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In 2011 voerde een club actieve bewoners uit Amersfoort, met
financiële steun uit de Regeling Duurzame Voedselinitiatieven (LNV)
het project Echt Eten in de Eemstad uit. Met dat eenjarige programma
werd met een divers publiek de dialoog over écht eten gevoed en
gevoerd. Dat bracht Amersfoort, zo kopte TROUW (8/9/2011), ‘een
nieuwe eetcultuur’. Het uitdijende voedselnetwerk in de stad en de
talloze nieuwe initiatieven die uit die verbindingen ontstaan zijn,
leidde bovendien in 2012 tot de bekroning van Amersfoort tot
Hoofdstad van de Smaak. Datzelfde jaar ontstond ook het Urbact-project
‘Sustainable Food for Urban Communities’, waarin tien Europese steden
samenwerken binnen een meerjarig EU-intervisietraject. Speciaal voor de
looptijd van dit project is er in Amersfoort de ‘local support group’ Echt Eten
Metwerk (EEM) opgericht, die initiatiefnemers verbindt, krachten bundelt en
competenties ontwikkelt. Voor meer informatie: http://urbact.eu/en/projects/lowcarbon-urban-environments/sustainable-food-in-urban-communities/homepage/.

Een foodhub of eigentijdse Markthal@Amersfoort
Kenmerkend voor Amersfoort is de initiatiefkracht van de samenleving. Uit die
“Kracht van de Stad” ontstond ook de Smaak van de Streekmarkt, een
boerenmarkt die eens per seizoen veel moois uit de regio brengt (29 juni 2013
voor de 10e keer!). In de kern van de Amersfoortse voedselbeweging
sluimeren al enige tijd ideeën voor een “foodhub”, een fysiek én virtueel
brandpunt voor écht eten –passievol, zelfgeteeld en/of (bio)logisch voedsel uit
de streek, het seizoen én voor een faire prijs. Een plek waar voedsel uit stad en ommeland samen komt,
verwerking plaatsvindt en van waaruit distributie naar bewoners, horeca en instellingen wordt georganiseerd.
Een plek waar allerhande mensen elkaar voedselverhalen achter productie en producten vertellen –en waar
ondertussen jongeren én volwassenen worden toegerust om nieuwe voedselverhalen te ontwikkelen en verder
te verspreiden. Een plek waar opleiding kan worden genoten, maar waar ook simpelweg genieten van écht eten
mogelijk is. Een plek waar producenten, verwerkers, (leerling)koks, horeca-ondernemers, onderzoekers,
studenten, instellingsmanagers, consumenten én lekkerbekken (enz.) met elkaar ontdekken wat het is om
coproducent te zijn van een duurzaam voedselsysteem –een alternatief voor ‘mondiale voedselsnelwegen:
éénrichtingsverkeer dat de voedselvoorziening regelt alsof de mensen aan beide uiteinden geen enkele relatie
hebben met elkaar’*. Een plek, kortom, waar met elkaar een nieuwe eetcultuur tot groei en bloei kan komen.
In de ontwikkeling van een business case (deelregio Amersfoort) staat de zoektocht naar een eigentijdse
invulling voor en een zakelijke onderbouwing van een Markthal@Amersfoort (werktitel) centraal. Een
zoektocht die we starten vanuit een concrete, fysieke plek in het stadshart van Amersfoort (voormalige
Prodent-fabriek, zie www.denieuwestad.nl). Pal gelegen naast de rivier de Eem, eeuwenlang een belangrijke
voedseltoevoer en –overslagplaats, zal dit gebied zich de komende jaren ontwikkelen tot een nieuwe microstad voor (cultureel) ondernemerschap en nieuwe economie.
Vanuit een stevige verbondenheid met de stad en haar inwoners voeren initiatiefnemers in de zomer 2013
verkennende gesprekken over de betekenis, (meer)waarden én vorm van de Markthal@Amersfoort. De
vraagstukken en projectideeën die deze gesprekken opleveren, zijn –in nader overleg en afstemming– voer
voor onderwijsprojecten of –opdrachten. Als zodanig fungeren initiatiefnemers van de Markthal@Amersfoort
als aanspreekpunt voor de KIGO ‘Van voedelstrategie-naar-werk-in-uitvoering’.
* Carolyn Steel. De Hongerige Stad. 2011

