopen van goed en duurzaam 
geproduceerd voedsel. Er worden food 
markets en food festivals georganiseerd. 
En bovenal: steeds meer Amsterdam-
mers gaan zelf voedsel verbouwen, al 
dan niet in georganiseerd verband.
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Waarom komt de stad met een visie op 
voedsel? Voedsel speelt een belangrijke 
rol in de Amsterdamse samenleving. 
Voedsel heeft een direct verband met 
de gezondheid van Amsterdammers, 
met de economische kracht van de stad 
en de regio, met de participatie van Am-
sterdammers in de samenleving en met 
de duurzaamheid van de stad. Daarmee 
speelt het ook een belangrijke rol bij het 
bereiken van gemeentelijke doelstellin-
gen op deze beleidsterreinen. Daarom is 
het nu van belang de rol van voedsel te 
belichten en te positioneren. Voedsel is 
namelijk geen probleem, maar een deel 
van de oplossing. 

Voedsel en gezondheid
Wat en hoeveel mensen eten heeft 
invloed op hun gezondheid en levens-
verwachting. 
Ook in Amsterdam hebben veel te veel 
mensen overgewicht –in toenemende 
mate en vooral bij de jeugd. Dat hangt 
vaak samen met het voedingspatroon. 
Als men zich daarvan bewust wordt is al 
veel gewonnen. Dat kan door mensen 
direct met gezond voedsel in aanraking 
te brengen - door een gezondere keuze 
aan te bieden: in winkels, automaten, 
horeca en op markten. In het kader 
van de Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht wordt gewerkt aan het gezon-
der krijgen van school en sportkantines. 
Met deze aanpak gaat op Amsterdamse 
schaal de strijd tegen overgewicht en 
obesitas effectiever gevoerd worden op-
dat de benodigde gedragsverandering 

1  Voedsel en Amsterdam,    
 waarom eigenlijk?

bij de jeugd en hun ouders duurzaam 
bereikt wordt. De ambities daarbij zijn 
voor de lange termijn om de Amster-
damse jeugd in 2033 tenminste op het 
dan nationale gewicht van de jeugd te 
hebben en ten tweede om Amsterdam 
in de top 5 van gezondste steden van 
Europa te laten eindigen als het gaat 
om onze jeugd. Bewustwording kan ook 
door te laten zien hoe voedsel groeit. En 
door gelegenheid te bieden om samen 
te koken en te eten. De jeugd bereiken 
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we via het educatie programma met 
schooltuinen, boerderij-educatie en 
andere educatieve (bedrijfs)bezoeken 
en lespakketten. In Amsterdam zijn 13 

schooltuincomplexen met in totaal 7000 
kindertuinen, waar jaarlijks bijna alle Am-
sterdamse kinderen in groep 6/7 kennis 
maken met voedsel in al zijn aspec-
ten. Sommige tuinen hebben ook een 
keuken(tje) waardoor ook het bereiden 
van voedsel kan worden opgenomen in 
het pakket.

Voedsel en economie
Veel banen in Amsterdam en haar regio 
hangen samen met voedsel: met de pro-
ductie, de verwerking en de distributie 
ervan. In de stad is vooral de distributie 
zichtbaar, en dan de laatste schakel 
ervan: de detailhandel en de horeca. 
Beide zijn sterk in beweging. Er komen 
nieuwe ondernemers bij, maar er zijn 
ook veel (kleine) ondernemers die de 
deuren (moeten) sluiten zoals groente-

winkels, poeliers en bakkers. Met name 
in de regio bevinden zich ook talloze be-
drijven die een belangrijke rol spelen bij 
de productie en verwerking van voedsel. 
Het aantal agrarische bedrijven is er nog 
steeds aanzienlijk. Het veenweidegebied 
rondom Amsterdam kent bijvoorbeeld 
nog veel melkveehouders. Maar er 
zijn ook exporteurs van grondstoffen, 
gewassen en voedselfabrikanten. De 
Metropoolregio Amsterdam exporteert 
jaarlijks voor 2,2 miljard toegevoegde 
waarde aan voedingsproducten, daar-
mee werk biedend aan 20.000 mensen. 
Van oudsher is de regio de thuisbasis 
voor grote, multinationale bedrijven als 

Ahold, Verkade en CSM. 
Steeds meer kleine ondernemers vinden 
een plek in de voedselbereiding en 
-distributie. Dit gebeurt de laatste jaren 
ook weer vaker in de stad zèlf. De pro-
filering als voedselstad kan ook bedrij-
vigheid aantrekken. De Amsterdamse 
regio heeft een wereldwijde naam op 
het gebied van innovatieve kweek- en 
veredelingsmethoden. Amsterdam is 
als kernstad van deze regio de logische 
vestigingsplek voor kennisinstellingen en 
bedrijven die zich met voedsel bezig-
houden.     
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Voedsel en participatie
Het reeds onder ‘voedsel en gezond-
heid’ aangestipte ‘samen voedsel 
verbouwen, bereiden of consumeren’ 
kan mensen mobiliseren die buiten de 
boot (dreigen te) vallen. Door samen 
te werken in buurtmoestuinen, leren 

buurtbewoners elkaar kennen. Maar ook 
re-integreren in de samenleving kan zo 
bevorderd worden. De sociale en educa-
tieve aspecten van buurtmoestuinen zijn 
minstens zo belangrijk als de voedsel-
productie. 

Voedsel en duurzaamheid
De belasting op het milieu van voedsel 
is groot. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door de vele transportbewegingen die 
samenhangen met de distributie van 
voedsel, doordat er heel veel wegge-
gooid wordt en door de overconsumptie 
van vlees.
Om met het laatste te beginnen: de 
milieu-impact van vlees en zuivel is 

vele malen hoger dan die van plantaar-
dige producten. Om een kg rundvlees 
te produceren is meer dan 7 kg aan 
planten nodig, wat een groot beslag 
legt op o.a. de beschikbare ruimte, het 
water en de biodiversiteit. Zelfs een 
kleine afname van de vleesconsumptie 

Voedseleconomie in Nederland en 
de Metropoolregio Amsterdam

De voedingssectoren in Nederland 
produceren in 2012 bij elkaar een 
toegevoegde waarde van 20,4 
miljard Euro - dat is 3,8% van de 
nationale toegevoegde waarde. In de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
gaat het om 2,2 miljard Euro (2,5 %) 
van de toegevoegde waarde. In de 
voedingsindustrie en groothandel 
zijn in de MRA circa 20.000 personen 
werkzaam (ruim 1,4% van de werk-
gelegenheid in de MRA). Gemiddeld 
genomen groeiden de voedings-
sectoren naar toegevoegde waarde 
sneller over de periode 2005 -2012 
dan de nationale economie.
De Amsterdam Economic Board 
(AEB) heeft een Kerngroep Flowers & 
Food waarin regionale bedrijven uit 
de agrarische sector samenwerken 
om de economische waarde van de 
sector te stimuleren. 
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levert al een aanzienlijke CO2-reductie 
op. Daarbij zijn er steeds meer aanwij-
zingen dat een voedingspatroon met 
veel plantaardige eiwitten gezonder is. 
In Amsterdam zijn verschillende initiatie-
ven actief (bijv. Viva las Vegas), die zich 
richten op het promoten van plantaardig 
eten. De gemeente heeft een Flexitariër 
convenant gesloten, gericht op o.a. het 
aanbieden van alternatieven voor vlees 
in bedrijfsrestaurants en bij zakenlunches 
en recepties.

