
Gewaardeerde familieleden,

We zijn nu drie jaar Voedselfamilie. 
Voedselfamilies is begonnen vanuit de droom 
van ‘eten maken waar je blij van wordt’. Dro-
men van megamakerstallen, van een duurzame 
basiseconomie, van vensterlandbouw en van een 
nationaal waterpark… En wat blijkt? Wat in 2016 
nog radicaal leek, is nu normaal aan het worden. 
Onze voedselvoorziening is daadwerkelijk in 
transitie. We zijn zijn meer dan ooit aan zet!

In voorbereiding op deze Oogstdag zijn we voor 
familieberaad bij elkaar gekomen. We hebben samen 
teruggekeken, en we hebben besproken waar we op 
in moeten zetten om de voedseltransitie te versnel-
len. We kiezen voor drie focuspunten. 

1.  Op Zuid-Hollandse grond doen we 
aan eerlijke prijzen

We breken radicaal met de race to the bottom. Zelfs 
onze beste boeren durven amper verder dan vijf jaar 
vooruit te kijken. Dat is onhoudbaar en onwenselijk. 
Eerlijke prijzen en bijbehorende verdienmodellen 
zijn vanaf nu de norm. We gaan voor waarde(n)crea-
tie in plaats van kostprijsoriëntatie. Binnen vijf jaar 
moet het creëren van een gezonde bodem inclusief 
CO2-binding een verdienmodel zijn voor elke boer. 
Om dat te bereiken is de inzet van de Provincie 
Zuid-Holland en andere overheden van groot belang. 
We vragen hen om door te gaan met het ondersteu-
nen van bedrijven en ondernemers die inzetten op 
eerlijke prijzen en nieuwe verdienmodellen, en met 
het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe fi-
nancieringsvormen en nieuwe (plantaardige) ketens. 

2.  We bouwen in Zuid-Holland een 
strategisch landbouwareaal op

Een duurzame voedselvoorziening is onmogelijk met 
steeds verder stijgende grondprijzen. De druk van die 
prijzen dwingt boeren super-intensief te worden. Als 
duidelijk is welke grond landbouwgrond is en blijft, 

stopt de speculatie. Daarom roepen we op tot een 
stop op door vastgoedontwikkeling gedreven grond-
beprijzing. 
De Provincie Zuid-Holland en andere overheden 
kunnen het goede voorbeeld geven door vanaf nu 
(grond)beleid te voeren dat kringlooplandbouw 
faciliteert. Vanaf nu moet de uitgifte gebaseerd zijn 
op kwalitatieve criteria zoals biodiversiteit, schoon 
water en landschapsschoonheid. Daarnaast is onder-
zoek nodig naar kansrijke, eigentijdse vormen van 
grondeigendom en -financiering en is aansluiting 
gewenst bij initiatieven die daarmee bezig zijn, zoals 
de Transitiecoalitie Voedsel.

3.  Zuid-Holland ruimt op

Wij hebben als mensen veel van de aarde gevraagd 
en veel rommel achtergelaten. Gelukkig is een kan-
teling zichtbaar. Steeds meer mensen zetten zich in 
voor een grote schoonmaak. Er is een begin gemaakt 
om het afval in onze oceanen op te ruimen en zo 
leven terug te brengen. Er zijn zelfs plannen voor de  
willen zelfs de ruimte opruimen. 
Zuid-Holland gaat opruimen met regenererende 
landbouw, te beginnen binnen de Voedselfamilie. Zo 
wordt de verarmde en vervuilde bodem weer levend, 
het water gezuiverd, biodiversiteit aangewakkerd. 
Alleen zo kunnen we een voedselvoorziening binnen 
de provincie Zuid-Holland waarborgen. 

#ikeetzuidhollands slaat aan!
Tien dagen lang voor 80 procent eten en 
drinken van Zuid-Hollandse bodem, dat is de 
challange #ikeetzuidhollands. De afgelopen 
weken zijn we hierover veel in de media ge-
weest. Blijkbaar triggert dit idee iets wezen-
lijks. Lokaal eten is lekker, goed en het vóelt 
ook goed. Het is fijn om onafhankelijk te zijn 
van de rest van de wereld voor ons basis-
voedsel.



Ondernemers
Wat heb jij nodig om de transitie 
te maken?
Wij zoeken vernieuwende boeren en agro-food-
startups die stappen zetten naar de kringloopland-
bouw van overmorgen. Ondernemers die spannende 
dingen doen en buiten de lijntjes kleuren. Ben jij zo 
iemand? Durf dan te vragen wat jij nodig hebt om 
de transitie te maken. Als Voedselfamilies denken 
we met je mee. Laat je helpen, en help daarmee de 
ontwikkelpaden voor de melkveehouderij, glastuin-
bouw en akkerbouw te verkennen. 

Snel leren
Wat gebeurt er allemaal? 
Ooit was Nederland wereldleider in landbouw-
voorlichting. Iets dergelijks is nu weer nodig: we 
moeten met elkaar delen wat er gebeurt op het 
gebied van de voedseltransitie. Daardoor kunnen 
we sneller en beter van elkaar leren. Als Voedselfa-
milies maken we vanaf nu twee keer per maand een 
nieuwsbrief waar je wat aan hebt. Wij organiseren 
uitwisseling tussen proeftuinen en andere pioniers. 
Jij kunt helpen door ons op de hoogte te 
houden van wat er nu speelt en mogelijk is. 
Zo leren we allemaal sneller! 

80/20 = handel
Als Voedselfamilies gaan we voor 80/20. 80 procent 
eten uit eigen regio kán. We gaan de markt voor 
lokaal voedsel doorontwikkelen. We gaan het hele 
systeem omgooien. Voor 2019 gaan we voor 500 
procent groei in de korte keten.

Creatieve juristen gevraagd
Welke regels helpen de 
voedseltransitie?
Regels zijn er om ons allemaal te helpen, niet 
om ons tegen te werken. Toch voelt het soms zo 
wanneer je nieuwe paden bewandelt, zoals we nu 
doen in Zuid-Holland. Daarom zoeken we creatieve 
juristen die mee willen denken welke ruimte er is in 
bestaande regels, en met wie we een aanzet willen 
maken voor nieuwe regels die de voedselketens 
van de toekomst ondersteunen.

Politiek
Nieuwe middelen voor pionieren
Steun politici die zich inzetten en ruimte 
maken voor de voedseltransitie. Wij pleiten voor het 
vrijmaken van (publieke) middelen een transitie-in-
frastructuur en een transitiefonds bedoeld voor 
pioniers die risico’s nemen voor ons allemaal. 
Het Europese Platteland Ontwikkeling Programma 
(POP3) kan beter. Als Voedselfamilies komen met 
concrete suggesties voor een verbeterslag.

Help mee, bouw mee en ga intussen vooral 
door met lokaal eten. Geef het goede voor-
beeld, geniet ervan en vertel aan iedereen 
hoe dat voelt!

Welke bijdrage wil jij graag leveren? Ideeën? 
Actie? Nieuws om te delen? Laat het weten 
via info@voedselfamilies.nl. 
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Doe je weer met 
ons mee?


