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Resultaten per project

Inleiding
In dit document licht Haarlem Food Future toe welke resultaten in 2021 bij de verschillende
projecten zijn behaald. Leidraad daarbij vormen de focuspunten die de gemeente Haarlem
voor 2021 voor ons heeft benoemd.

Samenvatting
● Het afgelopen jaar kenmerkt zich door de maatregelen die persoonlijk contact

moeilijker maakten. HFF heeft zoveel als mogelijk de geplande activiteiten door laten
gaan, maar als dat niet mogelijk was deze op een andere manier ingevuld.

● Een drietal verbindingen tussen supermarkten (Plus en twee AH vestigingen) en
sociale initatieven (Stem in de Stad/Leger des Heils t.o. Raaks/HVO Querido) bleven
actief en waren samen in staat veel voedsel te redden, ondanks Corona.

● In sommige gevallen, zoals bij het Buurteten, konden de activiteiten helaas niet
doorgaan.

● In 2021 zijn er filmpjes gemaakt van 12 stadslandbouw initiatieven, die vervolgens
online zijn gedeeld voor meer bekendheid in de stad. Deze filmpjes zijn ook
samengebracht op een digitale kaart op onze website. En de stadslandbouw
initiatieven zijn uitgenodigd om zich ook te presenteren op Haarlem Link, het platform
van de gemeente.

● Ook zijn de contacten met de restaurants uit de koplopergroep voortgezet en verrijkt
met informatie over herbruikbare verpakkingen voor afhaalmaaltijden.

● We waren op de Herfstmarkt - in oktober - aanwezig om bezoekers te vertellen over
hoe ze kunnen bijdragen aan de voedseltransitie, zoals hoe je gezonder eet, minder
verspilt, etc. We hebben er bovendien de interesse van menig potentieel vrijwilliger
kunnen opwekken.

Kortom, we zijn blij dat we weer een bijdrage mochten leveren aan het circulair maken van
de voedselomgeving in Haarlem. Voor 2022 hebben we opnieuw mooie, aanvullende
plannen op stapel staan. Daarbij hopen we te putten uit de positieve energie van een grotere
poule vrijwilligers.
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Pijler 2: Voorkomen van voedselverspilling

2.1 Doggy Bag:
Projectleider: Dieuwertje Almeida
Resultaten 2021

● Eind 2021 zijn diverse aangesloten Haarlemse restaurants / cateraars actief
benaderd om in wat meer detail te vragen naar hun Doggy Bag ervaringen.

● Dit werd gerealiseerd in samenwerking met de Koninklijke Horeca Haarlem en
met diverse deelnemers uit de Koplopersgroep Circulaire Restaurants van
Haarlem.

● Door Corona lag de prioriteit van de ondernemers ergens anders dan bij het
gebruik van de Doggy Bag. Het lange tijd gesloten moeten zijn, een gebrek aan
tijd daarnaast en de focus op louter overleven in deze crisis gaf hen weinig animo
om tijd te besteden aan nieuwe pilots of zaken die slechts zijdelings belangrijk
zijn.

● Ze gaven aan weinig op de hoogte te zijn van het voedselbeleid van de
gemeente, voelden zich vaak onvoldoende door de gemeente gesteund.
Projecten zoals Cities2030 of Schillenfiets waren overwegend onbekend, of
grotendeels met negatieve herinneringen omlijst. Sommige restaurants waren wel
tevreden over de Schillenfiets. Ontbrekende communicatie speelde bij vrijwel
allen een rol.

● Ze zouden graag meer inzicht krijgen in wat andere restaurants/koplopers doen,
en zouden ook willen aanhaken bij projecten die hen een voordeel opleveren. Zelf
composteren van voedselafval werd genoemd bij twee restaurants als een
belangrijke, op handen zijnde activiteit.

