
Mobiele groentetuin voor de hele wijk
Kleinschalige voedsel-initiatieven 
als voorbeeld voor food-sector
Rabobank Amsterdam koestert de stadse innovaties

Fileprobleem verbinden met voedsel

Voedsel verbindt maar lost niet alles op | Volkstuin Ede: van luis in de pels tot paradepaardje | 

Groente en fruit voor de voedselbank | Maatschappelijke onderneming werkt voor Sligro en La Place

Voedsel verbindt
Werkplaats 17

Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, 
deze editie in samenwerking met Food Council Rotterdam en
Wetenschapswinkel Wageningen – Jaargang 12, mei 2014

http://www.knhm.nl


Inhoudsopgave

Werkplaats voor de leefomgeving2

 8 Mobiele groentetuin op 
  braakliggend terrein

 10 De sociale impact van 
  een ‘community garden’
  Van een praatje over de schutting, oogstfeesten, educatie tot aan 
  het veiliger maken van de buurt.

 14 Zelf je groenten oogsten
  In Leeuwarden mag je zelf oogsten van het land van boer Gosse Haarsma.

 16 ‘De lunches hier zijn de 
  enige keren dat ik met 
  mensen samen aan tafel eet’
  Sociale kwekerij Osdorp produceert commercieel voor La Place en Sligro.

 24 In de anonimiteit werken 
  aan je eigen voedsel
  Voedseltuin Rotterdam produceert voor minima.

Verder in dit nummer:

 4 Visie van KNHM, Food Council Rotterdam en Wetenschapswinkel Wageningen
 20 De kracht van voedsel
 23 Korte berichten
 26 Rabobank koestert kleinschalige initiatieven
 29 Korte berichten
 30 Visionairs over de snel veranderende voedselketen
 32 Volkstuin wordt openbaar park
 34 KNHM over verbindende kracht van voedsel
 35 Korte berichten

Voorwoord

Werkplaats voor de leefomgeving 3

Colofon

De Werkplaats voor de leefomgeving is een uitgave 

van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

www.knhm.nl

info@knhm.nl

Redactieadres: 

KNHM, Postbus 33, 

6800 LE  Arnhem

Redactie: Frank van Bussel, Annemieke Fontein, 

Lèneke Pfeiffer, Monique Melchers, Geert van Duinhoven

Coördinatie en eindredactie: Geert van Duinhoven

Ontwerp: DiepArnhem

Vormgeving: Ineke Oerlemans

Foto omslag: David Rozing / Hollandse Hoogte

Druk: Canon, Arnhem

Oplage: 15.000

ISSN: 1574-2083

De Werkplaats voor de leefomgeving wordt uitgegeven

rondom een actueel thema. Dit nummer staat in het teken 

van Voedsel verbindt en is uitgebracht in samenwerking met 

Food Council Rotterdam en Wetenschapswinkel Wageningen.

De verantwoordelijkheid voor de teksten berust bij de auteurs. 

De inhoud van de Werkplaats voor de leefomgeving kan geheel 

of gedeeltelijk worden overgenomen indien de bron vermeld 

wordt en de redactie daar toestemming voor geeft.

Verbeter de wereld

Wij zijn er als klein land in geslaagd om veel meer voedsel te produceren dan dat 
we zelf nodig hebben. Wij zijn na de VS het land dat het meeste voedsel exporteert. 
Een prestatie van formaat. Wanneer we naar de groei van de wereldbevolking kijken 
dan zullen andere landen veel van onze innovatieve productiemethoden over moeten 
nemen, anders dreigt er wereldwijde hongersnood. En toch, toch knaagt er iets bij ons. 

We zijn als individuele mensen te ver af komen te staan van onze landbouw. We weten 
niet meer waar alle producten vandaan komen. De bewerking van basisproducten tot 
ons dagelijkse voedsel onttrekt zich aan onze waarneming. Steeds meer mensen eten 
te veel. Vaak eten we ongezond voedsel. Mensen met overgewicht krijgen vaker hart-
en vaatziekten, suikerziekte en kanker. Het is daarom goed dat steeds meer mensen 
initiatieven nemen om bewust om te gaan met voedsel. En dan bedoel ik: 
 bewust omgaan met de hele voedselketen. Ook hierin moet ons land 
voorop lopen. 

Het is interessant om te zien dat er steeds meer burgerinitiatieven zijn om hieraan 
 invulling te geven. KNHM ondersteunt deze burgerinitiatieven met raad en daad. 
Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat producenten van biologische producten 
hun waar op eenvoudige wijze bij de klant kunnen aanbieden? Wat te denken van 
 lokale initiatieven om stadslandbouw mogelijk te maken? En hoe ziet de landbouw van 
morgen er uit, wat doet die met de kwaliteit van onze leefomgeving?

