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I. INLEIDING
Lokaal Voedsel Den Haag is een transitieprogramma dat als doel heeft om samen met buurtgemeenschappen gezond, 
eerlijk en lokaal geproduceerd voedsel toegankelijk te maken voor iedereen in de stad. Lokaal Voedsel Den Haag ziet het 
gezamenlijk organiseren van eten als een middel om sociale cohesie te bevorderen. Voedsel heeft, in al zijn eenvoud, een 
aantal belangrijke waarden die in vrijwel elke cultuur terugkomen. Het is een universele taal waarmee mensen uitdrukking
geven aan gastvrijheid, zorg dragen voor hun naasten, en aandacht geven aan hun omgeving. Het brengt mensen samen.

Binnen onze stichting komen deze waarden terug in het toegankelijk maken van voedsel op een manier die past bij de 
lokale gemeenschap, en die haar versterkt. We werken toe naar een structuur waar inwoners van Den Haag letterlijk 
eigenaarschap krijgen over en verantwoordelijkheid dragen voor de voedselketen, bijvoorbeeld in de vorm van 
oogstaandelen of een aandeel landbouwgrond. 

In mei dit jaar is Lokaal Voedsel Den Haag, als experiment, begonnen met de distributie van lokale groente. Binnen drie 
maanden hadden 450 huishoudens één of meerdere keren een groentepakket besteld en was er meer dan 10.000kg aan 
lokale producten verspreid. Op het moment van schrijven is de, nog steeds snel groeiende, wekelijkse afzet rond de 
1000kg, of 200 groentepakketten. Binnen deze groep mensen begint zich een nieuwe voedselgemeenschap af te tekenen.
Om te weten wat hen rond voedsel beweegt, en in welke mate zij de doelstellingen van de stichting ondersteunen en een 
concrete bijdrage willen leveren vragen wij bij Fonds 1818 subsidie aan voor twee deelprojecten: i) het inzicht krijgen in en
organiseren van onze lokale gemeenschap en ii) het opzetten van de logistiek, infrastructuur en een kennisportaal die 
nodig zijn om het lokale voedselnetwerk en de aan haar verbonden gemeenschap te kunnen uitbreiden en blijven 
verbinden.

De missie van de stichting Lokaal Voedsel Den Haag  (lekkernassuh.org) is het gezamenlijk organiseren van lekker, eerlijk
en gezond eten dicht bij de Haagse bevolking.  De doelstelling is daarbij om de sociale cohesie en veerkracht in wijken te
bevorderen door vanuit de gemeenschap richting te geven aan een lokale voedselvoorziening.

II. (STADS)LANDBOUW EN SOCIALE COHESIE 

In de voedselvoorziening van een stad vervullen stadslandbouw en de landbouw buiten de stad een complementaire rol – 
de eerste is educatief en komt voort uit en vormt gemeenschappen, de tweede zorgt voor de noodzakelijke 
voedselproductie op grotere schaal. In Nederland staan deze twee vormen van landbouw nauwelijks met elkaar in 
verbinding, wellicht omdat ze (in ons land vaak terecht) worden gezien als de twee verschillende uitersten van het 
landbouwspectrum. Zo wordt in de voedselstrategie van Den Haag de landbouw buiten de stad nauwelijks genoemd. 

Dit kan en moet anders: een landbouw die losgekoppeld is van haar gebruikers verschraalt. Zij wordt marktgericht in 
plaats van zich te richten op de gezondheid en de smaken van de mensen die in de steden hun eten koken en zorg dragen
voor hun gezinnen. Direct en blijvend contact tussen boer/tuinder en consument heeft daarentegen een verrijkend efect: 
in de boerderijen die wij de afgelopen maanden in Nederland en Vlaanderen hebben bezocht wordt voor de boer een 
waardig inkomen gegarandeerd door de groep deelnemers in de boerderij, worden deze deelnemers betrokken bij het 
verbouwen van het land en worden er per hectare land tussen de 40 en 80 soorten gewassen geteeld, ruim het 
honderdvoudige van wat in de grootschalige landbouw gangbaar is. 

