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Inleiding
De ambitie van Súdwest-Fryslân is om in 2040 de gezondste en vitaalste
woon- en leefgemeente van Noord-Nederland te zijn. Om gezond en
gelukkig te zijn, moeten een aantal basisvoorwaarden op orde zijn. Hoe
sterker de basisvoorwaarden, hoe beter mensen kunnen omgaan met
veranderingen of tegenslagen in hun leven. Dit is de kern van het preventiebeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân. Súdwest-Fryslân trekt hierin
samen op met de GGD, NHL Stenden en De Friesland. Dit zijn de ambassadeurs van “Samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân”.

People

Preventie

moment dichterbij waarop de maatschappij

We stimuleren iedereen van jong tot oud

Onder alle basisvoorwaarden valt ook het

om gezond te leven. We hebben extra aan-

thema voedsel. Dit wordt verder uitgelegd

dacht voor inwoners bij wie dat niet vanzelf

in hoofdstuk 6 de “Schijf van vijf”. Voeding

gaat. Dit kunnen we alleen bereiken door

is een belangrijk onderdeel van onze leef-

deze uitdaging met elkaar aan te gaan.

stijl. Een verkeerd voedingspatroon zorgt –

Samen met andere partijen willen we de

samen met roken en overgewicht – voor

gezondheid van onze inwoners bevorderen

een groot deel van het gezondheidsverlies

en beschermen.

en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland. Een gezonder

We kijken bij ons preventiebeleid naar het

voedingspatroon verlaagt de kans op vroeg-

gehele leven van onze inwoners en inves-

tijdig overlijden, hart- en vaatziekten en

teren in de volgende basisvoorwaarden:

diabetes.

1. Gezonde leefstijl
2. Waardevolle relaties
3. Voldoende vaardigheden
4. Voldoende financiële middelen
5. Gezonde omgeving
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van chronische ziekten op steeds jongere
De manier van voeding tot ons

leeftijd geen halt kunnen toeroepen als we

nemen waaraan we in de loop

niets doen aan de samenstelling van ons

van decennia gewend zijn

voedingspakket. Dat geldt vooral voor de

geraakt, is op den duur niet gezond. Veel van

voedingsmiddelen die we buiten de deur

de stoffen die we tot ons nemen staan haaks

nuttigen, de ‘snelle hap’ van samengestelde

op ons streven om langer fit en gezond te

producten.1

blijven. Langzaam maar zeker komt het
massaal zegt: tot hier en niet verder.

Planet
Voedsel is een essentieel onderdeel van ons leven. Het is

Hoewel wij Nederlanders steeds ouder

van fundamenteel belang voor

worden, worden we gemiddeld op steeds

onze gezondheid, welbevinden en in soci-

jongere leeftijd geconfronteerd met chro-

aal en cultureel opzicht. Tegelijk veroor-

nische aandoeningen. En dat heeft voor

zaakt de manier waarop we omgaan met

een groot deel te maken met leefstijl. Veel

voedsel maatschappelijke problemen. De

mensen bewegen niet genoeg, roken en

emissies van broeikasgassen zoals koolstof-

drinken te veel. De voeding die wij tot ons

dioxide, stikstofoxiden en methaan, en van

nemen is in veel gevallen niet gevarieerd

ammoniak, nitraat, fosfaat, en andere che-

genoeg, ontbeert voedingsstoffen die ons

mische stoffen (bestrijdingsmiddelen, bio-

lichaam nodig heeft en heeft een teveel

ciden) die vrijkomen bij voedselproductie,

aan wat ons lichaam niet kan gebruiken.

zetten milieu en klimaat onder druk. De

Ziekten als diabetes type 2, hart- en vaat-

hoeveelheid land en grondstoffen die voor

ziekten en verschillende soorten kanker

productie en consumptie van voedsel wor-

hebben een duidelijk en aantoonbaar ver-

den gebruikt, vormt een bedreiging voor de

band met ons voedingspatroon. Steeds

biodiversiteit en raakt daarmee ook de

meer wordt duidelijk dat we de toename

basisvoorwaarde ‘een gezonde omgeving’.

1 www.ebnn-nieuw.nl
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1. Aanleiding
Prosperity

Motie

De effecten op milieu, klimaat

gezond te laten eten dan uitleggen wat

De Voedselagenda is een pragmatisch ant-

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een

en gezondheid zijn niet in de

gezond is en wat niet. Voor een belangrijk

woord op de lokale initiatieven (bijlage 4) in

motie aangenomen. Deze motie verzoekt het

prijs van ons voedsel verwerkt.

deel zijn de cultuur en de omgeving van

de hele brede scope van voedsel. Initiatieven

college van burgemeester en wethouders een

De maatschappelijke en ecologische kosten

invloed op de leefstijlkeuzes die mensen

die elk op eigen schaal een bijdrage leveren

voedselbeleid als onderdeel van het gezond-

van ons voedsel zijn hoger dan wat we afre-

maken. De ervaring leert dat de omgeving

aan gezondheid, de voedseltransitie, een

heidsbeleid uit te werken voor een gezond en

kenen in de supermarkt.

in belangrijke mate bepalend is voor eetge-

gezonde omgeving en de brede welvaart. Dit

duurzaam voedselsysteem in onze gemeente.

drag, zeker wanneer gezondere keuzes van-

vormt de kapstok van deze agenda, waaron-

In de afgelopen decennia is het landbouw-

zelfsprekender en makkelijker gemaakt

der allerlei initiatieven kunnen vallen en waar-

beleid primair gericht geweest op econo-

kunnen worden. Hier spelen voedselprodu-

mee we een eerste verbinding kunnen

mische optimalisatie van productie. In het

centen, winkels en cateraars een niet te

maken. De agenda is tevens de opmaat naar

beleid gericht op gezondheid lag de nadruk

onderschatten rol.

een stevig en duurzaam voedselbeleid in

Hoofdstuk 3 gaat in op de rol van de ge-

navolging van nog vast te stellen Rijks- en

meente in de voedselagenda. Hoofdstuk 4

Europees beleid.

brengt de doelstellingen van de voedsel-

3

op genezing. Het huidige kabinet zet in op

2. Leeswijzer

verduurzaming en preventie, maar tot op

Studenten van Van Hall Larenstein hebben

heden zijn prikkels voor duurzamere pro-

begin dit jaar onderzoek gedaan naar de

ductie en consumptie gefragmenteerd en

kansen die een Bloeizone kan bieden in de

Voedselvisie

onvoldoende richtinggevend.

gemeente Súdwest-Fryslân. Dit heeft veel

In 2017 heeft Súdwest-Fryslân met belangstel-

halen. Hoofdstuk 5 gaat over de interna-

waardevolle informatie opgeleverd. Er is

ling de voedselvisie in ontvangst genomen

tionale en nationale ontwikkelingen. Daar-

gekeken naar de eventuele belemmeringen

van de “Voedselwerkplaats” van Netwerk

aan is het kader gekoppeld dat verder is

Bloeizone Fryslân legt de focus niet op het

voor het creëren van een Bloeizone in de

Duurzame Dorpen. De werkplaats is inmid-

uitgewerkt in bijlage 2 (kaders) en bijlage 3

individu maar op initiatieven die bijdragen

gemeente en naar de financiële aspecten.

dels uitgegroeid tot een Friese Voedselbewe-

(de Global Goals). De basisvoorwaarden uit

aan een omgeving die het voor een individu

In bijlage 1 zijn de belangrijkste bevindin-

ging. Bij de start van de Friese Voedsel-

het preventieakkoord zijn overgenomen als

makkelijker maken om volgens deze defini-

gen opgenomen.

beweging, in oktober 2019 in onze gemeente,

structuur (schijf van vijf) voor de voedsel-

tie gezond te leven. De Bloeizone Fryslân

heeft ze haar doorontwikkelde visie provin-

agenda. In hoofdstuk 6 maken we de kop-

initiatieven hebben betrekking op een com-

cie-breed aangeboden. In het voorjaar 2020

peling tussen de Voedselagenda en de 5

binatie van elementen, waaronder gezonde

is mede dankzij het Corona-virus de vraag

basisvoorwaarden uit het Lokale Preventie-

voeding. Er is meer voor nodig om mensen

naar lokaal voedsel zo gestegen dat de aan-

akkoord. In hoofdstuk 7 volgen de financiën

bieders van streekproducten de vraag nauwe-

en in hoofdstuk 8 het vervolgproces.

