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Wij, Provincie Zuid-Holland, LUMC, Huis ter Duin, Horesca Leiden, 

Koninklijke Horeca Noordwijk, Groene Hart Streekproducten, 

Naturalis, HAS Hogeschool, Hutten Catering, Hoeve Biesland, 

BIJOVERA, Dutch Cuisine, Slow Food Groene Hart, Stichting 

Voedselfamilies, TU Delft, ROC Amsterdam, Noordwijde, willen 

de Nederlandse keuken én producenten weer op de kaart zetten. 

Geïnspireerd door onze rijke culinaire geschiedenis werken we aan 

een opleving van de Nederlandse gastronomie met een centrale rol 

voor hoogwaardige producten uit eigen regio én gezondheid. We 

geloven in culinair gedreven landbouw en hebben de ambitie om 

verbinding tussen chef, producent en consument te herstellen en 

de gezondheid van mensen en onze planeet daarbij leidend te laten 

zijn. Daarom werken we samen om de vraag naar een diversiteit 

aan hoogwaardige Nederlandse producten open te breken en zo 

meer duurzame, diverse teelt mogelijk te maken. Wij geloven: een 

regionaal georiënteerd voedselsysteem maakt onze samenleving en 

planeet duurzaam gezonder.

GROENE CIRKEL 
DE TUIN VAN HOLLAND

INTENTIEVERKLARING

Een gezonde topkeuken voor iedereen!
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De Tuin van Holland heeft drie pijlers: smaak, gezondheid en duurzaamheid. We streven ernaar 
om de Nederlandse gastronomie, de Dutch Cuisine, weer stevig op de kaart te zetten. We 
geloven dat investeren in de ontwikkeling van onze gastronomie bijdraagt aan een hernieuwd 
bewustzijn over eten én een meerwaarde heeft voor toerisme en recreatie. Chefs, boeren en 
artsen ontwikkelen samen richtlijnen voor een smaakvolle, gezonde keuken, sterk verbonden 
met het land. We streven naar een groot aantal De Tuin van Holland restaurants, hotels, 
cateraars en werklocaties die samen de vraag naar hoogwaardige Nederlandse producten 
structureel vergroten. Zo bieden we steeds meer producenten de mogelijkheid om in te stappen 
in De Tuin van Holland, te verduurzamen en meer divers te gaan telen. Dit noemen we culinair 
gedreven voedselproductie. We dragen hiermee bij aan de fundamenten van ons landschap: 
gezonde bodem, schoon water en een florerende biodiversiteit. 

WAT BETEKENT DIT CONCREET? 
Concreet betekent dit dat we samenwerken met partners in de gehele voedselketen om 
te ontdekken wat er in elke schakel nodig is bij te dragen aan De Tuin van Holland van de 
toekomst.

In de keuken – samen met partner Dutch Cuisine helpen we chefs op weg naar De Tuin van 
Holland gerechten op de menukaart. 

Op het land – we willen met De Tuin van Holland een beweging starten. Daarom helpen we 
pionierende producenten om te verbinden met vooruitstrevende chefs, om te laten zien dat een 
bruisend regionaal voedselsysteem wél mogelijk is. Daarnaast helpen we producten die nog 
aan het begin van de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering staan om te starten met dat 
proces. 

Onderweg – We herdefiniëren de normen en waarden van het voedselsysteem aan het begin 
en einde van de keten. Dat vraagt ook iets nieuws van de logistiek. Hoe ziet agrologistiek eruit 
wanneer die waarde toevoegt aan De Tuin van Holland? Hoe garanderen we een eerlijke prijs 
voor iedereen die waarde toevoegt in de keten? Samen met inkopers en groothandelaren 
ontwerpen aanbestedingen en logistiek die de hele keten perspectief bieden in De Tuin van 
Holland. 

Op kantoor – ook met de papieren werkelijkheid van het voedselsysteem gaan we aan de slag. 
We werken toe naar een inkoop convenant De Tuin van Holland. Hiermee bouwen we aan een 
massa van aanbestedingen die het mogelijk maken voor boeren om in te stappen bij De Tuin 
van Holland. 

