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Voedsel verbindt  

Voedsel brengt niet alleen mensen samen, maar verbindt ook belangrijke beleidsterreinen als gezondheid, 
duurzaamheid, wonen, onderwijs en lokaal ondernemerschap. Het gonst in Den Haag van de burgerinitiatieven, 
sociale ondernemers en voedselnetwerken. Het gaat over de manier waarop we voedsel produceren, hoe we ons 
zelf voeden en wat de relatie is met onze leefomgeving en tussen buurt, stad en boer. In 2013 heeft Den Haag een 
voedselstrategie vastgesteld. Een mooie eerste stap om tot een integrale kijk op voedsel te komen. Maar anno 
2021 mist Den Haag een actuele voedselstrategie die aansluit bij de leefwereld en inzet van veel inwoners. Een 
integrale voedselstrategie stelt de gemeente in staat om de vraagstukken rondom voedsel samenhangend aan te 
pakken en zorgt voor nieuwe verbindingen, zodat burgers en ondernemers meer worden betrokken bij het 
gemeentebeleid en hun ervaringen en ideeën kunnen delen. 

Haagse Voedselraad 

Zowel in Nederland als buitenland hebben voedselraden zich bewezen als een succesvolle manier voor initiatieven 
om zich te verenigen. Een voedselraad is onafhankelijk en wordt opgezet door burgers en sociale ondernemers om 
kennis en ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, elkaar te steunen, samen te werken aan een gezond, 
eerlijk en duurzaam voedselsysteem en te laten zien wat wèl kan. Zo draagt een voedselraad bij aan een gezond en 
duurzaam voedselsysteem. 

De Haagse Voedselraad komt voort uit de vereniging Ons-Eten Den Haag en bouwt voort op hun missie. Het gaat 
om de vraag hoe initiatieven en inwoners zich zo kunnen organiseren dat hun kennis, ervaring en ideeën rondom 
voedsel optimaal ingezet worden. Door krachten te bundelen willen we de mogelijkheden van de vele 
voedselinitiatieven veel meer benutten.  

Visie steunend op 7 pilaren 

Lerend: Wij zijn een lerende organisatie. De voedselketen is complex, voedsel is een dynamisch onderwerp. 
Nieuwe kennis dient zich aan. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen die om antwoorden vragen. Er komen nieuwe 
initiatieven met nieuwe ideeën en mogelijkheden. Daar staan wij niet alleen voor open, dat stimuleren wij. 

 Inclusief: Iedereen kan meedoen, inspraak via een voedselraad. 
Laagdrempelig en betaalbaar, niet alleen voor de donkergroene 
burgers, maar juist ook in achterstandswijken. Inspraak, ideeën en 
acties van allerlei burgers via een voedselraad. 

Gezondheid: Toegang gezond voedsel (groente, fruit, biologisch). 
Samen koken. Aanpassen van de voedselomgeving om gezond 
voedsel toegankelijker te maken. 

Natuur/milieu: Transitie naar kringloop- en stadslandbouw en meer 
biologisch, versterking agro-biodiversiteit en divers landschap, korte 
ketens (minder CO2), meer eetbaar groen in de stad, beter 
klimaatbestendig, minder transport en verspilling en gebruik van 
verpakking (plastic). 

Cultuur/Spiritueel: contact met de aarde, holistisch, belangrijk in 
allerlei culturen en godsdiensten.  

Economisch: Betere markt en prijzen voor lokale boeren (korte ketens, oogstaandelen, risicodeling)  en sociale 
innovatieve ondernemers. Meer lokale banen. Ook in kaart brengen van de echte kosten (truepricing) en 
transparantie over de keten en de prijsopbouw. Digitalisering kan dit versnellen (apps om vraag/aanbod bij elkaar 
te brengen) 
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Educatie: Scholen nemen voedsel op in hun curriculum, schooltuinen, samenwerking met onderwijsinstellingen, 
bewustwordingscampagnes. Zoals in de CityDeal Voedsel op de Stedelijke Agenda staat beschreven: Gemeenten 
zijn als overheid die het dichtst bij burgers staat goed gepositioneerd om de dialoog over voedsel te versterken. 
Een online en fysieke foodhub kan mensen bij elkaar brengen en kennis en bewustwording versterken. 

Missie 

 gezamenlijk werken samen aan een gezond, eerlijk, inclusief en duurzaam voedselsysteem 

 samen een voedselvisie verder ontwikkelen  

 gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het 
gemeentelijke voedselbeleid  

 verbinding van de stad met de ommelanden 
 

 nieuwe initiatieven ondersteunen 

 

Functies  

Vertegenwoordiger van voedselinitiatieven en de belangen van burgers in Den Haag om advies uit te brengen 
(gevraagd en ongevraagd) aan de gemeente, provincie, het rijk, bedrijfsleven en andere relevante actoren. Er 
wordt actief gestreefd naar diversiteit van deelname zodat iedere burger gehoord kan worden en zijn of haar 
ideeën en ervaringen kunnen inbrengen. 

Monitor van initiatieven in de stad, processen en resultaten, en het beleid en de resultaten van de gemeente en 
andere betrokken actoren. Dit kan via het Dashboard en de KanWels met de gemeente samen. Voor het meten 
van impact zal samengewerkt worden met kennisinstellingen (Haagse Hogeschool, InHolland, etc) 

Verbinder tussen de betrokken partijen om samenwerking te bevorderen en kennis en ervaringen te delen. De 
verbinding met andere voedselraden (ook in Europa), RUAF, de Milan Urban Food Pact en landelijke netwerken 
zoals VoedselAnders en de Transitiecoalitie Voedsel zal actief worden onderhouden. De voedselraad is politiek 
ongebonden en gaat respectvol om met verschillende belangen. 

Inspirator door vanuit het netwerk inspiratie te geven en ook inspiratie van buiten Den Haag te halen en te 
vertalen naar de lokale situatie. Hiermee kan beleid aangescherpt en opgeschaald worden. Creatieve (digitale) 
methoden zullen ontwikkeld en gebruikt worden. 

 

Organisatie  

De leden van de Voedselraad zijn afkomstig van de verschillende burgerinitiatieven, sociale bedrijven en 
netwerken. Zij zitten op persoonlijke titel in de Voedselraad. Individuele burgers kunnen ook lid zijn. Doelgroepen 
die niet vertegenwoordigd zijn, zullen actief benaderd worden om deel te nemen. De gemeente wordt uitgenodigd 
om aan de gesprekken deel te nemen. Het bestuur wordt jaarlijks gekozen door de leden. Het bestuur 
vertegenwoordigt de Voedselraad naar de gemeente en andere partijen. Buiten de leden is er nog een grotere 
groep betrokken bij de Voedselraad en de activiteiten. Deze voedseldeelnemers worden regelmatig geïnformeerd 
en uitgenodigd. Ons Eten Den Haag (www.ons-eten.nl)  als bestaande vereniging zal de Voedselraad huisvesten, 
zodat de Voedselraad subsidies kan ontvangen. Er wordt gestreefd naar een kleine organisatie met weinig 
overhead. De Voedselraad komt eens per maand bijeen, kiest elk jaar één of meerdere onderwerpen waar het op 
focust en stelt zich doelen (zie onze huidige missie)  