2

Bloeizone Fryslân

agenda in kaart en hierin geven we ook aan
wat we gaan doen om die doelstellingen te

lijks meer kunnen bijbenen.
6

2 Rapport: Tenminste houdbaar tot: bewegen naar een duurzame voedselsysteem, 20 april 2020.
3 Samen op weg naar een gezonde toekomst. Manifest New Blue Zone beweging.
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3. Rol van de gemeente
Er is spanning tussen duurzaam, gezond en

De doelstellingen van de
Voedselagenda zijn:

veilig voedsel, én het gemak, de betaalbaar-

Geeft het goede voorbeeld door het

heid en de economie. Dit vraagt om keu-

inkopen en consumeren van gezond en

Een eerste aanzet tot een integrale

zes. Om hier een uitweg in te vinden is een

lokaal geproduceerd voedsel, en waar-

benadering van het thema voedsel

actieve rol van de overheid gewenst, die de

Gezonde leefstijl
Samenwerken met MBO de Friese
Poort inzake Dutch Cuisine.

Gezonde omgeving

bij de productie geen schade toe-

vanuit het gezondheidsperspectief.

dialoog start met alle partijen die bij voed-

brengt aan water, biodiversiteit, mens

Bevorderen van het draagvlak voor

Initiatieven faciliteren die bijdragen

sel betrokken zijn. Daarbij is niet alleen een

en cultuur.

het thema voedsel.

aan een circulair, vitaal, transparant en

goede informatievoorziening voor de con-

Zorgt samen met partners voor een

Regionaal maatwerk: het bundelen,

eerlijk voedselsysteem, waarbij kli-

sument en een gezonder en duurzamer

gezonder en duurzamer aanbod en

versterken, afstemmen van activitei-

maatneutraal geproduceerd wordt.

aanbod belangrijk, maar ook een omgeving

voor een omgeving die gezond en

ten voor de korte termijn en op

Het ontwikkelen van zowel vertrek-

die gezond en duurzaam gedrag stimuleert.

duurzaam gedrag stimuleert.

lokaal niveau.

punten als een methodiek om nieuwe

We willen partijen mobiliseren vanuit het

Verbind, stimuleert, werkt aan bewust-

Ambassadeur zijn van goede initiatie-

voedselinitiatieven in te passen in het

standpunt dat veel inwoners en bedrijven

wording en is ambassadeur.

ven.

landschap en de omgevingswaarde te

duurzaam, gezond en veilig voedsel belang-

Stelt een communicatieplan op.

Verbinden van en extra aandacht

combineren met de ecologische,

rijk vinden. Dit creëert legitimiteit voor

geven aan de goede voedselinitiatie-

sociale en financiële en gezondheids-

deze actieve rol.

ven die er al zijn in de gemeente/

waarde van voedselinitiatieven.

De gemeente moet zelf het goede voor-

regio en elkaar versterken.

Bewustwording creëren over de her-

beeld zijn. Zij zal de regels van Dutch Cui-

Een bodem te leggen voor verdere

komst van voedsel en bijdragen aan

sine in het bedrijfsrestaurant en bij borrels

doorontwikkeling van beleid in

een gezonde omgeving.

hanteren en ervoor gaan zorgen dat verspil-

navolging van het te verwachten

Ondersteunen van activiteiten ‘út de

ling van voedsel en verpakkingen tot een

Europees en Rijksbeleid.

Mienskip’ die bijdragen aan ecologi-

minimum wordt gereduceerd.

8

De gemeente…

4. Doel voedselagenda

Wat gaan we hiervoor doen?

sche en sociale kringloop voedselteelt,
vermindering van voedselverspilling en

Initiatieven verbinden aan Bloeizone

verminderen van verpakkingen.

Fryslân.

Delen en verspreiden van kennis.

Voedselagenda
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5. Ontwikkelingen
Waardevolle relaties

De helft
van de
Nederlanders
heeft overgewicht

Samenwerkingsvormen vinden tussen

Het kader voor een duurzaam, gezond, cir-

De Global Goals 4 zijn zeventien doelen om

voedselproducenten en kennisinstellin-

culair en rendabel voedselsysteem is in ont-

van de wereld een betere plek te maken in

gen om te zoeken naar nieuwe ver-

wikkeling. Op Europees niveau is deze

2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uit-

voedsel en daarmee

dienmodellen en behoud van (minerale

vergevorderd, op Rijksniveau wordt de

dagingen als gezondheid, onderwijs en de

bijdragen aan het wel-

en waardevolle) grondstoffen.

noodzaak hiertoe aan de orde gesteld. Tot

klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de

die tijd hanteren we de kaders voor afzon-

Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot

derlijke deelthema’s binnen voedsel, zoals

2015.

Beleven van sociale en
gezondheidswaarde van

bevinden van mensen.
Aansluiten bij bestaande

Voldoende vaardigheden
Preventief bijdragen aan gezonde

de preventieve werking van voedsel onder

inwoners, die in staat zijn (gezonde en

gezondheidsbeleid en het (lokaal) preven-

De Global Goals die betrekking hebben op

duurzame) voedselkeuzes te maken.

tieakkoord, voedselproductie wat onder

voedsel en gezondheid zijn verder uitge-

Inzetten van (Súdwest)-Friese voedsel-

landbouw valt en voedselverspilling onder

werkt in bijlage 3.

helden als ambassadeurs voor goede,

duurzaamheid. Súdwest-Fryslân heeft

gezonde en duurzame voeding.

vroegtijdig de noodzaak tot een integrale

Voortzetten van de huidige inspan-

benadering van het thema voedsel inge-

ningen en aan de hand van de voedsel-

zien, door dit op te nemen in de Kadernota

agenda extra onder de aandacht

en programmabegroting. De kaders die we

elkaar weten te vinden, elkaar infor-

brengen van de gezonde school.

hanteren binnen deze voedselagenda zijn

meren en van elkaar leren.

In 2021 een intervisie avond organi-

opgenomen in bijlage 2.

initiatieven.
Aansluiten bij
Arcadia 2022.
Aanjagen, faciliteren,
informeren en verbinden.
Alle huidige initiatieven stimuleren hun kennis, expertise
en ervaringen te delen, zodat er
een netwerk ontstaat waarin partijen

seren (beweegteam SWF) met alle

Voldoende financiële middelen
Samenwerken met voedselbank,

gezonde sportkantines uit de
gemeente of provinciaal.

supermarkten, De Friesland Zorgverzekeraar, ROC Friese Poort en Sociaal
Collectief Súdwest-Fryslân voor het
tegengaan van voedselverspilling. En
mensen voldoende vaardig te maken
om voedsel niet te verspillen.

10

4 Ook wel Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
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6. Schijf van vijf
De voedselagenda heeft vijf pijlers die

6.1 Gezonde leefstijl

consumptie vraagt aanpassingen in de

Waarde: alles wat de aarde te bieden

gezamenlijk bijdragen een aan gezond

Voeding en gezondheid

voedselproductie, het aanbod, de omgeving,

heeft is een gift van de vorige gene-

voedselbeleid. We noemen dit de Schijf van

Gezondheid is een van de grootste maat-

de beschikbaarheid en de prijs. Daarnaast

ratie, aan onze generatie en die moe-

vijf Súdwest-Fryslân.

schappelijke uitdagingen. Met voeding kun

moeten ook de kennis en vaardigheden van

ten we doorgeven aan de generatie

je ervoor zorgen dat mensen langer gezond

mensen zelf verbeterd worden.

na ons.

Gezonde leefstijl

6

blijven.

