Transcript Film Voedselakkoord Westerkwartier
Elly Pastoor
Beste mensen uit het Westerkwartier.
Hier zit ik dan, alleen, in de buurtmoestuin tegenover het Frenspad in Zuidhorn.
Alleen. Namens de gemeente Westerkwartier.
In plaats van samen met u.
We zouden samen een handtekening zetten onder ons Westerkwartierse Voedselakkoord.
Dat was de bedoeling.
COVID-19 dwingt ons tot afstand houden en dat staat haaks op de manier waarop we de
afgelopen maanden hebben samengewerkt.
Zo’n tachtig particulieren, ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen, organisaties
en bedrijven, hebben nagedacht over de inhoud van het Voedselakkoord.
Saskia van Gend
Ik ben Saskia van Gend en ik ben inwoner van de gemeente Westerkwartier.
Ik ben daarnaast programmamanager bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en
we hebben ook een locatie in Velp.
Bas van Esch
Mijn naam is Bas van Esch. Ik ben samen met mijn vrouw eigenaar van Bakkerij van Esch.
Naast een reguliere bakkerij in Zevenhuizen hebben wij in Peize ook een biologische
bakkerij.
Andrea Snip
Welkom op ons bedrijf. Wij zijn een melkveebedrijf gelegen aan de Jonkersvaart met tachtig
melkkoeien. Naast de melk die naar de fabriek gaat vermarkten wij onze eigen producten
onder de naam Boer’n Jonker. En wij proberen alles zo lokaal mogelijk te doen.
Saskia van Gend
Ik ben in dit project vanuit persoonlijke titel ingestapt. Omdat het Voedselakkoord mij
enorm aanspreekt, ik ben voedingskundige van huis uit en ik ben altijd met voeding bezig
geweest.
In de afgelopen tien jaar heb ik een enorm netwerk uitgebreid met ondernemers en gekeken
wat zijn jullie vragen? Wat willen jullie weten? Want er is zoveel kennis die er ligt bij
universiteiten, hogescholen, bij mbo, veel praktijkkennis.

En daar doen we veel te weinig mee. Wij proberen dat eigenlijk te ontsluiten. Daar wil ik
mijn eigen bijdrage aan leveren.
Karst Jan Snip
Dit is eigenlijk waar het allemaal om draait. Bodem! Als boer zijnde werken we niet met
alleen maar koeien maar ook met heel veel bodemleven.
Dat zet in de bodem koolstof uit de lucht, dat door het gras wordt gevangen, om in
nutriënten. Je ziet hier maar naar deze beesten te kijken maar er zitten hier miljoenen
wormen op dit stuk land.
Het project is zo gekomen dat we eerst even keken hoe zit het in elkaar en na de eerste
meeting waren we al heel erg enthousiast. We zeiden, dit is het! Lokaal, echt het zoeken
vanuit het Westerkwartier en het zoeken van partners in het Westerkwartier. Een hele leuke
uitdaging.
Bas van Esch
We zitten nu op veilige afstand van elkaar. Het mondkapje kan even af.
De reden dat ik meedoe aan dit Voedselakkoord is dat ik vind dat wij teveel wereldwijd onze
grondstoffen halen. En dat ik weet dat juist in deze regio heel veel grondstoffen te krijgen
zijn.
Dat is zo mooi aan dit project. Ik zie allemaal mensen. Ik ontmoet allemaal mensen die
dezelfde inslag hebben. Die het ook geweldig vinden om hun product dat ze ofwel
verbouwen ofwel maken ofwel produceren, dat ze dat vanuit de regio halen en zoveel
mogelijk weer in die regio proberen te vermarkten.
Saskia van Gend
Waarom ik op persoonlijke titel met het Voedselakkoord bezig ben geweest is dat ik
geïnspireerd word door die keten. Wat kunnen we doen om het nog te verbeteren. Maar
ook op het gebied van educatie en bewustwording. Toen heb ik ook die link gevonden met
wat kan ik ook zakelijk betekenen. Een heel groot netwerk en heel veel kennis in de
achterban, al die mensen die ik ken. Daar moeten we elkaar voor gebruiken. Daarvoor zijn
we er ook om het samen te doen.
Karst Jan Snip
Het stimuleren vanuit een economie, een soort circulaire economie in het Westerkwartier.
En zorgen dat de ondernemers, de lokale ondernemers in het Westerkwartier hun
verdienmodel houden. En niet alleen dat het naar multinational gaat, grote bedrijven, maar
naar kleine lokale partijen zoals wij ook een kleine en lokale partij zijn.

