
Gelders Kennisnetwerk Voedsel

Inspirerende voorbeelden van andere gemeenten



Voedselvisie
Waarom: een voedselvisie helpt om richting te geven aan 
de ontwikkeling van ‘stadslandbouw’.

Stadslandbouw: telen, oogsten, vermarkten van lokaal voedsel in de bebouwde omgeving

• Ruimte bieden voor het anders bestemmen en ontstaan van 
voedsel- en brede burgerinitiatieven.

• Voedsel en groen geven vorm aan de stad van de toekomst.

Hoe:
• Inspiratie door verschillende visies van binnen en buiten de 

gemeente.
• Hou het klein en sluit aan bij wat er al is.



Toronto - Canada
• Doel van de visie:

− Stakeholders samen te brengen
− Oplossingen aan te dragen aan diverse afdelingen binnen de gemeente voor 

toenemende ondersteuning/aandacht voor stadslandbouw
− Uitlichten van kansen voor economische en sociale ontwikkelingen van 

stadslandbouw
− Aandacht voor het potentieel van stadslandbouw
− Betrekken, informeren en voorstellen van beleidsoplossingen en ‘schop-in-de-

grond’ acties

• Inzichtelijk maken van de ‘winst’:
− Gezondheid
− Sociaal
− Economisch
− Milieu



Bristol – UK 

• Good Food Plan + Good Food Charter
• Food Policy Council
• Bristol Pound
• Who feeds Bristol
• Focus op:

− Veranderen van voedselcultuur
− Behoud van diversiteit van food retail
− Land beschikbaar stellen voor voedsel productie
− Toename van stedelijke voedsel productie
− Redistributie, recycle & composteren van voedselresten
− Beschermen van infrastructuur voor lokale voedsellevering
− Toename van kansen voor lokale en regionale leveranciers
− Ondersteunen van sociaaleconomische voedsel concepten



Amersfoort

• Lokaal Actieplan
− Ruimte voor Echt Eten
− Duurzame distributie van Echt Eten
− Proef en ervaar Echt Eten
− Verbinden van Echt Eten in de Eemstad

• Lokaal voedselnetwerk EEM (Echt Eten Metwerk)
− Verbinden
− Agenderen
− Sociale innovatie

• Europese samenwerking
− Urbact Sustainable Food in Urban Communities



Alphen aan de Rijn

• Voedselstrategie
• Goede voorbeelden
• Eetbaar Alphen in relatie tot het collegeprogramma:

− Democratisch functioneren
− Duurzaamheid
− Zorg en welzijn
− Jeugd, onderwijs, cultuur en sport
− Veiligheid
− Economie, werk en bijstand
− Wonen en woonomgeving
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