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Zoals jullie weten, gaan we als lokaal voedsel gemeenschap onze plek, De Gymzaal, kopen. En dat 
willen we met jullie samen doen: als leden van gemeenschap worden we samen aandeelhouder van 
het pand. Bijdragen kan op twee manieren: je kunt een donatie doen of een bedrag uitlenen. Bij een 
donatie bepaal je zelf de hoogte, leningen bedragen €5.000. Met 20 leningen kunnen we de koop 
rondmaken. 
 
Op 27 november hielden wij een eerste informatie-avond over de aankoop van De Gymzaal. We 
namen jullie mee in het verhaal van de oprichting tot vandaag, bedankten veel van jullie voor jullie 
inzet, en vroegen naar jullie dromen voor De Gymzaal, en wat je zelf zou willen bijdragen. We 
kregen goede vragen en huiswerk van jullie mee.  
 
Frederik vertelde het verhaal van de oprichting: hoe Liselotte droomde van betaalbaar biologisch 
koken voor mensen, en hoe daaruit de aan- en verkoop van groente en fruit volgde - een avontuur 
op de fiets door het Westland op zoek naar contacten en oogst, waar niet elke boer hen met open 
armen ontving. Ze kwamen uit bij een kas die draaide op het werk van mensen met een 
arbeidsbeperking. Binnen 2 maanden zaten ze qua verkoop op 170 pakketten. En dat succes was in 
de backoffice - logistiek en financieel - niet bij te benen. Liselotte vond De Gymzaal - 
ontmoetingsplek in hartje Den Haag waar je met viltstift op de muur mocht schrijven en lekker 
nassuh zichtbaar kon worden. 
 
Thomas vertelt ons over transitieleren: wat de initiatieven in De Gymzaal  met elkaar gemeen 
hebben, behalve het ondernemerschap in lokaal voedsel, is de manier waarop we het vormgeven. 
We willen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en talentontwikkeling. Zo hebben we de 
organisatie ook vormgegeven: rondom thema’s en taken ontstaan cirkels die samen het werk 
vormgeven. Waar het werk van de cirkels elkaar raakt, ontstaat een nieuw gesprek: “Wat jullie in 
jullie cirkel doen, heeft effect op ons werk. Hoe gaan we dat oplossen?”  
 
In De Gymzaal verzorgt Lekkernassuh de markt op woensdag, de Volkskeuken het zuurdesembrood 
voor de markt en het inloopdiner, en The Conscious Kitchen kookt op donderdag met voedsel dat 
over is van bijvoorbeeld de Haagse Markt, er wordt gekookt voor en met veel (internationale) 
studenten en expats. En er is plek voor nog meer initiatieven. 
 
Transitiewetenschappers vertellen dat het vliegwiel gaat werken wanneer je 5% van een populatie 
bereikt. De informatie-avond is ook op de dag dat er in De Gymzaal een recordaantal pakketten 
werden verkocht - namelijk 245, op de drukste markt ooit. Met de andere vestigingen erbij zaten we 
op 300 pakketten. Liane, initiatiefnemer van Ons Eten, nieuw project in De Gymzaal, gaat voor het 
bereiken van 500.000 Hagenaren en Hagenezen met lokaal voedsel. 
 
Ons Eten is een vereniging die nieuwe lokaal-voedsel-initiatieven wil faciliteren en ondersteunen. 
Eerste actie van de vereniging is - met opdracht van de gemeente - in kaart brengen van alle kansen 
in Den Haag, zo dat iedereen daarop kan aanhaken. Een eerste workshop rondom deze kansen - 
eerder deze maand - leverde veel energie op bij de aanwezige makers en beleidsmensen, en ook al 
meteen verrijking van bestaande en nieuwe kansen. Verslag volgt en meer informatie is bij Liane 
verkrijgbaar. 
 
Frans van der Steen en Marianne Zuur zijn Sytske Roskam komen versterken in het bestuur van de 
Stichting Lokaal Voedsel Den Haag, de beheerder van Voedsellokaal De Gymzaal. Op de 
informatieavond stelden zij zich aan jullie voor. Marianne was gespreksleider van de avond, en 
Frans lichtte de koopplannen toe. Met een persoonlijk verhaal over het belang van lokaal voedsel 



 

 

voor het klimaat. Waar de politieke focus ligt op duurzame energie en het loskomen van aardgas als 
verwarmingsbron, ziet Frans onder andere door zijn werk in ontwikkelingssamenwerking, hoe 
evenredig veel groter de impact is van het  voedselsysteem op het klimaat: “Op alle ecologische 
grenzen die overschreden worden, is de voedselcyclus de belangrijkste oorzaak.” 
 
De droom van Frans voor De Gymzaal is er één in fases. Juni 2020 - hoopt Frans dat de koop 
gerealiseerd is. Na de koop ziet hij over twee jaar graag een fijne plek met koelcel, goede toiletten, 
en twee keer zoveel projecten. Zichtbaar als stadslab. In tweede fase komt dan de verbouwing 
waarvoor de gemeenschap al samen ontwerpen heeft gemaakt, uit te voeren samen met de 
gemeenschap. Daar wil de Stichting fondsen voor werven. Fonds 1818 heeft toegezegd te willen 
bijdragen én helpen andere fondsen aan te haken. We verbouwen met de winkel open. 
 
Koper en vergunningaanvrager voor De Gymzaal is de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag. De 
Stichting beheert ook De Gymzaal, dus biedt huisvesting aan de projecten, en dat zijn nu 
Lekkernassuh, de Volkskeuken, The Conscious Kitchen en Ons Eten. Er is ruimte voor meer 
projecten. Heb je ideeën, meld je dan bij één van ons. 
 
Wil je bijdragen aan De Gymzaal, dan kan dat met een donatie vanaf €100,- of een lening van 
€5.000,-. Aankoopbedrag van De Gymzaal is door de gemeente vastgesteld op €100.000,- Daarvan 
is de helft al gecommitteerd. De lening wordt in 8 jaar terugbetaald. Aflossing start na het eerste 
jaar, en wordt opgebracht uit de huuropbrengsten van de projecten in De Gymzaal. Als het allemaal 
niet lukt, wordt De Gymzaal weer verkocht. De marktprijs bedraagt nu €350.000,- de Stichting zal 
ANBI status aanvragen, zodat de lening fiscaal aftrekbaar wordt. Er komen juridisch correcte 
contractformulieren. 
 
In de Q&A’s na afloop kwam onder andere de wens naar voren om de leningen toegankelijk te 
maken voor alle etniciteiten in Den Haag. Dat houdt in dat we dat er alcoholvrije dagen mogelijk 
maken.  
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