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Waarom dit rapport?
De globalisering en industrialisatie van de voedselproductieketen heeft de geografische
verbinding verbroken tussen voedselproductie en de lokale gemeenschap. Bewoners ervaren hun
landschap niet langer als het ecosysteem dat hen voedsel brengt. Deze ontwikkeling gaat gepaard
met een groot verlies aan waarden, onder meer in de kwaliteit van de leefomgeving, de
biodiversiteit en de sociale samenhang.
Oorzaken zijn complex en liggen op allerlei schaalniveaus. Dat geldt ook voor de oplossingen. Het
Landschapsnetwerk Brummen wil op de schaal van de gemeente Brummen bijdragen aan
oplossingen door te werken aan lokale voedselnetwerken. Ervaringen van elders kunnen daarbij
helpen. Wat kunnen we leren van wetenschappelijk onderzoek uit allerlei landen?
In dit rapport vindt U een doorsnede door de resultaten van internationaal wetenschappelijk
onderzoek naar lokale voedselnetwerken. Het is uitgevoerd door Paul Opdam van het
Landschapsnetwerk Brummen, met bijdragen van Roos Donders, Charlotte Reyniers en Marco
Verschuur van de bewonerswerkgroep lokale voedselnetwerken.

Stichting Landschapsnetwerk Brummen, Brummen 2022.
Het rapport is alleen verkrijgbaar als digitale versie via de website
www.landschapsnetwerkbrummen.nl
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1. Wat zijn lokale voedselnetwerken?
Het Landschapsnetwerk Brummen werkt aan het herstellen van de verbinding tussen de
Brummense boeren, bewoners en landschap. We doen dit omdat we verwachten dat herstel van
de verbinding een mooier en ecologisch beter functionerend landschap met meer biodiversiteit
oplevert, de sociaaleconomische positie van boeren verbetert, en bewoners
medeverantwoordelijk maakt voor het lokale voedselsysteem.
We noemen deze directe verbinding tussen boeren en consumenten het lokale voedselnetwerk.
In tegenstelling tot de term korte keten benadrukt de term lokale voedselnetwerken de
verbinding tussen de partijen en het lokale gebied is (vergelijk de Franse term le terroir). Een
lokaal voedselnetwerk is een vorm van een alternatief voedselnetwerk (AFN), een concept in de
wetenschappelijke literatuur dat als tegenhanger wordt gezien van de industriële voedselketen.

Definitie
Alternative food networks encompass “a multiplicity of food networks from organics and fair
trade to regional and artisanal products […] What they share in common is their constitution
as/of food markets that redistribute value through the network against the logic of bulk
commodity production; that reconvene ‘trust’ between food producers and consumers; and that
articulate new forms of political association and market governance.’’ (citaat uit Whatmore et
al. 2003 in Forssell & Lankowski 2015).

De hoofdkenmerken van lokale voedselnetwerken zijn:
1) Een korte keten. Kortere afstand tussen boer en consument, zowel in fysiek opzicht
(minder kilometers), in economisch opzicht (minder schakels betekent voor de boer meer
rendement) als in de informatie stroom (bijv. over hoe het voedsel wordt geteeld en wat
dat betekent voor de kwaliteit). Een korte keten heeft max. 1 schakel tussen boer en
consument.
2) Lokale, natuurinclusieve productie. Er worden eisen gesteld aan de locatie en de wijze
waarop de producten worden geteeld. Dat betekent dat de producten afkomstig zijn uit
de gemeente Brummen of zo dicht mogelijk daarbij. Daardoor kunnen ze worden
verbonden met gebiedseigen kenmerken en met het gemeenschappelijke belang van
producenten en consumenten. De producenten werken natuurinclusief of gecertificeerd
biologisch.
3) Samenwerking. In lokale voedselnetwerken werken boeren en bewoners samen op basis
van een gedeelde verantwoordelijkheid. De vorm van samenwerking kan vrijblijvend zijn
(online platform, boerenmarkt) of op basis van een overeenkomst (zoals in een
coöperatie).
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2. Waarom dit literatuuronderzoek?
Op veel plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met lokale voedselnetwerken. Die
experimenten bieden goede voorbeelden voor Brummen. We zien een grote variatie aan
organisatievormen. Maar welke past het beste bij Brummen?
De initiatiefnemers worden gedreven door de overtuiging dat lokale voedselnetwerken “voor de
toekomst van de aarde” beter zijn dan de globale industriële voedselketens. Die aanname wordt
echter in twijfel getrokken door voorstanders van de agro-industrie, van wetenschappers tot
representanten van banken en bedrijven. Met polarisatie schiet niemand wat op. Het
Landschapsnetwerk vindt het belangrijk dat politieke statements of beweringen op basis van
morele overtuiging kunnen worden onderscheiden van feiten over lokale voedselnetwerken.
Daarom ging het Landschapsnetwerk Brummen op zoek in de wetenschappelijke literatuur.
Daaronder verstaan we literatuur in wetenschappelijke tijdschriften, waarvan de kwaliteit en
onafhankelijkheid is gewaarborgd door een systeem van kritische beoordeling door
onafhankelijke wetenschappers. Zo willen we leren van betrouwbaar onderzoek.
Natuurlijk is er meer onderzoek gedaan dan in de wetenschappelijke literatuur terecht komt. De
laatste jaren zijn er in Nederland waardevolle studies gedaan naar voedselgemeenschappen,
bijvoorbeeld door Sandra van Kampen (“Lokale voedselgemeenschappen in Nederland”). We
beperken ons in eerste instantie echter tot publicaties die door onafhankelijke collega’wetenschappers wetenschappelijk zijn getoetst. Hier en daar gebruiken we studies als die van
Sandra van Kempen als voorbeeld die de verbinding legt naar de Nederlandse situatie.
Het uitgangspunt voor ons literatuuronderzoek waren de volgende twee vragen:
1. Hoe organiseer je lokale voedselnetwerken? We willen inzicht verwerven in welke
organisatievormen er zijn, en hoe die samenhangen met motieven van actoren. Met dat
inzicht kunnen we gefundeerde keuzes maken in hoe we het Brummense voedselnetwerk
organiseren. Bijvoorbeeld: wat leren we van ervaringen met boerenmarkten als een
plaats waar producenten en consumenten elkaar treffen, en hoe verschillen die van meer
georganiseerde vormen, zoals een coöperatie? (In het POP3 -project is dit de
onderbouwing voor module 1, het vormen van een samenwerkingsverband.)
2. Welke voordelen hebben lokale voedselnetwerken in vergelijking met industriële
voedselsystemen? Wat is de sociale, economische en ecologische meerwaarde voor de
lokale gemeenschap ten opzichte van voedseldistributie die door internationale markten
wordt gestuurd? We bekijken deze vraag vanuit de verwachtingen en motieven van lokale
producenten en consumenten. Komen die verwachtingen ook uit? (In het POP3 -project is
dit onderbouwing voor module 2, het verbreden van de groep consumenten.)
Bij deze twee vragen speelt steeds de vraag naar de ruimtelijke schaal. Welk schaalniveau past bij
een organisatievorm, bij welk schaalniveau treden de voordelen op? Voor het gemak
onderscheiden we lokaal (het netwerk strekt zich uit over de gemeente Brummen en directe
omgeving) naast regionaal (het netwerk bestrijkt een deel van de provincie Gelderland,
bijvoorbeeld de gemeenten die samenwerken in de cleantech-regio). De focus in het onderzoek
ligt op lokaal. Maar wat in andere delen van de wereld lokaal wordt genoemd, kan in Nederlandse
ogen best regionaal overkomen.
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Een beperking van onze benadering is dat we geen aandacht hebben voor wat een transitie naar
lokale voedselnetwerken betekent voor internationale netwerken en gebieden elders. We kijken
dus niet naar effecten van een lokaal voedselnetwerk in Brummen op de werkgelegenheid bij een
multinational als ForFarmers of wat meer boerenboter in Brummen betekent voor het
landgebruik op Borneo.
Case-studies hebben een beperkte betekenis, vooral als de omstandigheden in het gebied sterk
afwijken van die in Brummen. We baseren ons daarom vooral tot publicaties waarin een
dwarsdoorsnede is gemaakt van een reeks case studies (reviews), bij voorkeur reviews waarvan
de kwaliteit in internationale wetenschappelijke fora is getoetst. Om die op te sporen hebben we
het zoekprogramma Google-Scholar gebruikt. Met combinaties van trefwoorden verkregen we
een reeks lijsten met artikelen; uit de eerste 100 per lijst hebben we op de titel een selectie van
relevante artikelen gemaakt. Deze werden opgehaald in de bibliotheek van Wageningen
Universiteit, ongeacht het tijdschrift waarin ze waren gepubliceerd. Van deze aldus verzamelde
artikelen bleek ongeveer een derde bruikbaar.
Er is geen systematische selectie van artikelen toegepast. De nadruk ligt op publicaties uit de
laatste 5 jaar, er is niet gestreefd naar compleetheid. Het ging ons vooral om het opsporen van
principes en onderbouwing daarvan door een aantal goede voorbeelden. En we hebben bepaalde
onderwerpen uitgesloten die niet van toepassing zijn op de gemeente Brummen: bijvoorbeeld
onderzoek aan stadslandbouw of aan traditionele boerenmarkten in Afrika.
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3. Organiseren van lokale voedselnetwerken
Een lokaal voedselnetwerk wijkt als organisatievorm af van de vrije markt doordat er beperkingen
worden ingevoerd bij het aangaan van transacties, bijvoorbeeld een beperking dat er alleen
binnen een beperkt gebied kan worden verhandeld, of alleen onder voorwaarden die worden
gesteld aan het boerenbedrijf. Ook kan er sprake zijn van collectieve afspraken tussen
producenten en consumenten over transacties. Hieronder een poging om structuur aan te
brengen in de variatie aan Alternatieve Voedselnetwerken (Alternative Food Networks, AFN).

