Voedseltoekomstbeeld: het is 2023
Lokale voedselcollectieven
In 2023 bestaat Provincie Noord-Brabant uit hechte, lokale voedselcollectieven (afgekort LVCs)
oftewel clubkes in goed Brabants. Lokale voedselcollectieven, die op hun eigen wijze bezig zijn met
één of meerdere voedselthema’s en altijd met inzet van educatie en bewustwording. Gebaseerd op
gedeelde waarden en passie om iets te willen doen aan het voedselsysteem van destijds. En
gebaseerd op een groeiend gevoel van urgentie voor lekker, eerlijk en gezond voedsel dat goed is
voor mens, dier én omgeving. Deze mensen vonden elkaar en zijn aan de slag gegaan.
De groepjes begonnen klein. Maar al gauw groeiden de lokale voedselcollectieven en werden ze
groter. Onderweg leerden ze van andere voedselcollectieven en werd hun invloed op hun eigen,
nabije voedselomgeving alsmaar groter. Het ene collectief startte gezamenlijk een boerderij of een
voedselbos, een ander ging met kinderen gezond koken bij boeren, scholen of op een vaste plek.
Sommigen startten samen een moestuin op een dak midden in de stad. Weer anderen vermarktten
Brabants voedsel direct van grond tot mond. Er waren er zelfs, die dit allemaal deden.
In de loop der tijd zijn lokaal en regionaal steeds meer verbindingen ontstaan tussen scholen, boeren,
ondernemers, overheden en inwoners van Brabant. En met deze verbindingen ontstaan weer nieuwe
lokale voedselcollectieven, nieuwe clubkes. Ieder initiatief is lokaal maatwerk, initieel startend vanuit
gedeelde waarden en de passie om onze voedseltoekomst beter te maken en de Brabanders te leren
om bewuste voedselkeuzes te maken. Met ruimte voor eigenheid en experimenteren.
Er gebeurt iets bijzonders
Met het ontstaan van deze voedselcollectieven, gebeurt er iets bijzonders. Mensen met verschillende
achtergronden en manieren van kijken gaan met hart, hoofd en handen aan de slag met voedsel. Het
respect voor voedsel groeit, de waardering voor de bronnen van ons voedsel neemt zienderogen toe
en er ontstaan nieuwe inzichten en vaardigheden vanuit een andere houding, anders kijken naar
voedsel. Kennis van en over voedsel en gerelateerde voedselthema’s, wordt voor de Brabanders meer
en meer gemeengoed. Brabantse kinderen krijgen met lokaal maatwerk, voedselwijsheid en vaardigheid met de paplepel ingegoten.
Samen creëren we impact
Sinds 2019 begon Provincie Noord-Brabant de lokale voedselcollectieven gericht te ondersteunen.
Vanuit de overtuiging dat je moet samenwerken en experimenteren met vertegenwoordigers van het
héle voedselsysteem. Dus met consumenten, voedselproducenten, voedingsmiddelenindustrie,
tussenhandel, supermarkten, horeca, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden. Die ondersteuning
bleek terecht! Niet alleen met subsidies, maar ook met voedselcoaches. Deze facilitators zijn de
versnellers, de inspiratoren en bieden raad en daad met concrete handvatten hoe je als
initiatiefnemers aan de slag kunt gaan. Er is een gereedschapskist ontwikkeld met on- en offline
handvatten ter ondersteuning van de LVCs, waaronder een matchmaking website en een LVCstappenplan. De acties die regionaal en lokaal zijn ingezet en de voedselsysteem vraagstukken die
hieruit ontstonden, zijn internationaal met een groot netwerk van geïnteresseerden gedeeld en
besproken via de Brabantse hub #UlabNB. Provincie Noord-Brabant had hier al eerder positieve
ervaringen mee opgedaan in 2015 en 2016 (brabanthub). Zo is lokaal, regionaal en zelfs

internationaal samengewerkt aan oplossingen voor een beter, duurzamer voedselsysteem. Provincie
Noord-Brabant begon al gauw met het meten van de voortgang. Met de LVCs kon er vervolgens
verder worden bijgestuurd naar een duurzamer voedselsysteem. De resultaten namen en nemen
exponentieel toe.

Anno 2023: Bewuste keuzes en ander gedrag
En dit alles gebeurt en groeit anno 2023 nog steeds! De investering verdient zich inmiddels terug.
Vanuit heel Nederland komt men in proeftuin Brabant kijken en van de LVCs leren. De Provincie helpt
andere overheden met het uitrollen van een soortgelijke aanpak. Ook internationaal staat Provincie
Noord-Brabant met haar inwoners op de kaart als wereldwijde koploper en vernieuwer van het
voedselsysteem. Het is een inspiratiebron voor veel regio’s, waar de grenzen inmiddels zijn bereikt en
rampscenario’s zich voltrekken. Van bodemuitputting en onvoldoende waterkwaliteit en -kwantiteit,
tot het verdwijnen van natuur en dieren- en plantensoorten.
Het leerproces, de groeiende kennis en bewustwording leidt tot het maken van bewuste keuzes en
ander gedrag ten aanzien van voedsel, het verwerven en het verwerken ervan. Onze
voedselomgeving is meer in balans. De landbouw- en voedselsector werkt meer en meer met respect
voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Er zijn innovaties tot stand
gekomen, die we niet voor mogelijk hadden gehouden toen we het voorstel van onze werkplaats op
15 juni 2019 aan de Brabantse Voedselraad presenteerden. De Lokale Voedselcollectieven zijn
inmiddels een vast onderdeel van de Brabantse cultuur. Onze kinderen weten weer waar ons eten
vandaan komt en eten gezond en duurzaam. Niet alleen voor hun eigen welzijn, maar ook voor die
van hun kinderen én voor een gezondere aarde.