2.2 Gered Voedsel Schakelaar
Projectleider: interim Marjan de Boer
Resultaten 2021:

● Het netwerk dat is opgezet om gered voedsel te distribueren binnen Haarlem werd
zo effectief mogelijk ingevuld. Wekelijks werden overschotten van supermarkten
geleverd bij sociale initiatieven. Het actief opzetten en onderhouden van dergelijke
schakelingen was een belangrijk doel. Door Corona echter, viel een deel van de
sociale initiatieven uit, doordat gemeenschappelijke maaltijden niet langer mogelijk
waren.

● Een drietal sociale initiatieven heeft ondanks Corona wel min of meer constant
voedsel gered, alhoewel dit vaak in aangepaste vorm gebeurde. Het gaat hierbij om:
Stem in de Stad - AH Overveen, Leger Des Heils - AH Raaks, en Plus Haarlem
Noord - HVO Querido. De laatstgenoemde verbinding heeft in 2021 een update
ondergaan: HVO Querido wil alleen nog maar de gezonde producten ontvangen en
geen vlees meer. Gelukkig kan Plus dit ook aanbieden.
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● In gevallen waar de etenswaren niet door de sociale initiatieven worden verwerkt,
zorgden wij dat deze ingrediënten worden gebruikt, bv door uit te delen bij RIBW
K/AM, en/of verwerkt tot bijvoorbeeld Buurtsoep, en/of voer voor kippen.

● Ook voor de aanwezigheid op de herfstmarkt kon HFF op de medewerking van Plus
Haarlem Noord rekenen, waarbij een marktstand vol gered voedsel konden tonen en
zo mogelijk uitdelen.

Besteed bedrag: € 1.586

Pijler 4: Ruimte voor landbouw in en om de stad

4.1 PR campagne voor/met stadslandbouwers Haarlem en omgeving
Projectleider: Yolande Koot
Resultaten 2021

● Voor 12 stadslandbouw initiatieven is een promotiefilm gemaakt door Springtij Film:
De Wickevoorter Stadsboeren, De Wereldtuin, Permacultuurcentrum Haarlem, Appel
van Opa, De Oesterzwammerij, De Microteler, De Plukweide,
Kruidentuin Bentveld, Moestuin Leyduin, Tuinderij Ecoring, Zorgtuinderij De Ark en
Vrij Waterland
De filmpjes zijn geplaatst op de website van Haarlem Food Future en gedeeld via
social media.

● De diverse stadslandbouw initiatieven kunnen met hun filmpje meer bekendheid
verwerven en nieuwe deelnemers aantrekken.

Besteed bedrag: € 8.435

4.2 Interactieve stadslandbouwkaart
Projectleider: Rogier Tan
Resultaten 2021

● Interactieve stadslandbouwkaart, gemaakt door Yolande Koot, is aangepast en
voorzien van de categorieën: “Doe-tuinen”, “Volkstuinverenigingen”, “stadslandbouw
initiatieven”.

● De gemeente geeft Haarlem Link een upgrade met een nieuwe focus en daardoor is
het integreren van de interactieve stadslandbouwkaart niet gewenst.

● Wel zijn de vertegenwoordigers van stadslandbouw initiatieven uitgenodigd om hun
initiatief op Haarlem Link te plaatsen. Een aantal initiatieven gaan zelf hun initiatief
op Haarlem Link plaatsen. Sommige ontvangen hier technische ondersteuning bij.

Besteed bedrag: € 225
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4.3 Stadslandbouw conferentie - februari 2022
Projectleider: Yolande Koot
Resultaten 2021

● Vanwege de lockdown en de verwachting dat bijeenkomen met grote groepen in
februari 2022 nog niet mogelijk is, is de datum uitgesteld naar 20 mei 2022 en het
thema wordt de Eetbare Stad.

● Yolande Koot heeft Haarlem Food Future verlaten en de organisatie van de
conferentie wordt overgenomen door Rogier Tan.