In deze Werkplaats vindt u voorbeelden van duurzame landbouw. Het leuke is dat goede 
initiatieven op steeds meer steun kunnen rekenen van consumenten en producenten. 
Ook de detailhandel speelt hier steeds vaker op in. Het zou mooi zijn wanneer duurzame 
landbouw en diervriendelijke productiemethoden ook tot onze exportproducten gerekend 
kunnen worden. “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Daarom ondersteunt KNHM 
niet alleen op het platteland, maar ook in de stad burgerinitiatieven met betrekking tot 
voedsel en voedselproductie. Wij hopen met deze Werkplaats kennis en ervaring te 
delen. Hopelijk smaakt het naar meer.

Clemens Cornielje, 
Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

http://www.knhm.nl


Waarom zouden omwonenden 
het openbaar groen niet 
willen beheren als eigen tuin? 

B
urgerinitiatieven hebben nogal eens een relatie met 
voedsel: van lokaal verbouwen tot (ver)delen en 
voorkomen van verspilling. Maar ze gaan vaak om 
veel meer, zo blijkt. Ze verbinden consumenten met 
producenten, stedeling met platteland. Door in de 

wijk moestuinen te maken ervaren stadsbewoners aan den lijve 
hoe voedsel groeit. Voedsel verbindt: iedereen nodigt graag zijn 
vrienden of buren te eten. Via voedsel deelt sinds mensenheuge-
nis de rijke zijn fortuin met zijn minder bedeelde medemens. 
Reden genoeg om een Werkplaats te wijden aan het thema 
‘Voedsel verbindt’. Wij spraken ter inleiding met twee elk op 
eigen wijze sterk bij voedsel betrokken vrouwen: Lèneke Pfeiffer, 
coördinator van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR, 
en Annemieke Fontein, Hoofd Landschapsarchitectuur van de 
gemeente Rotterdam, en met KNHM-directeur Frank van Bussel.

Stadslandbouw
Aan de Rotterdamse Marconistraat, aan de voet haast van de 
enorme kantoorkolossen waarin de Rotterdamse Gemeente-
werken gehuisvest zijn, ligt op een oud rangeerterrein een forse 
stadsboerderij – toepasselijk ‘Uit je eigen stad’ genoemd. Bij 
het complex (www.uitjeeigenstad.nl) horen ook een winkel en 
een restaurant. Alles is verser dan vers. Groenten, padden-
stoelen, eieren en kippen zijn er te koop en worden er bereid, 
naast eerlijk brood en allerlei andere lekkernijen. Allemaal in 
 Rotterdam of omgeving gemaakt, van sap tot worst, van mosterd 
tot honing. Het is een van de meer dan honderd tuinen en 
stadsboerderijen, die Rotterdam inmiddels rijk is.

Voedsel 
verbindt

Veel burgerinitiatieven hebben een relatie met voedsel. 
Maar het gaat de initiatiefnemers lang niet alleen om het 
eten zelf. Het gaat ze ook om de sociale cohesie in een wijk, 
duurzaamheid, educatie. Want voedsel heeft een verbinding 
met het fi leprobleem, jeugdcriminaliteit, ouderenzorg, 
groenbeheer en innovatief ondernemerschap.

Tekst: Arne Lasance – Foto’s: Dennis Moet, Guido Benschop en Dick Brouwers

VisieVisie
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“Wij werden als gemeente zo rond 2008 bewust geconfronteerd 
met dat nieuwe fenomeen stadslandbouw”, vertelt Annemieke 
Fontein. “Door de crisis kwamen er steeds meer braakliggende 
terreinen. Jonge hoogopgeleide gezinnen bleven in de stad, in 
plaats van naar de voorsteden te trekken. Daarnaast werden we 
geconfronteerd met voedselschandalen als de BSE. Dat alles 
maakte dat mensen zich zorgen begonnen te maken over de 
kwaliteit van hun voedsel. Al snel vroegen groepen burgers aan 
ons of ze her en der zelf voedsel konden gaan verbouwen. Aan-
vankelijk keken we daar natuurlijk, zeker hier bij Grondzaken, wat 
vreemd tegenaan. Sympathiek, die initiatieven, maar hoe moesten 
we er bestuurlijk mee omgaan? Waar zou het eindigen, als je 
 iedereen maar toestond om ergens groenten te verbouwen?”

