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REGIONAAL MANIFEST ~Voedsel Verbindt'
uitdagingen aangaan en kansen pakken
De centra/e ro/ van voedse/ in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

OPROEP aan bedrijven, overheden, ngo's, burgerinitiatieven,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen binnen de Metropoolregio

Amsterdam en de omliggende (landbouw)productiegebieden:
Wacht niet op de wereld of Parijs, we nemen zelf het voortouw in
de overgang Haar een duurzaam voedselsysteem in de regio.

De ondertekenaars van dit manifest, zien voedsel als de verbindende
kracht in de regio: economisch, ecologisch en maatschappelijk. Dit
manifest geeft niet alleen uiting aan het gevoel van urgentie, maar vooral
aan de wil om to handelen en de overtuiging dat regionale verbindingen
hierin essentieel zijn. Vooruitgang is gebaseerd op de kunst van het
verbinden. Dat geldt zeker voor vraagstukken rondom voedsel. Een
duurzaam voedselsysteem biedt de sleutel tot de oplossing van een breed
scala aan onderling gerelateerde problemen in de sfeer van
people, planet en prosperity. Denk aan:

• verbetering van de gezondheid van de bewoners;
• realisatie van een duurzame regionale logistiek die het platteland

met de stad verbindt;
• conservering van het agrarische landschap in de metropool en

verhoging van de kwaliteit van groen in de steden;
• natuur-inclusieve productie (stimuleren van circulaire economie,

innovatie en bodemvruchtbaarheid);
• een uitnodigende omgeving voor bedrijven zowel het midden- en

kleinbedrijf als multinationale ondernemingen.

Voedseltransitie is winst
Stad, omgeving en voedsel beinvloeden elkaar permanent op de meest
uiteenlopende aspecten. Werken aan een effectief voedselbeleid betekent
dan ook een intersectorale en regionale samenwerking. Een inclusieve,
sector overstijgende benadering is nodig om to komen tot duurzame
oplossingen. Zo'n benadering draait niet alleen om abstracte
klimaatbestendige voedselsystemen, of wereldwijde voedselzekerheid,
maar levert ook en juist een bijdrage aan concrete lokale
werkgelegenheid, gezondheid, sociaal kapitaal en versterking van
regionale innovatiekracht bij bedrijven, kennisinstellingen en
burgerinitiatieven.

Het Voedselnetwerk in de MRA maakt de potenties van voedsel in de regio
zichtbaar. Door slimme verbindingen to realiseren ligt een vooraanstaande
rol in de wereld op het gebied van duurzame regionale voedselvoorziening
in het verschiet.
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Het voedselnetwerk ambieert een toekomst waar burgers drempelloos
toegang hebben tot een gezond, betaalbaar, smakelijk en cultureel
passend aanbod van voedsel. Het gaat om voedsel dat op duurzame wijze
is geproduceerd en waarbij voedselnabijheid, voedselzekerheid, passende
beloning voor producenten, milieu- en diervriendelijkheid uitgangspunten
zijn voor de productie. Dit systeem is transparant en biedt ruimte voor
betrokkenheid van de consument bij de productie van voedsel.
Boerenbedrijven krijgen betere toekomstperspectieven omdat het voor de
consument gemakkelijker wordt om to kiezen voor regionaal voedsel. De
verbinding tussen platteland en stad wordt hechter en geschoeid op een
basis van wederkerige interesse. Natuur en landbouw gaan hand in hand
en dragen elk op hun manier bij aan kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving. De transitie in het voedselsysteem schept nieuwe
arbeidsplaatsen en kansen voor grote en kleine voedselverwerkende
bedrijven.

Op weg Haar gezond en duurzaam voedsel
Fundamentele veranderingen in het voedselsysteem komen alleen tot
stand indien oude dilemma's in een nieuw licht worden bezien, innovaties
ingang vinden, nieuwe veerkrachtige allianties tot stand komen en er
samen wordt gewerkt. Vertrouwde indelingen, gebaseerd op uitsluiting,
gaan op de helling, zoals de verdeling van bevoegdheden over sectoren
binnen de overheid en de grenzen tussen disciplines in de wetenschap. De
gewenste veranderingen vragen om nieuwe verbanden tussen mensen,
organisaties, kennis, technologie, geld en regels.
Ondertekenaars willen een programme ~Voedsel in de MRA' uitwerken
waarin onderstaande lijnen nadere invulling krijgen en innovaties worden
aangejaagd:
1. Voedselstromen & Logistiek
2. Gezonde voeding
3. Data &citizen science
4. Voedsellandschappen
5. Voedselwijs in onderzoek en onderwijs
6. Toerisme (food als een drijvende kracht in leisure)
7. Circulaire productie

Op het congres'Flows of Food' op 7 en 8 december 2017 in Amsterdam en
Almere onder auspicien van het voedselnetwerk MRA worden alle
ketenpartners binnen het bedrijfsleven, burgerinitiatieven, overheden,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ngo's uitgenodigd om de
overgang Haar een volledig duurzaam voedselsysteem in een
stroomversnelling to brengen.

Dit manifest is ondertekend, op 7 december 2017 to Amsterdam, door:
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