We kijken terug op het Gesprek aan de Eem
Voedsel in 2030

Kan Amersfoort meer van zijn voedsel uit de regio halen? In het Gesprek aan de Eem van 7 oktober over voedsel ging het vooral over de
lokale en regionale productie, distributie en consumptie van ons voedsel.
Nico Postma sprak met Han Wiskerke (hoogleraar rurale sociologie
universiteit van Wageningen, Jan Huijgen (Eemlandhoeve en Mansholtcampus in Bunschoten/Spakenburg) en Merijn van Elsäcker (Plus
Amersfoort). Zo kwamen achtereenvolgens de wetenschap, de voedselproductie en de distributie aan de orde.
Han introduceerde de term ‘foodscape’: een landschap dat voedsel voortbrengt en een aantrekkelijke omgeving
is voor mens en dier. Utopisch denken is nodig om dit soort ideeën van de grond te krijgen. Kunnen bijvoorbeeld
de 2,3 miljoen inwoners van de metropoolregio Amsterdam op deze manier worden voorzien van voedsel? Nee,
dat kan niet, maar we zouden wel ver in die richting kunnen komen. Een andere inrichting van de ruimte is dan
nodig, maar zeker zo belangrijk is de herinrichting van de verwerking en de distributie van voedsel. Makkelijk is
het niet, maar Han is optimistisch over initiatieven om iedereen toegang te geven tot goede en duurzame voeding.
Jan verbindt op de Eemhoeve zijn idealen met praktisch handelen. Hij ziet zichzelf als een ‘brede boer’; hij verbindt
natuur, dieren, mensen en de toekomst met elkaar. Er moet heel veel gebeuren in de landbouw. Op het gebied
van duurzaamheid, biodiversiteit en natuurbeheer moeten boeren en burgers meer samen optrekken. Een derde
van de boeren vindt dat ze anders zouden moeten gaan boeren, maar slagen er nog niet in de stappen naar duurzaamheid te zetten. Boeren en burgers kunnen daar met elkaar aan werken. Jans’ oproep: consumeer uitsluitend
van lokale intacte ecosystemen.
Supermarkten zitten aan het einde van de distributieketen en ze hebben daar de grootste invloed op. Merijn vindt
transparantie van de keten belangrijk: waar komen producten vandaan, wie verdient eraan. De Plus-organisatie
geeft ruimte om lokale en regionale producten in het assortiment op te nemen en Plus Amersfoort benut die
ruimte. Maar voor de meeste Nederlandse consumenten is de prijs doorslaggevend, Nederlanders besteden in
vergelijking met andere landen weinig aan eten. Dus een beetje sceptisch is hij wel.
Na de pauze ging de zaal onder leiding van Alet Van ’t Eind in gesprek met de inleiders. Het onderwerp leeft, dat
is wel duidelijk. Veel aanwezigen kennen of nemen deel aan voedselinitiatieven, veelal gekenmerkt door enthousiasme en kleinschaligheid. ‘Rotterdam de boer op!’ is een voorbeeld van een groot project in ontwikkeling, mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 5 miljoen van de Postcodeloterij. Er bleek wel interesse onder de deelnemers om te onderzoeken of in de regio Eemvallei een vergelijkbaar project ‘Eemvallei de boer op!’ opgestart
kan worden. De overheid werkt aan regionale voedselinitiatieven, maar zou meer moeten doen.
En wat doet de Rabobank? Marcel Wijnen (directeur Rabobank Midden Nederland) gaf aan dat de coöperatieve
bank veel projecten op het gebied van duurzaamheid ondersteunt en het gesprek met boeren over duurzaamheid
actief voert.
Om 22 uur gaf Nico het eindsignaal. De aanwezigen keken al dan niet onder het genot van een lokaal drankje terug
op een interessante en inspirerende avond. Het volgende Gesprek aan de Eem is op 27 januari en gaat over de
energietransitie in Amersfoort.