Door het aandeel regionale producten 
in de consumptie te vergroten, vermin-
deren we direct het aantal transportki-
lometers dat met voedsel samenhangt. 
Daarbij is het belangrijk dat we vervol-
gens de lokale distributie schoon en 
efficiënt regelen. 

Het derde punt van aandacht is dat in 
alle schakels van de voedselketen heel 
veel voedsel verspild wordt en afval 

niet wordt hergebruikt. Uit een recent 
onderzoek naar de Amsterdamse verzor-
gingstehuizen van Amsta bleek dat hier 
jaarlijks voor 1 miljoen euro aan voedsel 
wordt weggegooid! Door in te zetten 
op het verminderen van voedselverspil-
ling en het tot meerwaarde brengen 
van afval (via bijvoorbeeld composteren 
en vergisten) ontwikkelt zich een meer 
duurzame en circulaire voedselketen. 
Damm Food Waste laat zien hoeveel 
goed voedsel wordt weggegooid omdat 
het bijv niet aan de cosmetische eisen 
voldoet. Voedsel waar nog heel goed 
een maaltijd mee bereid kan worden.
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Exacte cijfers over de voedselproductie 
in Amsterdam zijn niet te geven. Een 
tomatenplant heeft al snel een plekje op 
het balkon. Op een dakterras kunnen 
kruiden en bonen gekweekt worden en 
in een tuin kunnen nog grotere gewas-
sen (appels, peren, vijgen) geteeld 
worden. Er zijn enkele commerciële 
producenten, maar in totaal valt de 
geproduceerde hoeveelheid in het niet 
bij de hoeveelheid voedsel die dagelijks 
in Amsterdam wordt geconsumeerd. 
De bijdrage van voedsel in de stad ligt 
dan ook niet primair in het aandeel van 
de voedselproductie, maar meer in de 
bewustwording (leidend tot gezonder 
en duurzamer consumptie), de aantrek-
kelijkheid van de stad en de verbetering 
van de sociale samenhang in de stad. De 
ambitie van Amsterdam met voedsel ligt 
op die terreinen en niet op het streven 
naar zelfvoorzienendheid in voedsel.

Voedsel verbindt Amsterdam
De Rabobank Amsterdam schetst in 
het rapport Voedsel verbindt Amster-
dam een wereld van voedsel met veel 
uitersten, met overvloed en schaar-
ste, voedselkilometers, voedselveilig-
heid en voedselschandalen, burgeri-
nitiatieven en gangbare boeren die 
stoppen. Je ziet een aantal trends 
die het voedselspeelveld veranderen: 
grondstoffenschaarste, ongelijke 
verdeling van voedsel en de bronnen 
daartoe (kapitaal, grond, expertise 
en grondstoffen), multifunctionaliteit 
voor landbouwers en verkorting van 
de keten. De relatie tussen stedeling 
en boer verandert, er is sprake van 
een herontdekking van relaties tussen 
stad en ommeland. Deze relaties 
zijn uiterst divers en niet uitsluitend 
gericht op productie. De Rabobank 
roept op om een langetermijnper-
spectief te creëren voor de rol van 
voedsel in de Metropoolregio Am-
sterdam. De RABO bank is betrok-
ken bij een initiatief om regionale 
producenten rechtstreeks te verbin-
den aan (grootschalige) stedelijke 
consumenten zoals grote instellingen. 
Dit project past in de doelstellingen 
van Voedsel en Amsterdam. Wij gaan 
in gesprek hoe de gemeente dit 
initiatief kan ondersteunen.

Stichting SOOZ, N&M team, Marietta Zorzi. De kruidentuin
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Landbouw en steden hebben een inten-
sieve, historische relatie: door landbouw 
zijn steden mogelijk geworden. Op het 
moment dat het technisch en organi-
satorisch mogelijk werd om op grotere 
schaal voedsel te produceren dan alleen 
voor de eigen groep, en daarnaast 
opslag en transport mogelijk werden, 
konden steden verder groeien. De 
stedelijke ontwikkeling van Amsterdam 
is lang nauw verweven geweest met de 
voedselvoorziening vanuit de omgeving 
en met de distributie van voedsel op 
markten in de stad. Zeker na de Tweede 
Wereldoorlog is door de globalisering, 
schaalvergroting en verdere mechani-
satie van de productie, de voedselvoor-
ziening steeds meer los komen te staan 
van de stedelijke ontwikkeling. Toen is 
voedsel ook uit de stad “verbannen”. 
Productie en verwerking vonden buiten 

de stad plaats en stedelingen had-
den geen idee meer waar hun voedsel 
vandaan kwam en hoe het “op hun bord 
belandde”. Die onwetendheid is onwen-
selijk. Bewustwording rond en betrok-
kenheid bij voedsel is een bijdrage aan 
welbevinden. De belangstelling voor 
stedelijke brouwerijen, voor “de Tosti-
fabriek” en andere voedselinitiatieven 
laten dat ook zien.

Ongerustheid over voedsel
De efficiency in de productie heeft 
de kwantiteit aan voedsel sterk doen 
toenemen. De betere en goedkopere 
transportmogelijkheden hebben de (the-
oretische) beschikbaarheid van voedsel 
aanzienlijk vergroot. Niettemin groeit 
de bewustwording over de keerzijde 
ervan – ook bij Amsterdammers. Een 
reeks voedselschandalen heeft wereld-
wijd geleid tot twijfel over de manier 
waarop voedsel wordt geproduceerd, 
verwerkt en getransporteerd. Ook zaken 
die niet tot schandalen leiden, zoals de 
argwaan bij het gebruik van hulpstoffen 
in voeding (de zgn. “E-nummers”) leiden 

2  Geen voedsel, geen stad,   
 geen Amsterdam
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tot de wens meer te weten over waar 
het eten vandaan komt en door wie het 
is geproduceerd. Daardoor komen kwali-
teit en authenticiteit van voedsel steeds 
meer centraal te staan. 
Daarnaast doen voedselproductie en 
transport een groot beroep op de 
hulpbronnen van de aarde. Steeds meer 
mensen zijn zich bewust van de uitput-
ting van landbouwgronden en van CO2-
uitstoot.
Al deze kwesties dragen bij aan een 
groeiende wens om voedsel dichterbij te 
(laten) produceren en verwerken. 

Bewustwording over voedsel groeit
Het is dan ook niet zo vreemd dat voed-
sel ‘leeft’ in Amsterdam. Op allerlei plek-
ken in Amsterdam gaan mensen voedsel 
verbouwen. Op braakliggende terreinen 
of in groenstroken worden stukjes land 
omgespit of bakken geplaatst. Vaak 
vinden mensen het gewoon leuk om zelf 
hun eten te zien groeien. Soms besluiten 
mensen het heft in eigen handen te ne-
men als een antwoord op de anonieme 

voedselproductie of op incidenten met 
voedselkwaliteit.
De sociale en educatieve aspecten van 
deze initiatieven zijn vaak minstens zo 
belangrijk als de attractieve en produc-
tieve. Jaarlijks maken meer dan 6000 
Amsterdamse schoolkinderen in school-
tuinen kennis met (het zelf verbouwen 
van) voedsel. 
Maar ook de distributie van voed-
sel verandert. Winkels en markten 
met regionaal en seizoen gerelateerd 
aanbod verheugen zich in toenemende 
belangstelling. De directe relatie tussen 
producent en consument wordt gewaar-
deerd. Mensen willen weten waar hun 
eten vandaan komt. De verandering in 
(koop)gedrag blijkt ook uit de volgende 
tabel:
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Bestedingen aan voedsel in de gemeten verkoopkanalen
(x miljoen euro)

