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Impressie themabijeenkomst Eetbaar Groen

Over buurt- en volkstuinen, plantsoenen met eetbaar groen, moestuinen, bijenlinten, eetbare bomen,
nieuwe ketens met regionale producten, het hergebruik van stedelijke reststromen. Over stadslandbouw.

bouwstenen voor het toekomstverhaal van de stad
Schrijf mee!

Bewoners en raadsleden namen het initiatief om een Groenvisie
voor Amersfoort te maken. Een verhaal met 2030 als stip aan
de horizon, waarin de natuur en het groen centraal staan. In
relatie tot een leefbare stad en het belang ervan voor (groepen)
Amersfoorters. Een eigentijds verhaal dat het gewenste
toekomstbeeld beschrijft. En dat een nieuw, veelbelovend
samenspel laat zien tussen ‘stadhuis en samenleving’.
Amersfoorters zijn van harte uitgenodigd om het verhaal met
elkaar te maken. Dit gebeurt tijdens 7 themabijeenkomsten over
klimaatbestendigheid, ecologie, bomen, recreatief groen,
eetbaar groen, groenbeheer en water. En via de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl.
Na afloop van de 7 themabijeenkomsten volgt een afrondende
bijeenkomst waarin alle thema’s in samenhang met elkaar worden
besproken.

De bijeenkomst over ‘eetbaar groen’ vindt plaats op maandag
30 maart 2015 in De War, een broedplek voor kunst, techniek
en duurzaamheid in Amersfoort. Het is de 5e themasessie,
waarin met de stad gewerkt wordt aan het maken van
een Groenvisie voor Amersfoort. In deze impressie is de
opbrengst gebundeld van de geanimeerde discussies die
25 Amersfoorters op 30 maart met elkaar voerden over hun
wensbeeld om in de stad op meer plekken in de stad eetbaar
groen te introduceren en werk te maken van stadslandbouw.
Vanuit vier invalshoeken reikten zij hiervoor kansrijke
ideeën en voorstellen aan. Uit de rijke oogst zijn rode draden
getrokken waar wij graag uw reactie op horen.

waar gaat het over?
Eetbaar groen en stadslandbouw zijn containerbegrippen voor
allerlei initiatieven voor het produceren van voedsel in en om de
stad. Zowel op kleine schaal en als hobby, als op grote schaal en
beroepsmatig. Voor lokaal gebruik en/of de lokale en regionale
markt.

hoe staat amersfoort ervoor?
Ton de Jong, Marloes Westerveld en Houkje Hibma praten de
deelnemers vanuit de gemeente bij over de stand van eetbaar
groen/stadslandbouw. Cor Holtackers vertelt over een aantal
initiatieven in Amersfoort. Hij is actief betrokken bij regionale
voedselstrategieprojecten in Amersfoort en omstreken en
was co-projectleider van het EU/URBACT project ‘sustainable
food for urban communities’ voor Amersfoort in 2013/2014.
De presentaties kunt u vinden op de website
www.groenvisieamersfoort.nl
Bewoners aan zet
Ton illustreert hoe in Amersfoort bewoners al geruime tijd aan zet
zijn als het gaat om een ‘eetbare stad’.
• De gemeente heeft meer dan 100 overeenkomsten met
bewoners gesloten om groen te beheren in de omgeving van
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hun eigen huis. Bewoners participeren in projecten, zijn actief
met stadslandbouw bezig en nemen met ‘guerilla gardening’
het heft in eigen handen.
Proef-Tuin Isselt – een aangename lunch- en ontmoetingsplek
met eetbaar groen (Groenpark) op het bedrijventerrein (met
eetbaar groen) – is een voorbeeld van samenwerking aan
‘nieuwe natuurverhalen voor beleid en praktijk’ in een eigentijds
samenspel: bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
hebben hier het voortouw; de gemeente stimuleert en faciliteert.
Voor het Elisabeth-terrein hebben bewoners een ontwerp
bedacht op basis waarvan een bestek is gemaakt. Op deze
locatie is o.a. ruimte gemaakt voor stadslandbouw.
Naar aanleiding van renovatie in de buurt beslist een
bewonerswerkgroep samen met de gemeente over de aanleg
van groen in de Van Nesstraat en Gentstraat, inclusief de
omvorming tot een moestuin.
In Schothorst vindt stadslandbouw plaats in het stadspark
(de openbare ruimte): er wordt gemaaid en gehooid; het hooi
wordt verkocht, bijvoorbeeld aan stadsboerderijen en CNME.
Het lastige hieraan is om bewoners te mobiliseren, omdat je de
werkzaamheden niet kunt plannen.