WAAR LIGT DE TUIN VAN HOLLAND? 
De historische Tuin van Holland, waar we onze inspiratie uit putten, concentreerde zich 
rondom Leiden in de provincies Zuid- en Noord-Holland. Invloedrijke figuren als Gaspar Fagel, 
Boerhaave en Sylvius verspreidden de invloed ervan over de hele wereld. Veel van de daar 
ontwikkelde teelten, innovaties en verhalen hebben zich inmiddels verspreid over Nederland. 
De asperges vond je eerst aan de kust, nu rondom Venlo. De Tuin van Holland producten kan je 
daarom vinden in heel Nederland. Voor inkoop geldt uiteraard wel: zoek je producten zo dichtbij 
mogelijk. 
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WAAROM DOEN WE DIT? 
De urgentie voor een nieuw voedselsysteem neemt sterk toe. We zien zorgen rondom 
biodiversiteit, gezondheid, bodemkwaliteit, water en het verdienvermogen van producenten. 
Voedsel loopt als een soort bloedsomloop door die thema’s heen. Wat is een gezond en 
duurzaam voedingspatroon? Hoe organiseren we een lokale voedselketen? En hoe ziet 
de toekomst van de regionale landbouw en het Hollandse veenweidegebied eruit? Volop 
uitdagingen en volop redenen om in De Tuin van Holland opnieuw gezamenlijk op te trekken 
om onze nabije toekomst vorm te geven. Niemand kan het namelijk alleen. We geloven dat 
wanneer alle schakels uit de keten weer collega’s worden, we in staat zijn te bouwen aan een 
voedselsysteem met duurzame waarden als fundament. 

HOE GAAN WE WERKEN? 
Wij willen onze doelen bereiken door integraal en vanuit gezamenlijk belang samen te werken. 
Wij zien de natuur als partner en spannen ons in, om via projecten, de integratie van natuur in 
de omgeving te versterken. 

Integraal – we nemen alle aspecten van het voedselsysteem mee die nodig zijn om in beweging 
te komen. De Tuin van Holland bestaat uit iedereen die een rol heeft van bodem tot bord. We 
geloven dat als het in het klein kan met een aantal ambitieuze mensen, het ook op te schalen is, 
mits je alle schakels betrekt in de ontwikkeling. 

Gezamenlijk belang – wij steunen elkaar in de realisatie van de gezamenlijke opgave. Openheid 
staat in onze samenwerking voorop. Wij zoeken naar de optimale oplossing voor de gehele 
keten. We realiseren ons daarbij dat niet alle activiteiten in eenzelfde tempo tot resultaten gaan 
leiden, maar spannen ons in om de samenhang tussen de verschillende elementen te behouden. 
Iedereen krijgt de ruimte om aan te geven wat rand voorwaardelijk nodig is om stappen te 
maken, we zetten ons samen in op die randvoorwaarden de realiseren. 

Samenwerken – wij beseffen dat we De Tuin van Holland alleen samen kunnen realiseren. Wij 
gaan de samenwerking versterken met leerprocessen om tot nieuwe ontwikkelingen te komen. 
We willen samenwerken omdat we geloven dat dit ons sterker, slimmer en slagvaardiger maakt. 
Partijen die hieraan willen bijdragen zijn welkom. 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend - wij willen De Tuin van Holland realiseren en wij brengen 
hiervoor tijd, kennis en middelen in om onze doelen te bereiken. Wij werken toe naar concrete 
projecten in lijn met onze gezamenlijke ambities. Voorop staan de resultaten die we vanuit het 
gezamenlijke belang willen bereiken. Dit betekent dat wij dilemma’s samen op proberen te 
lossen.

WAT ZIJN ONZE DRIJFVEREN EN INZET? 
Iedereen stapt in vanuit een eigen belang bij het realiseren van onze droom. We komen 
allemaal wat halen én wat brengen. Elke partner committeert zich daarom in een testimonial 
aan een bijdrage aan De Tuin van Holland voor de komende 3 jaar. 