Gezonde omgeving

Dutch Cuisine legt een direct verband

MBO de Friese Poort in Sneek is actief op

Waardevolle relaties

De meeste Nederlanders zijn gezond en de

tussen boer en tuinder, onze (Friese) geschie-

het gebied van Dutch Cuisine. Naast het

Voldoende financiële middelen

levensverwachting stijgt. Verschillen in het

denis, onze gezondheid en de gastronomie.

onderwijzen van de studenten willen zij de

Voldoende vaardigheden

voedingspatroon van mensen met een ver-

We stimuleren dat er educatieve en bewust-

Dutch Cuisine-gedachte ook verder uitdra-

schillende sociaaleconomische status wij-

wordingsactiviteiten plaatsvinden zoals

gen. Hier liggen kansen voor de gemeente

Geen van de vijf ingrediënten kan gemist

zen steeds één kant op: een ongezonder

Smaaklessen en (kinder) diners, waarbij er

tot samenwerking. Het biedt ook mogelijk-

worden...

patroon voor lagere sociaaleconomische

aandacht is voor de onderstaande vijf basis-

heden voor de horeca (en de voedsel-

groepen dan voor hogere sociaal economi-

principes van Dutch Cuisine:

producenten) om te zorgen voor onder-

sche groepen. Zo consumeert de groep met

scheidende voedsel-arrangementen. De

lage opleiding minder groente, fruit en vis

Nederlandse eetcultuur: 80%

gemeente kan hierbij een informerende en

en juist meer vlees en vetten dan de groep

seizoensproducten van Nederlandse

verbindende rol spelen.

met een hoge opleiding .

bodem.

5

Gezond: 80% groente en 20% vlees

Samenwerking met MBO de Friese

De consument heeft te maken met een

of vis.

Poort inzake Dutch Cuisine.

stroom aan informatie die verwarrend en

Natuur: gebruik wat de natuur ons

vaak tegenstrijdig is. Dit bemoeilijkt de keus

biedt. Geen kunstmatige toevoegin-

voor gezonde en duurzame voeding. Naast

gen en gebruik het hele product.

gewoonten, kennis en motivatie, spelen

Kwaliteit: gebruik kwaliteitsproduc-

sociale normen en de sociale en fysieke

ten: biologisch, diervriendelijk, fair-

omgeving een rol. Het eetgedrag is gewoon-

trade, vers, lokaal geproduceerd.

tegedrag. Het veranderen van de voedsel-

12

5 Educational differences in healthy, environmentally sustainable and safe food
consumption among adults in the Netherlands, van Bussel mei 2020.
www.cambridge.org

6 www.rivm.nl
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30% van
ons eten
is van
dierlijke
oorsprong

14

6.2 Gezonde omgeving

(voedsel)bossen, een meer kruidenrijk land-

bebouwde omgeving. Hier kan een span-

voedselbossen zijn veelbelovend. Onder-

Korte lokale voedselketen

schap, en meer biodiversiteit. In de lijn van

ningsveld ontstaan tussen de verschillende

steun ze en verbind ze met elkaar, zodat we

Naast de melkveehouderijen die produce-

de omgevingswet en met het oog op meer-

beleidswensen (o.a. veilige omgeving, open

concrete stappen nemen richting een

ren voor de wereldmarkt, zien we in Súd-

voudig ruimtegebruik willen we met initia-

landschap) waar we een goede balans in

houdbare voedselproductie.

west-Fryslân steeds vaker (biologische)

tiefnemers en andere belanghebbenden

moeten zien te vinden.

boeren, (kleinschalige) groentetelers,

daar waar het nodig is deze ontwikkelingen

dorpstuinen en dorpscoöperaties die voor

zo goed mogelijk inpassen. Dit doen we

In het klimaatakkoord staan afspraken over

Een groep van ecologische producenten,

de lokale consument telen. Deze korte regi-

door met de initiatiefnemers en belangheb-

het aanplanten van bomen, bossen, het

ondernemers en natuur- en milieuorgani-

onale voedselketen draagt bij aan de bele-

benden in gesprek te gaan, naar voorbeeld

terugbrengen van landschapselementen en

saties hebben de Friese Voedselbeweging

ving van de producten, contact tussen

van de methodiek van de Nije Pleatsme-

CO₂ opslag in de bodem door veranderd

opgericht. Dit is een open netwerk van par-

producent en consument, smaakvolle en

thode en de Friese Sinnetafels en conform

bodemgebruik. Dit biedt kansen voor het

tijen die zich sterk willen maken voor een

gezonde producten, een zeer beperkt aan-

de ontwerpmodule van de servicemodules

aanplanten van fruit- en notenbomen.

duurzaam, gezond en houdbaar voedsel-

tal voedselkilometers, aan biodiversiteit en

van de omgevingswet. Parallel daaraan ont-

Voedselbosjes zijn landschapselementen,

systeem voor Friesland. Het gezamenlijk

CO₂ opslag. De voedselproducent krijgt

wikkelen we vertrekpunten voor het in-

die in de plaats kunnen komen van bijvoor-

streven is een 100% vitaal en circulair, eer-

een betere prijs voor zijn producten, mede

passen van voedselinitiatieven in ons land-

beeld het vroegere geriefhout (kleinscha-

lijk en transparant, klimaatneutraal voed-

omdat er minder schakels zijn die ook hier-

schap.

lige houtproductie om te stoken, hekken,

selsysteem in het jaar 2025. We streven

De Friese Voedselbeweging

etc.) en de pestbosjes (begraafplaats voor

ernaar dat de Friezen in 2030 voor 80% eten

Eetbare omgeving

ziek vee). Bewezen is dat een groene omge-

van eigen bodem. Dit is verwoord in de

Voedseltafel

Er is in Súdwest-Fryslân een toenemend

ving met bomen, heesters en/of kruiden bij-

‘Voedselvisie voor Friesland’.

Door de eeuwen heen is ons landschap in

aantal dorpstuinen, voedselcoöperaties en

draagt aan de gezondheid. Het aanplanten

ontwikkeling. Het huidige weidse Friese

andere vormen van (sociale) voedselteelt.

van bessenstruiken en fruit- en notenbo-

De beweging verbindt organisaties van

landschap is ontstaan na de Tweede

Súdwest-Fryslân zorgt met Stichting Steen-

men draagt bij aan een gezonde en eetbare

boeren en producenten, van burgers, dor-

Wereldoorlog met de schaalvergroting van

breek voor vergroening van de bebouwde

omgeving; goed voor mens en dier.

pen en wijken, van horeca en bedrijfsres-

de voedselproductie. Door nieuwe vormen

omgeving in steden en dorpen door

van voedselproductie ontstaan nieuwe vor-

bewustwording bij de particulieren over hit-

Voedselbossen zijn zelfvoorzienend en

maatschappelijke organisaties en overhe-

men van voedsellandschappen, met bij-

testress, klimaatadaptatie en daarmee het

klimaatbestendig. Het enthousiasme onder

den. We willen onze activiteiten op elkaar

voorbeeld meer (fruit- en noten)bomen en

comfort, nut van (eetbaar) groen in de

lokale initiatieven én de mogelijkheden van

afstemmen zodat we samen sterker en

aan moeten verdienen.

taurants, van onderwijs en onderzoek, van

Voedselagenda
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effectiever aan de voedseltransitie kunnen

6.3 Waardevolle relaties

gedurende een bepaalde schoolperiode zelf

Beleven van sociale en gezondheids-

bijdragen, want er is nog heel wat werk aan

Sociale waarde van voedsel

verzorgen.

waarde van voedsel en daarmee bijdra-

de winkel.

Lokale duurzame voedselinitiatieven, zoals
Voedselhuis De Goede Verwachting in

Voor veel ontmoetingsplaatsen is dit een

Aansluiten bij bestaande initiatieven.