In Nederland heet deze verbinding tussen klanten en landbouwbedrijf het ‘Pergola model’, verwijzend naar de houten 
constructie in een tuin waarlangs planten kunnen groeien. De pergola-leden zijn het geraamte dat de groei van het 
boerenbedrijf ondersteunt. Internationaal wordt de naam ‘Community-Supported Agriculture’ gebruikt. Een boerin uit de 
Betuwe vond dat de term ook omgedraaid kan worden: ‘Agriculture-Supported Community’. In haar ervaring vormde er 
namelijk een volledig nieuwe gemeenschap rondom haar boerderij en de activiteiten en werkzaamheden die zij 
organiseerde. Samen eten bereiden vormt hierbij de sociale lijm.

In onze visie wordt vanuit bestaande stadstuinen en -boerderijen en de ‘groentegemeenschap’ die rondom ons 
groentepakket is gevormd de verbinding naar de landbouw in het ommeland van Den Haag gemaakt. De functie die deze 
plekken op dit moment hebben maakt het voor ons logisch dat zij op termijn het sociale hart zijn van het voedselnetwerk 
dat wij beogen: hier kunnen de kernactiviteiten van dit netwerk—organisatie, distributie van voedsel, het onderhouden 
van de verbinding tussen boer en deelnemers en deelnemers onderling—worden gekoppeld aan vrijetijdsbesteding, 
educatie, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling.

III. LOKAAL VOEDSEL DEN HAAG OVER 5 JAAR

Elke wijk zijn eigen boer: Doelstelling is het opzetten van drie biologische Pergola boerderijen in of om Den Haag, die 750 
mensen van groente en fruit voorzien. Aanvullend is het onze wens om al in een vroeg stadium samen met buurtbewoners
en boer een 'demonstratie' boerderij op te zetten, liefst midden in de stad.

Van groentewijk naar groentestad: Doelstelling is 10 aanvullende afzetpunten voor lokaal geproduceerd voedsel in de 
leefomgeving (wonen, werken, school, vrije tijd) van de deelnemers. We beogen locaties met een duidelijk sociale functie 
zoals een stadstuin, kinderboerderij of cultuurcentrum. We vinden het belangrijk dat de distributie de sociale functie van 
een plek versterkt en dat de locatie past bij ons als organisatie.

Ondersteuning voedselgemeenschap: Doelstelling is een goed werkende (open-source) website die afnemers, 
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producenten en stadsinitiatieven een plek biedt waar zij oogst en kennis kunnen delen, vragen stellen en reageren op 
ideeën en publicaties van de stichting. 

Een verzameling van initiatieven: Een geschikte organisatievorm ontwikkelen waarbinnen initiatieven en bedrijfjes die 
ontstaan vanuit de stichting samen kunnen werken en waarbinnen de doelstellingen en kernwaarden van Lokaal voedsel 
Den Haag worden geborgd. Een belangrijke doelstelling is het oprichten van een rechtspersoon voor het verkrijgen en 
behouden van landbouwgrond, als investering in voedsel voor de voedselgemeenschap. 

IV. ORGANISCHE ONTWIKKELING

Lokaal Voedsel Den Haag vraagt subsidie aan voor een transitieprogramma. Dit programma, het opzetten van een lokaal 
voedselnetwerk, is geen vastomlijnd project, maar eerder een af te leggen route met een intentie, waarbij steeds op basis 
van de actuele kennis wordt gekeken naar een logische volgende stap—een ‘incrementeel ontwikkelmodel’. Gaandeweg 
zal het programma duidelijker worden; inmiddels weten we dat inzicht vooral verkregen wordt door het ondernemen van 
concrete activiteiten. Bovendien leiden concrete activiteiten tot een actief netwerk dat zelf de transitie verder uitvoert. 
Met de kennis die met elke stap wordt gecreëerd zullen we onze doelstellingen kunnen toetsen aan de werkelijkheid en de
wensen en ideeën van onze gemeenschap – als die niet met elkaar overeenkomen willen we vrij zijn een nieuwe route in 
te slaan, of te pauzeren om de huidige koers bij te sturen. 

V. BEOOGDE ACTIVITEITEN

De uit te voeren activiteiten zijn ondergebracht in twee deelprojecten:
1. Het organiseren van de gemeenschap
2. Het ontwikkelen van een community website die de voedselgemeenschap versterkt.

