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Paper startbijeenkomst Voedselplatform 
 
Gemeente Amsterdam, Erik Koldenhof, Senior programmamanager Voedselstrategie 
 
Discussiethema: “Voedsel van ver en dichtbij; mondiaal aanbod en regio-producten” 
 

Stellingen van Gemeente Amsterdam: 

 
Stelling 1:  Boeren benutten de potentie van ‘lokaal-regionale producten’ onvoldoende terwijl er 

in Amsterdam een enorme markt voor is. Amsterdammers weten niet van het 
bestaan en zien het onvoldoende in de supermarkt. 

 
Stelling 2: Lokaal en regionaal geproduceerd voedsel is een gezonder en duurzamer alternatief 

voor producten van de wereldmarkt. 
 

Visie Gemeente Amsterdam: 

 
De gemeente Amsterdam heeft een voedselstrategie ontwikkeld waarin langs zes actielijnen met 
lokale en regionale partners wordt toegewerkt naar een sociaal inclusief, gezond, duurzaam en 
betaalbaar nieuw voedselsysteem. Eén van die actielijnen staat centraal  in onderstaand stuk. 
 
Actielijn 4: Bevordering van korte ketens 
Momenteel blijkt zo’n 2 tot 4% van het eten dat dagelijks op het bord van de Amsterdammer terecht  
komt een herkomst te hebben uit de regio (zo’n 30 kilometer).  
Een gemiddeld bord eten heeft volgens berekeningen van de Rabobank zo’n 30.000 kilometer 
afgelegd. Dat zijn enorm veel vervuilende kilometers, en grote kans op transportschade waardoor de 
voedselverspilling toeneemt (opnieuw milieuschade). 
We leven in een land met enorme voedselproductieprestaties maar zélf zien we in de schappen van 
de supermarkt hier niets van terug. We eten aardappels uit Israël terwijl de Nederlandse worden 
doorgedraaid. 
Met de actuele schaarste ten tijde van de eerste corona lockdown in het achterhoofd is het besef van 
kwetsbaarheid bij mensen groter geworden, dat we afhankelijk zijn van de aanlevering van 
voldoende voedsel en andere producten. 
 
Daarnaast maakt Amsterdam zich al langer zorgen over de enorme verkeersdrukte in de (binnen-) 
stad. De onophoudelijke stroom bestelautootjes zorgt voor milieuvervuiling en overlast in de toch al 
moeizame doorstroming. Een heel groot deel van dit lokale vervoer is gerelateerd aan de 
horecaleveringen van voedsel.  
 
De horecasluiting heeft lokale en regionale voedselondernemers en agrariërs in grote problemen 
gebracht omdat de omzet wegviel. ‘Support your locals’ heeft het bestelgedrag van consumenten om 
lokale en regionale producten (in een doos) te bestellen een hoge vlucht gegeven. Mensen maken 
opeens opnieuw kennis met wat de regio ons te bieden heeft. 
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Wat kan Amsterdam doen om deze nieuwe ontwikkeling verder vleugels te geven? 
 
Door het bevorderen van de korte keten door de gemeente Amsterdam, levert dat de stad een 
aantal voordelen op: 

- minder voedselkilometers, minder verkeersdrukte en milieuvervuiling in de (binnen)stad, 
- meer gevoel van verbinding met de agrarische regio en de biodiversiteit om de stad heen, 
- meer besef dat lokaal en regionaal voedsel bijdraagt aan een gezonde levensstijl (als de 

producten bij voorkeur puur, onbewerkt en zoveel mogelijk biologisch zijn), 
- economische voordelen voor de agrariërs als er minder ‘schakels’ zijn die leiden tot een 

beter, gezonder product tegen een betaalbare prijs voor de consument. 
-  

Om de ontwikkeling te bevorderen investeert Amsterdam in samenwerking met diverse partijen en 
wil het tot een gezamenlijke aanpak komen: 

- Voedsel Verbindt: om in de provincies Noord-Holland en Flevoland meer korte ketens tot 
stand te brengen tussen producenten en consumenten, 

- Taskforce Korte Ketens (landelijk) : het sluiten van regionale allianties om het aantal ketens 
te bevorderen en samenwerkende partijen tot rendabele distributie te laten komen 

- Kennisinstellingen: om onderzoek te doen naar deel-onderwerpen zoals duurzame 
voedsellogistiek, productaanbod vergroting (evenementen, zorginstellingen, scholen etc.) 

- Individuele ondersteuning van initiatiefnemers op het gebied van korte ketens (subsidie, 
denkkracht, bedrijfslocaties, netwerken) 

- Het goede voorbeeld geven bij aanbestedingen van bedrijfscatering. 
 
 