Initiatieven faciliteren die bijdragen

Heeg , buurtmoestuinen of zelfoogst tui-

nieuwe trend. De dorps- en wijkrestaurants

Aansluiten bij Arcadia.

aan een circulair, vitaal, transparant en

nen verbinden mensen en dragen bij aan

zorgen voor meer bezoekers en daarmee

Aanjagen, faciliteren, informeren en

eerlijk voedselsysteem, waarbij kli-

gezond voedsel van lokale bodem. Het sti-

meer inkomsten. Door in te zetten op

verbinden. De huidige initiatieven sti-

maatneutraal geproduceerd wordt.

muleren van deze initiatieven draagt bij aan

voedsel dragen de ontmoetingsplaatsen bij

muleren hun kennis, expertise en erva-

Het ontwikkelen van zowel vertrek-

de lokale verbinding tussen mensen, duur-

aan de sociale en gezondheidswaarden bin-

ringen te delen, zodat er een netwerk

punten als een methodiek om nieuwe

zaamheid en gezondheid. Het beleven van

nen wijk of dorp.

ontstaat waarin partijen elkaar weten

voedselinitiatieven in te passen in het

de sociale en gezondheidswaarde van

landschap en de omgevingswaarde te

voedsel draagt bij aan het welbevinden van

De eerste kunsttriënnale in de provincie

combineren met de ecologische, soci-

mensen.

Fryslân gaat in 2022 plaatsvinden onder de

te vinden, elkaar informeren en van
elkaar leren.

noemer Arcadia. Die naam is gekozen van-

ale en financiële en gezondheids-

16

gen aan het welbevinden van mensen.

waarde van voedselinitiatieven.

Verschillende ontmoetingsplaatsen

Bewustwording creëren over de her-

(dorpshuizen, wijkgebouwen en MFC’s)

komst van voedsel en bijdragen aan

organiseren periodiek een ‘restaurant-

De triënnale wordt gehouden van april tot

een gezonde omgeving.

avond’ waarbij iedereen die daar behoefte

en met juli. De kunst- en cultuurmanifesta-

Ondersteunen van activiteiten ‘út de

aan heeft zich kan aanmelden om tegen

tie duurt honderd dagen en wordt opgezet

Mienskip’ die bijdragen aan ecologi-

een kleine vergoeding te komen eten. Dit

samen met het culturele veld in Fryslân,

sche en sociale, kringloop voedselteelt,

zijn veelal succesvolle avonden die goed

kunstenaars en wetenschappers. Thema’s

vermindering van voedselverspilling, en

bezocht worden.

zijn onder meer voedsel, biodiversiteit en

verminderen van verpakkingen.

Er zijn voorbeelden te noemen van ont-

duurzaamheid. Deze manifestatie biedt

Delen en verspreiden van kennis.

moetingsplaatsen (dorpshuizen, wijkgebou-

kansen voor informatie, bewustwording en

wen en MFC’s) die in samenwerking met

vooral beleving van voedsel. We onderzoe-

scholen koken. De ingrediënten worden uit

ken op welke wijze we het beste kunnen

de eigen moestuin gehaald, die de kinderen

aansluiten.

wege de internationale uitstraling.

Voedselagenda
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6.4 Voldoende financiële
middelen

70% van de
producten
in de
supermarkt
bestaat
uit (ultra)
bewerkt
voedsel

18

Nieuwe verdienmodellen

Waarde van voedsel

Onze voedselproductie is gebaseerd op kos-

Bewerkt fabrieksvoedsel wordt van goed-

In Nederland leeft meer dan een miljoen

tenefficiëntie. De milieukosten zijn hier niet

kope grondstoffen, zoals suiker, gemaakt.

mensen onder de armoedegrens. De voed-

in meegenomen en het vergt daarnaast vaak

Hierdoor kunnen supermarkten bewerkt

selbanken helpen diegene die het financi-

grote investeringen voor de producent.

voedsel goedkoper aanbieden dan vers en

eel echt even niet redden door ze tijdelijk

onbewerkt voedsel. Hierdoor zijn het juist

te voorzien van voedselpakketten. 9 Om de

Súdwest-Fryslân kiest voor een vitaal en

de mensen met een smalle beurs die deze

klanten van eten te kunnen voorzien, wordt

aantrekkelijk landschap gericht op een toe-

goedkopere voedingsmiddelen kopen,

er samengewerkt met bedrijven, instellin-

komstbestendig landelijk gebied. Er is

waardoor zij minder in staat zijn om

gen, overheden en particulieren. Zo zorgen

ruimte voor verandering waarbij een goede

gezonde voedselkeuzes te maken. En dat

we er samen voor dat armoede wordt

balans tussen economische en ecologische

leidt tot verkeerde voeding. 7 Het duurder

bestreden, voedseloverschotten verdwij-

functies steeds belangrijker wordt. Met

maken van ongezond voedsel en goedko-

nen en het milieu minder wordt belast.

nieuwe vormen van voedselproductie, die

per maken van gezond voedsel draagt bij

De voedselbanken willen graag elke week

ook meer circulair zijn en met meer oog

aan een gezonder voedselpatroon. Dit ligt

voedsel uitdelen waarbij de schijf van vijf

voor de natuur vorm krijgen.11

echter niet ‘op het bordje’ van de ge-

in voldoende mate is vertegenwoordigd.

meente.

Daarnaast wordt in beperkte mate ook

Samenwerken met voedselbank, super-

snoep en snacks uitgedeeld.

markten, De Friesland zorgverzekeraar,

8

10

ROC Friese Poort en Sociaal Collectief
Súdwest-Fryslân voor het tegengaan
van voedselverspilling. En mensen voldoende vaardig maken om voedsel niet
7 www.nederlandvoedselland.nl
8 Bij de aanmelding bij de voedselbank zijn vrijwel altijd professionele hulpverleners betrokken. Het verstrekken van een voedselpakket is immers bedoeld als noodhulp. Doordat er
professionele hulpverleners bij de aanvraag betrokken zijn, wordt er breder gekeken naar de
problemen die spelen rondom het betreffende gezin en kan er ook gewerkt worden aan
structurele oplossingen. Kortom, geen pakket zonder hulpverleningstraject. De ervaring
leert dat de klanten van de voedselbanken gemiddeld minder dan een jaar lang een voedselpakket krijgen. Daarna is er een zodanige verbetering bewerkstelligd dat men niet meer voldoet aan onze financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.
9 www.voedselbankennederland.nl
10 www.voedingscentrum.nl

te verspillen.
Samenwerkingsvormen vinden tussen
voedselproducenten en kennisinstellingen om te zoeken naar nieuwe verdienmodellen en behoud van (minerale
en waardevolle) grondstoffen.
11 Concept Omgevingsvisie 1.0 p. 41
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6.5 Voldoende
vaardigheden

ken om voedselverspilling in verschillende

We zijn de pilot Smaaklessen in het school-

De gezonde school

sectoren tegen te gaan. Ook schillen en

jaar 2020/2021 gestart met 9 basisscholen.

De Gezonde School is een programma dat

Informatie en educatie

stronken van voedsel kunnen vaak nog de

Gezond en duurzaam eten kan je het beste

scholen helpt om te werken aan een

Consumenten krijgen en zoeken veel infor-

grondstof vormen voor een nieuw gerecht,

van jongs af aan leren. Voeding moet een

gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan

matie via verschillende kanalen, bijvoor-

zoals aspergeschillen of waardevol zijn in

centrale plek krijgen in ons leven, te begin-

wordt er aan verschillende thema’s

beeld via de verpakking van voedings-

de vorm van compost of bokashi.13

nen op kinderopvangcentra en scholen. Zo

gewerkt, met inzet van een Gezonde

komen kinderen en jongeren structureel in

School-coördinator binnen de school en

middelen waarop diverse keurmerken staan
die het makkelijker moeten maken om

Smaaklessen

aanraking met informatie en activiteiten

een externe adviseur van de GGD Fryslân.

gezonde keuzes te maken. De stroom aan

De behoefte aan (praktijk)lessen gezonde

rond voedsel en leren ze om gezonde én

Net zoals bij andere leerstof, werken onder-

informatie is verwarrend en vaak tegenstrij-

voeding op scholen is groot. Met Smaakles-

duurzame keuzes te maken.

wijsactiviteiten over voeding pas echt goed

dig. Hierdoor weten consumenten niet

sen leren kinderen spelenderwijs waar ons

welke producten gezond, eerlijk, diervrien-

eten vandaan komt; welk voedsel gezond

Jong Leren Eten

moeten scholen (o.a.) aan werken om het

delijk en/of duurzaam zijn. Het laatste

is; waarom je gezond moet eten; ze worden

Binnen het Jong Leren Eten programma

themacertificaat voeding te kunnen beha-

onderdeel van de Schijf van vijf Súd-

uitgedaagd om nieuwe soorten eten te

werken rijk, provincies, onderwijs en maat-

len. In de gemeente Súdwest-Fryslân heb-

west-Fryslân is daarom belangrijk en uitge-

proeven; en leren een etiket lezen.

