Voedsel van dichtbij
Koersen op maatschappelijk perspectief
Partners in vernieuwing
Agenderen voor de toekomst 2021 – 2024 – 2030/2040

Koersen op maatschappelijk perspectief
• Voedselgemeenschappen incl. stadslandbouw helder
positioneren, zichtbaarder maken.
• De waarden die stadslandbouw oplevert, vertalen naar de
doelen die een gemeente nastreeft.
• Een groene stad is een gezonde stad: meer ruimte voor
(gezonde) voedselproductie in het openbaar domein.
• Regelarme experimenteerruimte.
• Aansluiting zoeken op relevante Europese initiatieven, b.v.
de Green Deal 2030.
• Vlaamse (Belgische) ervaringen kunnen hierbij leerzaam
zijn.

Partners in vernieuwen
• Versterken van voedsel van dichtbij-initiatieven & korte
keten-ondernemers door delen van ervaring en kennis op
thema’s naar behoefte (logistiek, grond, allianties met
corporaties/ zorg- en onderwijsinstellingen).
• Nieuwe verdienmodellen in voedsel (boeren en burgers in
nieuwe coöperatieve verbindingen) met een eerlijke prijs
voor de primaire producenten (boeren, tuinders, makers).
• Platform in samenwerking: uitbouw van de samenwerking
met Vlaanderen en intensivering van de samenwerking in
Nederland gericht op lokale en regionale voedselstrategieën.
• Coöperaties in ontwikkeling. Een versterking en verbetering
van het werken met organisatievormen ontleend aan het
coöperatieve denken. CSA Netwerk Nederland als partner.

Agenderen voor de toekomst
• Aandacht voor de vraag: hoe kan een geografisch gebied
zich zelf voeden?
• Inzet op een analyse van kosten en baten bij een keuze
voor korte ketens, voedselproductie dichter op
woongebieden en aandacht voor gezond voedsel.
• Een MKBA in 2023 > 2024.
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Woningbouwcorporaties zijn geïnteresseerd in leefbaarheid.
Stadslandbouw als nieuwe vorm bewonersparticipatie.
Schoon, heel en veilig.
Place-making en gezondheid, middel voor projectontwikkelaars.
Waarde beter zichtbaar maken, ook met hulp van MAEX; Stadslandbouw NL en MAEX samen
fondswerving mogelijk maken.
Bekendheid en impact vergroten door netwerken te koppelen (Transitiecoalitie Voedsel,
Herenboeren).
Beter werken aan ontwikkelingsmodellen.
Denk na over samen verdienen, koers niet alleen op verdienen.
Land voor nieuwe boeren draait om kennis en kennissen, landelijk en lokaal.
Samen optrekken lokaal maakt meer mogelijk.
Netwerk van initiatieven inzichtelijk maken om buddy's te zoeken, zoek ook contact met
bestaande boeren .
Elke gemeente heeft over 10 jaar een visie en regelgeving en een aanspreekpunt op land.
GEWOON DOEN!

