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Inga Villerius
Booij Kaasmakers
Naast rauwmelkse boeren kazen was het een
droom om speciaalkazen te maken zoals blauwaderkaas en

Terugblik op de
proeftuindag

roodflora. Zo kunnen Rotterdamse horeca straks een lokaal
kaasplankje met bijzondere zachte kazen serveren.
booijkaasmakers.nl
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Projecten die met behulp van een
pop3-subsidie mogelijk worden gemaakt

Rotterdam
Science Tower

Andries Middag
Waterpark
Met Waterpark denken we na over een multiE?

Op 14 februari vond in de Rotterdam

functionele invulling van het toekomstige landschap waarin
werk, recreatie, natuur en cultuur naadloos in elkaar over

Science Tower de eerste Proeftuindag
plaats die in het teken stond van de

kunnen gaan. De ideeën daarvoor komen niet van een

doeners: de mensen die met hun

expertgroep van bovenaf, maar van gewone mensen zoals
jij en ik. Lees de blog van Andries over het Waterpark

initiatieven daadwerkelijk iets proberen
te veranderen in de voedselketen. In dit

2.

visuele overzicht nemen we je mee door

Sparren over nieuwe ideeën

de hoogtepunten van de dag.

Op de proeftuindag was er natuurlijk ruimte voor pitchers van nieuwe ideeën die daarna tijdens de verdiepingssessies
verder werden geholpen door de voedselfamilieleden, waaronder: onderzoekers, beleidsmakers en mede-ondernemers.
Was je er deze keer niet bij, maar wil je graag meedenken met

Democratische melk
Franse en Belgische consumenten kunnen stemmen over
het inkomen dat een boer moet krijgen voor een pak

onze pitchers? Neem dan contact met elkaar op door op zijn

Lianne Lankreijer, Voedselkaravaan

of haar foto te klikken.

“Welke sterke voedselverhalen zou jij willen

melk. ABN AMRO deed daarom onderzoek of deze ma-

vertellen waarover we in Den Haag de

nier van consumentenbetrokkenheid ook een toekomst

dialoog kunnen voeren?”

kan betekenen voor agrarische producten en wat voor
impact dat heeft op het voedselsysteem. Klik hier om het
rapport te lezen.

Gerda Zijlstra, Rotterdamse Oogst

Fred Meerhof, Boerderij van de Toekomst

“Welke boeren en tuinders willen het gesprek

“Hoe zou een high tech melkveebedrijf als

aan gaan over hoe je overschotten groenten

‘boerderij van de toekomst’ er volgens jou

of fruit via onze netwerken in de stad kunt

ACTI

E

3.

Toekomstvisies op de voedselketen

uit moeten zien?”

afzetten?”
Michel Martens, Food Shed

Eveline Westeneng, LTO Noord

“Hoe kan Food Shed als marktplaats voor

“Welke partners, boeren en randvoor-

lokaal en ambachtelijk eten de voedselketen

Waar werken we met elkaar naartoe en welke stappen
moeten we nu maken om die toekomstbeelden straks waar te maken? Samen
met de denkers, mensen die op onderzoeks- of beleidsmatig niveau nadenken

waarden hebben we nodig om gezond

helpen verkorten en bijdragen aan jullie

voedsel te produceren en af te zetten?”

initiatieven?”

over de voedseltransitie, gingen we het gesprek met elkaar aan .

Dirk-Jan Polak, Hollands Wild

Cornelis Mosselman,

“Hoe zorgen we ervoor dat mensen meer

Akkerbouwer op Goerree-Overflakkee

wild vlees, ‘de meest duurzame bron van

“Hoe maak ik met mijn gangbare akkerbouw-

eiwitten’, gaan promoten en consumeren?”

bedrijf de omslag naar duurzaam en biologisch?”

Megamakerstal

Vensterlandbouw

Waterpark

Jan Huygen, Burgers & Boeren 4 food
Paul de Graaf, Rotterdams Forest Garden Netwerk

“Hoe raak ik met mijn initiatief de burger

“Wie weet er een locatie waar we een

in plaats van de consument in zijn

proefboerderij kunnen starten?”

verantwoordelijkheidsgevoel voor het
voedselsysteem?”

Gaat over korte ketens.

Gaat over de toenemende
stijging van het waterpeil en
dalend veenweidegrond.

Inspiratie van een denkende doener

De essentie van ‘boeren’

Filosoof-boer Jan Huygen deelde zijn visie op verandering

?

‘agri’ +
‘culture’

in de voedselketen met ons. Die staat en valt wat hem

?

Hoe zorg je ervoor dat

Hoe ziet een multifunctionele

producten verwerken tot voedsel

mensen meer lokale

benadering van ons

een stap verder?

producten gaan

landschap er in de

consumeren?

toekomst uit?

verbinding tussen stad en platteland.
Al jaren ontvangt hij daarom mensen op zijn boerderij

- Bodem

- Sociale verbanden

Burgers & Boeren 4 food

de Eemlandhoeve. Hier verzorgt hij vleeskoeien van het

- Planten

- Nieuwe generatie

- Ik bestel

Franse ras Blonde d’Aquitaine, die allemaal geadopteerd

- Dieren

- Werkgelegenheid

zijn door betrokken burgers.

4.

DE WEB

Hoe help je mensen die

Voedselbeweging
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betreft bij ontmoetingen tussen burgers en boeren en de

SITE

?

Wat is er voor nodig?

KLIK HI

Klein tot middelgrote
lokale voedselproducenten.

- Omgeving

- Bedrijfsvoering

- Ik doe mee
- Ik participeer

Tekst, illustratie en fotografie: Hurly Burly

