
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Between Promise and Practice. Exploring the Politics of Urban Food Strategies in European 
Cities  
A. Cretella 



 

 

 

Samenvatting 
 

 

 

Steden en stadsregio's over de gehele wereld staan onder toenemende druk om 
voedselproblemen aan te pakken: de groeiende verstedelijking enerzijds en de 
industriële voedselproductie en -distributie anderzijds, met de bijbehorende 
gezondheids-, milieu- en sociale kosten, worden algemeen erkend als zaken die 
dringend aandacht behoeven. Beleidsmakers, academici en activisten roepen 
eendrachtig om de bestaande praktijken van voedselvoorziening in steden tegen het 
licht te houden, en doen voorstellen voor duurzamere manieren van werken, vaak 
onder het label ‘alternatieve’ voedselvoorzieningspraktijken. 

Dit proefschrift richt zich op één van dergelijke mogelijke alternatieven, namelijk op 
de benaderingen die recentelijk in Europese steden worden uitgewerkt onder de naam 
stedelijke voedselstrategieën (urban food strategies, in het Engels afgekort als UFS – 
deze afkorting wordt hieronder gebruikt). Bij wijze van voorlopige definitie kunnen 
UFS worden beschreven als een brede verzameling aan inspanningen die gemeenten 
ondernemen om de voedselkwaliteit, en ook de toegang en de distributie van voedsel 
te verbeteren vanuit het streven om zowel duurzaamheid als het algemene welzijn 
van de bevolking te verbeteren. 

UFS bieden een veelbelovend perspectief vanwege hun vermogen om institutioneel 
vorm te geven aan de bereidheid van uiteenlopende actoren om de sociale problemen 
en milieuproblemen die zijn verbonden met het conventionele, industriële 
voedselsysteem, te adresseren. Desondanks is hun precieze aard relatief onderbelicht 
gebleven, evenals de vraag wie voorstanders zijn en wie de deelnemers aan UFS, wat 
hun geografische spreiding is, en vanuit welke normatieve oriëntaties ze worden 
uitgewerkt. Bovendien is er tot nu toe geen onderzoek opgezet naar de vraag in 
hoeverre UFS daadwerkelijk een alternatief bieden voor hedendaagse 
voedselpraktijken in stedelijk gebied. 



In dit boek probeer ik in deze leemte te voorzien door een definitie van UFS te 
ontwikkelen, door hun spreiding in Europa in kaart te brengen, en door in een aantal 
geselecteerde cases hun specifieke uitwerking te onderzoeken, evenals hun 
vaandeldragers. Dit onderzoek is erop gericht te begrijpen in welke mate UFS een 
alternatief vormen, en ten opzichte van welk bestaand beleid en bestaande praktijken 
dat precies het geval is. Opvallend  is dat ondanks het gebrek aan empirisch bewijs er 
op vele fronten (zowel in de academisch wereld als in overheidskringen en ook 
maatschappelijk) bijval is voor de claim dat UFS een "alternatief" bieden voor het 
bestaande. In dit proefschrift bespreek ik de discrepantie tussen de hoeveelheid 
aandacht die UFS krijgen, en het gebrek aan empirisch gegrond onderzoek op dit vlak. 
Ik onderzoek in geselecteerde cases de classificatie van UFS als zijnde 'alternatief' 
zodat ik een empirische basis kan bieden om het theoretische, politieke en 
maatschappelijke debat rond deze innovatieve stedelijke inspanningen te bevorderen. 

 

UFS als nieuwe trend in stedelijke beleidsvoering  

Om een licht te werpen op wat precies als een UFS kan worden aangemerkt bespreek 
ik in hoofdstuk 2 verschillende theoretische perspectieven op het fenomeen. Op basis 
daarvan formuleer ik een werkdefinitie van het concept ten behoeve van dit 
proefschrift. Ik identificeer UFS als specifieke vormen van stedelijk beleid met 
betrekking tot voedselvraagstukken, aangezien zowel beleidsactoren als academici 
met name de institutionele dimensie ervan als iets innovatiefs zien. Daarnaast laat ik 
op basis van empirische gegevens de historische ontwikkeling en geografische 
spreiding van UFS in Europa zien. Het empirische materiaal wijst uit dat het aantal 
UFS groeit tussen 2004 en 2014 in verschillende Europese gemeenten. Ik duid dit 
specifieke patroon aan als een ‘trend in beleidsvoering gericht op voedsel’; een trend 
die Europese steden beroert sinds Londen in 2006 het eerste (internationaal erkende) 
‘stedelijke voedselbeleid’ lanceerde. Om deze ontwikkeling te verklaren bespreek ik 
vervolgens enkele mogelijke overwegingen die hieraan ten grondslag zouden kunnen 
liggen. De diffusie van het UFS-model laat zich mogelijk verklaren vanuit hun 
veronderstelde 'alternatieve perspectief', uit beleidsleren dat in gang gezet wordt 
gezet door hun geografische of culturele nabijheid ten opzichte van andere, elders 
ontwikkelde UFS en de rol van sociale bewegingen, en van onderzoekers 
respectievelijk, bij het creëren van zogenaamde Advocacy Coalitions. Deze discussie 
roept vragen op over de opkomst van UFS in specifieke Europese steden, en vormt 
een aanleiding om in de volgende hoofdstukken meer specifiek de agenda's te 