schappelijke organisaties samen. Het doel?

ben 4 scholen het themacertificaat voeding

breid. Via verschillende methodieken

Kinderen vergaren op die manier kennis

In de periode 2017 t/m 2020 kinderen en

al behaald. 2 scholen (1 basisschool en 1

informeren en leren we al onze inwoners

12

als ze structureel aan bod komen. Hier

over gezond en duurzaam eten. Ouders

jongeren meer in aanraking brengen met

school voor voortgezet onderwijs) werken

hoe ze gezonde voedselkeuzes kunnen

worden in het project ook diverse malen

kennis en activiteiten over voedsel, zodat

op dit moment aan het behalen van het

maken.

betrokken, d.m.v. informatie, maar ook in

ze zelf gezonde én duurzame keuzes kun-

certificaat. Vanaf het schooljaar 2020/2021

de praktijk. Door private en publieke par-

nen maken. De ambitie van Jong Leren Eten

zijn er 5 scholen gestart met de gezonde

Ons voedsel moet aan hoge eisen voldoen

tijen te binden aan het programma blijven

in Fryslân is om ervoor te zorgen dat in 2020

school thema voeding.

als het gaat om kwaliteit en uiterlijk. De

de kosten voor iedereen overzichtelijk en

de Gezondheids- en Natuur en Milieu (edu-

consument moet weer leren dat voedsel er

de kwaliteit gewaarborgd. Daarom finan-

catieve) organisaties dusdanig in netwerk

niet perfect uitziet. Stimuleer circulair

ciert de gemeente mede de voedseleduca-

verbonden zijn dat zij de Jong Leren Eten

ondernemerschap en out-of-the-box den-

tie voor basisschoolleerlingen.

gedachte permanent tot hun werkterrein

We gooien
per jaar
700 mln.
kilo goed
voedsel
weg in NL

rekenen.14

20

12 www.voedingscentrum.nl
13 Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Etensresten
zoals schillen, stronkjes en kliekjes, maar ook tuinresten, en mest met stro zijn organische
materialen die gefermenteerd kunnen worden. Alles kan, als het maar vers is.

14 www.jonglereneten.nl
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7. Financiën
Gezonde sportkantine

Om activiteiten te kunnen starten of uit te

Steeds meer ouders kiezen thuis voor

Preventief bijdragen aan gezonde

voeren is er geld nodig. Het gaat hierbij om

gezonde producten en willen die graag ook

inwoners, die in staat zijn (gezonde en

relatief kleine bedragen vanuit de ge-

terugzien in de sportkantine. Sport Fryslân

duurzame) voedselkeuzes te maken.

meente. Een gemeentelijke bijdrage is

helpt verenigingen om invulling te geven

veelal een voorwaarde of stimulans dat

aan het gezonde aanbod in de kantine. De

Inzetten van (Súdwest)-Friese voedsel-

andere partijen ook financieel bijdragen.

gezonde keuze moet de makkelijke keuze

helden als ambassadeurs voor goede,

Het gaat om kleine bedragen per activiteit,

worden!

gezonde en duurzame voeding.

mede omdat er veel gebruik wordt gemaakt

In 2018 is er een behoefteonderzoek uitge-

Voortzetten van de huidige inspan-

gezocht wordt naar aanvullende geldstro-

voerd onder de sportkantines in Súd-

ningen en aan de hand van de

men.

west-Fryslân ten aanzien van gezondheid.

Voedselagenda extra onder de aan-

In januari 2019 hebben we een inspiratie-

dacht brengen van de gezonde school.

8. Vervolgproces

van vrijwillige inzet en creativiteit en er

sessie georganiseerd. Alle sportverenigin-

Geld komt uit bestaande middelen, creatief
verbinden en initiatieven wijzen op subsi-

gen met een eigen kantine zijn voor de

In 2021 een intervisie avond organise-

diemogelijkheden en hierbij ondersteunen.

inspiratiesessie uitgenodigd, waaraan 10

ren (beweegteam SWF) met alle

We moeten actief op zoek naar verbinding

verenigingen gehoor hebben gegeven. Uit-

gezonde sportkantines uit de

met projecten voor aanvullende ondersteu-

eindelijk zijn we met zes verenigingen een

gemeente of provinciaal.

ning en financiering.

traject aangegaan.

De houdbaarheidsdatum van de Voedselagenda Súdwest-Fryslân is 2/2022. Het streven is om in deze periode toe te groeien
naar een toenemende synergie in de activiteiten. In dezelfde periode werken we aan
een duurzaam voedselbeleid, waarin de
verschillende aspecten van voedsel, productie, gezondheid, consumptie, welzijn,
aan bod komen. We vragen input van de in
de agenda genoemde partners. Dit voedselbeleid moet gereed zijn uiterlijk 3/2022.
Het proces hangen we aan de uitvoering
van het Lokaal preventie akkoord.
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Bijlage 1
Rapportages Bloeizone
Adviesrapport: financiën van
Blue Zone aspecten15
De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân

anderen in een blue zone?

heeft interesse getoond in het onderwerp

• Wat zijn de verschillen in kosten voor

blue zones, en zou dit willen toepassen bin-

een blue zone op dorp en wijkniveau?

nen de gemeente. Echter hebben ze geen

• Waar moet de financiering vandaan

geling groter gemaakt moeten worden.

In dit rapport is gekeken naar de belemme-

Afhankelijk van de vraag ernaar. Als dit op

ringen die het creëren van de Blue Zone in

grote schaal gebeurt kan de gemeente uit

de gemeente Súdwest-Fryslân verhinderen.

landelijke subsidies aanvragen maar tot dan

Deze belemmeringen zijn geïnventariseerd,

moeten ze het geld zelf vrij maken.

beschreven en vervolgens gekoppeld aan de

Doordat het realiseren van een blue zone

negen principes die bij een Blue Zone horen.

kennis over dit onderwerp. Daarom is

komen om dit te realiseren op dorp en

vanaf onderop gestart moet worden, zijn er

gevraagd om de bijkomende financiële

wijkniveau?

geen concrete bedragen op te stellen voor

Uit het advies zijn een aantal concrete aan-

het realiseren hiervan.

bevelingen voortgekomen. De aanbevelin-

aspecten te inventariseren die komen kij-

24

anderen in een blue zone?
• Wat zijn de kosten om een wijk te ver-

• Wat levert een blue zone op voor de

ken bij het realiseren van blue zones binnen

bevolking (fysiek) en financieel voor de

de gemeente Súdwest-Fryslân.

gemeente?

gen zijn gericht op verbeteringen binnen de

Een blue zone bestaat uit negen kenmer-

De gemeente wordt geadviseerd om een

ken volgens Dan Buettner (National Geo-

begeleidende rol te spelen voor het realise-

Adviesrapport: Inventarisatie
belemmeringen voor het
creëren van Blue Zone(s) in de
gemeente Súdwest-Fryslân16

graphic, 2017), echter bestaat er nog geen

ren van een blue zone, niet een leidende rol.

Er zijn officieel vijf Blue Zones op de wereld,

dus zorg dat burgerinitiatieven voldoende

definitie over het toepassen binnen Neder-

Bewoners moeten er zelf aan willen wer-

op deze plekken is de levensverwachting en

gesteund worden op alle mogelijke vlakken.

land. Daarom is het volgende uitgangspunt

ken. De gemeente zou meer geld kunnen

het geluks-niveau van mensen gemiddeld

Het realiseren van een Blue Zone is een

opgesteld:

uitgeven aan organisaties die bewoners

hoger dan in de rest van de wereld. Een

tijdsintensief proces, daarom wordt er gead-

Een Blue zone bestaat uit een vitale samen-

activeren en begeleiden bij benodigde acti-

Blue Zone heeft negen elementen die

viseerd een ‘Long-life plan’ op te stellen.

leving, waarbij de onderwerpen sociale

viteiten, zodat het draagvlak daarvoor gro-

samen een positief effect hebben op de

cohesie, natuurlijke beweging en gezonde

ter wordt en het in grotere regelmaat kan

samenleving. Sinds de bekendmaking van

• APV (Algemene plaatselijke verorde-

voeding de rode lijn zijn.

gebeuren. Er bestaan voor dit soort activi-

deze Blue Zones zijn er meer regio’s die

ning): Zorg, waar kan, dat nieuwe

teiten al subsidieregelingen vanuit de

hierin geïnteresseerd zijn en graag ook de

regelgeving die opgenomen wordt in

Het onderzoek wordt gedaan door de vol-

gemeente, indien nodig. Als de gemeente

titel Blue Zone willen krijgen. Zo ook de

de APV, rekening houdt met de ken-

gende deelvragen te beantwoorden:

de ambitie houdt om te veranderen in een

gemeente Súdwest-Fryslân.

merken van een Blue Zone.

