Verslag buitenlandse dienstreis
Hoeveel personen hebben de reis gemaakt
1 persoon.

Hoelang duurde de reis?
2 dagen.

Wat was het doel van de reis?

Presentatie verzorgen rondom het thema stadslandbouw/verduurzaming van de stad en het (lokale)
voedselsysteem.

Welke locaties zijn bezocht?

Locatie: Les Ateliers des Tanneurs; Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel.

Wie heb je ontmoet? (Benoem de functieomschrijving)

Grote bijeenkomst n.a.v . samenwerking tussen Belgie en Nederland, zeer veel mensen ontmoet, oa:
• Kirsten Hachmang, vertegenwoordiger VVSG Belgie.
• Arnout Vercruysse Spreker vertegenwoordiger welzijnsstichting.
• Bram Deloof deloof Spreker in zelfde sessie als slbDH Brussel feb 2020 SLBNL.
• Nico, Opstal van Min BuZa vertegenwoordiger Min Buza.
• Jasper Dalhuisen Min LNV vertegenwoordiger Min LNV. Wil graag wat info over slb. Senior Beleidsmedewerker Directie Europees, Internationaal en Agro economisch Beleid (Directie EIA).
• Jeffrey Spangenburg foodcounsil ontmoet 11 feb. SLB Brussel bijeenkomst. Wil graag wat info over slb.
• Stephan Kooijman Gemeente Haarlem ontmoet 11 feb. SLB Brussel bijeenkomst. verzoek uitwisseling
kennis t.b.v. beleid van gem Haarlem. / Economie, cultuur, Duurzaamheid en Wonen / Stephan is zelf
oud ondernemer, en vooruitstrevend in aanpak; kijken wat wel mogelijk.
• siebrand Ploeg vd–Het zoete land bestuurslid Stichting Leiden Oogst). Wil graag ervaringen uitwisselen en aansluiten bij slbDH netwerk.
• Dirk Koolen SecondLove Food Wil graag ervaringen uitwisselen en aansluiten bij slbDH netwerk.
En groencoach voor gemeente Amsterdam.

Wat heeft de reis de gemeente opgeleverd?

Het bezoek heeft zeer veel kennis opgeleverd over hoe men buiten Den Haag aankijkt tegen het belang
van bewustwording over de rol van ons voedselsysteem en het tot nu aangeleerde gedrag van
consumenten in relatie tot duurzaamheid, gezondheid, stadsplanning, grondgebruik, lokale economie,
circulariteit.
Daarnaast heeft het een uitbreiding van het al bestaande netwerk opgeleverd dat in toekomstige
vragen van collega ambtenaren en inwoners en ondernemers van Den Haag.

Zijn er vervolgafspraken? Zo ja, welke?

Met een aantal van genoemde contacten zijn er inmiddels meerder contacten geweest. Dan gaat het
over het uitwisselen van kennis en ervaring, wederzijds advies en doorverwijzing tbv binnen gekomen
vragen.