B.Slim. Beweeg meer, eet gezond
Marloes vertelt over het gezondheidsproject dat in Amersfoort
loopt met onder meer het leefstijlprogramma ‘B.Slim. Beweeg
meer, eet gezond’. Zie www.beslim.nu. Voor de basisschool is er het
lespakket ‘Lekker fit’, op middelbare scholen wordt de ‘Gezonde
Schoolkantine’ gerealiseerd. Het draait om de kunst van het
verleiden en bewustwording in de wijken. Er zijn scholen die zelf
producten verbouwen en koken voor de wijk, die zich verbinden aan
moestuinen in de wijk, die met hun leerlingen appels plukken etc.
Er zijn mooie verbindingen te leggen. Maar de cruciale vraag is: hoe
vinden we bewoners?! Niet alleen scholen, maar in het algemeen:
mensen kennen vaak de mogelijkheden niet van eetbaar groen,
kunnen veel makkelijker toestemming krijgen voor initiatieven dan
ze denken. De uitdaging is om elkaar veel beter te gaan vinden.
Deelnemers benadrukken het belang om bij de basis te beginnen.
Als kinderen opgroeien met groenten rond de school, dan mist
dat zijn uitwerking niet. Er komen steeds meer aanvragen om
schoolpleinen te vergroenen; het CNME doet hier veel aan.
Commitment op langere termijn blijft lastig. Er zijn weinig scholen
die eetbaar groen volledig integreren in het (school) lesprogramma.
Hoe borg je initiatieven is de hamvraag?!
Stadslandbouwkaart
Houkje laat de stadslandbouwkaart zien die de gemeente heeft
gemaakt. De basis is het Lokaal Actie Plan Stadslandbouw
Amersfoort dat met het lokale voedselnetwerk EEM (Echt Eten