onderzoeken die aan de basis liggen van de ontwikkeling van UFS als nieuwe trend 
in stedelijke beleidsvoering. 

Een ‘alternatief’ voor neoliberale voedsel governance 

De analyse van de argumentatie die beleidsmakers aandragen ten faveure van het 
ontwerpen en implementeren van UFS (gepresenteerd in hoofdstuk 2) suggereerde 
dat de veronderstelde 'alternativiteit' van UFS zou kunnen bijdragen aan hun 
toenemende populariteit en verspreiding. In hoofdstuk 3 onderzoek ik deze 
hypothese aan de hand van de casus van de London Food Strategy. Ik begin met het 
afbakenen van twee beschrijvende begrippen die worden gebruikt in UFS-
gerelateerde publicaties, te weten 'alternatief' en 'neoliberaal.' Vervolgens vergelijk ik 
deze met de inhoud van het onderhavige voedselbeleid van Londen. Deze empirische 
focus stelt mij in staat om in de analyse de bredere context mee te nemen waarin de 
UFS is ontwikkeld. Interessant aan de Londense casus is dat het bestudeerde 
voedselbeleid is ontworpen in een context die wordt gekenmerkt door stedelijke 
ontwikkelingen en beleidsarrangementen, die ideologisch gezien schijnbaar haaks 
staan op de doelstellingen van de UFS. Een verklaring daarvoor lijkt te vinden in de 
rol van een advocacy coalition van voedseldeskundigen en planningswetenschappers 
die UFS als een wenselijk 'alternatief' presenteren voor bestaande voedselpraktijken. 
De gepresenteerde analyse roept de vraag op hoe een samenstel aan stedelijke plannen 
en eisen de ontwikkeling van een UFS in een specifieke context beïnvloedt. 

Voedsel als een nieuwe arena voor economische en culturele competitie tussen 
steden 

Uit de analyse van de Londense case werd duidelijk hoe verschillende stedelijke 
ontwikkelingen (in dit geval, met name de Olympische Spelen van 2012 in Londen) 
en specifieke beleidsarrangementen de inhoud en agenda van UFS-gerelateerde 
beleidsontwikkeling kunnen beïnvloeden. Een dergelijke beïnvloeding over en weer 
kan het verschil tussen de beloften van een UFS, en de uitwerking ervan in de praktijk 
verklaren. Dit vraagt om nader onderzoek. Daarom bespreek ik in hoofdstuk 4 de 
tweede case study, namelijk het Rotterdamse voedselbeleid. Op zoek naar zowel 
'alternatieve' als neoliberale duiding (begrepen als 'economische' dynamiek), bied ik 
een analyse van de inhoud van twee gemeentelijke beleidsdocumenten die elk een 
focus hebben op voedselbeleid: het Duurzaamheidsprogramma en de strategische 
agenda ‘Food & the City’. De analyse legt bloot hoe een brede stedelijke agenda de 
uitwerking van de voedselstrategie beïnvloedt. Met name de Rotterdamse City 
branding en gerelateerde 'creatieve' ambities beïnvloeden de UFS. Dit brengt me ertoe 



te concluderen dat het aannemen van een voedselstrategie een vorm van creatieve city 
politics is. Ik concludeer dat elke UFS weer andere doelen nastreeft en een speelbal is 
voor allerhande context-specifieke invloeden. De resulterende diversificatie, betoog ik 
in het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, is niet verenigbaar met de generieke 
typering van dergelijk voedselbeleid als zijnde 'alternatief.' 