3.1 Diversiteit aan organisatievormen
Een internationaal onderzoekteam (Poças Ribeiro et al. 2021) analyseerde de organisatievormen
van Alternatieve voedselnetwerken (AFN) in Polen, Portugal en Nederland. De belangrijkste
typen kunnen worden gerangschikt binnen de tegenstelling tussen markt en gemeenschap:
• Aan de kant van de markt vinden we boerderijwinkels waar klanten vrijblijvend komen
kopen, en internetplatforms die producten afnemen bij de boer en bezorgen bij de
consument (bijv. voedselpakketten). Profit is hier leidend.
• Aan de kant van de gemeenschap vinden we informeel georganiseerde groepen burgers
die gezamenlijk inkopen (zoals ook het Voedselcollectief Amersfoort, zie
Landschapsgesprek 2020), in de vorm van non-profit organisaties.
• Daartussenin zitten twee vormen. Allereerst Consumer Supported Agriculture (CSA),
waarin consumenten en producenten met elkaar samenwerken op basis van formele
afspraken, zoals vooruitbetaling. Daarnaast zijn er formeel georganiseerde non-profit
organisaties zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties die inkoop en verkoop
regelen. Dat kan ook een coöperatieve supermarkt zijn.
Deze vormen verschillen in de moeilijkheden die moeten worden overwonnen voordat ze een
succes worden.
•

•

•
•
•

In voedselnetwerken die door consumenten worden georganiseerd zijn de kritische
factoren het verkrijgen van een divers genoeg aanbod aan producten, het garanderen van
levering (de spanning tussen vrijwilligers en de verplichting in actie te komen conform de
afspraak) en het hebben van een ruimte om de bestellingen te maken.
De non-profit organisaties noemden als belangrijkste uitdagingen het organiseren van
een betrouwbare aanvoer (door boeren, soms moeilijk hen te overtuigen van het belang
van regelmaat in de aanvoer), het vormen van een startkapitaal (crowdfunding, kring van
vrienden, daarvoor moet je eerst vertrouwen winnen). Lastig kan ook zijn het vasthouden
van een gevoel van eigenaarschap bij de leden naarmate de organisatie groeit,
besluitvorming wordt dan lastig.
De internetplatforms vonden het lastig de groei van de vraag vanuit de consumenten te
beïnvloeden, en hier groei te creëren. Het vinden van voldoende diversiteit in aanbod was
vooral lastig in Nederland, niet in Portugal en Polen.
Voor de boerderijwinkels was het creëren van voldoende vraag een flinke uitdaging. Het
was bovendien cruciaal dat het lukte de consument te overtuigen van de toegevoegde
waarde van de producten van de kleine lokale boer.
Voor de CSA’s is voldoende consumentenvraag cruciaal. Daardoor wordt het mogelijk een
betrouwbaar aanbod te creëren, weggooien van producten te voorkomen en tijd te
sparen die anders zou moeten worden besteed aan marketing en verkoop. Het hebben
van een locatie voor de logistiek en afhalen is ook hier cruciaal.
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•

Bij informele consumentengroepen moeten consumenten genoegen nemen met
aangeboden groente pakket. Ze dienen zich te committeren aan het afnemen en ophalen
van een pakket. Deze organisatievorm draait op vrijwilligheid, het vermogen tot
zelforganisatie en het binden van voldoende actieve leden.

Met name in non-profit AFN’s ontstaat vaak een spanning tussen pragmatisme en idealisme, of
anders gezegd tussen systeembouwers (die makkelijker compromissen sluiten) en puristen. De
onderzoekers wijzen erop dat lange-termijn doelen alleen worden gehaald als er compromissen
kunnen worden gesloten.

3.2 Samenwerking loont
In de VS is een sterke toename van wat daar Community Supported Agriculture (CSA) heet
(Pinchot 2014). Een kenmerk van CSA is de min of meer formele relatie tussen boer en lokale
afnemers, bijvoorbeeld door middel van een financiële garantstelling. Voor fruit en
groenteproducenten blijkt dit voor de boer de meest profijtelijke kleinschalige vorm van afzet te
zijn (rekening houdend met kosten en baten, inclusief werktijd en afstanden). CSA is voor de boer
profijtelijker dan onbemande verkooppunten, verkoop aan groothandel of op boerenmarkten.
Aan het begin van deze eeuw was CSA vooral biologisch, in 2014 is nog ongeveer een derde van
de actieve bedrijven biologisch.
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Hinrichs (2000) heeft in de VS aan de hand van literatuur CSA’s (niet nader gespecificeerd)
vergeleken met boerenmarkten. Bij een CSA gaan consumenten een formele samenwerkingsvorm
aan met producenten, doordat ze zich voorafgaande aan de oogst verplichten tot vast afname, en
zo de risico’s van slechte oogsten delen met de boer. De boer en de consumenten gaan dus een
sociaal verband aan. Ze wijken daarmee af van een transactie op basis van marktprincipes, zoals
die op boerenmarkten wel het geval is.
Wanneer consumenten zich strikt volgens de principes van marktdenken zouden gedragen,
zouden ze alleen letten op de prijs en de kwaliteit, vanuit een individueel belang. Maar het blijkt
dat consumenten zich niet alleen laten leiden door de prijs/kwaliteit verhouding, maar ook de
waarde van sociale verbanden meewegen (bijvoorbeeld via de waardering door familie en
buurtgenoten), evenals collectieve belangen zoals leefomgeving en biodiversiteit. In lokale
voedselketens worden deelnemers gemotiveerd door de mate waarin hun deelname bijdraagt
aan sociale verbondenheid. Consumenten kopen voedsel, op markten of via een coöperatie,
mede omdat ze de inbedding in de lokale gemeenschap belangrijk vinden. CSA stimuleert de
sociale verbondenheid, samenwerking en vertrouwen, terwijl bij lokale boerenmarkten het
marktdenken dominanter is. Consumenten verwachten op de markt vooral vers voedsel, en
boeren verwachten er een betere prijs te krijgen dan via de globale keten. Voor consumenten is
kopen op een boerenmarkt vrijblijvend. CSA is dat niet, want er is een formele samenwerkingsvorm die commitment vraagt en vertrouwen stimuleert. Boeren kunnen erop vertrouwen dat
voedsel wordt afgenomen, terwijl bewoners erop kunnen vertrouwen dat ze kwaliteit geleverd
krijgen. Samenwerking tussen producenten en consumenten loont, maar vraagt om flink wat
inspanning om elkaar te begrijpen.
Voorbeelden uit Nederland
Van Kampen (2020) beschrijft het belang van actieve participatie door consumenten in lokale
voedselgemeenschappen in Nederland. Consumenten vinden het belangrijk om betrokken te zijn
en ze vinden het leuk om zich samen in te zetten. Een deel van de leden van een coöperatie levert
een actieve bijdrage aan de verdeling van producten. Belangrijk is dat ze de lusten en de lasten
delen. Ze voelen zich daardoor medeverantwoordelijk, voor de coöperatie, maar ook voor de
bijdrage aan de transitie. Coöperaties investeren actief in ontmoetingsplekken (horeca bijv.) waar
je ook een praatje kunt maken.

Naast samenwerking tussen producenten en consumenten is ook samenwerking tussen
producenten een essentiële kracht in lokale voedselnetwerken. Lutz et al. 2017 interveiwden
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boeren van 6 agrarische bedrijven in de buurt van Wenen, Oostenrijk, die al ervaring hadden met
lokale voedselnetwerken. Uit hun relaas blijkt het grote belang van samenwerking. Ze noemen
het samen organiseren van logistiek en verwerkingsmethoden, en het delen van kosten voor de
aanschaf van apparatuur. Belangrijk ook was het delen van kennis, waardoor ze zich minder
afhankelijk voelden van onderzoek en adviezen van de agro-industrie.

3.3 Het product verbinden met de identiteit van het landschap
Garcia-Martin et al. (2021) gingen in de Mediterrane regio op zoek naar kenmerken van
duurzaamheid bij 54 producten met een herkenbare binding tussen productielandschap en
consumenten. Er worden 3 typen producten onderscheiden. Het eerste type wordt gekenmerkt
door lokale/regionale afzet. Er wordt sterk ingezet op het communiceren van de authenticiteit en
het opbouwen van vertrouwen door persoonlijk contact en een gevestigde reputatie. Deze
producten (olijfolie, kaas, noten) worden vaak op de markt gebracht door lokale coöperaties van
producenten. Kenmerkend voor dit type is low-intensity farming. Het tweede type verschilt
hiervan doordat er geen directe contacten zijn met de consumenten en er weinig wordt gedaan
aan communicatie. Vaak (73%) zijn er tussenpersonen in de keten. In het derde type wordt het
product op de nationale en internationale markt afgezet en meestal is er een keurmerk. In dit
cluster is het aandeel low-intensity farming laag.
Het eerste type scoort het beste op ecologische (biodiversiteit, water, bodem) en culturele
(identiteit) aspecten, het derde type op economische aspecten (bijv. door een bovengemiddelde
prijs). In het derde type werd weliswaar een hoge prijs betaald door de consument, maar dat
voordeel kwam vooral ten goede aan de tussenhandel en maar weinig aan de producent. Het
tweede type scoort zowel op ecologische kenmerken als op inkomen het laagst, en opvallend
slecht op sociale aspecten, zoals een actieve en gelijkwaardige rol van boeren in de keten.
De onderzoekers benadrukken dat een systeemverbetering kan worden verkregen wanneer de
producenten de voordelen en de waardering ervaren voor het in stand houden van het
kenmerkende landschap. Het verbinden van het product met de plek waar het is geteeld is
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daarvoor cruciaal. Een gedeelde waardering voor het lokale product en het lokale landschap
bevordert connecties en samenwerking, tussen boeren, tussen consumenten, en tussen boeren
en consumenten. Er wordt gepleit voor een label dat de identiteit en kwaliteit van het landschap
aan die van het product koppelt.

