


 

 
 

 

 
 

Eten is één van de belangrijkste dingen in ons leven, toch weten veel mensen niet wat 
gezond en duurzaam eten is. Wij zijn vervreemd van ons voedsel en de boeren die het 
produceren. De belangstelling van de consument voor gezonde en duurzame voeding 
neemt echter toe. Deze toename kunnen we versnellen en u kunt daarbij helpen, door 
beleid omtrent voedsel te ontwikkelen en goede voorbeelden in de etalage te zetten. 
Voedsel zorgt namelijk voor 25% van onze CO2 uitstoot in Nederland en de helft van 
de kinderen van 1 tot 12 jaar eet niet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente. 

Aandacht, draagvlak en zorg voor een gezond en duurzaam voedselbeleid is dus 
nodig! Met de ingrediënten uit deze noordelijke voedselagenda kunnen bestuurders 
van provincies, gemeenten, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties 
bijdragen aan een nieuw voedselbeleid. Samen op weg naar een gezond en duurzaam 

Noord- Nederland! De voedselagenda gaat uit van deze Schijf van Vijf; Duurzaam, 
Lokaal, Gezond, Circulair en Sociaal.

INGREDIËNTEN
De ecologische voetafdruk van dierlijke 
producten (vlees en zuivel) is enorm groot. 
Een paar keer per week geen vlees of vis bij 
het eten is nieuw, hip én gezond! Vlees kun je 
vervangen door heerlijke peulvruchten, vaak 
van Nederlandse bodem. Lokaal geteelde 
eiwitgewassen bieden bovendien een gezonde, 
duurzame maaltijd. 

Gezond en duurzaam eten kan je het beste van 
jongs af aan leren. Voeding moet een centrale 
plek hebben op kinderopvangcentra en scholen. 
Zo komen kinderen en jongeren structureel in 
aanraking  met informatie en activiteiten rond 
voedsel en leren ze om gezonde én duurzame 
keuzes te maken. Zorg voor goede educatie en 
voorlichting: wees transparant over eten.

We moeten onze ‘voedselmakers’ weer leren 
kennen. Weten waar vandaan en uit welk seizoen 
ons eten komt en eenvoudig kunnen kiezen 
voor lokaal voedsel voor een eerlijke prijs. 
Groningen, Friesland en Drenthe kennen steeds 
meer initiatieven die producent en consument 
samen brengen. Deze moeten blijven groeien, 
zodat gezond en duurzaam voedsel  voor 
iedereen toegankelijk is.

Lokale duurzame voedsel-initiatieven, zoals 
buurtmoestuinen of zelfoogst tuinen verbinden 
mensen en dragen bij aan gezond voedsel 
van lokale bodem. Het stimuleren van deze 
initiatieven draagt bij aan de lokale verbinding 
tussen mensen, duurzaamheid en gezondheid. 

Landbouw en natuur zijn jarenlang twee 
gescheiden werelden geweest, ook in Drenthe, 
Friesland en Groningen. Natuur-inclusieve 
landbouw verbindt deze twee weer met elkaar. 
De landbouw van de toekomst is natuur-
inclusief. 

Ons voedsel moet aan hoge eisen voldoen als 
het gaat om kwaliteit en uiterlijk. In Nederland 
gooien we samen per jaar 700 miljoen kilo goed 
voedsel weg. De consument moet weer leren 
dat voedsel er niet logischerwijs perfect uitziet. 
Stimuleer circulair ondernemerschap en out-
of-the-box denken om voedselverspilling in 
verschillende sectoren tegen te gaan.

Voedselbossen zijn zelfvoorzienend en 
klimaatbestendig. Het enthousiasme onder 
lokale initiatieven én de mogelijkheden van 
voedselbossen zijn veelbelovend. Ondersteun 
ze en verbind ze met elkaar, zodat we concrete 
stappen nemen richting een volhoudbare 
voedselproductie.

Deze voedselagenda is een gezamenlijk initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Groningen, Friesland en 
Drenthe en de Makelaars Jong Leren Eten van IVN Noord en GGD Groningen, Friesland en Drenthe. Mede mogelijk 
gemaakt dankzij de vele voedsel-initiatieven in Groningen, Friesland en Drenthe.

NOORD-NEDERLAND: INGREDIËNTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM VOEDSELBELEID

DOET U OOK MEE? WORD PARTNER VAN DEZE NOORDELIJKE VOEDSELAGENDA!