Metwerk) is opgesteld om het lokale voedselsysteem te versterken.
www.amersfoort.nl/echteten. De kaart is gemaakt om duurzame
voedselprojecten te stimuleren. Naast volkstuinen, buurttuinen,
educatieve tuinen en stadsboeren laat het mogelijke locaties zien
voor stadslandbouw. Voor initiatiefnemers is die laatste categorie
van belang, waarbij geldt dat de kaart dynamisch is en zeker
niet ‘af’. Nu staan er 17 mogelijke plekken op de kaart. Die zijn
geïnventariseerd met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de
gemeente en met de wijkbeheerders. Insteek is om vooral plekken
te kiezen in de bewoonde omgeving, dichtbij bewoners. Oproep van
Houkje is om suggesties te mailen voor gebieden die in aanmerking
komen voor stadslandbouw: groenestad@amersfoort.nl.
Voor initiatiefnemers is het ook van belang om te weten waar zij
aan moeten denken om hun initiatief van de grond te krijgen. Zoals
het verwerven van draagvlak, het aanspreken van het buurtbudget,
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Op de website
staat een checklist. De beoordelingscriteria voor initiatieven
zijn nog niet zichtbaar op de site. Deze worden ontleend aan de
structuurvisie Amersfoort 2030. Hierin staan de Amersfoortse
Principes. Het zijn vier uitgangspunten die altijd gelden:
• Diversiteit, stimuleren van meer diversiteit in de stad om het
stedelijke karakter te versterken
• Duurzaamheid, de ambitie is om in 2030 een CO2neutrale en
klimaatbestendige stad te zijn.
• Waardecreatie, een nieuwe ontwikkeling moet kwaliteit
toevoegen aan de stad, zonder kwaliteitsverlies elders.
• Plek- en contextgerichtheid, voortbouwen op bestaande
kwaliteiten. Flexibel, duurzaam, aansluitend op een behoefte,
maar geen hinder, concurrentie of conflict met de omgeving.
Leerervaringen worden opgedaan met verschillende projecten.
Dat kan leiden tot een stappenplan.
Roep om volkstuinen
Amersfoort heeft zo’n 11/12 volkstuinencomplexen met 750 tot
800 leden in verenigingsverband. Er is een flinke wachtlijst van
minimaal 2 jaar. Vooral de biologische tuinen zijn populair en
die populariteit zal alleen maar toenemen. Meer volkstuinen,
dus, vinden de deelnemers. Een van hen vertelt dat zij met
buurtgenoten in Nieuwland op de geluidswal langs de snelweg
moestuinen heeft aangelegd.
Lokaal Actieplan Stadslandbouw Amersfoort
Cor benadrukt dat de stedelijke economie een ‘boost’ krijgt door
in te zetten op regionale voedseleconomie. Nu komt slechts
3 tot 5% van het voedsel uit de regio. De afhankelijkheid van grote
ketens is groot. De afhankelijkheid van grote ketens is groot.
Voedselschandalen die het consumentenvertrouwen onder druk
zetten, kunnen bijdragen aan een omslag. Het Lokaal Actieplan
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Stadslandbouw Amersfoort zet in op:
• Growing, ruimte voor voedselproductie op kleine en grote
schaal, in de stad en omliggende regio.
• Delivering, logistiek, korte ketens voor regionale en lokale
distributie van producent naar consument.
• Enjoying, ‘proef en ervaar’, plezier en educatie, ontdekken en
genieten.
• Networking, lokaal netwerk van ondernemers, initiatiefnemers,
instellingen en bedrijven voor duurzaam voedsel.
Van alle bewoners in Amersfoort wordt nog maar 10% bereikt (10
tot 15.000). Het loont om daar aandacht aan te besteden. Want
voedsel is een verbinder. Het raakt aan gezondheid, participatie,
sociale cohesie, milieu, economie. Voedsel verbindt mensen door
met elkaar aan de slag te gaan, te oogsten, te koken etc. Gunstig
is dat stadslandbouwinitiatieven opkomen en in the picture staan.
Het geeft een positief gevoel.
• Tuinpark Laakzijde is een voorbeeld van ruimte die is gecreëerd
voor echt eten. Hier wordt ecologisch getuinierd met aandacht
voor ontmoeting en educatie.
• Met Cieka Galenkamp, boegbeeld van de Voedselbank, Stichting
voedsel Focus, wordt gezocht naar meer plekken om voedsel te
verbouwen.
• EEMSTADboerderij ontwikkelt stadslandbouw op een
braakliggend terrein in Vathorst. Geen onkruid hier, maar
aardappels, pompoenen en suikermaïs!
• Nieuwe stadsboeren doen hun intrede (urban farming) en
verbouwen in moestuinbakken.
• De Smaak van de Streekmarkt wordt gepromoot door
Voedselkollektief Amersfoort. De markt geeft ruimte voor
initiatieven om zich te presenteren.
• De StadsWormerij verwerkt de lokale groente- en fruitresten
door ze te voeren aan de tijgerworm, die er een hoogwaardige
meststof van maakt. Inmiddels staan er zo’n 60 kleine
wormenbakken bij mensen thuis.
• Kwekerij in De War sluit de kringloop door koffiedik op te halen
bij de horeca en hen er paddenstoelen voor terug te leveren.