3.4 Welk type boer kiest voor CSA?
Dong et al. (2019) onderzochten kenmerken van Amerikaanse boerenbedrijven met CSA. Er is
gekeken welke kenmerken de kans verhogen dat een bedrijf gaat produceren voor de lokale
markt. Bedrijven met jonge en vrouwelijke ondernemers leveren vaker lokaal, maar ook bedrijven
met oudere boeren (>60j) kwamen vaker voor in de groep CSA. Andere factoren zijn de aard van
het product (bedrijven met fruit en noten, groente en meloenen leveren vaker lokaal), en de
grootte (kleinere bedrijven vaker lokaal). Deze factoren geven inzicht in de kans dat boeren die
worden benaderd voor CSA hier een kans in zullen zien. Er is geen inzicht verkregen in de
achterliggende factoren die deze fenomenen verklaren. Is het grondhouding, motivatie, werklast,
of nog iets anders?
Bij het overschakelen naar lokale afzet speelt in de VS (Hinrichs 2000) de mate waarin de boer er
van op aan kan dat lokale consumenten zullen afnemen een grote rol. Naast het uitzicht op extra
inkomen, worden boeren gemotiveerd tot lokale afzet door te kunnen bijdragen aan de kwaliteit
van leven (gezonder voedsel) van de lokale gemeenschap, en door de sociale contacten met
consumenten. In een groot onderzoek in Minnesota waren de 4 belangrijkste hindernissen om
over te schakelen op lokaal voedsel: problemen bij de productie van nieuwe gewassen, het leggen
van contacten met consumenten, het opzetten van marketing en hogere energiekosten.
De Bernardi et al. (2020) benadrukken dat boeren de groei van het aantal consumenten in het
netwerk kunnen bevorderen door persoonlijke contacten en door informatie te verstrekken over
het bedrijf via sociale media en websites. Transparantie over de productiewijze is van groot
belang. Dus niet alleen een prijslijst op de website van de webshop, maar vertel ook het verhaal
over het product en de zorg waarmee dat wordt gemaakt. Werk ook aan sociale relaties met
consumenten, dus maak het verhaal op de website persoonlijk.

3.5 Consumenten in lokale voedselnetwerken: wie zijn het en waarom kopen
ze bij de lokale boer?
Zoll et al. (2018) interviewden 18 deelnemers aan alternatieve voedselnetwerken in de stedelijke
regios van München, Berlijn en Hamburg. Deze deelnemers worden onderscheiden aan de hand
van het type voedselnetwerk waaraan ze deelnemen, en aan de hand van hun motivatie daaraan
mee te doen. De 3 typen voedselnetwerk zijn: CSA, voedsel coöperatie en zelfoogst tuin. Alle
onderzochte netwerken liggen in of in de omgeving van de stad. Van de geïnterviewden hadden
10 een academische opleiding en 7 beroepsonderwijs gehad. De deelnemers werd gevraagd naar
hun motieven om deel te nemen. Er werden op basis van de interviews 3 typen deelnemers
onderscheiden, met elk een ander motief: 1) individualistische motieven, omdat ze er smaakvoller
en gezonder voedsel van verwachten; 2) gemotiveerd door de sociale contacten, de
saamhorigheid en solidariteit die ze ervan verwachten; het steunen van de lokale boer is daarin
belangrijk; 3) gemotiveerd door het positieve effect op de verandering naar duurzame landbouw,
omdat ze tegen de industriële en geglobaliseerde voedselketen zijn vanwege grote
milieubelasting die daarmee gepaard gaat, zoals pesticiden, kunstmest en hoge CO2 uitworp.
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Uiteraard is het onderscheid tussen deze typen fluïde. In de bijlage 1 zijn de beschrijvingen van de
typen opgenomen.
Consumenten in de Verenigde Staten kopen lokaal voedsel vanwege de versheid en kwaliteit
(Pinchot 2014). Huishoudens die lokaal kopen hechten meer dan gemiddeld waarde aan versheid
en kwaliteit, en vinden het minder erg als ze extra moeite moeten doen om aan producten te
komen. Sociale contacten worden ook belangrijk gevonden, en hebben een stimulerende werking
op wat consumenten uitgeven. Bij een onderzoek werd gevonden dat consumenten bereid waren
27,5% hogere prijzen te betalen voor lokaal voedsel. Van de consumenten was 30% bereid over te
stappen op lokaal.
Brekken et al. (2017) enquêteerden producenten en consumenten in de staat Oregon (USA) naar
hun motieven om te participeren in regionale voedselnetwerken. De meeste mensen denken bij
regionaal overigens aan de schaal van de staat Oregon. Van de consumenten noemt 81% als
motief het steunen van de lokale boer, 48% noemt de betere smaak, 45 % de zorg om natuur en
milieu, 39 % behoud van agrarisch landschap en 26% veiliger voedsel als reden om deel te nemen
aan regionale voedselnetwerken. 75% van de ondervraagden is bereid meer dan 10% of zelfs
meer dan 25% extra te betalen voor lokale producten. De onderzoekers rapporteren ook de
variatie in deze getallen in relatie tot inkomen, leeftijd en educatie.
Uit het overzicht van Warsaw et al (2021) voor de VS blijkt dat bezoekers van boerenmarkten niet
alleen of niet in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de prijs, maar veeleer in de wijze waarop
het product is geteeld, in de kwaliteit ervan en in de mate waarin de lokale producent door de
aankoop wordt ondersteund. Dit beeld is door veel onderzoek steeds weer bevestigd. De
waardering voor andere kenmerken dan prijs wordt versterkt door directe contacten. Het verhaal
over het bijzondere product wordt doorverteld aan de eettafel of in het restaurant, en dit voegt
waarde toe aan het product. Voedsel met een verhaal! Op boerenmarkten krijgen consumenten
de kans invloed uit te oefenen op de productiewijze en de diversiteit van het aanbod. Er is echter
niet onderzocht of bedrijven die op de markt staan een rijker of biodiverser landschap
ondersteunen.
Vergelijkbaar onderzoek naar de motieven van consumenten om lokaal te kopen zijn ook in
Europa uitgevoerd. Mastronardi et al. (2019) voerde een enquête uit onder 1200 deelnemers aan
34 alternatieve voedselnetwerken van verschillende organisatievorm in 5 Italiaanse steden. De
belangrijkste factor die de bereidheid om lokaal te kopen stuurde, is de beleefde kwaliteit van de
voedselproducten. De tweede is de bereikbaarheid van de locatie en de diversiteit aan producten,
en daarnaast speelt ook de aanwezigheid van kinderen onder de 12 jaar een rol. Vrouwen gaan
vaker dan mannen. Voor andere factoren werd geen significant effect gevonden, zoals omdat de
teelt van producten beter is voor het milieu, en omdat de producten gezonder zijn en vlakbij
worden geteeld. Dat kan te maken hebben met de methode van analyse, waardoor factoren die
aan elkaar zijn gekoppeld zich niet allemaal onderscheiden. De onderzoekers benadrukken dat in
lokale voedselnetwerken certificering als indicator voor kwaliteit wordt vervangen door
vertrouwen in de producent en diens bedrijfsvoering.
In het voormalige Oost Duitsland, vroegen Banarova et al. (2016) voorbijgangers in 550
straatinterviews naar hun beeld van lokale voedselproducten en motieven om lokaal voedsel te
kopen. 80% denkt dat voedsel van de lokale boer verser is en 69% dat het beter smaakt dan
voedsel. 50% wil lokale boeren steunen en 26% wil niet dat hun voedsel over lange afstanden
wordt vervoerd. Ruim de helft denkt overigens dat lokaal voedsel niet gemakkelijk te verkrijgen is.
Lyon et al. (2009) voerden een enquête uit onder 391 bezoekers van 5 boerenmarkten in
Schotland. De meerderheid zat qua leeftijd tussen de 40 en de 70 jaar. Deze kwamen in grote
meerderheid primair voor de kwaliteit van het voedsel, de meeste deden hun normale
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boodschappen in de lokale supermarkt. Vleesproducten waren populair, dit waren vaak
bijzondere producten zoals wild. Bezoekers waren trouw aan dezelfde markt, het bezoek werd als
een uitje gezien.
Wanneer consumenten positief aankijken tegen lokale voedselnetwerken, zijn ze ook geneigd de
kwaliteit van de producten positief te beoordelen (Carzeddaa et al. 2018). Hoewel het meedoen
in lokale voedselnetwerken ook niet-materiele kosten met zich meebrengt (helpen organiseren,
transactiekosten) vallen deze in de beleving weg tegenover het opgebouwde vertrouwen, de
medeverantwoordelijkheid en loyaliteit die men voelt. Dit wijst erop hoe belangrijk het is deze
immateriële zaken te benadrukken in de communicatie gericht op het uitbreiden van het netwerk.
Het benadrukt ook het belang van afspraken over meedoen in het netwerk, over hoe er wordt
samengewerkt en hoe het gemeenschappelijk leerproces wordt georganiseerd.