Tijdelijk of defi nitief?
De gemeente Rotterdam heeft daarop vanuit drie doelstellingen 
een ‘voedselstrategie’ ontwikkeld: de gezondheid van de Rotter-
dammers, duurzame economische ontwikkeling en het streven 
naar een aantrekkelijker leefomgeving, binnen en om de stad. 
Fontein: “Bleef de vraag: Hoe maak je dit soort initiatieven 
plano logisch mogelijk? Een stuk grond tijdelijk een andere 
 bestemming geven kan zonder al te grote problemen, maar niet 
al die terreinen zijn gemeentelijk eigendom. Vaak zijn ze van 
 woningcorporaties of particuliere beleggers. En dan die tijdelijk-
heid: sommige initiatieven hebben een paar jaar nodig om zich 
te bewijzen. Zolang de mensen gewoon een moestuin inrichten 
is er natuurlijk niet zoveel aan de hand, maar het wordt proble-
matisch als het bloeit en groeit en er geïnvesteerd moet worden 



VisieVisie
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Lèneke Pfeiffer: “Wij merken allemaal hoe die kleine projecten 
de weg vrijmaken voor meer zakelijke initiatieven. Rotterdam 
biedt vele voorbeelden – zoals de eerder genoemde vrouwen 
die hun zelf verbouwde munt, uit inmiddels 24 tuinen, tot in 
 Parijs op de markt aanbieden. Andere ondernemers kweken 
maden als kippenvoer op compost die in de stad  geproduceerd 
wordt, of champignons op daar verzameld  koffi edrab – in een 
afgedankt tropisch zwemparadijs!”

‘Voedsel-bril’
Frank van Bussel, directeur van KNHM gaat nog een stap verder 
en haakt aan bij de ideeën van Wayne Roberts uit Toronto. “Deze 
man laat zien dat voedsel nog veel meer verbindt, en vooral heel 
veel onvermoede zaken. Aan de gang gaan met voedsel kan bij-
voorbeeld voor een stad of dorp heel veel besparing opleveren. 
Denk maar eens aan al het openbaar groen dat gemeenten 
moeten onderhouden. Waarom zouden omwonenden dat niet 
willen beheren als eigen tuin? Ik denk dat daar veel animo voor 
is en het scheelt de gemeente heel veel onderhoudskosten. Of 
laat schapen grazen in openbaar groen zoals in Almere gebeurt: 
die schapen leveren hun geld op door de verkoop van vlees en 
wol en ook hier weer hoeft de gemeente minder aan onderhoud 
te betalen. En natuurlijk heeft de overheid ook baat bij gezonde 
mensen: hoe kan een overheid nu inspringen op de wens van 
burgers om gezonder te eten en lokale producten te consume-
ren? Het verhaal van de Food Council in Toronto laat zien hoe 
je met een ‘voedsel-bril’ naar een stad kunt kijken en het inzicht 
geeft in de vele mogelijkheden die voedsel biedt. Een te veel 
aan vervoer (fi les) en afval worden voor een fors deel door 
voedsel veroorzaakt. Dus is het logisch om ook in die voedsel-
keten te gaan zoeken naar mogelijke oplossingen. Zo krijgen de 
tientallen projecten die nu overal ontstaan, een veel bredere 
 uitstraling en betekenis. De initiatieven markeren denk ik een 
nieuwe kijk op de inrichting van stad en platteland, een nieuwe 
verhouding tussen consument en producent en dus ook een 
nieuwe verhouding tussen de voedselindustrie en de vele kleine 
ondernemers die innovaties ontwikkelen in die voedselketen.”

Antwoord
Pfeiffer: “Burgerinitiatieven worden omarmd in het kader van de 
participatiemaatschappij. Maar meteen ontstaat een spannings-
veld: de burger wordt ook kritischer zodra doordringt dat hun 
werk in straat of buurt de gemeente ook echt geld oplevert. 
Ze onderhouden ‘gratis’ een stuk stad, maar willen dan wel af-
spraken maken om dat ook voor langere tijd te kunnen blijven 

doen. Zo kregen we onlangs de vraag vanuit de Wageningse 
consumentencoöperatie CC2, hoe de leden het assortiment van 
hun natuurvoedingswinkel Lazuur beter zouden kunnen laten 
aansluiten bij de vraag in de regio. Net zo goed als de gewone 
supermarkten monitoren wat wel en wat niet in een vestiging 
gewild is, kunnen eco-supermarkten dat natuurlijk ook doen. 
 Interessant genoeg bleek dat de leden van de biologische 
 coöperatie bereid waren enig water in de bio-wijn te doen, 
als ze daardoor meer producten uit de onmiddellijke omgeving 
konden betrekken. De coöperatie onderzoekt nu hoe ze het aan-
bod en de herkenbaarheid van streekeigen producten kunnen 
vergroten. Voedselprojecten werken zo als een steen in een 
 vijver: de een na de andere cirkel breidt zich vanuit de kern naar 
een steeds bredere omgeving uit. Voedsel verbindt, door de 
hele economie.”
Frank van Bussel: “En dat geeft meteen ook het belang aan 
voor overheden en bedrijven. Zij moeten een antwoord hebben 
op deze ontwikkeling vanuit de samenleving en zullen daar slim 
mee moeten omgaan. En de vele lokale initiatieven, hoe klein 
soms ook, vooral zien in dat bredere verband met alle kansen 
die dat biedt.” •