De rol van academici, beleidsmakers en de Food-beweging bij het 
institutionaliseren van de beleidsaandacht voor voedsel 

Hoofdstuk 2 en 3 bespraken de assumpties die ten grondslag liggen aan het typeren 
van UFS als 'alternatief' beleid voor stedelijke ontwikkeling. Ik plaatste vraagtekens 
bij deze assumpties door empirisch aan te tonen hoe 'neoliberale' agenda’s tot 
uitdrukking komen in het beleid in de Londense en Rotterdamse cases, en in hun 
bredere inbedding in governance logica. Hoofdstuk 5 biedt vervolgens een empirische 
basis voor het beantwoorden van de derde vraag: wie draagt bij aan de verspreiding 
en promotie van voedselbeleid? Voor de beantwoording van deze vraag kijk ik naar 
de UFS van Pisa, Italië. 

De casus maakt duidelijk wat de rol is van verschillende betrokkenen bij de 
ontwikkeling van stedelijk voedselbeleid, en toont aan dat het typeren van UFS als 
‘alternatief’ als zodanig concreet bijdraagt aan het ontwikkelen van een UFS in Pisa. 
De case study biedt zicht op hoe de bestuurlijke context van een stad en, in het 
bijzonder, de aldaar vigerende eetcultuur van groot belang zijn voor het begrijpen van 
de dynamiek in het stedelijk voedselbeleid. Omdat in de analyse de perspectieven 
worden betrokken van verschillende actoren die zich bezig hielden met voedselbeleid 
voor de stad, laat de casus rond het Pisa Food Plan zien hoe beleidsactoren, 
onderzoekers en vertegenwoordigers van de Food-beweging allemaal verschillende 
agenda's hebben en uiteenlopende ambities koesteren. Met name de invloed van 
lokale food-bewegingen in het beleidsproces was opvallend. Deze sociale bewegingen 
speelden, ondanks hun marginale positie, inhoudelijk een centrale rol. Deze 
observatie ligt ten grondslag aan de conclusie dat, in het geval van Pisa, het 
formuleren van een UFS neerkwam op het selectief toe-eigenen door de gemeente van 
de eisen van voedselbewegingen. 

De casestudy versterkt verder de conclusie dat UFS niet zonder meer geschaard 
kunnen worden onder het label ‘alternatief’, omdat de agenda van formele 
beleidsinspanningen niet samenvalt met de agenda van de food-movement. Deze 
bevindingen weerleggen claims uit de literatuur over stedelijk voedselbeleid. 



Conclusies 

In hoofdstuk 6 bespreek ik de centrale bevindingen uit dit proefschrift in hun 
onderlinge samenhang, uitgaande van de onderzoeksvragen in hoofdstuk 1 en de 
antwoorden daarop in de afzonderlijke hoofdstukken. De eerste gevolgtrekking, in 
paragraaf 6.1, heeft betrekking op de definitie van UFS, en op de transnationale 'trend 
in food governance’ onder Europese gemeenten. In de volgende paragraaf verdiep ik 
me in de redenen voor de toegenomen verspreiding van UFS, door in te zoomen op 
hun typering als ‘alternatief’ beleid in het licht van mijn case studies en aangehaalde, 
relevante literatuur. Mijn tweede gevolgtrekking is dat hoewel UFS naar hun inhoud 
en ambities wellicht als 'alternatief' kunnen worden bestempeld, ze in de praktijk ook 
neoliberale principes omvatten, op verschillende manieren en in verschillende mate. 
Dit betekent dat stedelijk voedselbeleid niet inherent en uitsluitend ‘alternatief’ is. Ik 
concludeer daaruit dat mijn empirische bevindingen een weerlegging zijn van de  
wetenschappelijke consensus die UFS bestempelt als een 'alternatief' ten opzichte van 
het staande 'neoliberale' beleid en de beleidspraktijk. In paragraaf 6.3 bespreek ik de 
laatste gevolgtrekking uit dit proefschrift. Mijn empirisch materiaal laat zien dat de 
verspreiding van UFS grotendeels in de hand werd gewerkt door academici die erop 
vertrouwden dat het eenvoudigweg 'vooruitstrevende best practices' waren. Deze 
overtuiging houdt bovendien verband met de bereidheid om een 'activistische' 
politieke agenda, geïnspireerd door de food-beweging, te vertalen in institutionele 
trajecten. 

In het licht van deze drie centrale conclusies bespreek ik tot slot de discrepanties die 
kunnen ontstaan tussen beloften en praktijken in het beleidsproces. Ik beargumenteer 
dat het (deels) vertalen van een activistische agenda in institutionele kaders niet 
volstaat om UFS-voedselbeleid te afficheren als "alternatieve" praktijken van stedelijk 
governance. Op grond van deze redenering wijs ik de gewoonte af om 'best practices' 
en de bijbehorende positieve bias over te dragen van de ene context en de andere. In 
plaats daarvan adviseer ik dat UFS - en andere soorten van governance - uitsluitend 
beoordeeld worden binnen hun specifieke lokale context. 

 