Voorbeeld uit Nederland
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Relatief aandeel van motieven om lokaal voedsel te kopen zoals opgegeven door geïnterviewde klanten van vier
supermarkten in de dorpen Brummen en Eerbeek in de gemeente Brummen. Studentenrapport Van Hall Larenstein 2016

3.6 Veerkracht
Michel-Villareal et al (2021) introduceren het begrip veerkracht in de organisatie van lokale
voedselnetwerken. Lokale voedselnetwerken lopen het risico dat ze door wegvallen van cruciale
schakels uiteenvallen. Met het begrip veerkracht wordt gedoeld op het vermogen van het
netwerksysteem om veranderingen binnen of buiten het systeem op te vangen zonder uitval van
functioneren. Dit vermogen ligt besloten in de eigenschappen van het systeem, die in de figuur
hieronder worden ingedeeld in 5 categorieën.
Flexibiliteit: bijvoorbeeld in het omgaan met variabel aanbod, inzet van personen, verschillende
bronnen van toelevering kunnen gebruiken;
Redundantie: niet op een paard wedden, verschillende ijzers in het vuur hebben qua aanbieders,
lokaliteiten, financiën etc ;
Samenwerking: elkaar helpen, vertrouwen, samenwerking met andere voedselnetwerken;
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Zichtbaarheid en bereikbaarheid: als er iets is moet je iemand kunnen bereiken
Snel en effectief handelen: snel vervangend product regelen, gebruik van digitale middelen voor
bestelling; samenwerking met andere voedselnetwerken…

Voorbeelden uit Nederland (uit van Kampen 2020)
In toenemende mate nemen mensen die lid zijn van een voedselgemeenschap het heft in eigen
handen. In praktische zin kunnen mensen veel aan elkaar hebben binnen de voedselgemeenschap. Zo plaatste boer Jordy Smits (Herenboeren De Groote Heide) een oproep toen de
coloradokever de aardappeloogst dreigde aan te tasten en kwam er in korte tijd veel hulp van
leden ‘om onze aardappels te redden’. Ook heerst er een sterk gevoel in voedselgemeenschappen
het zélf voor het zeggen te hebben. Niet overgeleverd te zijn aan de grillen van de markt, maar
het zelf kunnen regelen. Ook Hoogendonk (Fietsen voor mijn eten) heeft dergelijke ervaringen. “Ik
schrijf via Facebook wekelijks over het bedrijf. Wat er goed gaat, maar ook wat er minder goed
gaat. Ik vertel het eerlijke verhaal. Vorig jaar was de grond heel droog. Vlak voor de oogst van de
Bildstar aardappelen begon het ineens heel hard te regenen, waardoor ze veel rooischade
hadden. Daar heb ik over geschreven en we hebben de aardappels goedkoper aangeboden. Het
gevolg was dat de aardappel nog nooit zo hard heeft gelopen als toen.”
“In sommige gevallen wordt ook binnen de gemeenschap nagedacht over volgende stappen die
mensen samen kunnen nemen. Bregje Hamelynck (Ús Iten/Ús Hôf) zag dat het samenvoegen van
de vraag naar voedsel bij diverse voedselgemeenschappen bij haar in de buurt, leidde tot nieuw
aanbod van boeren en verwerkers. “Toen onze eierleverancier ermee ophield, gingen we op zoek
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naar een nieuwe. Er reageerde toen een biologisch-dynamische boer die zei dat hij nog een lege
kip-caravan had staan en dat hij dit voor ons ging regelen. Ook kenden we een vrouw die een
molen had aangekocht en bakker wilde worden. Doordat wij haar eerste klanten vormden, durfde
ze haar baan op te zeggen. Nu staan de mensen in de rij voor haar winkel.””

3.7 Veranderkracht
Als alternatieve voedselnetwerken een oplossing zouden bieden voor het geglobaliseerde en
geïndustrialiseerde voedselsysteem, zijn deze netwerken dan in staat verandering in dat systeem
teweeg te brengen en maakt de organisatievorm daarbij verschil? Voor het beantwoorden van
deze vraag hebben Zoll et al. (2021) 26 interviews gehouden onder producenten en consumenten
in AFN’s in 3 Duitse steden. Ze vergeleken daarbij CSA’s, coöperaties en gemeenschappelijke
voedseltuinen. Voor de vergelijking gebruikten ze de volgende 5 condities waarvan bekend is dat
ze verandering bespoedigen:
1. Er is een gedeeld beeld van de crisis, de urgentie om te veranderen;
2. De organisatievorm biedt collectieve ruimte voor een collectief leerproces, waarin nieuwe
uitgangspunten worden gevonden en oplossingen worden gecreëerd;
3. Alle belanghebbenden worden erbij betrokken. Hierdoor ontstaan nieuwe kennis en
vaardigheden, nieuwe relaties, wederzijds vertrouwen, collectieve actie.
4. Er ontstaat een vorm van sociaal ondernemerschap (gedeelde motivatie, groep
management)
5. Er is institutionele steun (bijvoorbeeld subsidies).
De onderzoekers concluderen dat alternatieve voedselnetwerken waarin het collectieve
eigenaarschap sterk is ontwikkeld hebben de beste potentie om verandering teweeg te brengen.
Nieuwe relaties leiden tot nieuwe oplossingen, samenwerking geeft energie en veranderkracht.
Voor CSA en voor voedselnetwerken van burgers is dit sterker het geval dan voor boerderijwinkels
en internetplatforms. In samenwerkingsverbanden tussen boer en burger wordt de boer
onafhankelijker van de ketenpartijen, en de burger wordt onafhankelijker van de supermarkt.
Daartegenover staat een nieuwe afhankelijkheidsrelatie die ze samen ontwikkelen. Dat heeft
allerlei gevolgen voor denken en doen. Bijvoorbeeld: consumenten krijgen meer inzicht in het
boerenbedrijf, ze gaan anders koken, boeren gaan zich sterker toeleggen op marketing en
profilering van hun bedrijf. Dit soort innovatieprocessen bevordert het vermogen te veranderen.
Voor veranderkracht is groei en massa nodig. Veel lokale voedselnetwerken zijn te klein om
invloed uit te oefenen. De groei kan worden tegengewerkt door de organisatievorm (als het een
exclusieve vereniging is bijvoorbeeld) of door een te strikte en te smalle focus. Niet iedereen voelt
zich bijvoorbeeld happy bij een wekelijks voedselpakket. Ook kan het organiseren van de logistiek
als een verplichting worden gevoeld; dan zal dit mensen afhouden van toetreden. Wat ook
negatief werkt is als er in de samenwerking tussen boer en burger spanning ontstaat tussen
enerzijds de wens van de consumenten voor een divers aanbod aan producten en anderzijds het
streven van de boer naar een realistisch en economisch haalbaar teeltplan.
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4. Welke meerwaarde heeft een lokaal voedselnetwerk?
In de wetenschappelijke literatuur is veel kritiek geuit op de veronderstelde hogere duurzaamheid
van lokale voedselnetwerken (of korte keten netwerken). Forssell & Lankowski (2015) laten zien
dat deze kritiek (hoe waar ook) meestal op een onderdeel van voedselnetwerk is gericht, op een
enkel aspect van duurzaamheid. Ze pleiten ervoor dat voor een oordeel of er sprake is van een
hoger niveau van duurzaamheid steeds alle aspecten moeten worden meegenomen en gewogen.
Hieronder wordt voor 9 mogelijke voordelen van lokale voedselnetwerken de beschikbare
onderbouwing aangegeven, met elkaar bestrijken ze de 3 domeinen van duurzaamheid.

4.1 Wordt de lokale economie versterkt?
Het opzetten van lokale voedselnetwerken betekent een verschuiving van verkoop en logistieke
activiteiten van industriële ketens naar lokale ketens. Ook kan het voldoen aan de vraag naar een
grotere diversiteit aan producten betekenen dat er minder nadruk komt te liggen op
mechanisatie. Hoe pakken die verschuivingen uit in termen van banen in de regio?
Mundler en Laughrea (2016) vergeleken in Quebec (Canada) bedrijven met korte ketens met
reguliere bedrijven. In bedrijven met korte ketens werkten 4FTE aan personeel, op de reguliere
bedrijven 2,5 FTE, en dat terwijl de korte keten bedrijven gemiddeld kleiner zijn. De auteurs
verwijzen ter verklaring naar literatuur die aangeeft dat de productie in korte ketenbedrijven
arbeidsintensiever is. Van hun productie werd 37%% lokaal afgezet. In de korte-keten bedrijven
waren vaker vrouwen actief (41% versus regulier 26%) en ondernemers waren vaker nieuwe
starters en minder vaak leden van familiebedrijven. Behalve voor groentebedrijven, lag het
rendement voor bedrijven met korte keten lager dan voor gangbare, tegen de verwachtingen in.
Het multiplier effect van lokale markten is in Oklahoma geschat op 1,78, dat wil zeggen dat door
lokale markten er 1,78 meer banen ontstaan als er wordt overgeschakeld naar lokale afzet
(Warsaw et al. 2021). Het werkelijke effect is kleiner, omdat er ook banen verdwijnen, maar
omdat lokale afzet organiseren arbeidsintensief is, blijft het effect na correctie zeker positief.
Behalve banen ontstaat er ook “human capital”. Markten trekken ook toeristen aan, die geld
uitgeven in het gebied. Een andere studie in de VS (Iowa) kwam uit op een overall multiplier effect
van 1.58. Dat wil dus zeggen dat voor elke baan gecreëerd op een boerenmarkt er ruim een halve
baan elders in de regio ontstond Kneafsey et al 2013). Een studie in de UK (op basis van Social
Return on Investment) stelde vast dat de toegevoegde waarde van lokaal samengestelde
lunchpakketten op scholen uitkwam op 3 £ voor elke geïnvesteerde pond, in vergelijking met
pakketten binnen de industriële keten (Kneafsey et al. 2013).
Voor grote agrarische bedrijven maakt de nadruk op mechanisatie het deelnemen aan
boerenmarkten niet aantrekkelijk. Lokale markten bieden vooral perspectief voor kleinere
bedrijven. Kleine bedrijven hebben vaak een grotere diversiteit aan producten. Lokale markten
bieden boeren de gelegenheid te experimenteren met nieuwe producten; kleine afzet, een
publiek dat er voor open staat, het verhaal er achter. Op de markt is er direct contact met de
consument, en leert de producent welke producten het goed doen. Die kennis kan van belang zijn
bij afzet aan restaurants of de retail. In die zin kunnen markten een transitie naar een meer
diverse landbouw ondersteunen. Diversiteit aan producten verhoogt de kans dat een markt
succesvol is.
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4.2 Verdienen boeren meer?
De literatuur geeft geen eenduidig beeld over de mate waarin boeren meer verdienen door lokaal
af te zetten. Warsaw et al (2021) concluderen op grond van hun review van de situatie in de VS
dat boeren dan wel een hogere prijs krijgen op de lokale markt, maar dat lokale afzet ook vaak
meer werk met zich meebrengt en extra kosten op het gebied van marketing en logistiek. Boeren
moeten dus een afweging maken.
Kneafsey et al (2013) signaleren dat veel boeren lokale afzet combineren met afzet aan
grootschalige ketens, en dat dat nodig is voor voldoende inkomen. Ze concluderen dat er
wereldwijd talloze goede voorbeelden zijn van goed lopende bedrijven die draaien op lokale
afzet, maar dat wanneer systematische analyses worden gemaakt van databestanden van
boerenbedrijven het beeld niet onverdeeld gunstig is. Tegenover de voordelen van het vermijden
van bulkprijzen, anonimiteit en eenzijdige markt, staan de nadelen van kosten en werk die
gepaard gaan met lokale afzet, en de risico’s dat onvoldoende klanten worden bereikt.
Wat opvalt in het onderzoek naar inkomen in korte ketens is dat de onderzoekers bedrijven
individueel bekijken, en niet als samenwerkingsverband. Paciarotti & Torregiani (2021) wijzen
erop dat door samenwerking en optimalisatie de kosten in de logistieke keten kunnen worden
verminderd, terwijl de uitstoot van broeikasgas eveneens afneemt. Ook de kosten van marketing
moeten door samenwerking flink omlaag kunnen.