• Wat zijn de kosten om een dorp te ver-

blue zone, zal de inhoud van de subsidiere-

15 Auteurs: Sander Bentum, Wouter de Vries, Timo Wahle en Gerko Zinger

gemeente die het proces naar het creëren
van een Blue Zone soepeler laten verlopen.
Bij het creëren van een Blue Zone is het
belangrijk dat de actie van onderaf komt,

16 Auteurs: Meint van Dam, Lianne de Jong, Simeon Naaijer, Sybren Visser

Een
We gooien
consument
per jaar
maakt
700 mln.
zo’n 200
kilo goed
voedselvoedsel
keuzes
weg in NL
per dag

Voedselagenda
Voedselagenda

25

Bijlage 2
Kader
• Zorg voor een “Long life plan”. Een

9 van de 10
Nederlanders

eet te
weinig
groente en
fruit

vervallen zijn. Er zijn veel gelijkenissen/

plan voor een persoon om lang en

overeenkomsten bij SDG en Blue

gelukkig te kunnen leven. Overheden

Zone.

kijken vaak vier jaar vooruit, waar vervolgens nieuwe verkiezingen de dienst

• Steun en faciliteer burgerinitiatieven,

EUROPA
Van Boer Tot Bord Ons Voedsel, Onze Gezondheid,
Onze Planeet, Onze Toekomst

mende mate aandacht aan het milieu, hun
gezondheid, sociale kwesties en ethische
vraagstukken en stellen aan hun voedsel
hogere eisen dan ooit. Naarmate de samenleving verstedelijkt, willen zij het gevoel

zorg dat er Bottom-up gewerkt wordt.

uit gaan maken. Zorg gaat verder dan

Veel mensen hebben leuke en goede

Naar schatting zijn er in 2017 in de EU ruim

vier jaar. Een plan voor acht, twaalf of

ideeën, maar de weg richting de over-

950.000 mensen overleden door een onge-

willen producten die vers, minder bewerkt

misschien wel zestien jaar is in onze

heden is nog moeilijk te vinden. Zorg

zond voedingspatroon (1 op de 5 sterfgeval-

en duurzaam geproduceerd zijn. Nu de

optiek een goed streven.

ook dat niet alle dorpen en kleine ker-

len). Gezonde, op planten gebaseerde

coronacrisis speelt, wordt nog sterker voor

nen het wiel opnieuw willen uitvinden.

voeding vermindert niet alleen het risico op

kortere toeleveringsketens gepleit. Consu-

Blue Zone te creëren. Verschillende

Met elkaar bereik je meer. Een goed

levensbedreigende ziekten, maar belast het

menten moeten in staat worden gesteld

overheden zullen hiervoor samen moe-

voorbeeld is daarvan voorzieningen,

milieu ook minder.

duurzame voeding te kiezen.17

ten werken. Met name op het gebied

niet alles kan in een dorp/kleine kern

van beleid. Denk aan gemeente, pro-

gerealiseerd worden.

• Zorg voor een integraal plan om een

De “van boer tot bord”-strategie is een

• Zorg dat je kennis deelt en gebruikt van

nieuwe alomvattende benadering van de

zitten, om tot hetzelfde (eind) doel te

anderen! Veel zaken zijn als eens onder-

waarde die Europeanen hechten aan de

komen.

zocht en geven vaak al een antwoord

duurzaamheid van voedsel. Zij biedt een

op een vraag die jij hebt. Verschillende

kans de levensstijl en de gezondheid van

lopment Goals (SDG). De SDG zijn in

initiatiefnemers in gemeenten, dorpen

mensen en de toestand van het milieu te

2015 door de Verenigde Naties vastge-

en steden zijn vaak bereid en welwillend

verbeteren. Een gunstige voedselomgeving

steld als de nieuwe mondiale duur-

om elkaar te helpen!

tot stand brengen die het kiezen van

vinciaal en landelijk. Alles moet op 1 lijn

• Zoek de relatie met Sustainable Deve-

hebben dichter bij hun voeding te staan. Zij

zame ontwikkelingsagenda voor 2030.

gezonde en duurzame voedingspatronen

Ze worden gepromoot als de wereld-

gemakkelijker maakt, zal de gezondheid en

wijde doelstellingen voor duurzame

de kwaliteit van het leven van de consu-

ontwikkeling. De SDG zijn van 2016 tot

ment ten goede komen en de gezondheid

2030 van kracht, en vervangen de mil-

gerelateerde kosten voor de samenleving

lenniumdoelstellingen die eind 2015

terugdringen. Mensen besteden in toeneterug naar 6
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17 https://eur-lex.europa.eu
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NEDERLAND

Iedereen moet eten en drinken. Het heeft

Nationaal Preventieakkoord

een belangrijke functie: het zorgt ervoor

Een gezonder Nederland… …dát is wat we

dat we voldoende voedingsstoffen binnen-

willen bereiken. Met kinderen die een

krijgen om te groeien en te functioneren.

goede start maken en daar hun leven lang

Eten heeft ook een belangrijke sociale func-

profijt van hebben. Met actieve volwasse-

tie. We doen het vaak gezamenlijk en het

nen, die fit met pensioen gaan. En met

is onderdeel van cultuur en tradities. En

ouderen die veel gezonde levensjaren heb-

bovenal kan het erg lekker en leuk zijn.

ben en zo lang mogelijk meedoen in de

Deze uitgangspunten blijven centraal staan

samenleving. Dát is de ambitie van dit Na-

bij de inzet op gezondere voeding en een

tionaal Preventieakkoord.18

gezondere voedselomgeving. Samen werken we aan een gezonder voedingspatroon

Overgewicht (en obesitas) behoren tot de

voor iedereen.

Overgewicht NL

Obesitas NL Overgewicht SWF Obesitas SWF Jaar van monitoring

4-12

9%

3,3%

19+

35,3%

14,8%

voedselsysteem inhoudt, en wat dit

niet houdbaar en verduurzaming van het sys-

betekent voor alle actoren in het sys-

teem vraagt aanpassingen van ons allemaal.

teem;

Maatschappelijke Heroverweging)-werk-

Leeftijd

1,8%

Ons voedselsysteem is in de huidige vorm

Het kabinet heeft aan de BMH (Brede

van dit moment.

