
 
 

  

Aan: het college van Burgemeesters en wethouders  

en raadsleden van de gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB  Hoogezand 

 

 

Betreft: Elk dorp een eigen voedseltuin 

 

Geacht raadslid, 

 

Lokale groente en fruit vanzelfsprekend en bereikbaar voor iedere Groninger  
Groente en fruit kopen in je eigen dorp, dat kennen de meesten van ons wel. Veel minder 
vanzelfsprekend is groente en fruit kopen wat ook dáár, in eigen dorp, geproduceerd is. Dat 
kan en moet anders, als we onze kinderen en kleinkinderen een leefbare toekomst 
gunnen. Groninger Voedseltuinen helpt inwoners, tuinders en gemeenten om in eigen dorp 
een voedseltuin te realiseren. Zo maken we lokaal geproduceerde groente en fruit 
vanzelfsprekend en bereikbaar voor iedere Groninger. Daar plukken we zelf, én de 
generaties na ons, de vruchten van. 

 

Er zijn in de provincie Groningen en op andere plekken in Nederland al voedseltuinen 
gerealiseerd. Hiermee is lokaal geproduceerd voedsel nog niet vanzelfsprekend. Daarom wil 
Groninger Voedseltuinen in 2040 ten minste 100 voedseltuinen realiseren. In 2021 ontvingen 
de initiatiefnemers van het project ‘Elk dorp een voedseltuin’ financiering vanuit het 
Toukomst programma, onderdeel van het Nationaal Programma Groningen, om die ambitie 
waar te maken. Voedseltuinen zijn het Groningse antwoord op de uitdagingen van nu en die 
pakken wij bij de wortels aan! Doet u mee?  
 

Gronings antwoord op de uitdagingen van nu  
Door ecologisch voedsel te verbouwen, werken we aan een gezonde Groningse bodem en 
verbeteren we de biodiversiteit. We beperken de voedselkilometers en 
verpakkingsmaterialen omdat groente en fruit uit de eigen omgeving komen. Een voedseltuin 
is ook een plek waar inwoners elkaar ontmoeten en samen werken aan de oogst, waar ze 
kunnen ontspannen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Zo gaan we voor lekker lokaal voedsel, 
een gezonde bodem en een leefbare toekomst!   
 

Groninger Voedseltuinen 

Wij helpen tuinders bij het starten en doorontwikkelen van een voedseltuin en brengen 

partijen samen die zich inzetten voor lokaal geproduceerd voedsel, de biodiversiteit 

stimuleren of een locatie voor ontmoeting bieden. Dit doen we via actieve kennisdeling en 

een jaarlijks terugkerend oogstfeest. Op basis van een doordacht bedrijfsplan kan een 

tuinder in aanmerking komen voor een startkapitaal. De Stichting Groninger Voedseltuinen 

zet zich daarnaast in voor het oprichten van een fonds om bestaande tuinderinitiatieven 

verder te ondersteunen.  

 

Wat kunt u doen?  

Naast ecologische tuinders en enthousiaste inwoners heeft de gemeente een belangrijke rol. 

Om de voedseltuinen in uw gemeente te realiseren vragen wij u om ruimte te maken. 

Fysieke ruimte door locaties beschikbaar te stellen tegen vergoeding; dan wel koop, dan wel 

pacht. Verder vragen wij u om voedseltuinen op te nemen in uw ruimtelijk beleid 



 
 

  

(beleidskader, omgevingsvisie) en actief mee te zoeken naar geschikte locaties in uw 

gemeente. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zien wij graag dat u dit thema 

agendeert binnen uw partijprogramma.  

 

Graag gaan we met u in gesprek om meer te vertellen over ons initiatief. Wij nemen hiervoor 

binnenkort contact op met u op. Natuurlijk kunt u ook contact met ons zoeken 

(info@groningervoedseltuinen.nl). We vertrouwen erop dat u samen met ons de mouwen wilt 

opstropen om lokaal geproduceerde groente en fruit vanzelfsprekend en bereikbaar te 

maken voor iedere Groninger.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Namens Stichting Groninger Voedseltuinen 

 

 

Ria Schuurman 

 

 

 

 

www.groningervoedseltuinen.nl 

 

 

 

http://www.groningervoedseltuinen.nl/