Voorbeelden uit Nederland
Van Kampen (2020) vindt dat boeren die meedoen in lokale voedselgemeenschappen economisch
voordeel ervaren. “Hoewel niet alle voedselgemeenschappen een één op één relatie met een
boer hebben, geven de geïnterviewde boeren die kiezen om in een gemeenschap hun waren af te
zetten allemaal aan hier een goed inkomen uit te halen. “Boven modaal”, zegt stadsboer Todd
Philips (Caetshage) die samen met zijn vrouw Boudien het bedrijf runt. “Met 2 hectare grond, 250
klanten die elk 250 euro per jaar betalen, verdien je als tuinder 62.500”, rekent Bregje Hamelynck
ons voor. “Na aftrek van alle kosten houd je nog zo’n 50.000 euro over. Dat is in de agrarische
sector een prima salaris.” Ook de Herenboer kan er goed van leven en verdient gemiddeld zo’n
3000 euro bruto per maand. Voor Eva Vos (KipEigen) is dit punt nog niet bereikt, maar zij heeft
haar werk op de tuin tot ongeveer 24 uur per week weten te beperken, waardoor ze tijd
overhoudt voor beter betaalde advies-uren. CitySeeds Middelburg betaalt hun tuinder freelance
20 euro per uur, wat op fulltime basis ook neerkomt op een bovenmodaal inkomen. Voor boerin
Coriza Hoogendonk, actief betrokken bij Fietsen voor mijn Eten, betekende het lidmaatschap van
deze gemeenschap zelfs een complete omslag op het bedrijf. “Ongeveer 95% van mijn klanten
komt via Fietsen voor mijn eten. Sinds ik daar ben gaan schrijven over het bedrijf, de oogst en wat
we meemaken, heb ik twintig keer zoveel klanten gekregen” “.
Ook de voorspelbaarheid van het inkomen is voor de boeren fijn. Je weet waar je over kunt
beschikken elk jaar en weet wat je kunt investeren. Soms geeft het echter ook druk vanuit de
angst dat mensen afhaken als er te veel misgaat, zoals Eva Vos van KipEigen aangeeft: “Ik voel wel
een constante druk om mensen tevreden te houden”.
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Een mogelijk bijeffect van korte ketens is dat er een grotere diversiteit aan producten en teelten
op een bedrijf voorkomen. Abson et al. (2013) hebben aangetoond dat bedrijven met een grotere
diversiteit aan producten minder fluctueren in inkomen, maar gemiddeld wel minder verdienen.
Maar kleinere fluctuaties maken een bedrijf veerkrachtiger.

4.3 Wordt het milieu minder belast?
Of lokale voedselnetwerken minder uitstoot aan broeikasgassen veroorzaken dan industriële
voedselketens, hangt af van de ruimtelijke schaal waarop wordt gekeken. In de VS is “lokaal” al
gauw de omvang van een staat, dus de orde van grootte van Nederland. Met die blik is het niet
gek als je concludeert dat er geen winst voor het klimaat wordt behaald, zoals Edwards-Jones
(2010) doet in zijn kritische essay.
Een intrigerende samenhang is die tussen de impact van het voedselsysteem op het ecosysteem
en de keuze van consumenten voor gezond voedsel. Uit een analyse van Clark et al. (2019) blijkt
dat de gezondste producten de laagste invloed hebben, en de ongezondste (bijvoorbeeld rood
vlees) de hoogste impact op water, bodem, landgebruik en klimaat. Maar dit onderzoek was niet
gericht op lokale voedselsystemen.
Kneafsay et al (2013) vinden veel studies naar “food miles”, maar zien dat de resultaten elkaar
tegenspreken. Dat komt enerzijds doordat in verschillende studies verschillende methoden
worden gebruikt, anderzijds doordat studies verschillen in de stappen in de keten die ze
meenemen. Bijvoorbeeld appels uit de UK, lokaal gegeten, hebben een geringere uitstoot aan
broeikasgassen, dan appels geïmporteerd uit Nieuw Zeeland. Maar als je er rekening mee houdt
dat de Engelse appels een jaar worden opgeslagen in een koelhuis, verdwijnt het voordeel, en
hebben Nieuw-Zeelandse zonder opslag een lagere emissie. De methode van Life-cycle analysis
neemt alle stappen mee, maar heeft dan weer wel het bezwaar dat de analyse per individueel
product wordt gemaakt. Maar transport en koeling gaat altijd samen met andere producten, en
de energielast moet dan over die producten worden verdeeld. Ook hangt de uitslag van de
vergelijking samen met hoe de lokale logistiek is georganiseerd. Wanneer lokale consumenten
meer dan 7 km moeten rijden om hun voedselpakket op te halen, gebruiken ze evenveel energie
als wanneer het pakket wordt thuisbezorgd door een grote retailer, en als ze nog verder moeten
rijden kun je, vanuit de broeikasgasemissie bekeken, beter bij de retailer bestellen.
In een Nederlands onderzoek naar het energieverbruik van alternatieve voedselnetwerken
(Sukkel et al. 2014, niet gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift) wordt gekeken naar de
verdeling van voedsel door de lokale/regionale bezorgdienst Oregional in Nijmegen e.o. De
onderzoekers vergelijken 3 scenario’s.
• S 1: Huidig regionaal voedselpakket zoals via Oregional geleverd aan de Sint
Maartenskliniek
• S 0: Gangbaar voedselpakket van nationale/mondiale herkomst, zoals die voor de
omschakeling naar S1 door een landelijke distributeur geleverd werd aan de Sint
Maartenskliniek
• S 2: Sint Maartenskliniek betrekt ook gesneden groentes van Oregional en Oregional
maakt voor haar logistiek gebruik van een elektrische bestelbus.
De analyse laat zien dat de Oregional - Sint Maartenskliniek voedselketen een lager fossiel
energieverbruik (-30%), lagere broeikasgasemissies (-30%) en een hoger aantal voedselvoertuig
kilometers oplevert ten opzichte van een globale voedselketen.
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Uit de simulaties blijkt dat een aantal ketenaspecten een veel grotere invloed hebben dan
transport op de berekende waarde van de indicatoren fossiel energieverbruik en
broeikasgasemissie. Vermindering van voedselverlies in de keten en verduurzaming van de
primaire productie hebben potentieel een veel groter effect op de berekende indicatoren dan
vermindering van transport.
Op hoofdlijnen zijn uit deze verkenning de volgende aanbevelingen te destilleren voor verdere
verduurzaming van regionale voedselketens:
• Transport en logistiek: Zorg voor voldoende volume in de logistiek en afzet en zorg voor een
professionele organisatie in de logistiek. Verken de mogelijkheden voor elektrisch transport.
• Totale voedselketen: Focus niet alleen op logistiek en op klimaatindicatoren maar werk aan
meerdere aspecten van duurzaamheid in de gehele keten. Wees hierbij alert op afwentelingen.
Beperk het aantal schakels in de keten zoveel mogelijk.
• Voedselverliezen: Beperk zoveel mogelijk de voedselverliezen in de keten. Bezuinig bijvoorbeeld
niet op een goede koeling maar kies liever voor hernieuwbare energie voor de koeling.
• Duurzaamheid van primaire productie: Bevorder in samenwerking met de toeleveranciers de
duurzaamheid van de primaire productie en verwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
hernieuwbare energie (zonnepanelen, windmolens, energiezuinige kas).

Minder verpakkingsmateriaal, voorbeelden uit Nederland
Van Kampen (2020) wijst erop dat in lokale voedselgemeenschappen minder
verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. “Voedsel dat mensen rechtstreeks inkopen bij boeren is
vaak onverpakt of verpakt in herbruikbare verpakkingen (dranken, zuivel, jam). In rap tempo
worden mensen zich bewust van de hoeveelheid afval die ze vroeger produceerden, toen ze nog
alles in de supermarkt kochten. Voor sommigen is het zelfs dé reden om aan een
voedselgemeenschap mee te doen. Bij een voedselcoöperatie in Heeg (Friesland) gaan sommigen
volgens Bregje Hamelynck zelfs zo ver dat bij de groothandel grootverpakkingen droogwaren
(rijst, bonen, pasta, muesli, zuidvruchten, etc.) worden ingekocht, waarna dit individueel wordt
verdeeld over de meegebrachte potjes en bakjes van leden. Ook hergebruik van verpakkingsmateriaal is eerder regel dan uitzondering. Bij Herenboeren De Groote Heide was binnen enkele
weken de voorraad eierdozen spontaan aangegroeid tot enkele honderden. Ook kwamen de
leden zelf met het idee rieten manden in te kopen voor de oogst en linnen tassen in plaats van
plastic. Mireille Groot Koerkamp (voedselcoöperatie Autark): “Alle producten die wij kopen zijn
plasticvrij. Alleen het vlees niet. We verpakken alles in papier of in jute zakken.”