9,6%

De werkgroep identificeert een aantal suc-

7%
7%
35,6%

Volgens het trendscenario in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)19
2018 stijgen deze percentages de komende

2%
1%
12%

cesfactoren voor deze transitie:
• Duidelijkheid over wat een duurzaam

• Een integrale benadering van het voed-

belangrijkste volksgezondheidsproblemen

12-18

Rapport Tenminste Houdbaar Tot:
Bewegen Naar Een Duurzaam
Voedselsysteem

2018
2018 (NL)
2019 (SWF)
2018 (NL)
2016 (SWF)

groep gevraagd om voorstellen voor beleid
en uitvoering aan te dragen die ons voedselsysteem verduurzamen
De transitie naar een duurzaam voedselsys-

selsysteem;
• Consistent en eenduidig beleid dat
verduurzaming ondersteunt;
• Combinaties van type overheidsinterventies, inclusief beprijzen en normeren;

teem is een grote omslag. Een dergelijke

• Regionaal maatwerk en coördinatie;

omslag brengt kansen met zich mee, maar

• Ruimte om in te kunnen spelen op kan-

vraagt ook van alle betrokkenen aanpassingen. Consumenten, supermarkten, boeren

sen en onzekerheden;
• Bevorderen van draagvlak.

en banken zullen op een nieuwe, meer
duurzame manier invulling moeten geven
aan hun rol in het systeem.

jaren nog verder.
28

18 https://www.rijksoverheid.nl
19 https://www.vtv2018.nl
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Klimaatakkoord

in de rol van launching customer en ander-

ring van de klimaatdruk. Minder voedsel-

zijds om voorbeelden te laten zien.”

zijn op allerlei complexe manie-

verspilling, meer consumptie van groenten

ren met elkaar verbonden.

en fruit, en een groter aandeel consumptie

In het Hoofdlijnenakkoord “Súdwest-

De belangrijkste leefstijlfactoren zijn

Wereldwijd gezien worden

van eiwitten op plantaardige basis, wordt

Fryslân ontwikkelt en verduurzaamt”

roken, alcohol, bewegen en voeding.

alle aspecten van voedsel-

gezien als belangrijke bijdrage het aan lange

wordt gesproken over een aanpak in samen-

Ongezond gedrag is oorzaak van bijna

zekerheid beïnvloed door

termijn klimaatbeleid. We streven hiernaar

spraak tussen de landbouw-, natuur- en

20% van alle ziektes.

klimaat: de beschikbaar-

zonder de keuzevrijheid van burgers te

agrofoodsector. De aanpak “Landbouw in

2. Waardevolle relaties en contact

heid van voedsel, de toe-

beperken.

een vitaal landschap” legt de verbinding met

3. Gezondheidsvaardigheden: Gezond-

gang tot voedsel (fysiek en
economisch), de benutting

SÚDWEST-FRYSLÂN

van voedsel (voedings-

Gemeentelijke Kaders

gedrag dat van invloed is op je gezondheid. In positieve of negatieve zin.

de korte voedselketen en de Friese Voedsel-

heidsvaardigheden zijn de vaardighe-

beweging in het bredere landbouwbeleid.

den om informatie te krijgen, te
begrijpen, te beoordelen en te gebrui-

waarde) en de stabiliteit van

Súdwest-Fryslân onderkent al in een vroeg

In het Preventieakkoord “Samen doen,

de andere drie dimensies

stadium het belang van het thema voedsel

samen gezond Súdwest-Fryslân” 20 draait

4. Financieel gezond

(beschikbaarheid, toegang en

en we zijn hiermee een koploper. In de

het om het voorkomen of klein houden van

5. Gezonde leefomgeving: Ook de leefom-

Kadernota 2020 staat dat we inzetten op:

problemen. Als mensen beter in staat zijn

geving is van grote invloed op de gezond-

benutting) (FAO, 2006; UNEP,

30

1. Leefstijl: Bij leefstijl gaat het om

aangrijpingspunten liggen voor verminde-

Klimaat, voedsel en gezondheid

ken bij het nemen van beslissingen.

2018). Zo is klimaatverandering niet

“het stimuleren van het circulair worden van

hun eigen problemen op te lossen hebben

heid. In de omgevingsvisie staat het

alleen de oorzaak van voedsel-gerela-

onze economie, onder meer via Circulair

ze geen professionele ondersteuning nodig

bevorderen en beschermen van gezond-

teerde gezondheidseffecten, maar is

Fryslân en via URBACT, het Europese ken-

en zal hun leven prettiger zijn.

heid in de omgeving centraal. Súd-

andersom voedselconsumptie en de daarmee

nisuitwisselings-programma op het gebied

gepaarde gaande productie ook één van de

van steden. Súdwest-Fryslân heeft dit pro-

Vaak kunnen mensen hun eigen problemen

omgeving die stimuleert tot bewegen,

factoren die bijdragen aan klimaatverandering

gramma ondertekend samen met steden uit

oplossen als de basisvoorwaarden op orde zijn.

voldoende groen is, plek biedt voor ont-

(Springmann et al. 2016; Willett et al. 2019).

negen andere EU-landen. We kijken in 2020

Vaak is er samenhang tussen de verschil-

moeten, veiligheid en geborgenheid biedt

vooral naar de verduurzaming van de voed-

lende basisvoorwaarden en is er risico op

en schoon, opgeruimd en toegankelijk is.

Een consumptiepatroon dat het klimaat

selketen, het circulair maken van voedselpro-

cumulatie van problemen.

Hierdoor is het makkelijker voor iedereen

minder belast wordt niet van de ene op de

ductie en -consumptie, en het uitvoeren van

andere dag bereikt. Wel is duidelijk waar

pilots in werken van de gemeente, enerzijds

west-Fryslân werkt daarvoor aan een

Betere
gezondheid
voor
iedereen
in
SúdwestFryslân

om, zonder erbij na te denken, gezonder
De basisvoorwaarden zijn:

20 https://samensudwestfryslan.nl

te leven én gezondere keuzes te maken.
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De programmabegroting streeft naar

Omgevingsvisie

doende groen is. Die plek biedt voor ont-

van gezond voedsel produceren tot voedsel

vitale mensen in een vitaal landschap en

De gezondheid van de inwoners van Súd-

moeten. En veilig, schoon, opgeruimd en

consumeren. Het gaat om het stimuleren

een duurzame economie. En binnen de

west-Fryslân is vrij goed te noemen in ver-

toegankelijk is. Hierdoor is het makkelijker

van de transitie naar een duurzame land-

gemeente klinkt steeds luider de ambitie

gelijking met Fryslân en Nederland.

voor iedereen om gezonder te leven én

bouw die natuurinclusief en circulair is. Dit

om een “Blue Zone” te worden. We moe-

Daarnaast is de sociale samenhang sterk.

gezondere (voedsel) keuzes te maken.

is een belangrijke kwaliteit voor de toe-

ten zelf het heft in handen nemen en een

Dat is een teken dat het hier fijn wonen is.

Bijna zónder erbij na te denken.

gezonde toekomst vormgeven. Dat kan als

Súdwest-Fr yslân wil de gezondste

we samen oplossingen bedenken, initiatief

gemeente van (Noord-)Nederland worden,

De voedseltransitie

kansen uiten zich in korte keten initiatieven

nemen, duurzame verbeteringen in gang

staat in de omgevingsvisie.

Súdwest-Fryslân kiest voor een vitaal en

(bijvoorbeeld lokale voedselcoöperaties) en

aantrekkelijk landschap gericht op een toe-

in grotere internationale voedselketens (bij-

zetten. Dan creëren we, stap voor stap,

21

komst van het buitengebied. De agrarische
sector biedt kansen voor innovatie. Die

onze eigen New Blue Zone. Geen kopie van

Súdwest-Fryslân werkt aan:

komstbestendig landelijk gebied. Er is

voorbeeld de agro-food-industrie in Wor-

de bestaande Blue Zones op aarde waar

• het voorkomen van (vermijdbare)

ruimte voor verandering waarbij een goede

kum of Bolsward).22

mensen aantoonbaar langer en gezonder

bedreigingen voor de gezondheid;

balans tussen economische en ecologische

leven, maar één die aansluit bij onze cul-

• het bevorderen van de veerkracht en

functies steeds belangrijker wordt. Met

tuur, natuur en ook technologische moge-

regie van haar inwoners over hun eigen

nieuwe vormen van voedselproductie, die

lijkheden. Geïnspireerd door de Blue Zones

gezondheid en gezondheidsbeleving.

ook meer circulair en met meer oog voor de

gaan we aan de slag met een fysieke omge-

natuur vorm krijgen. Nieuwe vormen van

ving die gezondheid bevordert, werken we

Dat doet Súdwest-Fryslân door een ge-

voedselproductie krijgen bij voorkeur meer

aan een hechte sociale gemeenschap en

zonde leefstijl te ondersteunen. Súd-

lokaal gestalte binnen een meer circulaire

bevorderen we een actief leef- en gezond

west-Fryslân werkt vanuit de aanpak van

werkwijze. Ook het tegengaan van voed-

eetpatroon, en dat allemaal in samenhang.