2011 2012 Ontwikkeling

De besteding aan duurzaam voedsel 1.772,7 2.218,7 25,2%

De bestedingen aan overig voedsel 38.566,7 38.455,5 -0,3%

De totale voedselbesteding 40.339,4 40.674,2 0,8%

Marktaandeel duurzaam voedsel 44% 5,5%

Aantrekkelijker stad en regio
Het verbouwen van voedsel in de stad 
is lange tijd beschouwd is als iets uit 
vervlogen dagen, immers: ‘Er is geen 
ruimte meer voor, de bodem en de lucht 
zijn er vervuild, en het zet geen zoden 
aan de dijk’. Nu we inmiddels weten 
dat al deze bezwaren op zijn minst 
‘relatief’ blijken te zijn, zien we dat de 
voedselproductie in de stad een aantal 
plezierige bijeffecten heeft. Het feit dat 
je (ook) in een hoogstedelijke omgeving 
volwaardig kunt tuinieren is voor velen 
een prettige openbaring. Daarbij levert 
het bewustwording op over hoe je eten 
groeit, en ook een (nog) groenere stad, 
zeer dicht bij huis: op het eigen balkon 
of dak, in de eigen straat of op een ter-
rein net om de hoek. 
Het platteland om de stad – van oudsher 
een groen uitloopgebied voor Amster-
dammers –  heeft de stad heel wat te 
bieden: natuur, cultuurhistorie en ruimte 
om te wandelen en te fietsen. Een be-
langrijk, en steeds gevarieerder deel van 
de attractiviteit heeft directe of indirecte 
raakvlakken met de productie, verwer-
king of consumptie van voedsel: de 
weilanden met koeien, de tuinderijen, 
de boerderij-educatie, de streekproduc-
ten die rechtstreeks bij de boer kunnen 

De groei van de totale bestedingen aan voedsel komt volledig voor rekening van 
de groei in bestedingen aan duurzaam voedsel. De totale besteding aan duurzaam 
voedsel is daarentegen beperkt tot 5.5 %

worden gehaald. Horeca en winkels in 
de stad betrekken producten (weer) 
steeds vaker rechtstreeks van agrarische 
bedrijven in de regio. Daarmee wordt de 
relatie tussen Amsterdam en het omrin-
gende land versterkt. 

Bron:LEI, onderdeel van Wageningen UR, 2013
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Discussie blijft belangrijk
Beter dan ooit is de wereld in staat haar 
bevolking van voedsel te voorzien, al-
thans in kwantitatieve zin. Oók de bevol-
king van een stad als Amsterdam is voor 
haar voedsel goeddeels afhankelijk van 
de efficiënte hedendaagse voedselpro-
ductie en -distributie, met als relatieve 
voordeel dat Nederland vooraanstaand 
is op beide terreinen. Niettemin kan het 
regionale product wel degelijk een – zij 
het bescheiden - deel gaan uitmaken 
van de totale behoefte aan voedsel in 
Amsterdam. In ieder geval zou de bur-
ger de mogelijkheid moeten hebben om 
te kiezen voor producten ‘van nabij’.

Scepsis richt zich soms op de kwalita-
tieve aspecten van voedsel. Het gaat 
dan over de veiligheid van voedsel en 
over allerlei gezondheidsclaims: ‘Zijn 
de bespoten worteltjes van elders (on)
gezonder dan de onbespoten exem-
plaren van een - misschien wel vervuild 
- terrein in de stad?’ ‘Kun je obesitas 
werkelijk te lijf met een voedselvisie die 
een ander voedingspatroon stimuleert, 
of ligt er een bredere sociaal-economi-
sche problematiek aan ten grondslag?’. 
Amsterdammers zouden vooral gebaat 
zijn bij goede informatie en keuzevrij-
heid. Bevoogding werkt meestal niet, 
zelf ervaren en bewustwording wèl.
Het Amsterdams beleid gaat de voed-
selproblemen op wereldschaal niet 
oplossen. Andere overheden en het 
bedrijfsleven hebben de mogelijkheden 
om voedselzekerheid en voedselveilig-
heid, ook bij een groeiende wereldbe-
volking, te garanderen. Wij dragen wel 
Onze steen bij aan bewustwording en 
aan verbetering van de stedelijke sa-
menleving door voedsel.

Voedsel en Amsterdam op de be-
stuurlijke agenda 
In de Structuurvisie 2040 is opge-
nomen dat Amsterdam de pro-
ductie van duurzaam voedsel in de 
landbouwgebieden om de stad wil 
stimuleren en dat het Food Center 
hiervoor moet uitgroeien tot een 
kernschakel in de stedelijke en regio-
nale voedselketens. Bij de vaststelling 
van de Structuurvisie in de Gemeen-
teraad werd een motie (16-03-2011, 
Van Lammeren), aangenomen waarin 
om een voedselvisie werd gevraagd. 
Daarnaast is het initiatiefvoorstel (van 
de Partij voor de Dieren) ‘Kiezen voor 
Stadslandbouw’ door de raad aan-
genomen op 3 april 2013 waarbij de 
oprichting van een “stadslandbouw-
loket”, een centraal aanspreekpunt 
en website, werd bepleit. 
Het College van B&W heeft het 
thema gezondheid (gezond gewicht) 
expliciet toegevoegd aan de op te 
stellen voedselvisie. In Amsterdam 
heeft 23% van de jeugd tussen 5 en 
19 te kampen met overgewicht.
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De Groene Fred is een groep bewoners uit Amsterdam Zuid, die met groen als middel de 
sociale samenhang willen vergroten. Onze deelnemers komen zowel uit Buitenveldert, de 
Stadionbuurt en de Marathonbuurt als de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt.

Op 13 september 2012 zijn we van start gegaan met het 3-jarig project Voedseltuin IJplein  in 
Amsterdam Noord (IJPlein/Vogelbuurt). Het project is een initiatief van Stichting DOEN, Net-
werk BuitenRuimte voor Contact, Resto van Harte en de Voedselbank Noord . In het project 
wordt verder samengewerkt met het stadsdeel en verschillende lokale partijen: Combiwel, 
Eigen Haard, Stichting op Eigen Kracht, Doras, NME, Eva en Adam, Stichting de Regenboog.
 
De voedseltuin is  een gezamenlijke moestuin waar buurtbewoners groente voor de buurt, 
Resto van Harte en de voedselbank verbouwen.. Iedereen die in de tuin werkt krijgt een 
deel van de opbrengst. Een ander deel van de opbrengst wordt verwerkt in de maaltijden 
van Resto van Harte en toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank. De tuin 
is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het is een plek in de wijk waar bewoners  graag ko-
men, om te tuinieren, een praatje te maken met andere bezoekers of om even lekker te zitten 
in het groen. Ook voor kinderen is er plek om te spelen en te helpen.
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Amsterdam is een voedselstad. De stad 
en haar regio hebben immers veel in 
huis op dit terrein. Er is een uitgebreide 
voedsel-infrastructuur, zowel voor de 
hardware (productie, verwerking en 
logistiek) als voor de software (kennis, 
innovatie en initiatieven).  Amsterdam 
herbergt de hoofdkantoren van Ahold, 
Heineken, Cargill (o.a. cacao). Fonterra, 
een groot Nieuw-Zeelands zuivelbedrijf 
houdt sinds een jaar of twee kantoor aan 
de Zuidas (en bouwt een productielo-
catie in Heerenveen). Amsterdam is dus 

ook voor internationale bedrijven inte-
ressant als vestigingsplaats. Geen stad 
in Nederland heeft zoveel warenmarkten 
als Amsterdam waar voedsel (groenten, 
vis, brood) een belangrijk product is. 
Op onderwijsgebied scoort Amsterdam 
met o.a. de Food Academy (opleiding 
van Inholland, Wellant en Clusius) en het 

