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Doelstelling

Al enige tijd staat het thema regionale/stedelijke voedselstrategie/stadslandbouw op de
agenda. Er is al veel geschreven over het onderwerp en er wordt actief gezocht naar
samenwerkingsverbanden om een stedelijke voedselstrategie vorm te geven. Het ministerie
van EL&I ondersteunt deze visie in het magazine "Smakelijk duurzame stad" (januari 2011).
Ook sluiten deze initiatieven aan bij de ambities van de topsector Agro&Food om te komen
tot een door de samenleving gewaardeerde agrofood sector. Hieruit blijkt dat het belang van
gezond & regionaal voedsel en een betrouwbare voedselketen steeds nadrukkelijker wordt
onderkend. Uiteenlopende initiatieven worden ontplooid om voedsel verser op het bord te
krijgen, de milieubelasting als gevolg van productiewijze, transport en consumptie te
beperken, gezondere maaltijden samen te stellen, de teelt te integreren in stadsontwerp en
om voedselproductie en -bereiding te benutten ter ondersteuning van zorg en
samenlevingsopbouw (sociale integratie en cohesie). Wat tot nu toe ontbreekt, is een visie op
een nieuwe samenhang tussen initiatieven en daarmee gepaard gaand beleid van lokale,
regionale en nationale overheden. Anders gezegd: er zijn geen adequate voedselstrategieën
beschikbaar. Daardoor lopen initiatieven het gevaar te stranden na een succesvolle
opstartfase. Binnen de programma’s van de Groene Kennis Coöperatie worden, tot op
heden, nog geen activiteiten ontplooid om dit thema op te pakken en te integreren in de
groene kennis kolom. Hoog tijd dus om te verkennen hoe dit thema geïntegreerd en
georganiseerd kan worden binnen de GKC.
Doel van het project is een goed beargumenteerd antwoord te geven op de vragen onder
welk programma het thema regionale/stedelijke voedselstrategie vorm gaat krijgen, en hoe
het thema vorm kan krijgen in een KIGO-aanvraag.

Werkwijze

Er zal nauw overleg met de verschillende GKC-programmaleiders worden gevoerd om te
kijken onder welk programma het thema regionale/stedelijke voedselstrategie vorm gaat
krijgen. Dit kan bijvoorbeeld ook input bieden voor bijvoorbeeld een gezamenlijke paragraaf
om het thema te verantwoorden in de desbetreffende programma's. Daarnaast is het de
bedoeling dat de verkenning leidt tot een KIGO-aanvraag waarin regionale initiatieven
worden verbonden met het groen onderwijs.
Penvoerder van het project is CAH Vilentum.
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