Stuurgroep Regionale
Voedselvoorziening (SRV)
Om
een
gezonde
en
duurzame
voedselvoorziening vanuit de regio te
realiseren heeft het Platform Duurzaam
Wageningen de Stuurgroep Regionale
Voedselvoorziening (SRV) opgericht. Het
doel van de SRV is het stimuleren van
productie én consumptie van regionaal
voedsel, liefst duurzaam geproduceerd.
Er zijn verschillende redenen om dit doel
te behalen.
Zo is het belangrijk voor de regionale
ontwikkeling; bij korte ketens tussen
boer en consument blijft er minder geld
‘hangen’ in de tussenhandel, zodat de
boeren (en andere schakels) eerlijke
prijzen krijgen voor hun producten en
diensten. Het behoud van hun bedrijven
is van belang voor een vitaal platteland en
regio.
Daarnaast is er oog voor het behoud van
milieu,
natuur
en
landschap.
Bijvoorbeeld door producten uit de
landbouw en dieren in de veehouderij op
een meer natuurlijke wijze te telen, te
houden of te verwerken. De kortere

afstand tussen producent en consument
bespaart daarnaast een hoop energie.
Energie die in andere gevallen gebruikt
wordt voor het vervoer van voedsel over
de hele wereld.

Allereerst wordt er gewerkt aan een
boekje
over
eigenwijze
boeren/
ondernemers met unieke bedrijven uit de
regio. Het doel is om de binding tussen
consument en producent te versterken.

Tot slot zijn regionale ketens van
duurzame producten een betere garantie
voor en toezicht op vers, gezond en
veilig voedsel!

Ten tweede is er een organisatie van
producenten opgestart. Hierbij heeft de
SRV een ondersteunende rol; doel en
activiteiten worden door de producenten
zelf bepaald.

Op dit moment worden her en der in
Wageningen al producten uit de regio
verkocht. Juist in Wageningen zijn er
relatief veel ´bewuste´ consumenten.
Naast deze groep wil de SRV zich ook
richten
op
nieuwe
doelgroepen,
bijvoorbeeld
door
middel
van
wijkgerichte projecten. De SRV wil niet
alleen bij individuele consumenten de
vraag naar regionaal voedsel stimuleren,
maar ook bij restaurants en instellingen
(scholen,
ziekenhuis,
verpleegen
verzorgingstehuizen
en
bedrijfskantines).
Sinds september 2004 zet een tiental
enthousiastelingen zich in voor deze
ecologisch en economisch duurzame,
regionale voedselvoorziening.

Tot slot wordt er in samenwerking met
het Wijkcentrum De Nude op vrijdag 30
september een maaltijd bereid met
regionale producten. De avond wordt
omlijst met informatie over de regionale
producten en producenten. De volgende
dag volgt een fietstocht langs de
bedrijven waar de producten vandaan
komen. Wilt u een handje helpen bij de
organisatie van deze avond, ook een
gerecht bereiden of mee-eten? Neem dan
contact op met de SRV.
Voor meer informatie over de SRV:
Kees Konings
0317-419082
konings@bos.nl

www.duurzaamwageningen.nl

Andere activiteiten van het platform
Het Platform bevordert uitwisseling
van informatie en afstemming van
activiteiten
door
o.a.
de
duurzaamheidspagina
in de Stad
Wageningen en het Duurzaamheidscafé
(D-café).
Lezers
en
belangstellenden
worden
zo
geïnformeerd
over
wat
er
in
Wageningen op het gebied van
duurzame ontwikkeling speelt en welke
activiteiten er op dit gebied plaats
vinden. Aan maatschappelijke groepen
wordt zo de gelegenheid geboden hun
activiteiten
op
het
gebied
van
duurzaamheid aan belangstellenden toe
te lichten en te bediscussiëren.
Voor de bevordering van de discussie
over strategie en concrete activiteiten
gericht op een duurzame samenleving
organiseert het Platform regelmatig
een thema-avond.
Met
behulp
van
de
landelijke
duurzaamheidsmeter wordt eens in de
vier jaar de stand van zaken m.b.t.
duurzaamheid in Wageningen gemeten.

Het geeft zicht op de gewenste
inspanningen om duurzaamheid in
Wageningen te bevorderen.
Het
Platform
organiseert
ook
specifieke evenementen, zoals de
duurzaamheidweek
in
2003,
en
campagnes,
zoals
de
Campagne
Duurzaam Ondernemen (2002-2004).
Voor meer informatie over de activiteiten
van het Platform zie:
www.duurzaamwageningen.nl

Het Platform zoekt nieuwe leden. Draagt u
duurzaamheid een warm hart toe en zoekt u
uitdagend vrijwilligerswerk? Meldt u dan
aan bij:
Susanne Lijmbach
0317-414952
info@duurzaamwageningen.nl

Maatschappelijk Platform
Duurzaam Wageningen
Er zijn in Wageningen veel groepen en
individuen
die
aan
duurzaamheid
werken. Het Maatschappelijk Platform
Duurzaam
Wageningen
stimuleert
uitwisseling van informatie, onderlinge
afstemming en samenwerking van deze
groepen en neemt nieuwe initiatieven.
Het Platform wil zo bijdragen aan een
duurzame samenleving, d.w.z. een
samenleving die zowel in ecologisch
alsook in economisch en in sociaal
opzicht duurzaam is.
Op initiatief van het Platform is
momenteel een speciale stuurgroep
actief om gezonde en duurzame
Regionale
Voedselvoorziening
te
stimuleren. Lees hierover meer op de
andere kant van deze folder.