3  Waat staan we nu? / Wat   
 heeft Amsterdam in huis?

Floriade 2022 
Amsterdam heeft een innovatief plan 
gemaakt voor de Floriade in 2022, 
in Zuidoost. Hoewel Amsterdam niet 
verkozen is als gastgemeente voor 
deze editie van de Floriade, zijn er 
wel degelijk mogelijkheden om ver-
schillende delen uit het plan alsnog 
te realiseren. Wij gaan initiatiefne-
mers faciliteren die hiermee aan de 
slag willen. Hier is € 1,5 miljoen voor 
beschikbaar gesteld.
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Swammerdam Institute for Life Sciences. 
Het voedsel is goed zichtbaar in onze 
omgeving. De stad en de regio hebben 
een functionele en ruimtelijke structuur 
waarin de stappen uit de voedselketen 
herkenbaar zijn. Landbouw vinden we 
in de landschappen buiten de stad, vis-
serij aan de kust, logistieke knopen met 
voedselverwerkende bedrijven zien we 
in de omgeving en aan de rand van de 
stad. En binnen de stad bevindt zich het 
Food Center met monumentale markt-
hal en ca. 90 bedrijven die leveren aan 
burgers, markten, winkels en horeca. 
Voor een toenemend aantal onderne-
mingen in de stad zijn voedselveiligheid, 
duurzaamheid en gezonde voeding core 
business.

Stadslandbouw
Binnen de stad bevinden zich ook 
initiatieven om voedsel te produceren: 
de stadslandbouw. In sommige gevallen 
gebeurt dat met het oog op consumptie 
door buurtbewoners (bijvoorbeeld via 
de voedselbank). Soms met het oog 

op kennisverspreiding, bewustwording 
en educatie, ook voor kinderen. Er zijn 
op dit moment zo’n 70 moestuinen, 
kruidentuinen en –linten in Amsterdam. 
Soms wordt een (deel van) het open-
baar groen omgeturnd tot tuin. Ook 
op braakliggende terreinen verrijzen 
(tijdelijk) moestuinen, in bakken en/of 
zakken. Daarvan zijn er nu circa 15 in 
Amsterdam. 
In toenemende mate worden ook daken 
ingericht voor het kweken van gewas-
sen. Een in het oog springend voor-
beeld is restaurant Vermeer aan de Prins 
Hendrikkade dat op zijn dak voor eigen 
gebruik voedsel kweekt.  
Scholen en bewoners doen kennis op 
over waar voedsel vandaan komt en hoe 

je het beste in een deel van de eigen 
behoefte kunt voorzien. 
In Amsterdam zijn 13 schooltuincom-
plexen met in totaal 7000 kindertuinen, 
waar jaarlijks bijna alle Amsterdamse 
kinderen in groep 6/7 kennis maken met 
het zelf verbouwen van voedsel via het 
‘jaarrondprogramma’ van het schooltuin-
werk. 

Op een braakliggend terrein bij blok 32 zijn in het voorjaar van 2012 tachtig moestuintuintjes 
gerealiseerd: Moes32. Iedere huurder heeft in een gloednieuwe houten bak een eigen tuintje 
aangelegd. De bakken staan in rijen aan de Bert Haanstrakade. Het is een initiatief van Priscilla 
Korver, bijgenaamd Prik
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Tegelijk zien we dat initiatieven soms 
niet of moeilijk van de grond komen. 
Vragen waar nieuwe initiatiefnemers 
mee worstelen zijn: Welke vergunningen 
heb ik nodig? Wat zegt het bestem-
mingsplan over het stuk grond waarop 
ik wil gaan telen? Waar vind ik een 
afnemer? Waar vind ik zaad/mest/ad-
vies? Zijn er terreinen of gebouwen waar 
ik aan de gang kan? Bij wie moet ik dan 
zijn? Wat zijn de fiscale consequenties 
van ingebruikname van bouwterreinen? 
Waar haal ik water vandaan? Hoe betrek 
ik de buurt / kinderen / andere organi-
saties erbij, ten behoeve van een groter 
draagvlak? 

Terreinen, potentieel beschikbaar 
voor (tijdelijke) stadslandbouw
Op de DRO-kaart Braakliggende 
terreinen staat momenteel circa 20 
hectare geregistreerd als beschikbaar 
voor tijdelijke initiatieven. Ongeveer 
10 ha daarvan is al deels tijdelijk in-
gericht (soms met moestuinen) maar 
er zijn aanvullende initiatieven mo-
gelijk (bijvoorbeeld in de D-Buurt in 
Zuidoost, de Eendrachtsparkbuurt en 
Blokken van West in Nieuw West). De 
termijn van beschikbaarheid is niet 
altijd bekend : van 5 ha is het zeker 
korter dan 3 jaar (en soms maar voor 
1 jaar), van 9 hectare is het maximaal 
5 jaar en soms langer.
Daarnaast staat een aantal terrei-
nen (14 ha) als ‘onder voorbehoud 
beschikbaar’ op de kaart. Dit omdat 
er bijvoorbeeld onderhandelingen 
zijn voor mogelijke andere (tijdelijke) 
invulling of omdat het 
tijdelijk verhuurd is als parkeerterrein.

Stadslandbouw

Deze afbeelding is een momentopname van een interactieve, steeds veranderende kaart  - op 
internet te raadplegen via http://maps.amsterdam.nl/stadslandbouw/
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Stadslandbouw in leegstaande 
kantoorgebouwen
Een uitnodigende mogelijkheid om 
stadslandbouw te faciliteren zijn de 
vele leegstaande (kantoor)gebou-
wen in de stad. Er zijn veel be-
schikbare vierkante meters en nog 
overdekt ook. Voorlopig lijkt zich 
geen geïnteresseerde huurder aan 
te dienen die het als kantoor gaat 
gebruiken, dus is een alternatieve 
aanwending meer dan welkom. De 
gemeente biedt daarin ondersteu-
ning daar waar dat nodig is. 
Op dit moment loopt bijvoorbeeld 
een pilot (het Project Aardbei) 
waarin onderzocht wordt of het 
kweken van aardbeien in lege kan-
toren een haalbare optie is. Tech-
nisch, financieel en procedureel. 
Een ondernemer heeft vorig jaar 
een kleinschalige proef uitgevoerd. 
Die proef

heeft uitgewezen dat het technisch 
mogelijk is om met kleine aanpas-
singen een kantoorgebouw geschikt 
te maken voor aardbeienteelt. Om 
dit experiment op grotere schaal te 
herhalen moet een gebouweigenaar 
bereid zijn een deel van een kan-
toorpand ter beschikking te stellen 

maar de meeste eigenaren zijn nog 
niet overtuigd van de meerwaarde 
van een dergelijke aanwending. 
Daarnaast moeten vergunningen 
en bestemmingsplannen de andere 
functie toestaan. Daarin kan de 
gemeente een belangrijke facili-
terende rol spelen. Tenslotte is de 
pilot bedoeld om inzicht te krijgen 
in de financiële rentabiliteit van de 
onderneming. Daarbij spelen schaal, 
grondprijzen, opbrengsten van het 
product, arbeidskosten en het rea-
liseren van aanverwante activiteiten 
rond de voedselproductie een rol.
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Tuinen van West 
Een van de plekken voor stadsland-
bouw in en om Amsterdam zijn de 
Tuinen van West, het groengebied 
aan de westzijde van de stad. Naast 
stadslandbouw is het gebied inge-
richt voor sport, natuur en recreatie. 
In het bestemmingsplan wordt ruimte 
gegeven aan stadslandbouw en er 
wordt actief ingezet op het aantrek-
ken van ondernemende stadsland-
bouwers, door de uitgifte van kavels 
in erfpacht. Een aantal initiatieven 
als kwekerij Osdorp en brouwerij de 
7 Deugden hebben er al een plek 
gevonden.
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Kavel 1 op IJburg