DEELPROJECT A – HET ORGANISEREN VAN DE GEMEENSCHAP

Dit deel van het traject richt zich op het onderzoeken, activeren, opbouwen en verbinden van de groep mensen die nu een
voedselpakket van de stichting afnemen. 

Onderzoek zal zich voornamelijk richten op de vraag wat hen motiveert, waar hun wensen en verlangens liggen 
aangaande het voedsel, de pakketten, de organisatie en de sociale activiteiten die daarmee samenhangen, en hoe hun 
ideeën over een toekomstig voedselnetwerk eruit zien (met of zonder Pergola boerderijen). Hiervoor zullen wij een 
samenwerking aangaan met kennispartijen en professionals die deze vragen samen met ons verder zullen onderzoeken 
en in kaart brengen. Een verkennende leergroep ‘voedsel in het hart van de stad’ (o.a. Liane Lankreijer) heeft hierover 
een voorstel geschreven waarvoor door hen apart steun wordt gezocht bij de gemeente en het ministerie van 
Economische Zaken. We zoeken ook inspiratie en kennis bij bestaande en beginnende initiatieven elders in het land—
voedselcollectieven, pergola boerderijen, het Voedsel Anders netwerk—met wie we de komende maanden het contact 
willen versterken. 

Naast onderzoek zal dit deelproject bestaan uit de uitbreiding van het netwerk van lokale producenten, de opbouw van 
een gedegen logistiek, en de professionalisering van het transitietraject. 

Als laatste zijn we actief bezig om op bredere schaal aandacht te vragen voor duurzaam lokaal voedsel en verbinding te 
leggen tussen verschillende stadstuinen, kinderboerderijen en, door het garanderen van een bepaalde afzet, het helpen 
omschakelen van kleine productiebedrijven naar duurzame en biologische landbouw.

Activiteiten in het kort:
⁻ Het organiseren van diners en tafelgesprekken (4x) bij het ophalen van het groentepakket;
⁻ Het opzetten van workshops (3x) voor het visualiseren van ideeën;
⁻ Het opzetten, uitzetten en analyseren van vragenlijsten (zowel online als persoonlijk bij het ophalen van het 

pakket); 
⁻ Het organiseren van een of meerdere zelfpluk dag(en) bij tuinders en boerderijen;
⁻ Het organiseren van een landelijke uitwisselingsbijeenkomst voor vergelijkbare initiatieven;
⁻ Het organiseren van een feest ter lancering van het vervolgtraject; 

We willen hiermee:
⁻ een basis creëren voor een organisatie die is opgezet vanuit de gemeenschap, waar leden zich bewust zijn van 

de aanwezige mogelijkheden en de noodzaak tot samenwerking; 
⁻ een gezamenlijke visie over de voedseltoekomst ontwikkelen;
⁻ de haalbaarheid/wenselijkheid toetsen van het opzetten van Pergola boerderijen in de omgeving van Den Haag; 
⁻ de eigen kracht van de gemeenschap inzichtelijk maken en een helder beeld krijgen van de kennis/ 

eigenschappen/capaciteiten die aanwezig zijn of nog ontbreken voor het uitvoeren van een vervolgtraject; 
⁻ een eenvoudig ‘Community Relationship Management’ (CRM) systeem opzetten waarin de specifeke kennis/ 

capaciteit, het betrokkenheidsniveau, de beschikbaarheid, en eventuele rol van deelnemers wordt bijgehouden.
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DEELPROJECT B: HET ONTWIKKELEN VAN EEN COMMUNITY WEBSITE

In onze ervaring en visie vormt voedsel de basis van alles wat we op sociaal, economisch en landbouwgebied pogen te 
verwezenlijken. Om voedsel ook op grotere schaal binnen de stad als kracht voor verandering te benutten willen we meer 
inwoners en boeren met elkaar verbinden. Stadsinitiatieven vormen hierbij in zekere zin de toegangspoort voor mensen 
met een nog lage betrokkenheid. 

Op dit moment is de groei van ‘onze’ voedselgemeenschap voor ons nauwelijks bij te benen. We willen de energie die we 
er zelf insteken en die we ook terugkrijgen van alle deelnemers zo goed mogelijk benutten, maar komen op 
organisatorisch, logistiek en communicatiegebied veel knelpunten tegen.

