Literatuur Food & the City College #1
Het Voedselsysteem in de Stad
De avond begon met het noemen van het Multi Level Perspective model voor verandering. Dit is de
transitietheorie waar dr. prof. ir. Gert Spaargaren niet grondlegger van is, maar wel een van de eersten
die deze theorie toepaste op het voedselsysteem.
‘Transitions to Sustainable Development’, New Directions in the Study of Long term Structural Change.
John Grin, Jan Rotmans en Johan Schot. 2010
Die toepassing noemde Gert Spaargaren ‘een pleidooi voor de hybride aanpak’, de aanpak waarin
verzet tegen het dominante systeem wordt vervangen door samenwerken en af- en aankoppelen.
‘Food Practices in Transition’, Changing Food Consumption, Retail and Production in the age of
Reflexive Modernity. Gert Spaargaren, Peter Oosterveer and Anne Loeber. 2012
Nieuwe verhouding tussen globaal en lokaal:
‘Anywheres and Somehweres’, Goodhart. Volkskrant, zaterdag 6 mei 2017
Dit was weer een vertaling van de sociogische theorie over globale sociale netwerken van Manuel
Castells: ‘Global Network Society’.
Steden zijn cruciaal voor duurzaam (voedsel) beleid
‘If Mayors Ruled the World’: Dysfunctional Nations, Rising Cities. Benjamin Barber, 2013. Als je liever
luistert en kijkt dan leest: onlangs gaf Benjamin Barber een interview in Nieuwsuur.
Er zijn dan ook veel initatieven die het voedselsysteem willen verduurzamen, maar de voedsel-transitie
blijft achter, want de burger-consument is in voedselconsumptie een minder ‘captive consumer’ / meer
vrije keuze.
‘The Practice of Eating’, Alan Warde, 2016
Om het voedselsysteem te kunnen veranderen, moeten we volgens Gert Spaargaren naar de sociale
praktijken kijken: de Social Practice Theory.
Waar Susanne inderdaad pleitte voor de hybride aanpak, van pioneers die werken met of bij de
instituties, was zij toch enigszins sceptisch over de transitie van het voedselsysteem. Ze vertelde over
Guus Waal, boerin in de Beemster, die in 50 jaar tijd de omgeving sterk heeft veranderen door het
groeien van steden en de leegloop van het platteland - een mooie brug naar College #2: Trends Urbanisering en Vervreemding.
Check verder het Amsterdam institute for advanced Metropolitan Solutions - AMS. En het event
‘Challenge Stad’ van Pakhuis de Zwijger.
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