Speech minister Verburg bij ondertekening Intentieverklaring Lekker Utregs
Bij de feestelijke ondertekening van de Intentieverklaring Lekker Utregs op 14
november 2008, in Paushuize te Utrecht, had minister Verburg een speech
voorbereid, die uiteindelijk (integraal) werd uitgesproken door haar vervanger dhr.
Wierenga.
In de speech gaf de minister aan dat ze Lekker Utregs een geweldig initiatief vindt
dat bovendien een aantal goede doelen dient:
Lekker Utregs:
• stimuleert duurzaam produceren, én consumeren
• bevordert de regionale handel, waardoor er minder kilometers met eten moet
worden gereden.
• en waardoor mensen uit de stad meer binding krijgen met hun eten en met
hun eigen omgeving.
Daarnaast levert het een bijdrage aan:
• het behoud van het agrarische landschap
• het stimuleren van productinnovatie
• de communicatie over ons eten, wat er in zit en hoe het gemaakt wordt.
"Ik sla hier dus minstens 6 vliegen in een klap." aldus de minister
Wat ze verder als belangrijk kwalificeerde is dat Lekker Utregs er is voor iedereen:
"Door ervoor te zorgen dat kaas gemaakt van melk van koeien die in Utrechtse
weiden grazen, te koop is in Utrechtse winkels of bij de Utrechtse horeca. Maar ook
door activiteiten en evenementen te organiseren. Denk aan boer-zoekt-burgerdagen, zaai- en oogstfeesten en openluchtmaaltijden waar iedereen regionale
producten kan proeven en kopen. "
"Daarmee zit Lekker Utregs helemaal in mijn straatje." voegde ze hier aan toe.
Verder was ze ook zeer te spreken over de aandacht voor het verse, ambachtelijke
bereide product met veel smaak.
"Nederland moet leren gezonder en meer duurzaam te eten, en om met meer
verantwoordelijkheid met ons eten om te gaan. Zeventig procent van al onze ziekten
zijn op de een of andere manier gerelateerd aan voedsel. Hart- en vaatziekten,
diabetes en overgewicht vormen een steeds grotere bedreiging voor de
volksgezondheid. Dat moet en kan echt anders." liep ze vooruit op haar nota
"Voedsel en Consument" die eind dit jaar zal verschijnen.
De minister vond dat Lekker Utregs laat zien dat het anders kan en hoe waardevol
ons eten eigenlijk is. Maar meende ze:"behalve leerzaam is Lekker Utregs natuurlijk
ook gewoon heel leuk. "
Ook was de minister enthousiast over activiteiten als de boer-zoekt-burger-dagen
waarop een stadskind eindelijk eens een koe van dichtbij ziet. En de proeverijen
waarbij de consument misschien heel andere ideeën krijgt voor de avondmaaltijd. En
.."door de meewerkdagen worden jongeren misschien op nieuwe ideeën gebracht,
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bijvoorbeeld om leerwerkervaring op te doen, een groene onderwijsopleiding te gaan
volgen of gewoon meer van buiten te genieten. "
De minister benadrukt nogmaals dat ze om deze redenen Lekker Utregs van harte
ondersteunt.
Ze besloot met de woorden: "Amsterdam heeft zijn ‘Proeftuin’, Utrecht heeft ‘Lekker
Utregs’. Ik hoop zeer dat de andere grote (en kleine) steden zullen volgen. Want
zoals Lekker Utregs terecht oproept: ‘ het is lekker, leuk en logisch!
Utrecht, gefeliciteerd en nog vele jaren met dit prima initiatief."
Waarvan akte!
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