4.4 Wordt er minder voedsel verspild?
In een AFN in Polen werd het verlies van brood, zuivel en groente/fruit vergeleken met wat uit de
literatuur bekend is over voedselverlies in de reguliere retail (Poças Ribeiroa et al. 2019). De
onderzochte AFN wordt gevormd rond coöperatieve winkels in Warschau, waar in 2019 305
gezinnen lid van waren. Er zijn door het jaar heen 1500 producten te koop, in wisselend aanbod.
De producten komen van 20 kleinschalige boerderijen uit de omgeving van de stad, en van
groothandels (vaak bio). In deze AFN is het verlies aan fruit/groente (uitgedrukt in volume) 1,9%,
terwijl dit verlies in de retail varieert tussen 4-10%. Voor brood is het verlies in de AFN 0.4% (in de
retail 4-7%), voor zuivel 0.6% (retail 1,2%). In de AFN is de logistiek flexibeler en is minder aan
regels gebonden. Polen behoort overigens tot de grootste voedselverspillers van alle EU landen,
maar de data over verlies in de retail kwamen niet uit Polen, maar uit Oostenrijk, Zwitserland,
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Finland, UK en Spanje. Dat kan betekenen dat het aangegeven verschil in werkelijkheid nog groter
is.
Minder voedselverspilling is winst op de CO2 balans en daarom een bijdrage aan de Parijse
klimaatdoelen.

4.5 Wordt het landschap soortenrijker?
In de literatuur over voedselnetwerken is er geen of nauwelijks aandacht voor de impact op het
ecologisch functioneren van het landschap. In interviews wordt meestal in heel algemene termen
gevraagd naar “milieu”, zonder te specificeren naar biodiversiteit, landschap of
landschapswaarden of -diensten. Voor wetenschappers die voedselnetwerken onderzoeken, lijkt
ecologie te ver van hun bed (zie bijvoorbeeld de kritische essay van Edwards-Jones 2010). In een
recente review van literatuur uit de VS door Warsaw et al (2021) worden de aanwijzingen voor de
bijdrage van boerenmarkten op milieu en welbevinden op een rij gezet. Er werd geen onderzoek
gevonden naar de ecologische impact van lokale voedselnetwerken. In de uitgebreide review van
Europese literatuur door Kneafsey et al. (2013) worden evenmin studies vermeld waarin is
gekeken of alternatieve voedselnetwerken leiden tot een hogere biodiversiteit.
Wel is er veel literatuur over hoe de dooradering van het boerenlandschap met natuurlijke
elementen (Groen-blauwe dooradering) de biodiversiteit bepaalt, en hoe het ecosysteem van de
bodem wordt beïnvloed door het grondgebruik. Grondgebruik en Groen-blauwe dooradering zijn
echter niet uniek voor lokale voedselnetwerken. Daarom is deze literatuur hier niet besproken.
Wel zijn er aanwijzingen dat in bedrijven met een korte keten de landschappelijke condities voor
biodiversiteit beter zijn dan in reguliere bedrijven. In Quebec, Canada, werden 47 bedrijven met
een korte keten vergeleken met 53 reguliere bedrijven. Ruim een kwart van de korteketenbedrijven was biologisch. De onderzoekers (Mundler & Laughrea 2016) gebruikten een reeks
van indicatoren. Voor biodiversiteit konden geen gegevens worden verzameld. We moeten het
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dus doen met condities die goed zijn voor meer biodiversiteit. De korte-ketenbedrijven hadden
vaker houtsingels (66% van de bedrijven, tegenover regulier 23%). De korte-ketenbedrijven
besteedden minder geld aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Bijvoorbeeld voor
veebedrijven is de vergelijking: meststoffen 19 versus regulier 115 CANdollar per ha.; pesticiden 4
versus regulier 41 CANdollar per ha.

Het zou kunnen dat op boerenbedrijven die onderdeel uitmaken van een lokaal voedselnetwerk
een grotere diversiteit aan producten wordt geteeld, en dat die combinatie leidt tot betere
condities voor de biodiversiteit. In de literatuur is daarvoor geen onderbouwing gevonden.

4.6 Is lokaal voedsel gezonder?
Lokaal voedsel is gezonder als er in lokaal geteelde producten hogere gehaltes voorkomen van
bepaalde voor de gezondheid van mensen essentiële stoffen dan in voedsel uit de industriële
keten. Bovendien moet dat gehalte hoog genoeg zijn voor een positief effect op de gezondheid.
Er zijn diverse studies die wijzen op een afname van mineralen en vitaminen in voedsel sinds het
midden van de 20ste eeuw, maar we weten niet hoe dit voor lokaal geproduceerd voedsel geldt.
Edwards-Jones (2010) wijst erop dat als het gaat om het gehalte aan mineralen en vitaminen in
relatie tot gezondheid, je lokaal vers moet vergelijken met vers van elders. Want een deel van het
verlies aan essentiële stoffen komt door verwerking, opslag en transport. Als je lokale producten
gaat invriezen, ben je een deel van het mogelijke voordeel kwijt. Om van de eventuele voordelen
van lokaal voedsel ook te profiteren, moet je dus zoveel mogelijk vers eten. De auteur zegt dat er
weinig of geen goede studies zijn die ons hier verder over kunnen informeren.
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Dit gebrek aan onderzoek wordt bevestigd door Keijzer et al. (2020). Zij concluderen dat de
aanwijzingen voor een verband tussen bodem, mineralen in voeding en gezondheid schaars zijn
en dat het verband slecht is onderzocht. Voor lokale voedselproducten uit ecologisch gezonde
landschappen zijn de aanwijzingen te zwak om als bewijs te gelden. Daar komt bij, aldus de
auteurs, dat een eventueel effect van gezonde groenten en fruit uit het lokale landschap pas
werkt als we gaan eten volgens de richtlijnen voor gezonde voeding.
Een andere insteek bij de bewering lokaal=gezond is erop te wijzen dat consumenten in lokale
voedselnetwerken andere keuzes gaan maken in hun eetpatroon. Dat is niet zozeer een effect van
lokaal telen als wel van verworven inzichten van consumenten door contacten met boeren en
door een bewustere kijk op voedsel. Het kan ook een effect zijn van sociale samenhang: mensen
leren van elkaar.

4.7 Is meedoen aan een lokaal voedselnetwerk goed voor je gezondheid?
Hoe beïnvloedt het meedoen in een lokaal voedselnetwerk de gezondheid en het eetgedrag? In
een experiment uitgevoerd door Rossi et al. (2017) werden werknemers van een universiteit in
Kentucky USA voorzien van vouchers van 200 dollar en gevraagd daarmee te participeren in een
CSA; hen werd gedurende 22 weken een voedselpakket geleverd. Voor en na deze periode werd
met een enquête hun perceptie van gezondheid en gedragsverandering gemeten. De testgroep
was 90 personen groot, de controlegroep 82. Uit eerdere literatuur is bekend dat deelnemers aan
een CSA meer groente eten, maar het is mogelijk dat ze zijn gaan deelnemen omdat ze al vonden
dat groente eten belangrijk was. Dit experiment werkt met mensen die nieuw in een CSA stappen.
De experimentele groep werd verdeeld in twee groepen op basis van de gezondheid zoals ze die
zelf scoorden: een groep met relatief slechte gezondheid en een met goede gezondheid.
Vergeleken met de controlegroep gaven de deelnemers aan de CSA aan dat ze (significant) vaker
biologische en lokale producten buiten het CSA pakket kochten, minder vaak fabrieksvoedsel
kochten, meer fruit en salades aten, minder geld uitgaven aan restaurants en vaker de informatie
op verpakte producten lazen. Dat effect was sterker in de groep met de lage gezondheid.
Proefpersonen vonden zichzelf na 22 weken actiever en voelden zich fitter, met meer energie, en
hadden een gezondere spijsvertering. In de groep met de lage gezondheid waren de effecten het
sterkst. Deze groep gaf 4 dollar per maand minder uit bij de apotheek. De implicaties voor
gezondheid zijn op basis van deze studie nog niet te trekken. Bovendien vraagt het kopen bij CSA
meer tijd voor koken, en een ander kookpatroon.
Een indirect effect van lokale voedselnetwerken op de gezondheid blijkt ook uit onderzoek van
Pervez Barucha et al. (2019). Via enquêtes vergeleken ze de gezondheidsbeleving van
participanten aan lokale voedselnetwerken met niet-participanten in Zuid Engeland. Participanten
(een kwart was actief in het telen van voedsel, bij de rest beperkte participatie zich tot
organisatorische rollen of het kopen op boerenmarkten en landwinkels) deed voelden zich beter,
waren tevredener met hun leven en voelden minder stress, met name naarmate ze langer
meededen. De mechanismen achter deze effecten moeten nader worden onderzocht, maar de
onderzoekers vonden aanwijzingen dat het vervullen van een psychische behoefte en de
verbinding met natuur hierbij een rol speelden.
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Voorbeelden uit Nederland
Van Kampen (2020) zegt er het volgende over. De initiatiefnemer van Fietsen voor mijn eten
(Marja van der Ende) verwoordt dit het meest letterlijk: “…….op de een of andere manier voel ik
me meer verzadigd doordat ik gezond en lokaal eet.” Ook andere geïnterviewden geven aan de
indruk te hebben dat leden van de gemeenschap anders gaan eten en zich gezonder voelen.
Bijvoorbeeld Voedselcoöperatie Autark (Mireille Groot Koerkamp) ziet eveneens verandering in
het eetpatroon van haar leden. “Wij eten nu veel meer groente. Voor alle leden geldt wel dat ze
anders gaan koken, je krijgt een ander voedingspatroon”.