In dit deelproject willen wij een community website ontwikkelen om een deel van deze knelpunten weg te nemen. De 
website moet een plek bieden waar inwoners, producenten en stadsinitiatieven kennis kunnen delen en elkaar en de 
stichting vragen kunnen stellen. De stichting zal de website inzetten als een van de communicatiemiddelen om nieuwe 
ideeën voor te leggen zodat mensen die zich betrokken voelen de mogelijkheid hebben hierop aanvullingen te doen of 
feedback te geven. Daarnaast zal de website een logistieke basis vormen die de groeiende vraag naar lokale producten 
blijvend kan ondersteunen en het uitbreiden van een betrokken actieve voedselgemeenschap mogelijk maakt.

De website bestaat uit twee delen:

lekkernassuh: lekkernassuh is onze digitale gemeenschap waar mensen kennis delen, vragen stellen en kunnen reageren 
op publicaties van de stichting. 

lokaal voedsel Den Haag: lokaal voedsel Den Haag zien we als een digitale versmarkt waar het aanbod van lokale 
producenten en de vraag vanuit de stad samenkomen. Het idee is een omgeving te creëren waar ook ruimte is voor 
stadsinitiatieven met een kleine productie. Veel van hen hebben moeite met het vinden van afnemers van hun groente en
blijven, zonder bron van inkomsten, kwetsbaar. Door bijvoorbeeld gedurende een vastgestelde periode een minimum 
percentage van de oogst af te nemen voor in de groentepakketten, wordt hen de ruimte geboden om zonder veel risico te 
kunnen groeien.  

Inmiddels is een dergelijk traject gestart met Coöperatief Eigenwijzer en staat een tweede gesprek gepland met PLUK! 
Den Haag. 

De versmarkt bestaat uit een bestelformulier met kassamodule voor inwoners en een invoermodule voor producenten. 
Het technische gedeelte van de website is een eenvoudige logistieke module waar het productaanbod en de vraag per 
afzetpunt op elkaar afgestemd worden. 

Activiteiten in het kort:
⁻ Vooronderzoek: inventarisatie van bestaande websites die (deels) gebruikt kunnen worden;
⁻ Ontwerpen van de website: Op basis van een gebruikerssessie wordt voor de community website een 

geprioriteerde lijst van eisen opgesteld. Op basis hiervan wordt een werkend prototype opgeleverd en 
beoordeeld;

⁻ Realisatie: Tijdens de realisatie wordt het prototype verder uitgewerkt en getest op fouten. Wanneer de fouten 
zijn opgelost wordt de website aangeboden ter acceptatie;

⁻ In productiename: Met het in productie nemen is de community website toegankelijk voor iedereen. 

Resultaten:
⁻ Een werkend systeem voor i) het bestellen en betalen van groentepakketten; ii) het afstemmen van vraag en 

aanbod van producten; 
⁻ Een (digitaal-logistieke) mogelijkheid gecreëerd voor samenwerken in de lokale voedselvoorziening
⁻ Applicatiecode en handleiding voor derden. De website code zal worden vrijgegeven als OpenSource applicatie 

om vergelijkbare initiatieven in andere steden te stimuleren; 

VII. TOELICHTING OP DE BEGROTING   

Een belangrijke doelstelling van het transitietraject is zelfvoorzienend te worden. In het zoeken naar samenwerking en 
partners zal dan ook vooropstaan dat alle partijen elkaar in wederkerigheid zullen steunen. Dit geldt ook voor onze 
voedselgemeenschap en eventuele sponsoren, subsidieverstrekkers, begunstigden en flantropen. Concreet:

Het onderzoek in deelproject A zal samen met de leergroep ‘voedsel in het hart van de stad’ (Liane Lankreijer en twee 
collega’s) worden uitgevoerd. Binnen deze samenwerking leveren wij een gemeenschap en concrete projectervaringen; 
Liane en collega’s destilleren ideeën en visie uit die ervaringen en gieten die in bruikbare vorm voor Lokaal Voedsel én 
voor de gemeente Den Haag (bijvoorbeeld als bijdrage aan en/of  in de vorm van de uitvoering van de voedselstrategie). 
Voor dit werk wordt door hen apart subsidie aangevraagd.