 Het braakliggende Kavel 1 op de hoek van de Cas Oorthuysstraat en de Joris Ivensstraat op 
IJburg (achter het winkelcentrum) wordt omgetoverd tot een natuurlijke speel-, leer-, en ont-
moetingsplek. In de tuin staan stadslandbouw en groene energie centraal.
Beschrijving
Door en voor schoolkinderen en andere bewoners, op kavel 1, bij de entree van Haveneiland.
 Een initiatief van HOTPOT, De Gezonde Stad en BuitenRuimte voor Contact. In samenwerking 
met daltonschool Neptunus, vrijwilligersorganisatie Viia, stadsdeel Oost en projectbureau 
IJburg.
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Wat kunnen we in 2024, dus in pakweg 
10 jaar, hebben verbeterd en bereikt in 
het kader van Voedsel en Amsterdam? 

Misschien is het goed om eerst eens te 
kijken naar wat de afgelopen 10 jaar is 
veranderd op het gebied van voedsel. 
En dat is indrukwekkend – zonder daar-
bij een waardeoordeel te geven over de 
verschillende ontwikkelingen.

Amsterdam kent meerdere ecologische 
supermarkten en boerenmarkten. Maar 
ook in reguliere supers vindt men een 
zich langzaam uitbreidend aanbod van 
biologisch en/of regionaal geprodu-
ceerd voedsel. Overal zijn noodle-bars 
verschenen en is het aantal regionaal 
gebrouwen speciaalbieren inmiddels 
aanzienlijk. Picknicken en barbecueën in 
het park is een wijdverbreid verschijn-
sel geworden, onder alle lagen van de 
bevolking. Dergelijke verschijnselen zijn 
niet perse goed of fout, maar  ‘lokaal 
bier brouwen’ is van een andere orde 
dan bijvoorbeeld de ‘bierfiets’; je kunt 
gezonder en minder gezond barbe-
cueën.  

Initiatiefrijke bewoners en ondernemers 
op het gebied van voedsel hebben de 
handen ineengeslagen - gebruik ma-
kend van de snel groeiende kennis over 
voeding, productie, techniek, logistiek 
en innovatie bij kennisinstellingen en be-
drijven. De eerder beschreven opkomst 
van de stadslandbouw is zonder meer 
iets van het afgelopen decennium. Maar 
ook de variatie in voedselaanbod, -distri-
butie en –consumptie is sterk vergroot: 

In zijn algemeenheid is de bewustwor-
ding over de rol van voedsel voor onze 
gezondheid verder toegenomen. Het 
onderwijs op het gebied van voeding en 
gezondheid heeft zich verder uitgebreid 
en gespecificeerd, zowel in het (hoger-)
beroepsonderwijs als op universiteiten. 

Er zijn goede redenen om aan te nemen 
dat de ingezette ontwikkelingen zich zul-

4   Wat willen we bereiken met  
Voedsel en Amsterdam?

Resto Van Harte

Marqt, Overtoom

Kanen bij Ten Kate
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len voortzetten in de komende jaren, en 
dat weer tal van nieuwe verschijnselen 
het licht zien. De opgave van ‘Voedsel 
en Amsterdam’ is om de ‘juiste’ ontwik-
kelingen kracht bij te zetten.

Kijken we naar voedsel en economie, 
dan vormt het lokale/regionale product 
over tien jaar een vanzelfsprekend, niet 
meer weg te denken aandeel in het 
voedselaanbod. In elke wijk bevindt 
zich wel een winkel of horecagelegen-
heid waar (ook) lokaal/regionaal en/of 
ecologisch voedsel wordt aangeboden. 
Het aantal stalletjes en foodtrucks met 
streetfood is uitgebreid, en het assor-
timent is gevarieerder (en gezonder) 
geworden.

Voedsel en Amsterdam in 2024
Als het gaat om voedsel en gezondheid, 
is het bijvoorbeeld denkbaar dat met 
behulp van de Amsterdamse Aanpak 
Gezond Gewicht en Voedsel en Amster-
dam, de obesitascijfers te zijner tijd flink 
zijn verbeterd in de stad. Het lokale/
regionale en/of ‘verantwoorde’ alterna-
tief is doorgedrongen in nagenoeg alle 
school-, bedrijfs- en sportkantines in 
Amsterdam. De kennis over voedsel is 
verder verspreid, vooral onder jeug-
dige Amsterdammers, vooral door het 
schooltuinenproject en de andere onder 
regie van ANMEC geïnitieerde of nog te 
initiëren projecten

Het Foodcenter fungeert optimaal als 
stedelijke voedselhub: als distributie-
punt en (kennis)markt voor alles wat met 
voedsel te maken heeft. In stad en regio 
is het aantal ondernemingen en banen 
in de voedselsector verder gegroeid: en 
wel in alle schakels van de voedselketen. 
Leerlingen en studenten kiezen vaker 
voor een carrière in de voedingsbran-
che.

En dan over voedsel en duurzaamheid. 
Uitwisseling tussen stad en platteland 
binnen de metropoolregio zal groter 
zijn dan nu. In een aantal gevallen is 
zelfs sprake van gesloten organische 
kringlopen. Een toenemend deel van 
ons voedsel zal in de regio (duurzaam) 
geproduceerd en verwerkt worden, en 
efficiënt en milieuvriendelijk de stad in 
gedistribueerd.
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Door de toegenomen bewustwording 
van Amsterdammers over de relatie tus-
sen vleesconsumptie en duurzaamheid 
is die vleesconsumptie afgenomen ten 
gunste van plantaardige voedselproduc-
ten.

Hoe de ontwikkeling van voedsel en 
participatie zal verlopen is buiten-
gewoon moeilijk te voorspellen. De 
stadslandbouw zal de actieve betrokken-
heid bij de stedelijke omgeving verder 
hebben doen toenemen. Er zullen 
enkele Food Hubs zijn ontstaan: plekken 
waar productie, verwerking, con-
sumptie en educatie bij elkaar komen. 

Voedsel(productie) levert een bijdrage 
aan de integratie van Amsterdammers 
die buiten de boot (zijn ge) (dreigen te) 
vallen.
Zouden er te zijner tijd überhaupt nog 
ongebruikte terreinen zijn? Eenvoudig-
weg omdat we het onacceptabel vinden 
dat deze niet op zijn minst tijdelijk wor-
den aangewend voor stadslandbouw. 
Op meerdere terreinen is een succesvol 
initiatief zelfs permanent gemaakt. En 
daken waarop voedsel wordt gekweekt, 
nu nog tamelijk uitzonderlijk; waarom 
zouden het er over tien jaar niet vele 
honderden zijn?

Naar een voedselagenda
Om in de richting te komen van het 
hierboven geschetste beeld, moeten 
de nodige stappen worden gezet. Het 
gemeentebestuur draagt hieraan bij via 
een voedselagenda. Deze wordt hierna 
uiteengezet. 

