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VOORWOORD
De Groenste Familie van Zuid-Holland is een project van de Milieufederatie
Zuid-Holland dat korte keteninitiatieven ondersteunt met raad én daad.
Door samen te werken en van elkaar te leren, willen we een voedseltransitie
realiseren via de korte keten.
We stellen ons ten doel echte verandering te realiseren van onderop en de
kring betrokkenen steeds verder uit te breiden. We zetten in op:
• Een lagere impact op het milieu
• Een eerlijke prijs voor boeren/producenten
• Duurzame landbouw, met oog voor het landschap en de natuur
• Gezonde klanten door een vers en gevarieerd aanbod
Ons kortetermijndoel is 20.000 nieuwe klanten te realiseren voor de korte
keten in Zuid-Holland in 2020. Voor de lange termijn stellen we onszelf ten
doel een duurzame bijdrage te leveren aan de voedseltransitie door korte
keten-initiatieven beter te equiperen hun unieke waarden te bepalen en
vermarkten en – vanuit een gezamenlijk doel – samenwerkingen aan te
gaan die de korte keten ten goede komen. De huidige en nieuwe klanten
vormen samen met aanbieders en natuur- en landschapsorganisaties een
gemeenschap waar nog veel meer potentie in zit.
Om deze doelstellingen te bereiken lanceren we een campagne onder
de naam De Kortste Weg. Daarmee vragen we aandacht voor lokaal
geproduceerd voedsel en activeren we – samen met deelnemers en
ketenpartners – inwoners van Zuid-Holland een bijdrage te leveren aan
de voedseltransitie.
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STRIJDWAARDEN

MANIFEST

Onze ambities hebben we kort, bondig en enthousiasmerend
samengevat in zes strijdwaarden.

Waar we voor staan hebben we verwoord in een manifest. Dit dient als
inhoudelijk uitgangspunt van waar we met elkaar mee aan de slag gaan.
De tone-of-voice – activistisch, urgent, activerend – past bij de waarden
van ons project.

1 Voedsel van dichtbij
Ons voedsel wordt zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd in
Zuid-Holland. Eten uit eigen streek, uit het seizoen en rechtstreeks van
de boer is beter voor het milieu want leidt tot minder vervoer en verbruik
van fossiele brandstoffen.
2 Verbouwd met respect voor het landschap
Onze boeren verbouwen hun land met oog voor de natuur. Ze zetten
zich in voor een zo groot mogelijke biodiversiteit en werken met elkaar
aan een transitie van de landbouw.
3 Een eerlijke prijs voor de boer
Onze boeren ontvangen een eerlijke prijs voor hun werk dankzij een
korte keten tussen boer en consument. Die prijs gaat nu vaak een paar
keer over de kop in de lange keten tussen boer, tussenhandelaar en
consument.
4 Transparant over herkomst en kwaliteit
Wij zijn altijd transparant over waar het voedsel vandaan komt.
Zo dragen we bij aan de bewustwording dat consumenten met hun
koopgedrag invloed hebben op het landschap uit hun regio, en op
de prijs en kwaliteit van het voedsel dat ze eten.
5 Sterk door samenwerking
Wij geloven in de kracht van de community. In het effect van
consumenten die bewuste keuzes maken. In de positieve invloed van
boeren op het landschap. In de samenhang en samenwerking tussen
mens en natuur.
6 Verandering door doen!
Aan de slag, beginnen, aanpakken. Niet de gemakkelijkste weg, wel
de beste. Niet praten over een ander voedselsysteem, maar door onze
aankopen en daden die verandering echt in gang zetten.
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Het is tijd voor verandering!
	Het eten dat ons voedt, samenbrengt en energie geeft is steeds vaker
een sluitpost in onze besteding van tijd en geld. We raken vervreemd
van ons voedsel en het landschap waar het vandaan komt. Realiseren
we ons nog dat de melk bij ons ontbijt afkomstig is van de koe uit de
weide waar we langs rijden? Dat bloeiende aardappelvelden eten
opleveren? En beseffen we dat de keuzes die we als consument maken,
leiden tot een steeds schraler, saaier en stiller landschap? Waarin
weidevogels, bijen, vlinders en andere insecten met uitsterven worden
bedreigd?
Het is tijd voor verandering.
	De eenzijdige focus op schaalvergroting en financiële winst is niet
langer vol te houden. Als we boeren meer ruimte willen geven om met
respect voor dieren, het landschap en biodiversiteit hun werk te doen,
dan is het zaak hen daarvoor te vergoeden. Een eerlijke prijs, een
gezonde leefomgeving en een boeiend en bloeiend landschap hangen
samen met de keuzes die wij als consument maken.
Het is tijd voor verandering.
	Het is tijd dat we weer in contact komen met de oorsprong van ons
voedsel. Dat we leren waar het vandaan komt en wie er hard voor
heeft gewerkt. En dat we snappen dat wij door de voedselkeuzes die
we maken, kunnen kiezen voor een landschap dat weer met respect
wordt bewerkt, bewandeld en bewonderd. Het is tijd voor verandering!
Het is tijd voor een keuze! Het is tijd voor voedsel van dichtbij.
Kies voor eten uit de regio
Kies voor de boeren en het landschap in Zuid-Holland
Kies voor de kortste weg naar een gezonde voedselketen
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KIES VOOR PRODUCTEN UIT JE REGIO
www.dekortsteweg.nl

KIES VOOR PRODUCTEN UIT JE REGIO
www.dekortsteweg.nl
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Bewegwijzering landschap

Facebookpost

Roadshow
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ONLINE PLATFORM
Het online platform www.dekortsteweg.nl is het kloppend hart van onze
campagne om meer klanten te trekken voor voedsel uit de regio ZuidHolland.

COLOFON
De Kortste Weg is een campagne van De Groenste Familie van Zuid-Holland.
Dit project heeft als doel de korte keten in Zuid-Holland te ondersteunen en
versterken om met elkaar een voedseltransitie te realiseren.
Heb je een andere vraag of wil je meer informatie? Laat het ons weten via
info@dekortsteweg.nl.
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WWW.DEKORTSTEWEG.NL