wat zijn de waarden en functies
van dit thema?
Het thema ‘eetbaar groen/stadslandbouw’ raakt aan alle andere
thema’s die in het kader van de Groenvisie Amersfoort zijn en
worden besproken. Het draagt bij aan biodiversiteit, leefbaarheid,
gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad.
Voedsel verbindt. Het thema wordt gedragen door actieve burgers,
innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende
instellingen.
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wat is een realistisch wensbeeld
voor 2030?
De stip aan de horizon is dat Amersfoort in 2030 een stad is waar
volop werk wordt gemaakt van eetbaar groen en stadslandbouw.
Op een duurzame, continue manier. Gedragen door allerlei partners
in de stad met betrokken bewoners.
De deelnemers constateren dat er veel meer mogelijk is
dan mensen en organisaties beseffen. Juist op het punt van
bewustwording, zichtbaar maken wat er gebeurt en het doen van
concrete handreikingen moet de Groenvisie van betekenis zijn.

vragen aan deelnemers en andere
geïnteresseerden
Wat vindt u van de rode draden uit de discussie over eetbaar
groen/stadslandbouw? Herkent u zich erin? Heeft u aanvullingen?
Wat vindt u van de inhoudelijke ideeën die naar voren
zijn gebracht; vooral diegene die met stip zijn genoteerd?
U kunt uw reactie plaatsen op de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl
of insturen naar groenvisieamersfoort@gmail.com.
1e rode draad – een uitnodigend verhaal
Goed voorbeeld doet goed volgen
Maak zichtbaar dat er op kleine en grotere schaal heel veel
gebeurt in Amersfoort op het gebied van eetbaar groen en
stadslandbouw. En wat daar de voordelen en kansen van zijn op
sociaal/maatschappelijk, economisch en ecologisch gebied. Maak
het verhaal uitnodigend voor uiteenlopende partijen. Van scholen
tot zorgverzekeraars, van horecaondernemers tot bewoners.
Spreek ieder aan vanuit z’n eigen context in z’n eigen taal.
2e rode draad – de Amersfoortse voedselleidraad
Een behapbare aanpak
Om de kring initiatiefnemers te vergroten is het belangrijk om
te onderstrepen dat het lang niet zo ingewikkeld is als misschien
wordt gedacht. Het is op heel veel plekken mogelijk én wenselijk
om voedsel te verbouwen. Veel ideeën en plannen kunnen
gehonoreerd worden. Maar die stuwende kracht moet wel worden
gevoeld. Door een brede kring van partners. Waardoor de eigen
creativiteit wordt aangewakkerd. Bijvoorbeeld om vraag en
aanbod slim te combineren met een stadslandbouw-app:
de tuin van de een, kan worden benut voor eetbaar groen door
de ander. Een – mobiel – kenniscentrum voor stadslandbouw
(Volksuniversiteit) kan een rol vervullen als aanjager.

3e rode draad – voedsel verbindt
Beweging vanuit buurten en wijken
Eetbaar groen is straks in ieders nabijheid te vinden. Van balkon tot
wijkmoestuin. Met straatambassadeurs, tuinbutlers, de Boer aan
Huis die helpen en toeleveren. Daarmee wordt het contact tussen
bewoners in buurten en wijken op een vanzelfsprekende manier
vergroot. Het hebben van een – biologische – volkstuin wordt
steeds aantrekkelijker. Daar moet op worden ingespeeld met
meer volkstuincomplexen.
4e rode draad – activiteitenkalender
Proef Amersfoort
Bestaande en nieuwe activiteiten en evenementen lenen zich
om ‘Amersfoort te proeven’. Van stadswandelingen, markten,
tentoonstellingen tot gluren bij de buren voor tuiniers, struinen
door eetbare tuinen en oogstfeesten met scholen.

welke ideeën leven er?
en wat zijn eerste stappen?