in gebouwen of voorzieningen. Een van onze succesvolle pro-
jecten, de munttuinen die hier door allochtone vrouwen zijn 
 opgericht, vergde anderhalf tot twee jaar voorbereiding. We 
leerden dat je die tijdelijkheid niet moet regelen in een bestem-
mingsplan, maar in het contract dat je met de initiatiefnemers 
sluit. Zo weet Uitjeeigenstad dat ze op de locatie hier beneden 
tien jaar kunnen blijven zitten, daarna is het afgelopen. Wij 
 werken met een omgevingsvergunning die een gebruik in af-
wijking van het bestemmingsplan mogelijk maakt en geldt voor 
onbepaalde tijd.”

Organisatorische hobbels
“Als Wetenschapswinkel helpen wij vooral maatschappelijke 
 organisaties met advies en onderzoek als er een organisatorische 
hobbel te nemen is”, vult Lèneke Pfeiffer aan. “Onze projecten 
zijn meestal kleinschalig en niet op winst gericht. We hebben vier 
expertisegebieden: Voeding en Gezondheid, Bestuur en Maat-
schappij, Natuur en Landschap en Dierhouderij. Tegelijk zijn de 
vragen die ons gesteld worden soms ook heel praktisch: hoe 
zaaien we, wanneer kunnen we het beste oogsten en hoe richten 
we de processen zo effi ciënt mogelijk in. Voor ons als Wageningse 
Wetenschapswinkel is het thema van deze Werkplaats belangrijk: 
de verbindende kracht van voedsel. We steunen projecten van-
wege de sociale cohesie die ze bewerkstelligen. Dat maakt de 
initiatieven, hoe klein ook, zo interessant en waarde vol: het gaat 
niet alleen om de mensen uit het project, maar ook om hoe dat 
steeds wijdere cirkelkringen om zich heen veroorzaakt. Niet al-
leen de buurt, de bewoners en hun kinderen worden geraakt, 
maar de hele stad en haar omgeving. Hoe kunnen we zo helpen, 
dat het initiatief groeit en bloeit en over tien jaar nog bestaat?”

Voedsel heeft de toekomst
“Maar er is een breder perspectief”, stelt Annemieke Fontein. 
“We zijn hier in Rotterdam bijvoorbeeld trots op onze regionale 
Food Council, die alle partijen uit de voedselketen bij elkaar 
brengt: van boeren en tuinders tot distributeurs, middenstanders, 
consumenten, wetenschap en overheid. De Food Council 
 Rotterdam wil allerlei voedselinitiatieven voor Rotterdammers 
stimuleren en tegelijk een duurzame regionale voedseleconomie 
aanjagen, met nieuwe verdienmodellen voor voedselketens. 
Door betrokkenen in en om de stad met elkaar te verbinden, 
door kennis over voeding en gezondheid te vergroten en te 
 verspreiden. En door het uitrollen en verbinden van succesvolle 
particuliere- en stadsinitiatieven zodat we uiteindelijk ook banen 
creëren.”

Lèneke Pfeiffer

Annemieke Fontein

Frank van Bussel

Voedsel: 
op allerlei manieren belangrijk

Aan voedsel geeft het gemiddelde Nederlandse 
huishouden  volgens het CBS elk jaar ongeveer 5000 
euro uit, de derde post na woonlasten en mobiliteit. 
Tegelijk is de gehele keten van voedselvoorziening 
een belangrijke bron van werkgelegenheid: de Fede-
ratie Nederlandse Levensmiddelen Industrie schat 
dat deze keten aan ruim 450.000 mensen een baan 
biedt, waarvan 139.000 direct en 318.000 indirect. 
Volgens onderzoek van het Voedingscentrum willen 
veel mensen gezonder eten. Bij het boodschappen 
doen laten we producten met veel zout, suiker, vet 
en additieven steeds vaker links liggen, weet onder-
zoeksbureau GFK. Ruim 4 op de 10 Nederlanders 
zeggen dat ze gezonder, gevarieerder of gewoon 
 minder zijn gaan eten. Bijna de helft van de Neder-
landers zegt ook minder voedsel weg te gooien.

