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Introductie

• Onderzoeker korte en ultra korte voedsel ketens 1998/2022

• Mede oprichter Eetbaar Rotterdam 2008

• Mede oprichter Rotterdam Food Council 2013

• Bestuurslid diverse UA start ups

• Lid Rural Network Assembly EU 2013

• Quality team Ede World Food Center 2019

• Mede oprichter Task Force Korte Ketens 2019

• Bestuurslid Voedsel families Zuid Holland 2019
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Droomproject Natuurmonumenten
Nationale Postcode Lotterij
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Uitgangspunt eind 20ste eeuw

‘’..de EU (is) niet de meest geschikte locatie voor grote delen van 
de landbouwproductie,… verplaatsing van de productie naar 
ontwikkelingslanden (is) een reëel alternatief.’’ (Kol en Kuijpers, 
ESB 1999)

De landbouw wordt duur betaald









Mate van zelf 
voorziening 
stedelijke voedsel 
regios

London, Berlijn, 
Milaan, Rotterdam 

Ingo Zasada et al 2019





Grotius 1608, Mare liberum

God heeft de natuur zo geschapen dat niet op elke plaats alle basis 
behoeften beschikbaar zijn. Dus hij wilde dat we zouden handel drijven 
met elkaar. 

Geen natie is geheel zelfvoorzienend, handel drijven is daarom een 
noodzakelijkheid voor de mensheid. En het leidt tot vredelievende 
banden tussen mensen die op verschillende plaatsen op aarde wonen. 
Het zit in onze natuur. 



‘’De markt doet zijn werk’’
Hoeveel is uiteindelijk 
ingezaaid?

Hogere prijs leidt tot minder 
verspilling 

Omschakeling biofuels / 
veevoeder naar humane 
consumptie

Kunstmest prijzen nemen toe

‘’True pricing’’, milieu-
vriendelijke alternatieven 
komen in beeld 



Hoe staat het er voor qua korte ketens in Zuid 
Holland? 

Venema et al 2021



Waar gaan we naar toe qua korte ketens in Zuid 
Holland? 

• Circulair inclusief stedelijk metabolisme

• Bescherming landbouw grond als speciale bestemmingscategorie

• Naast ‘’korte’’ ketens ook ‘’gesloten’’ ketens



Circulair inclusief stedelijk metabolisme
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‘’Eindelijk systeem verandering rond afval wetgeving’’





Parco della Risaie, Milano



Rivaliserende agrofood keten concepten

Ambacht

Fordisme

Toyotisme

Post-toyotisme?

Restaurants

Varken/kip

Zuivel

Koffie



De-commodificatie van zuivel



Dank voor uw aandacht!


