Literatuur Food & the City College #2
Urbanisering en Vervreemding
De avond begon met het noemen van het Multi Level Perspective model voor verandering om de lijn van het
programma nog even te duiden. Dit maal over de trends urbanisering en vervreemding, waarbij dr. Esther Veen
ons vertelde hoe steden groeien, metropolen vormen en welke invloed dat heeft op onze relatie met voedsel.
Ter ondersteuning had zij goede filmpjes, die je nog eens kunt bekijken. Zo liet zij een filmpje zien waarop te
zien is hoe de bevolking groeit en hoe dat in de laatste eeuw alleen maar harder gaat. Van al die mensen woont
meer dan 50% in de steden, met als logisch gevolg dat de stad groeit en zich metropolen vormen - in Nederland
de discussie in hoeverre we dat al zijn. Urbanisatie dus, maar ook suburbanisatie: (jonge) gezinnen wonen vaak in
vinexwijken, en in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt uit onderzoek dat deze gezinnen het
gelukkigst zijn.
Een gevolg: gentrificatie - het openen van bijvoorbeeld “hipsterwinkeltjes” en koffiezaakjes. Dat heeft
voordelen, maar ook zeker een keerzijde. Hierover kun je lezen in het blog ‘Gentrificatie is het einde van de
eerlijke stad’ van Wouter van Gent.
Ook de Trouw maakt dit duidelijk: ‘Stedelingen en buitenlui groeien steeds verder uit elkaar’.
Wat betekent dit voor ons en ons voedsel? Zoals Carolyn Steel schreef in haar boek: “The infrastructure of a city
is shaped to accomodate food”. Echt een mustread!
‘The Hungry City: How Food Shapes our Lives’, Carolyn Steel. 2008.
Of kijk naar haar TED-talk, How Food Shapes Our Cities.
Ook Benjamin Barber werd weer genoemd, want steden zijn cruciaal om de stad en het voedselsysteem van de
stad te verduurzamen. Ook hij heeft een TED-talk.
‘If Mayors Ruled the World’: Dysfunctional Nations, Rising Cities. Benjamin Barber, 2013.
Er zijn steden die al grote stappen zetten. Zo is er de Milan Urban Food Policy Pact, maar ook New York, Bristol,
London blijven niet achter. Eén van de koplopers is Toronto waar Wayne Roberts manager is van de Toronto
Food Policy Council: “Vraag niet wat de stad voor voedsel doet, maar wat kan voedsel voor de stad doen”.
Vera Bachrach (Jansen, Jansen, Bachrach en Landshof - JJBL) liet ons vervolgens aan de hand van haar
projecten heel praktisch zien dat we eigenlijk vervreemd zijn van (de bron van) ons voedsel. Onder andere met
de Tostifabriek, Coco Conserven en de doe-het-zelf-kip.
Bij de Tostifabriek kreeg zij een heel mediacircus over zich heen, maar specifiek noemde zij de reacties van de
buurt.
Tot slot als bijlage een artikel van dr. Esther Veen over de praktijk van stedelijke voedselproductie en het debat
over alternatieve voedselnetwerken: ‘Motivations, Reflexivity and Food Provisioning in Alternative Food
Networks: Case Studies in Two Medium-sized Towns in the Netherlands’, Esther Veen et al. 2012.
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