Het duurzame stadslandbouw initiatief op de Melkweg en het voormalige AZC terrein in 
Amsterdam-Noord
Het concept genaamd ‘Food Village’ is het resultaat van een sterkte-zwakte analyse van het 
gebied en vele gesprekken die zijn gevoerd met directe omwonenden, betrokken ondernemers 
en professionals uit de voedselketen en vertegenwoordigers van o.a. zorg cliënten, studenten 
en werkelozen. Ook is er onderzoek gedaan naar de aanwezige voorzieningen in Noord die 
mogelijk binnen de stadsboerderij opgepakt kunnen worden en de succesfactoren van be-
staande stadslandbouwinitiatieven elders in Nederland.
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Buurtbewoners leggen moestuin aan op terrein Oostpoort. De tuin komt op het terrein van 
het gekraakte Dierenasiel, dat inmiddels is omgetoverd tot sociaal-cultureel buurtcentrum “De 
Valreep”. De initiatiefnemers, een enthousiast team van buurtbewoners, dromen ervan om met 
de tuin “Oostpoort” om te zetten in een groene oase voor de buurt. Met de actie vragen ze 
het stadsdeel om het Dierenasiel een alternatieve invulling te geven als buurtcentrum.

Tolhuis Amsterdam Noord.
Je wilt je eigen groente en fruit verbouwen maar weet niet waar te beginnen. Voor de stads-
bewoner die geen groene vingers heeft maar toch zijn eigen boontjes wil doppen, organiseert 
FARMING THE CITY de POP UP FARM!
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Amsterdam wil een gezonde, vitale stad 
zijn met een duurzame en gezonde 
voedingsomgeving die is gebaseerd op:

• de eigen initiatieven en keuzevrij-
heid van burgers op het gebied van 
gezond en duurzaam voedsel;

• meer kennis over aard en herkomst 
van ons voedsel;

• een voedseleconomie met een 
hogere regionale productie, verwer-
king en afzet en met bundeling van 
distributie, minder afval en verspilling 
in elk onderdeel van de voedselketen;

• een betere aansluiting tussen ‘voed-
sel’-opleidingen en arbeidsmarkt;

• stadslandbouw als integraal onder-
deel van de stedelijke ruimte;

• een versterkte relatie tussen de stad 
en boeren en tuinders in de regio. 

reinen en/of gebouwen;
b) het geven van informatie over onder 

meer de benodigde vergunningen en 
geldende bestemmingsplannen;

c) het opzetten van een stadsland-
bouwloket waar alle benodigde 
bovenstaande informatie te vinden 
is – rekening houdend met de ge-
meentelijke ambitie 1 stad 1 opgave, 
waarin het aantal loketten juist wordt 
teruggedrongen; 

d) het helpen lanceren van een website 
waarop initiatiefnemers en andere be-
langstellenden elkaar kunnen vinden 
en informeren;

e) het alsnog realiseren van verschil-
lende (stadslandbouw)onderdelen uit 
het bidbook voor de Floriade 2022 
in Amsterdamse-Zuidoost, in samen-
hang met de aanpak van de Gaasper-
dammerweg. 

De gemeente bevordert het aandeel 
van gezond en duurzaam voedsel in de 
voedselconsumptie, door middel van:
f) het geven van het goede voorbeeld 

in de kantines/restaurants van ge-
meentelijke instellingen en bedrijven, 
bijvoorbeeld door plantaardige alter-
natieven voor vlees aan te bieden en 
het, mede in het kader van de Am-
sterdamse Aanpak Gezond Gewicht, 
op allerlei manieren stimuleren van 
aanbod van gezondere alternatieven 
in de openbare ruimte (markten, 
automaten) en in de winkels; 

g) het vergroten van de bewustwording 
over voedsel, vooral bij de jongere 

Om deze ambitie kracht bij te zetten 
gaat het Amsterdamse bestuur in 2014 
van start met de volgende voedse-
lagenda:

De gemeente bevordert het telen van 
voedsel in de stad, door middel van:
a) het helpen vinden van geschikte ter-

5  Onze inzet en agenda
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Amsterdammers via het ondersteu-
nen van schooltuinen, boerderij-
educatie, kooklessen en specifieke 
lespakketten; 

h) het verbinden van initiatieven (zoals 
schooltuinwerk, Boerderijeducatie, 
kooklessen, Jump-In, Foodwaste 
lunches), mogelijk door een Regie- en 
Expertisecentrum Voedseleducatie, 
zodat samenhang ontstaat in het 
aanbod (programmatische samenwer-
king) en scholen weten waar ze op in 
kunnen tekenen.

i) het ondersteunen van de totstand-
koming van Food Hubs: centra in de 
stad waar combinaties van productie, 
verwerking, consumptie, educatie 
en kennis beschikbaar zijn voor 
Amsterdammers. Voorwaarde is een 
rendabel business plan. Er zijn geen 
gemeentelijke subsidies beschikbaar.

j) Verdere invulling van het Convenant 
Flexitariër-campagne, waarbij is afge-
sproken om in bestaande projecten 
waarin voedsel een rol speelt, het 
aanbieden van meer plantaardige 
producten te stimuleren.

De gemeente bevordert een duurzame 
voedselkringloop in Amsterdam, door 
middel van:
k) actief de samenwerking aan te gaan 

met specifieke branches (horeca, 
zorginstellingen, evenementenorga-
nisaties), met als richtpunten: groter 
aandeel regionaal product, groter 
aanbod plantaardige producten, 
minder transportkilometers, schoner 
en efficiënter lokaal transport, minder 
verspilling van voedsel en meer her-
gebruik van voedsel-afval. 

De gemeente bevordert de kennisuit-
wisseling over voedsel op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau, door 
middel van:
l) de oprichting - onder de regie van 

het Cluster Food and Flowers van de 
Amsterdam Economic Board - van 
een Voedseloverleg: een overleg tus-
sen betrokken en deskundige mensen 
uit bedrijfsleven (groot en klein, multi-
national en stadslandbouwer), onder-
wijs en onderzoek, maatschappelijke 
organisaties en overheid.  Dit overleg 
stimuleert de samenhang en kennis-
uitwisseling tussen deze groepen. 

m) samenwerking met Almere bij de 
voorbereiding van de Floriade 2022 
in deze buurgemeente; 

n) het in overleg treden met bedrijfs-
leven en onderwijsinstellingen over 
verdere verbetering van de aanslui-
ting tussen voedsel-gerelateerde 
opleidingen en arbeidsmarkt; 

o) het eenmaal per jaar mede orga-
niseren van een Amsterdam Food 
Conference.

Smaakmarkt Zuidoost
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Financiën en uitwerking
Het uitvoeren van de voedselagenda 
heeft financiële consequenties. Die 
hoeft de gemeente niet allemaal 
zelf te dragen. Sommige initiatieven 
komen zonder financiering van de 
grond, anderen vinden elders fond-
sen. In het elk jaar opnieuw op te 
stellen actieplan wordt aangegeven 
per thema hoe die mogelijkheden op 
dit moment worden ingeschat. Om-
dat prioriteiten en omstandigheden 
kunnen wisselen, willen wij elk jaar 
een actieplan opstellen en aan de 
Raad voorleggen. Zo zal in de loop 
van 2014 een inventarisatie plaats-
vinden voor een regionale vertaling 
van de Voedselvisie. In overleg met 
regionale partners en bijvoorbeeld 
de RABO bank worden de mogelijk-
heden verkend om de Voedselvisie 
op regionale schaal uit te rollen. Con-

crete acties worden eind 2014 aan 
de Raad voorgelegd als onderdeel 
van het actieplan 2015.

