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Dit essay is gepubliceerd in het boek ‘Dynamic Food’ (2013).
Dynamic Food is een reizend platform dat onderzoek doet
naar en informatie verzamelt over de relatie tussen stad
en platteland. In 2050 zal 75% van de wereldbevolking in
steden wonen. Dit heeft effect op ons voedselsysteem en
onze stedelijke omgeving. In het boek wil Dynamic Food
laten zien hoe de relatie tussen stedelingen en de lokale
voedselvoorziening nu is en hoe deze er in de toekomst uit
zou kunnen zien.
Meer informatie en bestellingen:
www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl
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De inhoud van dit document mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van
Dynamic Food.

LOKAAL, BIOLOGISCH OF
DUURZAAM ETEN?
Introductie Essays
door Annelou van Griensven

Vanwege de groei van de wereldbevolking is het belangrijk om de relatie
tussen stad en platteland te herstellen.
De bevolking in de steden moet in de
toekomst gevoed worden. De verwachting is
dat we in 2050 met negen miljard mensen
op de wereld wonen, waarvan vijfenzeventig
procent in steden. Dit heeft gevolgen voor
de structuur van de steden, de periferie
en het buitengebied, maar ook voor onze
voedselvoorziening. In 2010 bezocht ik
Shanghai, de grootste stad ter wereld.
Er wonen twintig miljoen mensen, en
boeren trekken massaal naar de stad om hun
producten op straat te verkopen.
Hier besefte ik wat de lokale boer kan
betekenen voor de stad, en andersom.
PERSPECTIEF

Architecten, wetenschappers, koks,
professors, initiatiefnemers, journalisten,
voedingspecialisten, managers, ontwerpers
en boeren: ze hebben allen vanuit hun eigen
expertise een visie op ons toekomstige
voedselsysteem. In dit boek wordt deze
kennis gebundeld, om zo een overkoepelend
toekomstperspectief te tonen, zodat we beter
kunnen begrijpen hoe over dertig jaar de
relatie tussen ons platteland en de stad eruit
zou kunnen zien. Ik hoop dat we op deze
manier een beter beeld krijgen van welke
dingen we kunnen of moeten veranderen
om onze toekomst een positieve wending te
geven.
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LOKAAL,BIOLOGISCH OF DUURZAAM ETEN?

Ik sta hier bepaald niet alleen in.
De bio-industrie draait nog altijd op volle
toeren, maar steeds meer mensen willen
bewuster eten. Dit wordt onderstreept door
de groeiende populariteit van fenomenen
zoals guerilla gardening en stadslandbouw,
door de roofgardens, het verticale groen dat
in de stad steeds meer de kop opsteekt, de
lange wachtlijsten bij de volkstuinverenigingen, enzovoort. Stuk voor stuk zijn
dit tekenen dat de stadsbewoner weer op
zoek is naar een manier van leven die wat
het eten betreft een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meedraagt.
De supermarkten haken hierop in door
steeds meer biologische en streekgebonden
producten in de schappen te leggen. Is dit
een trend of zal dit zo blijven? Wat zijn de
gevolgen van deze veranderingen op onze
leefomgeving? Gaan we terug naar oude
systemen van voedselvoorziening of biedt
de moderne technologie ons oplossingen
voor het voeden van een explosief groeiende
wereldbevolking? Wordt de traditionele,
nauwere relatie tussen stad en platteland
hersteld?

Het boek De Hongerige Stad van
Carolyn Steel was het eerste boek dat ik las
nadat ik in 2011 begon met Dynamic Food.
“Als de stad zorgt voor het platteland, dan
zorgt het platteland voor de stad”, zegt Steel.
Momenteel is er van een dergelijke wederkerige relatie nauwelijks sprake. Daarom
intrigeert Steels uitspraak mij zo. Er ligt een
probleem in besloten, maar ook een enorm
potentie.

ANNELOU VAN GRIENSVEN

Dankzij mijn project Dynamic Food, waarbij
ik met een rondreizend eetcafé gebruik maak
van de voedselvoorziening in de regio, ben ik
steeds meer te weten gekomen over de relatie
die ik als stadsbewoner heb met mijn lokale
voedsel. Het besef dat we als stedelingen vaak
geen idee hebben waar ons eten vandaan
komt, heeft ertoe geleid dat ik tegenwoordig
zoveel mogelijk lokale producten koop.
Ik wil weten waar mijn aardappels zijn
gegroeid en waar de koeien hebben gegraasd
die als biefstuk op mijn bord belanden.
Vroeger vond ik lokale en biologische
producten te duur, daarom kocht ik ze
niet. Rijker ben ik niet geworden; ik eet nu
gewoon iets minder, maar wel méér bewust.

DE RELATIE TUSSEN STAD EN
PLATTELAND