De oogst van de discussie rond vier invalshoeken
De ideeën die de meeste bijval kregen, zijn met stip genoteerd.
eerste invalshoek
In 2030 zijn vele bewoners geactiveerd
Met stip genoteerd: over straatambassadeurs, scholen, tuinbutlers
en OZB
1. Zet straatambassadeurs in die zich beijveren voor minimaal
1 particuliere en/of openbare eetbare tuin per straat. 4 stippen
2. Betrek scholen in de buurt bij moestuinprojecten, aanleg, planten,
onderhoud, oogsten, koken, community building.
2 stippen
Betrek scholen bij de oogst van eetbaar groen en bij de aanplant
van meer eetbaar groen. De groen BSO met moestuin betrekt
senioren. 2 stippen
3. Maak mensen enthousiast voor een zelfbeheerovereenkomst.
2 stippen
4. Informeer over lekkere én mooie planten, passend in de
omgeving, bij het landschap. Laat voorbeelden zien, benut het
gemeentehuis. 1 stip
5. Geef bewoners een tuinbutlerabonnement, iemand die je helpt
in je tuin. Dat kan ook (gratis) via de KNNV/IVN etc. 1 stip
6. Communiceer via OZB-aanslag met info-bijsluiter over eetbaar
groen. Lagere lasten bij een moestuin, hogere lasten bij een
stenen tuin! 1 stip
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7. Stimuleer koken met seizoensgroente. Maak een poster om bij
de hand te hebben met groentes en wanneer je ze kunt eten.
Lever er recepten bij. Mensen weten niet wat ’t seizoen is! 1 stip
Welke beperking moet je overwinnen?
• Gebrek aan kennis
• Verknochtheid aan een ‘klassieke’ tuin; gewoonte
• Angst voor tijdgebrek
• Angst voor het natuurlijke
• Niet kunnen bieden van continuïteit
Ideeën
• Zorg dat een top down en bottom up aanpak bij elkaar komen
• Waarborg continuïteit op scholen
• Raak mensen in hun portemonnee
• Sluit aan bij actualiteit en trends
• Faciliteer bakken voor mensen die slecht ter been zijn
• Schakel wijkcentra in
• Introduceer ‘Gluren bij de buren’ voor tuiniers
• Laat belanghebbenden mee coördineren
• Bied een zomerprogramma voor mensen die niet op vakantie
gaan
• Organiseer seizoensfeesten, zodat meer bekendheid komt
met gewasteelt.
Eerste stappen
• Koppel aan bestaande evenementen: Struinen in de eetbare
tuinen. Proef Amersfoort
• Koppel aan bestaande heffingen. Geen blauwe maar een groene
envelop
• Organiseer een nieuw evenement in Park Randenbroek/
Elisabeth Groen
• Gebruik Sofie nog meer dan nu
• Gebruik wijkcentra/organisaties
• Organiseer een themaweek over eetbaar groen in de bibliotheek
• Zet een aparte groentemarkt op; de markthal van de nieuwe
stad
• Benut de grond van woningcorporaties
• Organiseer een stadslandbouwwandeling
• Zet een kenniscentrum op voor stadslandbouw, bijvoorbeeld
in het gebouw van de Amersfoortse. Het kan ook een mobiele
bus zijn.
• Verras. Bijvoorbeeld door slangenmuren voor subtropische
groente en fruit. Geluidswallen met wijngaarden
• Maak een stadslandbouw-app voor:
a) groente’overschot’,
b) stukjes tuin die mensen over hebben waar anderen groente
in kunnen verbouwen
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tweede invalshoek
In 2030 spreekt de kringloopgedachte vanzelf
(gesloten kring van groente- en fruitafval)
Met stip genoteerd: over community composting, vraag en
aanbod en schillenboer 2.0
1. Het gaat om tuinafval, groente- en fruitafval en koffiedik.
Natuurlijke startlocaties dienen als testlocatie. Dit zijn
locaties waar nu al enthousiasme is voor groen. Bijvoorbeeld
de kinderboerderij, praktijkschool, moestuincomplex, een
stadlandbouwproject. Zo wordt meegelift op de bestaande
infrastructuur. Het project wordt begeleid door iemand met
kennis van zaken; de eigenaar/ondernemer is de beheerder van
het project. Als beloning staat daar gratis biologische compost
tegenover, die aan het eind van het seizoen wordt ingezameld.
Anderen betalen hem voor deze compost. Belangrijk is om vraag
en aanbod beter te organiseren. Kleine groepen kunnen als test
beginnen. 5 stippen
2. Organiseer vraag en aanbod. Bijvoorbeeld gemeente, of een
bewonersinitiatief maait, bewoners halen op. 3 stippen
3. Introduceer de schillenboer 2.0: iemand die het afval ophaalt.
Via een app kun je aangeven of je iets aan te bieden hebt.
2 stippen
4. Hergebruik het regenwater: regentonnen, mollengoten.
2 stippen
5. De vervuiler betaalt: ipv betaald > accijns op
productverpakkingen in supermarkt per containerafval betalen.
1 stip
Ideeën
• Communiceer bijvoorbeeld over hoe je compost kunt maken.
Geef er trainingen/workshops over
• Stimuleer dat kippen en varkens benut worden voor
afvalverwerking, ook tijgerwormen. Communiceer daarover met
instellingskeukens
• Zet nieuwe media in bij de communicatie
• Haal al het organische afval gescheiden op. Nu heeft de
binnenstad en hoogbouw geen gescheiden systeem.
Eerste stap
Community composting. Problemen/knelpunten daarbij:
• Kwaliteit
• Wie is verantwoordelijk?
• Wie heeft er recht op?
• Hoe worden vragers en aanbieders gekoppeld?