‘Positieve gezondheid’. Hierbij staan het

selverspilling of ongezonde voedselpatro-

Kortom, een pragmatische ‘eigen’ Friese

beschermen en het bevorderen van de

nen krijgen hierbij de aandacht.

benadering die een eigen naam verdient:

gezondheid centraal. Súdwest-Fryslân

In de agro-food keten, van boer tot consu-

Bloeizone Fryslân.

werkt daarom aan een omgeving die stimu-

ment, liggen grote verduurzamingsopga-

leert tot bewegen. Een omgeving die vol

ves. Deze hangt samen met het vraagstuk
terug naar 11

32

21 Een gezonde omgeving die gezond eten stimuleert, door óf korte lokale ketens,
door een eetbare omgeving, óf door bewustwording.
22 Concept omgevingsvisie Súdwest-Fryslân 1.0
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Bijlage 3 Global Goals in relatie
tot voedsel en gezondheid
De specifieke inzet van gemeenten om de

In 2050 zal de wereldbevolking zijn toege-

Global Goals ook echt te halen is onmis-

nomen tot zeker negen miljard mensen.

baar, omdat veel van de doelen raakvlakken

Daarom richt dit doel zich ook op de voed-

hebben met opgaven van lokale overheden.

selproductie. Zo moeten er in 2030 duur-

Denk aan het terugdringen van ongelijk-

zame systemen zijn voor voedselproductie.

heid, maatschappelijke integratie, een pret-

Dit betekent dat de voedselproductie

tige en veilige leefomgeving, duurzame

omhoog moet, zonder ecosystemen aan te

productie en consumptie, en kwalitatief en

tasten.

participatief bestuur. Alle 17 Global Goals
bevatten subdoelen die direct of indirect

“Gezondheid is essentieel voor

raken aan het dagelijkse werk van Neder-

duurzame ontwikkeling”, stel-

landse gemeenten.

len de Verenigde Naties. Doel
drie gaat over gezondheid en welzijn voor

Hieronder de Global Goals die betrekking

iedereen van jong tot oud.

hebben op voedsel en gezondheid.
Binnen dit doel is meer aanIn 2030 mag niemand op de

dacht voor de kwaliteit van

wereld meer honger lijden.

onderwijs. Zo moeten scholie-

Iedereen moet toegang heb-

ren en studenten kennis en vaardigheden

ben tot veilig, voedzaam en voldoende

kunnen opdoen over duurzame ontwikke-

voedsel, het hele jaar door. Volgens het

ling, duurzame levensstijlen, mensenrech-

Wereldvoedselprogramma hebben op dit

ten en gelijkheid tussen mannen en

moment 795 miljoen mensen niet genoeg

vrouwen.

voedsel om een gezond en actief leven te
leiden. Dit is ongeveer een op de negen

Schoon drinkwater en goede

mensen wereldwijd.

en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve

34
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invloed op andere Global Goals zoals voed-

en uiteindelijk de consument: zorg dat

Een succesvolle agenda voor

selveiligheid, onderwijs en gezondheid.

iedereen voldoende informatie heeft over

duurzame ontwikkeling vereist

een groene levensstijl.

partnerschappen tussen rege-

Zorg voor duurzaam beheer en

ringen, het bedrijfsleven en het maatschap-

efficiënt gebruik van natuurlijke

Oceanen zijn met hun tempe-

pelijk middenveld. Gezamenlijke principes

hulpbronnen. Het produceren

ratuur, hun stromingen en hun

en waarden, een gedeelde visie en gedeelde

van onze goederen moet met het oog op

onderzeese leven de motor van

doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal,

de groeiende wereldbevolking veel handi-

mondiale systemen die de aarde bewoon-

ger: ‘meer produceren met minder’.

baar maken voor mensen. Ze bedekken drie

nationaal en lokaal niveau.
terug naar 11

kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwaDe voedselverdeling moet beter. Terwijl er

ter, ons weer, klimaat, de kusten, veel van

bijna 800 miljoen mensen honger hebben,

ons eten en zelfs de lucht die we inademen

is er in sommige delen van de wereld juist

zijn afhankelijk van de zee.

te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor
hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt

Bossen bedekken 30 procent

ongeveer een derde van wat de wereld pro-

van het landoppervlak van de

duceert aan voedsel, ons bord niet. Het

aarde. Naast dat ze belangrijk

doel is om in 2030 voedselverspilling gehal-

zijn voor de voedselveiligheid en het bieden

veerd te hebben.

van onderdak, zijn ze ook essentieel voor
het vechten tegen klimaatverandering, het

Onze productie moet schoner: het doel is

beschermen van de biodiversiteit en vor-

om chemicaliën en ander afval in de lucht,

men ze het leefgebied van inheemse bevol-

water en bodem te verminderen. De

kingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13

bedoeling is om in de hele keten bewust te

miljoen hectare bos, terwijl de landaantas-

maken van de problemen en te laten mee-

ting zorgt voor woestijnvorming van 3,6

helpen bij de oplossingen. Van boer tot

miljard hectare aan land.

supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven
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Bijlage 4 - Initiatieven
Initiatief

Toelichting

De Gezonde School

De Friese voedselbeweging

Een open netwerk van partijen die zich sterk willen maken voor een duurzaam,
gezond en houdbaar voedselsysteem voor Friesland.

De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde
leefstijl.

Gezonde Sportkantine

Dutch Cuisine heeft het belang van goed eten eenvoudig samengevat in vijf principes.
Groenten spelen daarin een hoofdrol.

Sport Fryslân helpt verenigingen om invulling te geven aan het gezonde aanbod in de
kantine.

Coöperatie Pingjum

Bloeizone Fryslân legt de focus niet op het individu maar op initiatieven die bijdragen
aan een omgeving die het voor een individu makkelijker maken om volgens deze
definitie gezond te leven.

Doel = het versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving. 4 actieve onderdelen, w.o. dorpstuin, eetgroep en open lunch (samen Te Plak).

De Griene Poarte

Voedselhuis
De Goede Verwachting

Meer duurzaam voedsel van dichtbij, dat is wat veel bewoners van Heeg willen.
Met de gebundelde vraag van een aantal gezinnen wordt de productie van lokale en
duurzame dagelijkse boodschappen gestimuleerd.

Dorpstuin Griene Poarte is een groentetuin, leerschool en ontmoetingsplek voor
jong en oud, waar iedereen kan meehelpen en oogsten. Visie: delen is winst, voedsel
verbindt.

Moestuinen

Op heel veel plaatsen in de gemeenten zijn moestuinverenigingen actief.

Arcadia; Triënnale 2022

De triënnale wordt gehouden van april tot en met juli. Thema’s in deze kunst- en
cultuurmanifestatie zijn onder meer voedsel, biodiversiteit en duurzaamheid.

Wijk- en dorpsrestaurants

Diverse (wijk)verenigingen en kerken hebben periodieke restaurantavonden.

Friese milieu Federatie

Gezonde en duurzame fietsroute langs ‘bloeiende bermen van blauwe bessen naar
romig ijs en van pittige kaas naar versgebakken brood en verse groenten.’

Voedselbanken

De voedselbanken helpen diegene die het financieel niet redden door ze tijdelijk te
voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van eten te kunnen voorzien, wordt er
samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

Smaaklessen

Met Smaaklessen leren kinderen spelenderwijs waar ons eten vandaan komt; welk
voedsel gezond is; waarom je gezond moet eten; ze worden uitgedaagd om nieuwe
soorten eten te proeven; en leren een etiket lezen.

Jong Leren Eten

De ambitie van Jong Leren Eten in Friesland is om ervoor te zorgen dat in 2020
de Gezondheids- en Natuur en Milieu (educatieve) organisaties dusdanig in netwerk
verbonden zijn dat zij de Jong Leren Eten gedachte permanent tot hun werkterrein
rekenen.

Dutch Cuisine
Bloeizone Fryslân

Let op: Deze lijst is niet volledig en uitputtend en zal te zijner tijd comple(e)t(er) worden gemaakt.

terug naar 7
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23 http://professionals.dutch-cuisine.nl

Voedselagenda

39

Met dank aan dorpstuin Heeg voor hun foto’s.
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