En hiermee hou je denk ik heel veel leefbaarheid in het Westerkwartier en het is ook
gewoon heel leuk. Je krijgt heel veel waardering van collega’s, van andere ondernemers, in
de buurt waar je samen iets oppakt. En dat is niet alleen financieel maar ook gevoelsmatig
heel erg leuk.
Bas van Esch
Ik heb de afgelopen keer dat wij met heel veel mensen die zich ook verbonden hebben aan
het Voedselakkoord. Hadden wij een uitgebreide brainstormsessie en ik werd gevraagd, Bas,
kun je even wat lekkers meenemen voor bij de koffie.
Ik dacht, nu we daar toch mee bezig zijn, wil ik ook iets meenemen voor bij de koffie wat uit
de regio komt.
In de pauze bij de koffie werd mij gevraagd, wat is dat nu eigenlijk dat schuitje en hoe zit dat
nu eigenlijk?
Terwijl ik daar aan het woord kwam en mocht vertellen over dat product dacht ik bij mijzelf,
ik heb daar dan wel aardbeien van Poelman in, maar ik heb er nog geen boter van de
agrariër hieruit de buurt. Ik heb er nog geen suiker, of melk, of ik heb er nog geen van hieruit
de omgeving.
Dus ik heb ter plekke gezegd als we een jaar verder zijn dan garandeer ik jullie allemaal dat
minimaal vijftig procent van die grondstoffen, de ingrediënten die in deze koek, het gebakje
zitten, uit de regio komen.
Ik ben inmiddels begonnen. Naast de aardbeien heb ik inmiddels ook melk van een
plaatselijke veehouder en de volgende stap ben ik ook al druk mee bezig.
Dus ik weet zeker dat als we een jaar verder zijn dan is die vijftig misschien wel
vijfenzeventig en hebben we driekwart van de grondstoffen in dat product komt uit de regio.
En als we dat nu met elkaar ook hier kunnen doen en ik ben niet de enige. Ja dan komt er
toch een soort van vliegwiel opgang waarvan je denkt, wow, als we dat gaan doen, dan word
ik echt gelukkig.
Karst Jan Snip
Wat wij heel erg zagen bij het Voedselakkoord, is dat we bijelkaar zaten als ondernemers
zijnde, een groep van vijf of zes ondernemers die eigenlijk best wel zoekende waren.
Iedereen wil lokaal, die wil best dingen doen, wil er moeite voor doen maar bij wie moet je
dan terecht en hoe moet je dat doen. Dat samenbrengen van die ondernemers is wel iets
wat mij als doel zijnde vanuit de Gebiedscoöperatie.
Saskia van Gend

Wat het Voedselakkoord moet beogen is volgens mij een soort masterplan. Waar wil je alles
aan ophangen? Wat is je visie? Wat wil je in deze gemeente bereiken? Dat aansluit bij wat
de provincie wil en bij het landelijk beleid. We zien ook deze periode waar we nu meet te
maken die coronatijd dat voedsel en de lokale producenten enorm belangrijk zijn.
Om daar extra aandacht aan te geven middels zo’n akkoord. Ja dat vind ik gewoon geweldig.
Hans Bergsma
De regionale voedselketen, waar wij al jaren mee bezig zijn, die overstijgt het
Westerkwartier. Maar wat wij ook geleerd hebben is dat je klein moet beginnen.
Het Voedselakkoord is een eerste stap om te zorgen dat bijvoorbeeld producenten elkaar
leren kennen. Dat je daarmee ook de consument kan bereiken.
Het zou mij een liefding waard zijn dat we nu het aanbod zichtbaar krijgen van voedsel in
onze regio en vervolgens ook de consument eraan kunnen koppelen.
Zodat ook alle consumenten een beetje meer zicht krijgen op wat er in onze regio wordt
geproduceerd.
Elly Pastoor
Samen met u willen we een cultuur creëren waarin voedsel een belangrijke rol speelt.
Het thema voedsel moet een vaste plek krijgen binnen de gemeente. Belangrijk voor onze
gezondheid, onze omgeving en onze economie.
Hoe we uitvoering gaan geven aan het Voedselakkoord, daar hoort u de komende weken
meer over.
Ik dank u op dit moment voor uw inzet, uw gedrevenheid en uw enthousiasme waardoor het
Voedselakkoord Westerkwartier tot stand heeft kunnen komen. Ik dank u zeer!

