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Monopolie voor de hotdog
Steff Veldkamp, eigenaar van het duurzaam catering op locatie be-
drijfje Vleesch Noch Visch, heeft een missie. Hij wil het eten op straat
óók van hoge kwaliteit krijgen, met een verkoopplek in het Vondel-
park. Als het aan de wet ligt, kan hij daar echter nog een jaar of 30 op
wachten. DOOR ANNA TERESA BELLINZIS

Wat is het plan?

„Met (h)eerlijk eten mensen ver-
binden en samenbrengen op leuke
locaties. Er zijn te veel schakels
tussen de producent, het product en
de consument, zodat we niet meer

weten waar
voedsel
vandaan
komt en
wat er in
zit. Ik wil
dat veran-
deren door
zowel pro-
ducent als

verkoper te zijn en mijn gasten pre-
cies te vertellen wat er op hun bord
ligt. Daarbij zet ik me met de Street
Food Revolution in voor een divers
aanbod van streetfood in Neder-
land.”

Wat is streetfood precies?

„Een ready-to-eat gerecht dat vers
voor je klaar wordt gemaakt vanuit
een foodtruck of mobiel keukentje
op straat, in het park of bij een event.
In eigen land betekende streetfood
tot nu toe patat, hotdogs en oliebol-
lenkramen; de ouderwetse vette hap.
Maar als je kijkt naar landen als
Amerika, Engeland en Thailand zie je
dat het ook anders kan. Daar maakt
de combinatie van gezonde, duurza-
me en bovenal heerlijke gerechten
die met passie en liefde worden
gemaakt van streetfood een door-
slaand succes. De foodtrucks kunnen
zich daar meten met de beste lun-
chrooms en restaurants.”

En jij wilt een

plek in Vondel-

park, alleen

krijg je daar

geen vergun-

ning voor. 

„Precies. Hoe
kan het dat de
hotdogverkoper
hier in Nederland
een monopolie-
positie heeft
vergaard en er
geen ruimte is

voor innovatie en diversiteit?”

Leg dat eens uit.

„In de jaren 30 is de wet gerede
eten- en drinkwaren van toepassing
geworden. Doordat er nog bijna geen
koelkasten waren, moest er op wor-
den toegezien dat met de straatver-
koop van voedsel de volksgezond-
heid niet in gevaar kwam. Met gere-
de eetwaar wordt bedoeld eetwaren
die voor directe consumptie geschikt
zijn en geen nadere bereiding nodig
hebben. De hotdog dus! In 80 jaar is
er gelukkig veel veranderd. Zo kun-
nen we ondertussen alles goed ge-
koeld bewaren, alleen die wet is nog
hetzelfde en daar is het vergunning-
systeem op gebouwd. Licenties zijn
schaars; er bestaat een wachtlijst van
tientallen jaren voor bestaande
staanplaatsen op strategische plek-
ken. Als ik bijvoorbeeld in het Von-
delpark wil staan, kan ik wel 30 jaar
wachten op een vergunning. Dan kan
ik pas op mijn 73ste nog met mijn
looprek het Vondelpark in.”

Dus heb je een petitie opge-

steld? 

„Ja, want met het huidige beleid in
Nederland krijgt streetfood niet het
podium dat het verdient en dat is
zonde. Het draagt namelijk bij aan
de werkgelegenheid door met mini-
male investeringen werk en nieuwe
kansen te creëren. En het helpt mee
aan een gezonde toekomst, met
minder obesitas. Het zal geen onwil
vanuit de politiek zijn, zoals het nu
geregeld is, maar onwetendheid.”

Ga je de beoogde handtekenin-

gen binnenhalen?

„Zeker, niets is moeilijk voor hen
die willen. We hebben al meer dan
1200 van de 40.000 handtekeningen
die we nodig hebben om dit te agen-
deren bij de Tweede Kamer en we
hebben nog tot oktober de tijd. Op
Wereldvoedseldag, 16 oktober, gaan
we een positieve boodschap afgeven
door met twintig foodtrucks op het
Spui in Den Haag gratis eten uit te
delen aan het publiek en de petitie te
overhandigen aan een minister.”

rondreist om een zombiepandemie te

stoppen. De verwachtingen zijn hoogge-

spannen, aangezien het project nu al te

boek staat als de duurste zombiefilm ooit.

Monsters University – 10 juli 

Met Billy Crystal en John Goodman

We kennen Mike Wazowski en James P.

Sullivan als het onafscheidelijke duo uit

Monsters, Inc, de animatiehit uit 2001.

Maar de twee gekleurde wezens waren is

het begin bepaald niet de beste vrienden.

Op de Monsters Universiteit konden ze

elkaar niet uitstaan.

Pacific Rim – 18 juli

Met Charlie Hunnam en Rink Kikuchi

Ergens in de nabije toekomst dreigt de

wereld te worden overgenomen door

allesvernietigende zeemonsters. Giganti-

sche robots, genaamd Jaegers, slagen er

niet in de ge-

vaarlijke wezens

te vernietigen.

Alles lijkt verlo-

ren, totdat een

oud-piloot en

een student een

oude Jaeger

vinden. Ze zijn

de laatste hoop voor de mensheid.

The Wolverine – 25 juli

Met Hugh Jackman en Famke Janssen

In deze nieuwe spin-off van X-Men krijgt

Logan het aan de stok met een oude

vijand. De eeuwige krijger en buitenstaan-

der bevindt zich in Japan en belandt in een

gevecht op leven en dood. Het zal hem

voor altijd veranderen. 

Elysium – 15 augustus

Met Matt Damon en Jodie Foster

Dit langverwachte scifi-hoogtepunt speelt

zich af in 2159. De mensheid is verdeeld in

twee sociale klassen. De rijksten leven een

zorgeloos bestaan op ruimtestation Elysi-

um en de armen bijten op een houtje op

een overbevolkte en verwoeste aarde.

Max aanvaardt een gevaarlijke opdracht

die het evenwicht tussen de twee werelden

kan terugbrengen. 

White House Down – 15 augustus 

Met Channing Tatum en Joey King

Wanneer politieman John Cale met zijn

dochtertje een

toeristische tour

krijgt door het Witte

Huis, moet hij plotse-

ling in actie komen.

Een groep paramili-

tairen valt de presi-

dentiële woning

binnen. Het verhaal

lijkt in veel opzichten

op dat van Olympus

Has Fallen met

Gerard Butler, die op

9 mei uitkomt. 
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