derde invalshoek
In 2030 is eetbaar groen/stadslandbouw
niet meer weg te denken
(de juiste schaal en de continuïteit zijn gewaarborgd)
Het doel is meer verbinding en minder verspilling. Een nieuwe
economische pijler. Meer banen!!! (hoeveel?). Een erg sympathiek
idee! Onafhankelijkheid van de 4 landelijke inkoopkantoren.
Onafhankelijkheid van Monsanto. Echt wel! 1 stip. Meer
voedselzekerheid. 1 stip. Duurzaamheid, een kleinere footprint.
Gezondheid.
Met stip genoteerd: over belemmeringen wegnemen en kansen
benutten
1. Belemmeringen zijn weggenomen. 5 stippen
a. regelgeving voedselveiligheid. De bestemming voor groen is
ruimer
b. logistiek > zo min mogelijk opslag! Goede afstemming
vraag/aanbod, dus heel vers; veiling. 1 stip. Banen! Sociale
participatie! 1 stip
c. vervoer > fietskoerier. 1 stip
d. lokale afzet > afzetpunten
e. concurrentie > financiële aantrekkelijkheid. Eerlijker prijs;
tussenhandel eruit. Maak de business case duidelijk. 1 stip
f. locaties > meer volkstuincomplexen. 2 stippen.
Lege kantoorpanden. Tropische klimaatbestendige gewassen
in kantoren
g. transitie naar biologisch, plantaardig. Vooroordelen
overwinnen
2. Kansen zijn benut. 4 stippen
a. overproductie? Dan soepfabriek. 1 stip
b. opschalen van de oogst
c. zichtbaar maken wat er is
d. sociale cohesie-interventie
e. kenniscentrum & de Stadslandbouw app. 3 stippen
3. Eetbaar groen is alom. 4 stippen
a. fruitbomen. 2 stippen
b. vaste planten uit de stadskwekerij. 2 stippen
c. binnenteelt (kassen, kantoren)
d. stadslandbouw (1-jarig); palmolieplantages
e. permacultuur voor de hele stad
4. Er is gezamenlijkheid
a. bewonersinitiatieven
b. individuele bewoners
c. bedrijfsmatig/ondernemer > stabielere handel
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Eerste stappen
• Fruitbomen en fruitstruiken – uit de stadskwekerij
- Stichting Stadskwekerij (particulier dus)
- De Isselt? Laakzijde? Elisabeth-terrein?
- Sociaal/begeleiding mensen met afstand
• Meer volkstuinencomplexen. Meer mogelijke
stadslandbouwgrond
- Facet-bestemmingsplan-correctie voor groei, kansgebieden
in aanwijzen
• Praktijk
– Kenniscentrum
- ‘Volksuniversiteit’ > cursussen
- Zichtbaar maken initiatieven > open dag, website,
social media, tip van de week
- Boer aan Huis, wijktuinman
- Koppeling met Peerby (spullen lenen van mensen
uit de buurt), collectief gereedschap
– De stadslandbouw-app; afstemming vraag en aanbod
- Digitaal platform onder de markthal
- Wie is eigenaar/uitgever? Horeca, consumenten, b2b
- Label horeca voor lokale groenten: lekker Amersfoorts
– Logistiek, zo min mogelijk opslag
- Distributiepartij nodig. Toelevering door boeren,
volkstuinen, buurtinitiatieven
- Fietskoerier
- Vanuit bestaande stadsdistributie > medicijnen, post,
taxibusjes die leeg terugrijden, pizzakoeriers
