IN 2036 KOMT 80%

Meepraten over dit onderwerp?
Word lid van onze Facebookgroep of kijk voor meer informatie
over de Voedselfamilies Zuid-Holland op www.voedselfamilies.nl.

VAN ONS VOEDSEL VAN
ZUID-HOLLANDSE BODEM

Hoe
dan?

Tijdens de afgelopen bijeenkomst van Voedselfamilies
Zuid-Holland op 17 mei stond alles in het teken van het

KILOKNALLER
woensdag vegahaktdag

toekomstbeeld voor 2036 waarin 80% van ons eten van eigen
bodem komt in Zuid-Holland. In verschillende brainstormsessies
vormden we met elkaar een beeld van hoe die toekomst eruit ziet,
maar ook welke belangrijke gebeurtenissen daaraan vooraf gaan
1. WAT ETEN WE?
zijn de basis van onze voeding.

de nabije toekomst te wachten en hoe nemen we daarvoor nu al
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• Groenten, planten en peulvruchten
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insecten en zeewier.
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2. HOE CONSUMEREN WE?

3. HOE INFORMEREN WE?

4. HOE PRODUCEREN WE?

• We hebben een basisinkomen

• De marges op een product worden

• Zonneweides en windmolenparken

waardoor goed voedsel voor

inzichtelijk voor de consument. Op

veranderen naar esthetisch

iedereen beschikbaar is.

de verpakking staat hoeveel iedere

verantwoorde omgevingen, zoals

schakel aan een product verdient.

zonneparasols.

technologie komen we via een

• Voedsel wordt persoonlijk en is niet

• We produceren volledig circulair.

digitale marktplaats aan ons voedsel.

meer anoniem. Vragen over een

E-commerce bedrijven voorzien in

product kunnen gewoon aan de

onze gepersonaliseerde behoeften.

maker worden gesteld.

• Via smart data en block chain
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5. HOE ETEN WE?
• Er komt een voedselbusje bij de
voordeur waarin onze boodschappen
worden bezorgd die zijn besteld
door de smart koelkast. Onze restjes
worden door de schillenboer weer
opgehaald.
• We koken meer thuis of
koken samen in buurt- of
wijkgemeenschappen.

• Er komt meer aandacht voor

• Voedsel wordt een verbindend
element: met elkaar, het landschap,

voeding in het onderwijs.

de natuur en de omgeving.

TRANSITIEGEBEURTENISSEN
DUURZAME
ENERGIEBRONNEN
Ruwe grondstoffen raken op.

COÖPERATIES
Producenten en consumenten
verenigen zich voor transitieversnelling.

√

PREVENTIEVE
ZORGVERZEKERING
Lokaal en gezond
consumeren wordt beloond.

TRUE
PRICING
Herverdeling
prijsmechanismen.

Transitie is een proces waarin er nieuwe dingen worden opgebouwd en oude dingen worden
afgebroken. Hoe komen we dan bij de bovenstaande toekomstbeelden? Dat kan via diverse
transitiepaden waarop tussen nu en 2036 verschillende gebeurtenissen plaatsvinden.

MISLUKTE
OOGSTEN

FINANCIËLE CRISIS
Diversificatie van de Nederlandse
landbouw resulteert in hoge prijzen.
Wat doet de gevestigde orde?

DIJKDOORBRAAK
Geeft impuls aan
natte landbouw.

NATTE
LANDBOUW

KLIMAATVERANDERING

€

GEZONDHEIDSCRISIS
Noodzaak voor gezond en lokaal
voedsel vanwege chronische ziekten.

VOEDSEL
MINISTER

+

KLIMAAT
VLUCHTELINGEN

Politiek investeert veel in
duurzame oplossingen.

Tekst, vormgeving & illustraties: Hurly Burly