Besteed bedrag: € 0

Pijler 5: Duurzame voedselkeuzes

5.1 Actief het belang van het verminderen vleesconsumptie onder de
aandacht brengen: Maak gehakt van CO2
Projectleider: Yolande Koot
Resultaten 2021

● In 2021 is een pitch video gemaakt tbv PR en fondsenwerving voor de campagne
“Maak gehakt van CO2” onder scholen. De pitch video, die een korte, duidelijker
versie is van de oorspronkelijke video, wordt op scholen vertoond middels een
rondreizende videozuil.

Besteed bedrag: € 1.000

5.2 Kiezen voor Lokale Producten en Korte Keten
Projectleider: Rogier Tan
Resultaten 2021

● Inhoudelijk vormgeven van een actieplan “vulling of voeding, wat kies jij?”
starten met een pilot: Het organiseren van de lunchbijeenkomst in een van de
stadsdelen om tijdens het bereiden en nuttigen van lokaal eten en drinken het
gesprek aan te gaan over duurzame voedselkeuzes. Hiervoor werd verbinding gelegd
met diverse organisaties binnen het HFF netwerk, die hierbij een rol  spelen.
De geplande datum was zaterdag 13 november 2021. Vanwege Corona stelden we
de datum echter uit naar 27 november. Ook dat mocht niet baten. Het weer liet ons in
de steek, waardoor een buitenactiviteit helaas niet prettig en wijs was.

● Bewustwording en informatie naar burgers toe over de voedseltransitie, het
voorkomen van voedselverspilling en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een
duurzamer voedselsysteem:
Afgelopen najaar heeft HFF op de Herfstmarkt in de Haarlemmer Kweektuin een
marktkraam ingericht en gedurende de dag minstens 100 mensen geïnformeerd. Van
hen schreven 25 personen zich in op de lijst om eventueel bij te willen dragen als
vrijwilliger. Met deze personen zijn we vervolgens al diverse keren in contact geweest,
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meest via email. Met drie van hen zijn inmiddels concrete afspraken gemaakt voor
hun medewerking in 2022.

Nu Corona beperkingen veelal zijn versoepeld, zien we uit naar een live bijeenkomst
met zoveel als mogelijk uit deze groep van 25 personen om de taken binnen ons Plan
van Aanpak 2022 onderling te verdelen. Het deed ons realiseren dat dit type
evenement een goede bron van vrijwilligers werven blijkt.

Besteed bedrag: € 1.002

Duurzame Retourverpakkingen voor de Haarlemse Horeca
Projectleiders: Erik Boele - de Zeeuw, Mascha Mathot en Catalijne Berger
Bij een duurzame voedselketen hoort een duurzame manier van voedsel verpakken, zonder
gebruik te maken van single-used plastics. Dit kan bereikt worden door het inzetten van
herbruikbare maaltijdverpakkingen door o.a. restaurants met take-away en delivery service.

Dit wil HFF in samenwerking met de gemeente bereiken door het enthousiasmeren van de
Haarlemse horeca, waaronder de koplopergroep, om een samenwerking aan te gaan met
partijen die herbruikbare verpakkingen leveren (met alle logistiek eromheen), door o.a. het
initiëren van een bijeenkomst met beider partijen waarbij en waarna HFF een verbindende
en faciliterende rol speelt.

Resultaat 2021:
Door HFF is een online bijeenkomst georganiseerd (afgestemd met de gemeente Haarlem
en Koninklijke Horeca Haarlem) waar een aantal aanbieders van deze retourverpakkingen
de kans is gegeven hun product te presenteren aan geïnteresseerde horeca ondernemers.
Dit was een geslaagde bijeenkomst met zo’n 30 horeca ondernemers. Momenteel worden
vervolgstappen gezet. Eind 2021 heeft HFF ook Bas Turk van Tommy Tomato in contact
gebracht met deze leveranciers, voor zijn project waarbij 500 basisscholen door hem van
maaltijden worden voorzien. Hij is vervolgens inderdaad met een van hen in zee gegaan en
is ons dankbaar voor het uitzoeken en brengen van deze informatie.

Besteed bedrag: € 1.500
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