In een recent rapport van WUR en 
Witteveen+Bos over MKBA’s van 
stadslandbouwprojecten (Maat-
schappelijke kosten-batenanalyse 
stadslandbouw; De cases Voed-
seltuin Rotterdam, De Nieuwe 
Warande en Hazennest Tilburg, 
september 2013) blijkt dat som-
mige projecten financieel rendabel 
zijn, maar dat de onderzochte cases 
vooral maatschappelijk rendabel 
zijn. Dwz de maatschappelijke 
opbrengsten wegen op tegen de 
benodigde investeringen. Daarmee 
is (weliswaar casuïstisch, dus meer 
onderzoek is nodig) aangetoond 

Biomarkt Zeeburg
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21 

 

Doel:  Empowerment vrouwen, educatie permacultuur en gezonde voeding 

Inrichting en voorzieningen: Moestuinen volgens permacultuur principe, bankjes 

Activiteiten:   Permacultuur cursus 

Succespunten:  Veilige omgeving voor vrouwen, combinatie tuinieren en educatie. 
Samenwerking met verschillende partijen zoals Farming the City en 
Urbania Hoeve.   

 

De moestuin van Vrouw en Vaart. Foto: Annet Horn 

 

Buurtmoestuinen in aanleg  

Medicinale Kruidentuin Sloterplas  
In de toekomstige Natuurspeeltuin in het Sloterpark komt een bijzondere kruidentuin. Er komen 
kruidenplanten in met een medicinale werking. De kruiden geven geur en kleur aan de tuin én 
trekken insecten en vlinders. Bewoners gaan de plantenbakken vullen en onderhouden. 

Waar:       Natuurspeeltuin Sloterplas 

Initiatief:      Projectteam Natuurspeeltuin Sloterplan en bewoners 

Financiering aanleg:     Wijkaanpak, Sloterplasfonds, Interreg 4b, (C-change) 

dat ook investeringen in stadsland-
bouw uit andere begrotingsposten 
(sociaal, gezondheid, veiligheid) 
zinvol zijn.

De gemeentebegroting laat geen 
grote investeringen van de ge-
meente op voedselgebied toe. Voor 
2014 is in de aan de gemeenteraad 
voorgelegde begroting incidenteel 
€ 200.000 bestemd voor het realise-
ren van bovenstaande agenda. Niet 
alles wat daarin genoemd wordt 
hoeft geld te kosten. Onderdeel van 
de gemeentelijke prioriteiten zijn 
het loket, het Voedseloverleg en de 
stimulering van educatie. Daarnaast 
zullen wij dus op zoek moeten naar 
mogelijkheden om een toegevoeg-
de waarde te hebben als gemeente, 
zonder daar meteen geld bij te 
leveren. Overleg, onderzoek, actief 
zijn in netwerken, faciliteren van 

initiatieven, intermediair zijn tussen 
verschillende initiatieven, stimuleren 
van contact tussen verschillende 
(soorten) initiatieven, vraag en 
aanbod bij elkaar brengen en kennis 
mobiliseren. Zie de mogelijkhe-
den van een betrokken en actieve 
gemeente organisatie. Al deze 
ideeën realiseren wij in overleg met 
organisaties en bedrijven die met 
voedsel bezig zijn. Wij gaan geen 
activiteiten overnemen of dubbel 
doen. Wij zien veel initiatieven, ook 
om partijen bij elkaar te brengen 
en informatie uit te wisselen. Als 
dat naar tevredenheid verloopt is 
er geen reden om er als gemeente 
een initiatief naast te ontwikkelen. 
Daarnaast zijn andere organisaties 
vanuit hun eigen verantwoordelijk-
heid bereid te investeren in de 
voedselagenda. 

Voor de borging en continuïteit 
van de uitvoering van deze agenda 
richten wij een Stadslandbouwloket 
op. Voor dit initiatief is voor 2014 
een (bescheiden) budget beschik-
baar, voor de logistieke organisatie, 
inhuren van kennis en organiseren 
van bijeenkomsten. Het loket zal 
allereerst de bij de gemeente 
bekende informatie ontsluiten voor 
initiatiefnemers. Informatie over 
bestemmingsplannen, noodzakelijke 
vergunningen, vervuiling van de 
grond zal via het loket (dat in eerste 
instantie digitaal wordt ingevuld) 
beschikbaar komen. Ook heeft de 
gemeente kennis over terreinen en 
gebouwen waar initiatieven mo-

Moestuin Vrouw en Vaart
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gelijk een plek kunnen vinden. We 
beginnen met een beperkte opzet. 
Enerzijds om het loket zijn eigen be-
staan te laten bewijzen, anderzijds 
(omdat de middelen incidenteel zijn) 
om geen instituut op te zetten dat 
korte tijd later weer moet worden 
ontbonden.

Ook de plannen op het gebied van 
educatie (o.a. boerderij-educatie en 
schooltuinen), duurzaamheid (het 
sluiten van kringlopen en verduurza-
ming van de eigen catering van de 
gemeente), de overige maatregelen 
voor het stimuleren van stadsland-
bouw (bijv het stimuleren van Food 
Hubs) en kennisuitwisseling (met 
andere gemeenten en de Amster-
dam Economic Board) hebben 
substantiële externe input nodig. In 
educatie gebeuren al veel nuttige 
dingen. Het belang daarvan wordt 
ook onderschreven door de betrok-
kenen (leerkrachten en schoolbe-
sturen). Het ontbreekt enerzijds aan 
verbinding tussen initiatieven waar-
voor regie nodig is en anderzijds 
aan onderbouwing van resultaten 
(vaststellen van kwaliteitsnormen en 
monitoring) op basis waarvan keu-
zes gemaakt kunnen worden. Vooral 
voor die zaken zal in 2014 budget 
vrijgemaakt worden.

Wij stellen aan de Raad voor de 
beschikbare middelen voor 2014 te 
verdelen over de volgende thema’s:
Educatie: € 65.000 voor het ver-
binden en waar nodig invullen van 
gaten in het aanbod van educatieve 

activiteiten. 
Loket: € 80.000 voor het opzetten, 
inrichten en een jaar operationalise-
ren van een Stadslandbouwloket.
Duurzaamheid: € 20.000 voor het 
tot stand brengen van verbete-
ringen in de duurzaamheid van 
productie, distributie en consumptie 
van voedsel.
Gesprek: € 10.000 voor het tot 
stand brengen van gesprekken met 
stakeholders over voedsel in en 
voor de stad.
€ 25.000 voor onvoorziene uitgaven. 

In 2014 vinden er verkiezingen 
plaats. Er komt een nieuwe Raad en 
een nieuw College van B&W. Deze 
voedselvisie pretendeert een lange-
re geldigheid. Wij bevelen voedsel 
als belangrijk beleidsonderdeel aan 
in de aandacht van het bestuur voor 
de komende jaren. Structurele finan-
ciering is nodig om voedsel tot een 
permanent item te maken. Voedsel 
is hot, maar geen hype. Het helpt 
beleidsdoelstellingen te realiseren.
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ReimerswaaltuinBreng de tuinen van West naar de buurt
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Voedselvisie, de making of…
Deze voedselvisie is opgesteld 
door een projectgroep met verte-
genwoordigers van de gemeente, 
het bedrijfsleven en particuliere 
initiatieven. De input kwam voor 
een belangrijk deel uit een netwerk-
bijeenkomst (met 120 deelnemers, 
merendeels afkomstig van het 
bedrijfsleven en particuliere initiatie-
ven) en een ambtswoninggesprek 
waarbij vrijwel het gehele college 
van burgemeester en wethouders 
overlegde met topmensen uit het 
bedrijfsleven en van niet-gouver-
nementele organisaties (NGO’s) 
die zich bezighouden met voedsel. 
Beide vonden plaats in mei 2013. 