4.8 Wordt de sociale samenhang versterkt?
Uit de opbrengst van een loterij, opgezet door de Wildlife Trust, kon 60 miljoen pond worden
ingezet voor projecten die tot doel hadden het bevorderen van lokale voedselnetwerken in het
zuiden van de UK. Kirwan et al. (2013) hebben 29 van deze projecten geanalyseerd. Deze
projecten verschillen enorm in omvang (van 2000 tot 500.000 £). De invloed van deze projecten
op de hoeveelheid lokaal geproduceerd voedsel was echter gering. De belangrijkste winst zat aan
de sociale kant, doordat mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoetten. In deze
nieuwe contacten speelt voedsel de rol als “social communicator”. Er waren veel mensen bij
betrokken, veelal op vrijwillige basis. Er was een duidelijk positief effect op de mate van
samenwerking tussen organisaties en op de organisatie-capaciteit van sociale netwerken.
In een onderzoek in Quebec (Mundler & Laughrea 2016) werd deze invloed op sociale samenhang
echter niet bevestigd. Consumenten in 3 gebieden voelden niet of nauwelijks hoe het kopen bij de
lokale boer een sterkere verbinding met producenten opleverde. De onderzoekers denken dat de
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korte ketens nog te kort bestonden om dit effect al te kunnen hebben. In het onderzoek werd niet
gekeken naar vertrouwen en de aard van de contacten.

4.9 Gaan consumenten zich door deelname aan lokale voedselnetwerken
verantwoordelijker voelen voor het landschap?
De verkenning van literatuur over korte ketens en alternatieve voedselnetwerken heeft geen
onderzoek aan het licht gebracht dat een antwoord op deze vraag geeft. Bekend is dat
heterogene landschappen met opgaande begroeiing en bloemrijke weilanden het hoogste scoren
op belevingswaarde. Maar het verband met lokale voedselnetwerken is daarbij niet gelegd.
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5 Conclusies
Resultaten van onderzoek elders zijn niet altijd te vertalen naar een Nederlandse context. De
eetcultuur kan verschillen, bijvoorbeeld in de waarde die consumenten hechten aan smaak en
versheid. Het vermogen tot samenwerking kan verschillen. Of in de cultuur is een voorkeur voor
marktprincipes verankerd (denk aan de populariteit van CSA’s in de Verenigde Staten). Nogal wat
onderzoek is gedaan in stedelijke gemeenschappen, met mogelijk een vertekening naar hoog
opgeleide consumenten. Toch zijn er een aantal zaken die eruit springen. Hieronder een poging
deze te vertalen naar de situatie in Brummen.

Toegevoegde waarde
Lokale voedselnetwerken bieden meervoudige waarde, ze dragen bij aan uiteenlopende
duurzaamheidsdoelen. Het onderzoek heeft toegevoegde waarde aangetoond op het gebied van
de lokale economie, het individuele boerenbedrijf, de sociale samenhang en het vertrouwen
binnen de lokale gemeenschap. Er zijn aanwijzingen voor een bijdrage aan de reductie van de
uitstoot van broeikasgassen, onder meer doordat in lokale voedselnetwerken minder voedsel
wordt verspild. Voor biodiversiteit is de toegevoegde waarde erg waarschijnlijk, maar onderzoek
daarnaar is vrijwel afwezig. Voor het vermoeden dat lokaal geteeld vers voedsel gezonder is dan
vers voedsel uit de industriële keten is geen overtuigend bewijs, maar er is weinig of geen
onderzoek naar gedaan. De kwaliteit van het voedsel en de verbinding met de identiteit van het
gebied worden door veel mensen ervaren als toegevoegde waarde. Daar betalen ze extra voor
en/of willen ze zich voor inzetten.
De meervoudige waarde die lokale voedselnetwerken genereren betekent dat mensen met
uiteenlopende waardeoriëntaties belang hebben bij lokale voedselnetwerken. Dit gedeelde
belang biedt een basis voor samenwerking. Voor het creëren van meervoudige waarden is het
nodig te sturen op een balans tussen economische, sociale en ecologische waarden.

Samenwerking essentieel
Bij het organiseren van lokale voedselnetwerken gaat het er allereerst om positie te kiezen in het
spanningsveld tussen twee organisatieprincipes: die van de vrije markt versus een
samenwerkingsverband van consumentengemeenschappen. Onbemande verkooppunten, winkels
bij boerderijen en internetplatforms zijn vormen waarin het vrije marktmechanisme dominant is.
Er is een ondernemer die producten aanbiedt en de individuele consument beslist over de vraag.
Aan de andere kant van het spectrum staan bewonerscollectieven die producten verzamelen en
een gemeenschappelijke vraag creëren. Ertussen staan formele samenwerkingsverbanden tussen
boeren en consumenten, die samen vraag en aanbod bepalen. Dit kunnen stichtingen of
coöperaties zijn, of een vorm gebaseerd op financiële participatie door consumenten in
boerenbedrijven (CSA).
Uit het onderzoek blijkt dat door het ontwikkelen van samenwerkingsrelaties de kans toeneemt
dat een lokaal voedselnetwerk een succes wordt. Vertrouwen, transparantie, gezamenlijk
leerproces, het zijn belangrijke voorwaarden voor succes die kunnen ontstaan in een
samenwerkingsverband.
Samenwerking (binnen het netwerk maar ook met andere netwerken) ligt ook aan de basis van
veerkracht: het vermogen om tegenslagen en verstoringen te doorstaan zonder dat het netwerk
essentieel verandert. Veerkracht wordt beïnvloed door een vijftal groepen factoren, waarop bij de
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ontwikkeling van lokale voedselnetwerken kan worden gestuurd. Denk aan afspreken bij wie je
moet zijn als er iets is, procedures die snel en flexibel handelen mogelijk maken (bijvoorbeeld als
producten niet kunnen worden geleverd), samenwerking met andere netwerken (ontbrekende
producten leveren), dubbele schakels die het risico spreiden.
Verder is belangrijk dat lokaal voedsel wordt geassocieerd met het bijzondere van de streek en
het landschap. Dat kan alleen als een flink aantal producenten en consumenten samenwerken in
het neerzetten van een merk dat is verbonden met de identiteit van het gebied.
Dat alles pleit ervoor in Brummen in te zetten op samenwerkingsverbanden en de nadruk te
leggen op de verbinding met de identiteit van het Brummense landschap.

Sturing
Zowel de groei als de continuïteit van het lokale voedselnetwerk vraagt om een stevige
samenwerkingsbasis tussen producenten onderling, consumenten onderling en tussen
producenten en consumenten. Die ontstaat niet bij sturing via marktmechanismen en evenmin als
er een enkele producent dominant is of wanneer een groep consumenten dominant is. Een
mengvorm die wordt opgezet door bewoners/consumenten en waarin verscheidene producenten
deelnemen ligt meer voor de hand. De organisatie heeft tenminste 3 hoofdactiviteiten:
branding/marketing, afspraken tussen producenten over levering en prijs, en de distributie van
producten. Te overwegen is ook een vorm van klantenbinding, bijvoorbeeld via een vorm van
lidmaatschap met voordelen.
De distributie van producten vraagt om een netwerk van verkooppunten en om een logistieke
organisatie die de producten van alle deelnemende producenten verdeeld over de
verkooppunten. Het aanbod aan producten is seizoensgebonden, maar afgezien daarvan moeten
ze betrouwbaar te verkrijgen zijn op korte afstand van de woning. Ondersteuning met digitale
verkoop is een versterking.
Branding en marketing. De samenwerkingsbasis wordt aanzienlijk versterkt door een
gemeenschappelijk verhaal dat de productie van lokaal voedsel zichtbaar maakt, de voordelen
van lokaal voedsel in beeld brengt en de verbinding legt met het bijzondere karakter van de regio
of het landschap. Dat gemeenschappelijke verhaal moet zowel door consumenten als door
producenten worden uitgedragen.
Consumenten moeten de zekerheid hebben dat lokale producten ook van lokale bedrijven
komen, en dat het kopen ervan bijdraagt aan de lokale boer, de lokale identiteit en de ecologische
kwaliteit van het lokale landschap. Voor het creëren van transparantie en vertrouwen is een merk
dat het lokale product herkenbaar maakt noodzakelijk. Een product mag uitsluitend het merk
dragen als het afkomstig is van een bedrijf dat voldoet aan de voorwaarden van duurzaam
produceren.
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Individueel belang
Markt,
landwinkel,
automaten