- Uberfood
– Voedselverwerking > 2e orde stadslandbouwnetwerk
- Van reguliere productie en overproductie naar
waardevermeerdering en voorkomen verspilling
vierde invalshoek
In 2030 zijn uiteenlopende participanten aangehaakt
Met stip genoteerd: over gezond en betaalbaar, jong en oud en
verzekeraars
1. Betrek verzekeraars omwille van duurzaamheid. Verbind ze aan
de Groenvisie met de argumenten: eetbaar groen, beweging,
sociaal bindmiddel, kostenbesparing. Het kan leiden tot ‘korting
op zorg’. 4 stippen
2. Breng bejaarden, senioren in actie, ook in combinatie met
scholen en BSO. Dagbesteding, eten samen bereiden, samen
eten. 3 stippen
3. Voor elke inwoner is gezond voedsel betaalbaar. Elke inwoner
‘werkt’ hier aan mee. 3 stippen
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4. Elke tuin/balkon van burgers is (deels) eetbaar. 2 stippen
5. Scholen verbouwen eigen lunches, drinken. 1 stip
6. Elke wijk verbouwt/verkoopt streekproducten (burgers);
ruilmiddel onderling Soesterkwartier. 1 stip
7. Streekproduct is even betaalbaar als andere producten agrariërs.
En heeft meer kwaliteit, want verser. 1 stip
8. Bouw lege kantoorpanden om tot kwekerijen (Japan)
Ideeën
• Elke school heeft z’n ‘eigen product’
• AH’s ‘subsidiëren’ moestuinen, stadslandbouw via klantenacties.
Spaaracties (Intratuin), winkeliers
• Amersfoort is bekend om z’n streekproducten. Koks, restaurants,
markt. Lokale kaassoort?
• Investeer in bedrijven
- Maak bedrijfspanden geschikt worden voor eetbaar groen
(daken)
- Zet bedrijven in voor ‘onderhoud’
- Verleid bedrijven: ziektepreventie, vergaderen in de moestuin,
ontspanning/training, eigen groenbeheer buitenruimte,
parkeerplaatsen? Fruitbomen, …
• Zet studenten/stagiaires in voor projecten > kennis, energie, tijd
• Zet kinderen en ouderen samen in
• Artsen schrijven groentherapie voor!
• Eet samen met zieken
• Gebruik leegstaande kavels en maak ze toegankelijk.
(permacultuur)
• Zet een pop-up verkoopwinkel op, of een expositieruimte
om te laten zien wat je doet
Eerste stappen
• Stel groenambassadeurs aan > straatambassadeurs
• Benut bestaande kanalen:
- Wijkbeheerders
- 033 Groen, B.Slim, ‘Groenvisie’ partners
- koffieochtenden
- bureninloop
- ouder-kind ochtenden
• Naar verzekeraars: maatschappelijk verantwoord ondernemen,
financieel voordeel aantonen, om de tafel
• Neem barrières weg

Opvallende uitspraken en stof tot nadenken

“ Ik ga meer courgettes verbouwen om die aan de
voedselbank te schenken.”
“ Mijn grootste wens is dat elke bewoner toegang heeft
tot betaalbaar gezond voedsel.”
“ Voedsel is de motor van de maatschappij.”
“ Ik ga bewoners mobiliseren om naar aanleiding van
de Groenvisie Amersfoort een tentoonstelling te maken
en te exposeren in de bibliotheek.”
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