
Haagse Voedselraad zet in op een integraal voedselbeleid 

In voedsel komt alles samen. Het ligt elke dag op ons bord en staat centraal bij feesten. Het is 
belangrijk voor onze gezondheid en economie. De manier waarop het wordt gemaakt heeft grote 
invloed op ons milieu en klimaat. Voedsel verbindt mensen en culturen. De verbinding met ons eten 
is cruciaal -ons leven is ervan afhankelijk- en biedt daarom heel veel kansen.  

Helaas zijn we de verbinding met ons ecosysteem kwijtgeraakt. Geen andere productieketen heeft 
meer impact op klimaat, water, biodiversiteit, bodemkwaliteit en onze gezondheid. De overdaad aan 
giftige bestrijdingsmiddelen en al het plastic in de oceanen is voor meer dan de helft afkomstig uit de 
voedselketen. Als we de uitstoot van stikstof in veeteelt niet weten in te dammen, gaat de 
woningmarkt nog voor jaren op slot. Tenslotte komt de gezondheid van de bewoners van onze stad 
in gevaar doordat overgewicht, speciaal bij onze jeugd, een groeiend en ernstig probleem is.  

Verantwoordelijkheid nemen 

We moeten de gezamenlijke sturing van ons voedselsysteem oppakken. De markt bepaalt teveel 
onze individuele keuze, waardoor we verleerd zijn om het collectieve netwerk van relaties en alle 
dimensies rond voedsel te waarderen. Een andere systeem van voedsel produceren en consumeren 
is onontkoombaar. Structurele oplossingen liggen bij een kleinere schaal van duurzaam produceren 
met oog voor het sluiten van kringlopen en de verbinding van de stad met de ommelanden. Het is 
dan ook een misvatting dat voedselbeleid amper een verantwoordelijkheid van de gemeente is. Ook 
omdat voedsel zo dicht bij burgers staat en juist kan zorgen voor meer sociale cohesie. Voedsel zou 
een prominent onderdeel van het gemeentelijk beleid moeten zijn. Nu is dit beleid nog versnipperd 
over verschillende diensten en programma´s. 

Voedsel brengt niet alleen mensen samen, maar verbindt ook belangrijke beleidsterreinen als 
gezondheid, duurzaamheid, klimaat, wonen, onderwijs en lokaal ondernemerschap. 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. Dit alles maakt een gemeentelijk integraal voedselbeleid 
noodzakelijk.  

De Haagse Voedselraad staat daarom voor een principiële keuze om bottom-up, vanuit de burgers, 
samen met ondernemers en gemeente een eerlijk, duurzaam en transparant voedselsysteem te 
creëren wat bijdraagt aan een gezonde voedselomgeving. Door een krachtig voedselnetwerk te 
smeden maken we ons voedselsysteem vitaal en creëren we duurzame oplossingen voor gezondheid, 
kwaliteit van leven en natuur in de stad, in verbinding met boeren en makers. Samen met de 
vereniging Ons Eten zetten we deze drie ingrediënten op de gemeentelijke menukaart: 
 
Participatie en democratie 
Voedsel spreekt iedereen aan. Iedereen kan zeggenschap hebben en meedoen en iedereen kan leren 
waarom voedsel zo belangrijk is. De Voedselraad ziet de meerwaarde van buurttuinen zoals de 
Spinozahof en de Tuinen van Mariahoeve en hecht veel waarde aan initiatieven als de 
Participatiekeuken. Het is laagdrempelig, juist ook in de achterstandswijken en niet alleen voor de 
donkergroene burgers. Koppeling met welzijn en uitkeringen, maar ook spiritueel: samen eten en 
contact met de aarde is belangrijk in allerlei culturen en godsdiensten.  



Gezondheid en voedselomgeving:  
Toegang tot gezond voedsel (verse groenten en fruit) zou de standaard moeten zijn. Het belang van 
meer buurtmarkten met producten uit de omgeving, fruit- en notenparken, biologisch en vegetarisch 
eten als norm bij de gemeente en gesubsidieerde instellingen en het aanbieden van gezonde 
maaltijden op scholen zijn evident. We vinden het belangrijk dat scholen voedsel opnemen in hun 
curriculum, dat er schooltuinen zijn en dat er samenwerking is met onderwijsinstellingen. We zien 
voedselexcursies naar makers in de stad en boeren net buiten de stad als belangrijke instrumenten 
om bewoners dichterbij hun eten te brengen. Door onszelf in de steden meer te verbinden met het 
lokale en regionale productiesysteem herstellen we de verbindingen met de natuur, de boeren en 
het sociale weefsel om ons heen. We gaan weer inzien, wat er allemaal met ons eten te maken heeft, 
zoals een gezonde bodem, biodiversiteit, boeren en makers, logistieke netwerken en inkopers en 
verkopers.  

Circulaire economie en innovatief ondernemerschap: 
Inzetten op de ideeën en initiatieven van burgers en ondernemers in de stad. Deze innovatieve 
voorbeelden vormen ons toekomstig voedselsysteem.  Belangrijk om de lokale economie te 
stimuleren door ruimte te maken voor sociale innovatieve ondernemers. Een transparante markt 
met korte ketens en eerlijke prijzen voor lokale boeren faciliteren.  

De Voedselraad zet in op het opschalen van compostering, de herintroductie van de schillenboer en 
het tegengaan van voedselverspilling zoals bij de Conscious Kitchen. Daarnaast het opschalen van 
markten als die van LekkerNassuh, meer distributiepunten zoals die van Rechtstreex, het inzamelen 
van GFT, paddenstoelen van de Haagse Zwam op koffiedik, het verleiden en ondersteunen van 
boeren in de omgeving om duurzaam te produceren en het faciliteren van distributie naar de stad. 
Meer eetbaar groen in de stad, beter klimaatbestendig, minder transport en verspilling en gebruik 
van verpakking (plastic). 
 
Stem van de Haagse voedselbeweging 
In de afgelopen jaren is in onze stad een voedselbeweging op gang gekomen. Er is onder veel 
mensen, door alle lagen van de bevolking heen, een groeiend besef dat het anders moet. Er bestaan 
al de nodige verenigingen, platforms, activiteiten en burgerinitiatieven rond voedsel, die tal van 
praktische oplossingen bieden. De Haagse Voedselraad is de stem van de Haagse voedselbeweging 
en is aanspreekpunt en samenwerkingspartner voor de gemeente.  

Duidelijk mag zijn dat veel met elkaar samenhangt. Er zijn kansen in overvloed. Het gaat om het besef 
van de talloze mogelijkheden die er voor de gemeente zijn om samen met de stad een gezond en 
duurzaam voedselbeleid vormt te geven en uit te voeren. En vooral om het besef hoe verbindend en 
inspirerend het zal zijn daar met elkaar aan te werken. Zoals in de CityDeal Voedsel op de Stedelijke 
Agenda staat beschreven: de gemeente staat het dichtst bij burgers om de dialoog over voedsel aan 
te gaan. Dat kan samen met de Voedselraad.  

We willen mét de gemeente een gezond en duurzaam voedselbeleid in de steigers zetten, waarmee 
meters kunnen worden gemaakt. We beschikken over kennis en ervaring en een groot netwerk. 
Daarnaast hebben we tientallen activiteiten en projecten in de aanbieding die we morgen al kunnen 
opschalen of opstarten.  