Tijdens de netwerkbijeenkomst 
werd een thematische indeling ge-
hanteerd om snel tot een inventari-
satie van gewenste acties te komen: 
voedsel in de wijk, voedsel op 
school, voedsel als beroep, voedsel 
in de keten, voedsel en landbouw. 
Dit leverde een enorme hoeveel-
heid ideeën, acties en initiatieven 
op. De lijst is als inspiratiebron 
gebruikt bij het opstellen van de 
voedselagenda waar dit document 
mee eindigt. In die agenda leggen 
wij prioriteit bij acties die op korte 
termijn resultaat kunnen bieden dan 
wel die door stadslandbouwers en 
initiatiefnemers gewenst zijn. 

Deze visie is geen op zichzelf staand 
product, maar onderdeel van een 
dynamisch proces, dat voortbouwt 
op de bestaande infrastructuur en 
initiatieven en deze wil versterken. 

Daarbij kijkt Amsterdam nadruk-
kelijk over de stadsgrenzen heen. 
Juist bij dit thema is de samenwer-
king met de partners in de gehele 
metropoolregio én daarbuiten es-
sentieel.

Per thema binnen de voedselvisie 
worden werklijnen ontwikkeld. Een 
werklijn vertaalt een in de agenda 
geformuleerde ambitie in (zo 
concreet mogelijke) activiteiten, 
inspanningen, initiatieven; noemt 
daar een eigenaar bij en liefst ook 
het benodigd budget. Omdat prio-
riteiten kunnen veranderen nemen 
wij deze werklijnen niet op in de 
visie, maar vertalen wij deze jaarlijks 
in een door de Gemeenteraad goed 
te keuren actieplan.
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De ACTA Tuin te Amsterdam is een prestigieus project waar de nieuwe bewoners van het 
ACTA gebouw (bestaande uit studenten en kunstenaars), in samenwerking met buurtbewoners 
en overige geïnteresseerden, een eetbare tuin ontwikkelen en onderhouden.

Beheervereniging Nutstuinen GWL-terrein bestaat sinds 1998 en beheert de 80 door Stads-
deel Westerpark ter beschikking gestelde nutstuinen op het binnengebied van het voormalige 
waterleiding terrein (het GWL-terrein) in Amsterdam-Westerpark.
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Een nieuw hoofdstuk is aangebroken voor 
Stadsboeren, namelijk een tweede terrein op 
een woest mooi stukje stad: het Oosterbur-
gereiland. Hier, op het terrein van Amster-
dam Roest hebben we een deel van het kavel 
achter het Koud Gas Gebouw in gebruik 
genomen om te gaan boeren. Met vijftig 
bakken zal de Roesttuin deze zomer groen, 
kleurrijk, levendig en ook nog eens eetbaar 
worden!
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Lijst met initiatieven

Een overzicht van initiatieven in Amsterdam. Beslist geen uitputtend overzicht, 
zie voor een uitgebreider overzicht de interactieve kaarten van stadslandbouw 
en streekproducten op www.maps.amsterdam.nl, maar ook die zijn niet uitput-
tend. Verschillende soorten organisaties / initiatieven op het gebied van voedsel, 
met per soort enkele voorbeelden.

Moestuinen
Moes 32 –Op IJburg, Polygoongracht/ Bert Haanstrakade. Initiatief bewoners – Pris-
cilla (Prik) Korver.  Sinds voorjaar 2012, m2 bakken. Zie facebookpagina

Buurtmoestuin The Rose – Slotermeer, Speelmanstraat. Initiatief bewoners. Sinds 
april 2012. Kindertuin en m2 bakken. Zie facebookpagina

Voedseltuinen Amsterdam IJplein / Vogelbuurt. Sinds september 2012. Op initiatief 
van Resto van Harte, Voedselbank Noord, Stichting DOEN en Buitenruimte voor 
Contact. Een gezamenlijke moestuin waar buurtbewoners voedsel voor de buurt, 
Resto van Harte en de voedselbank verbouwen.

Onderwijs

Hogeschool van Amsterdam – Opleiding voeding en diëtetiek. Circa 280 eerstejaars 
in drie richtingen (nutrition & dietetics, nutrition & health promotion, nutrition & 
New Product Management)

Wellantcollege Linneaus en Sloten – VMBO en praktijkonderwijs. Totaal Wellantcol-
lege 27 vestigingen en 13.000 leerlingen, ‘de grootste groene onderwijs organisatie 
van de Randstad’

Regionale producenten

Geitenboerderij Ridammerhoeve – Amsterdamse Bos. Verkoop van diverse zuivel, ijs 
en geitenvlees. Restaurant, speeltuin.

Anna Haen – Abcoude. Melk, kaas en yoghurt. Vergaderlocatie, workshops en cate-
ring.

Bijlage
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Markten

Noordermarkt in de Jordaan– op zaterdag, verse, gezonde, biologische producten 
op de Boerenmarkt. Van 9.00 – 16.00 uur. De eerste, de oudste (sinds 1987?) met 
een breed aanbod van groente, fruit, zuivel, brood en banket, delicatessen..

Buikslotermeerplein, stadsdeel Noord – op zaterdag Boerenmarkt, naast de regu-
liere markt.

Winkels

Marqt – Sinds 2007 met de opening van eerste winkel op de Overtoom. Inmiddels  
vier vestigingen in Amsterdam, vijfde op komst en vier er buiten in Rotterdam, Den 
Haag en Haarlem. Gericht op vers, lokaal, biologisch, seizoensgebonden aanbod. 

Landmarkt – Schellingwouderdijk 339, stadsdeel Noord. Supermarkt en Restaurant 
met groot vers aanbod, groot aanbod in de regio geproduceerde producten.

Cateraars

Sodexho – Multinational actief in 80 landen, naast catering breed aanbod van 
facilitaire diensten ( o. a. gebouwbeheer, wagenparkbeheer). In Nederland 5.600 
medewerkers, op 1.300 locaties. Actieve inzet op gezondheid, lokale gemeenschap-
pen en duurzaamheid.

Zing Good food – Warmondstraat, stadsdeel Zuid. Opgericht in 2005. Biologische 
catering, waar mogelijk Fair Trade. Catering voor feesten, vergadering, congres of 
festival.

Distributeurs
Vroegop Windig – gevestigd op Food Center Amsterdam. Meer dan 70 jaar erva-
ring als groothandel en importeur, logistiek dienstverlener en een snijderij. Met een 
biologisch tak ‘de Biokweker’. 

Udea – groothandel in biologische levensmiddelen. Gevestigd in Veghel.

Diversen

Kanen bij Ten Kate - Foodtrucks – ambachtelijk, vers en gezond eten in de openbare 
ruimte. Iedere donderdag van 13.00-21.00 uur. Naast de gewone Ten Katemarkt. 

Resto van Harte – Amsterdam Noord en Zuidoost en in 20 andere steden. Een 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners rond de eettafel voor een gezonde goedkope 
maaltijd. Met inzet van vrijwilligers en leertrajecten voor VMBO/MBO. 
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