Economisch motief
Prijs, rendement,
versheid, kwaliteit

CSA
Coöpera
tie

Voorwaarden
bedrijfsvoering
Marketing
Branding

Sociaal motief
Connecties,
samenwerken,
vertrouwen

Gemeenschappelijk
beheer

Ecologisch motief
Klimaat,
landschapsdiensten,
biodiversiteit

Gemeenschapsbelang

Sturingsmechanismen van lokale voedselnetwerken (blauw) bij verschillende motieven
(groen, volgens de drie invalshoeken van duurzaamheid Profit, People, Planet). Geordend
binnen een spanningsveld waarin individu en gemeenschap tegenover elkaar staan. Waar
het individuele belang centraal staat, domineren vrije markt mechanismen, waaronder
concurrentie. Waar de gemeenschap centraal staat, speelt samenwerking een sleutelrol.
De genoemde sturingsmechanismen zijn voorbeelden. CSA = Community Supported
Agriculture, een verzamelnaam voor vormen van samenwerking tussen boer en
consument. Heerenboeren is een voorbeeld van gemeenschappelijk beheer. Het Planet
Proof programma van FrieslandCampina en het Skal certificaat zijn voorbeelden van
voorwaarden aan bedrijfsvoering (standaarden).
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Het verhaal vertellen aan uiteenlopende groepen
Alternatieve voedselnetwerken zijn bedoeld als een oplossing voor de crisis in de landbouw. Het
concept is gebaseerd op voedselproductie met toegevoegde waarde, zoals het versterken van de
lokale identiteit, biodiversiteit, sociale samenhang en kwaliteit van voedsel. Niet iedereen zal in
gelijke mate worden aangesproken door die toegevoegde waarde. Mensen verschillen immers in
hoe ze tegen voedselproductie aankijken, tegen de schade aan milieu en natuur die het
industriële voedselsysteem veroorzaakt, etc. Ze verhouden zich ook verschillend tot voedsel en
eten. De een ziet het als een noodzakelijk kwaad, de ander als iets om van te genieten. De een is
bezorgd om wat voedsel doet met je gezondheid, de ander kiest voor lekker. In termen van de 3
dimensies van duurzaamheid: de een benadrukt de economische, de ander de ecologische, de
derde de sociaal-culturele kant. Bijvoorbeeld Kumar & Smith (2018) onderscheiden 3 dimensies in
de houding van consumenten (VS): support local economy, concerns for the environment, health
consciousness.
De meeste mensen zitten niet extreem in een enkele dimensie; hun waardering voor lokaal
voedsel komt uit verschillende dimensies, maar ze verschillen in de mate waarin een dimensie
domineert. Op basis van de literatuur geef ik hier 5 typen motieven om lokaal voedsel te kopen:
1) Sociaal-cultureel motief. De gemeenschap waar je deel van uitmaakt willen versterken
(“ik doe het omdat ik Brummen beter wil helpen maken”). Hier zitten noties in zoals:
Brummense boeren moeten weer onze boeren worden, leuk om te weten waar je eten
vandaan komt, voedsel met Brummens merk draagt bij aan de lokale identiteit, zet
Brummen op de kaart, het brengt mij leuke sociale relaties, ik voel me meer verbonden
met Brummen, saamhorigheid met de lokale gemeenschap.
2) Ecologisch motief. Het belangrijk vinden om bij te dragen aan een beter milieu, natuur,
landschap en biodiversiteit. Hierin zitten noties als: lokaal voedsel heeft kleinere
ecologische voetafdruk, minder CO2 uitstoot want minder kilometers, als de boer een
betere prijs krijgt kan hij ook zorgen voor een gezonder landschap. En: ik vindt het
belangrijk te kopen bij een boer die de natuur benut voor ons voedsel.
3) Kwaliteitsmotief. Denken dat lokaal voedsel gezonder en lekkerder is. Noties: lokaal
kopen vanwege de kwaliteit van het voedsel, vers voedsel zo van het land is lekkerder,
lokaal voedsel (mits van een natuurinclusief bedrijf) is gezonder voor mij.
4) Economisch motief. Bij willen dragen aan de lokale economie. Noties: boeren moeten een
betere economische positie krijgen, het levert banen op in mijn omgeving.
5) Politiek motief: Een alternatief willen voor de industriële landbouw en de
voedselmultinationals die de dienst uitmaken.
Bij het ontwikkelen van een lokaal voedselnetwerk in Brummen speelt het verhaal dat lokale
voedselnetwerken beter zijn dan grootschalige industriële ketens een grote rol. Consumenten
moeten bewust worden gemaakt dat ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Ook gaat het
erom ze te motiveren om lokaal te kopen, door ze te informeren over de voordelen daarvan. In de
derde trap moeten ze worden overgehaald daadwerkelijk lokaal te kopen. Hoe beter dat verhaal
aansluit bij wat mensen belangrijk vinden, bij hun normen en waarden, des te beter slaat het
verhaal aan. De kunst is dus de houding van Brummense mensen t.o.v. lokaal voedsel te kennen,
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en daarin groepen te onderscheiden die gevoelig zijn voor een of meer van de bovengenoemde 5
frames.
Bij het ontwikkelen van effectieve communicatie zijn daarom de volgende 3 vragen van belang:
• Welke indeling in consumententypen is voor ons doel bruikbaar? Bijvoorbeeld: het
Nederlandse bureau Motivaction onderscheidt typen mensen op grond van hun houding
ten opzichte van duurzaamheid. Maar zie ook de bijlage voor een alternatief.
• Op welke van die consumententypen gaan we ons allereerst richten?
• Welk verhaal hoort bij die typen?
Uit onderzoek (o.a. theory of planned behaviour) weten we dat het beïnvloeden van het denken
niet voldoende is voor gedragsverandering. Het is ook belangrijk de doelgroep te faciliteren om
het gedrag ook werkelijk te veranderen. Daarvoor is het bijvoorbeeld van belang dat de
verkrijgbaarheid van lokale producten aansluit bij de routine van het boodschappen doen, of heel
weinig extra moeite vraagt. En als je er dan komt, dan moet het product er ook zijn.
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Bijlage 1 Sociale groepen in een lokaal voedselnetwerk
(overgenomen uit Zoll et al. 2018).

Lifestyle-oriented pragmatists
Lifestyle-oriented pragmatists are highly motivated to participate in AFNs by the prospect of
maximizing their own well-being. As is true of so-called foodies, the taste and freshness of the
food is very important to them. In addition, they care greatly about the nutritional value and the
health effects of their food. The conventional food system is regarded with suspicion and often
criticized. This suspicion, however, is only based on vague fears of agricultural practices. In our
interviews, the pragmatists expressed concerns that conventional farmers could produce harmful
food which, is contaminated with pollutants, pesticides, radiation, for example, or has been
subject to genetic manipulation. In consequence, it is important for them to establish a
relationship with ‘their farmer’ and to be able to trace how their food is produced. What is more,
most of the lifestyle-oriented pragmatists choose to participate in an AFN because they consider
it to be a fun recreational activity that promotes good health. Moreover, gardening fulfils the
pragmatists’ desire for authentically produced food, which for them means working on a field or
plot of land and harvesting with their own soil-covered hands. To sum up, the pragmatists are in
search of a genuine experience along the value chain from which they can draw benefits for
themselves.
Community-oriented and socio-political motives are of secondary importance. Environmental
benefits resulting from AFNs are welcome but they are not prioritized. Furthermore, there is a
tendency to think that every individual is responsible for their own actions and decisions, but
there is no desire to convince other people to adapt their lifestyles. In fact, the interviewees
reveal that they view the rest of society and their ability to change their ways of life with a certain
degree of pessimism. Hence, the lifestyle-oriented pragmatists’ knowledge and involvement in
sustainability-related topics is specifically limited to food and overall rather low.
Community-oriented conscious consumers
Community-oriented conscious consumers are characterized by a great appreciation of what they
consider to be ‘good agriculture’, which, in their opinion, operates locally on small-scale farms. In
consequence, the interviewees state that it is important for them to support the farmer directly.
This support takes different forms: First of all, the interviews show that the community-oriented
conscious consumers want to support the farmers financially, share the risk of crop shortfalls and
thereby ensure that they have an adequate income. Second, the community-oriented conscious
consumers indicate that ‘good food’ produced by ‘good agriculture’ should cost more and that
they are willing to pay a higher price. Thus, the consumers seek to enable the farmers to operate
independently from large agricultural corporations and their practices, which are generally
viewed in a critical light. Furthermore, a tendency to romanticize AFN agriculture and a desire for
a rural idyll, using only ‘natural’ production methods, can be extracted from the interviews. This
results in a high interest in the farmers’ production methods and acknowledgement of the
amount of hard work that is needed to produce food. Overall, this creates a sense of solidarity
which is also seen as a contribution to a more sustainable agricultural system. Beyond the direct
contact with the farmer, the sense of community within the AFNs is also highly valued.
However, the appreciated forms of social contacts vary. Some participants indicate that they
consider producers and consumers to be an economic community, united by common
environmental goals. For others, the established social contacts with other consumers are
particularly important. For them, making friends and meeting them on a regular basis is a major
motivation to participate. Therefore, AFNs serve as a platform that can be used for networking
with like-minded people. As a group they seek to dedicate their free time to doing something that
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they consider to be meaningful. In general, many community-oriented conscious consumers
report that the AFN concept creates a special form of social cohesion and a strong collective spirit.
Convinced practitioners
Convinced practitioners integrate participation in an AFN into their sustainable lifestyle. They are
characterized by a high level of involvement which goes far beyond food and covers all impacts of
their own actions. As a part of a global socio-ecological philosophy, AFN practices are considered
to be potentially capable of overcoming the grievances of the conventional agricultural system.
Hence, this type of consumer is deeply convinced that participating in an AFN is ‘the right thing to
do’. Convinced practitioners are very critical toward the global economic system, strongly oppose
cheap mass production and mass consumption and stand up for better allocation of goods
between the global north and south. The criticism includes not only conventional food suppliers
but also organic supermarkets, which are also seen in a partially negative light.
Therefore, renunciation plays an important role in the consumption patterns. Generally, the
degree of awareness for societal and environmental problems is high. The concerns about
environment and society are often expressed in an admonitory way. Consequently, convinced
practitioners actively try to spread their views and get more people on board with their ideas. It is
important for them to expose the interrelations in the food industry to others, for instance, by
handing out information at public events. By doing so, they take on an additional role: From being
solely consumers considering their own actions, they become knowledge disseminators and
actively try to reconnect others to food production. The determination to change others’
consumption behaviour can thus attain a political aspect or emphasis. That might be why
convinced practitioners believe that politics should be responsible for taking action to initiate a
change in consumption and production patterns toward more global sustainability.
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