In september zijn we begonnen het groentepakket beter te organiseren. We  verwachten dat het bedrag dat deelnemers 
betalen binnenkort naast de gemaakte kosten en arbeidsuren ook een wekelijs bijdrage aan de stichting zal opleveren, 
waarvan andere activiteiten die passen binnen onze doelstellingen bekostigd kunnen worden.
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Aan het ontwerpen van websites zijn vaak enorme kosten verbonden. Door samen te werken met andere initiatieven 
(bijvoorbeeld de ‘Open Food Foundation’ – zie ‘Samenwerking’) kunnen deze kosten beheersbaar blijven. Tevens draagt 
ons werk door deze samenwerking bij aan een wereldwijd netwerk van voedselinitiatieven die digitale hulp goed kunnen 
gebruiken.

‘Crowd-funding’ zal een belangrijke rol gaan spelen bij, bijvoorbeeld, het verkrijgen van grond.

We werken met een enorme schare aan vrijwilligers die zich graag inzetten voor goed voedsel.  Het toekomstige bestuur 
van de stichting en een aantal hooggeleerde adviseurs (o.a. een organisatiedeskundige, fscalist, en notaris) helpen ons bij
het ontwikkelen van de stichting. 

Zie ook ‘Samenwerking’ hieronder.

VII. SAMENWERKING

1. Samenwerkingsverband “Voedsel in het hart van de stad : Liane Lankreijer (Natuurlijk in je kracht), Pauline van den 
Broeke (Can you Imagine), Eline Keus (OASE Stedenbouw en landschap) – Op zoek naar verhalen en structuur om te 
bouwen aan lokale voedselketens in Den Haag”

2. Eetbaar Den Haag. Met Eetbaar Den Haag zullen we kijken waar onze werkterreinen overlappen en waar we elkaar 
mogelijk kunnen ondersteunen (dit kan in de vorm van kennis/informatie deling, uitwisseling groenten, e.d.)

3. Het Haags Milieucentrum. Het Haags Milieucentrum beschikt over een enorme kennis, waar wij over een netwerk en 
praktijkervaring beschikken. Hierin zullen we met elkaar gaan samenwerken om wederzijdse belangen te verwezenlijken. 
Een deelproject zal de Food Battle zijn die in oktober plaats gaat vinden.

4. Timebank. Met Timebank gaan we kijken naar alternatieve en innovatieve vormen van beloning en wederkerigheid als 
onderdeel van ons betalingssysteem en transitietraject. 

5. Haagse Munt (Den Haag in Transitie). Met de werkgroep de Haagse Munt kijken we naar de mogelijkheid om 
landbouwgrond tot economische rekeneenheid voor een alternatief muntsysteem te maken.

6. Coöporatief Eigenwijzer. Garanderen afzet (zie deelproject B).

7. Pluk! Idem, plus organiseren plukdagen.

8. Boeregoed, Boer Arie, Musa Eleman (Coöperatief Eigenwijzer), Groenteboerin Linda uit Delfgauw, Pluk! Den Haag, 
Glastuinbouw Delfgauw via Van Paassen, Kinderdijk kaasboer. Dit zijn deproducenten van wie wij groenten, fruit en andere
produkten afnemen. 

9. Warmonderhof. Warmonderhof is de land- en tuinbouwopleiding voor biologisch dynamische landbouw. Wij zijn in 
contact over geïnteresseerde boeren voor Pergola boerderijen, afstudeerprojecten (omschakelen gangbare naar 
biologische landbouw), en groente. 

10. Het Louis Bolk instituut heeft toegezegd met ons na te denken over het klaarmaken/verbeteren van grond voor 
landbouw, in of buiten de stad.

11. Het Voedsel Anders netwerk (http://www.voedselanders.nl) is een enorm Nederlands netwerk van mensen die met 
Ander Voedsel bezig zijn, voortgekomen uit een gierend uit de hand gelopen conferentie in Wageningen in februari van dit 
jaar. Lokaal Voedsel Den Haag is actief lid van dit platform.

12. We zoeken samenwerking met The Open Food Foundation (Australië - http://www.openfoodfoundation.org) voor het 
gezamenlijk ontwikkelen van geschikte software voor de ‘food revolution’.

5

http://www.voedselanders.nl/
http://www.openfoodfoundation.org/