“Het gaat niet alleen om de mensen uit het project, 
maar ook de buurt, de bewoners en hun kinderen 
worden geraakt, de hele stad en haar omgeving”



“Met gesloten beurzen 
zijn de benodigde spullen 
bij elkaar gebracht.”

Misschien wel diezelfde vogels kaapten vorig jaar de kapucijners 
voor de neus van Liesbeth (53), tuinier in bak 11, weg. “Op het 
moment dat de schokken eraan kwamen, die zijn zo mooi auber-
gine van kleur, kwamen de kraaien en kauwtjes en die aten alles 
op. Dat is dan misschien een nadeel van groente verbouwen in 
bakken. Maar het grote voordeel is dat je geen slakken hebt. 
Die had ik in mijn eigen moestuin wel. Er bleef toen nauwelijks 
sla voor mezelf over.” 

Praatjes
Toch is de oogst niet het enige waarvoor Liesbeth dagelijks de 
gang maakt naar het terrein. “Totdat ik hier aan mee ging doen, 
kende ik niet veel mensen. Nu kom ik overal bekenden tegen en 
maken we een praatje. Soms zijn hier vrouwen met hun bakken 
bezig die vaak maar een beetje Nederlands spreken. Toch kun-
nen we het dan ergens over hebben.” 
Ook de ouderen van verzorgingshuis Reinalda in de buurt vinden 
hun weg naar deze mobiele moestuin. Zij verzorgen hun eigen 
bakken, zo vormgegeven dat ze er met hun rollator onder kun-
nen. “Dat is trouwens nog een voordeel van tuinieren op deze 
manier”, vindt ook Liesbeth. “Je hoeft niet op je knieën.” •

MoesMobiel
Als eerste stap in het project MoesMobiel inventariseerde 
Erika Meershoek het aanwezige eetbaar groen in de 
Haarlem se Parkwijk. Ze vond een paar tamme kastanjes, 
 hazelaars, krentenboompjes, vlierbessen, bramenstruiken en 
rozenbottels. Daarna bracht ze in kaart waar nog meer eet-
baar groen verbouwd zou kunnen worden. Op platte daken, 
blinde muren, maar ook op braakliggend terrein. In overleg 
met corporatie Pré Wonen koos ze twee locaties die na sloop 
van garageboxen vrij waren gekomen. Het wachten is nu op 
het verplaatsen van de bakken naar hun nieuwe ‘thuis’. Want 
dat is het handige aan dit mobiele moestuin project. 

www.deenergiekestad.nl/moesmobiel

Groente verbouwen in mobiele bakken

‘Je hoeft niet 
op je knieën’
Tekst: Karin Wesselink – Foto: Erik van ’t Hullenaar

D
e garageboxen achter de Jan Sluyterslaan werden 
in januari 2012 gesloopt en sindsdien verbouwen 
de bewoners van de Haarlemse Parkwijk hier groen-
te en eetbare bloemen in ruim vijftig houten bakken. 
Niet in de volle grond, vanwege asbestresten, maar 

de spruitjes en sla smaken er niet minder om. MoesMobiel brengt 
mensen bij elkaar en vult magen. 

De vers geplukte munt voor de thee ligt klaar. De koffi e pruttelt 
en de zakken compost wachten naast een frituurpan waarin on-
langs nog zelf verbouwde, geoogste en tot friet gesneden aard-
appels goudbruin bakten. Tot grote vreugde van de kinderen in de 
buurt. Ook tijdens de pompoendag was het druk en de Maan-
delijkse MoesMobiel Maaltijd is keer op keer een groot succes. 
Het betegelde terrein, tussen woonhuizen ingeklemd, is een 
 onverwacht groene oase met nog bloeiende viooltjes dankzij  
de zachte winter. De ruim vijftig houten bakken zijn allemaal ver-
schillend, qua inhoud maar ook wat betreft hoogte. Verder staan 
er twee zeecontainers. In de ene ligt het tuingereedschap op-
geslagen, in de andere is een keuken geïmproviseerd. Bedenker 
van MoesMobiel Erika Meershoek wijst naar een hoek: “Ineens 
stond die kast er, via Ahmed, een van onze Marokkaanse deel-
nemers. Al het andere kwam binnen na een oproep op Radio 
Noord Holland. Toen hadden we ineens drie koffi ezetapparaten 
en twee koelkasten. Maar die hebben we omgeruild voor één 
grote. Met gesloten beurzen.” Meershoek is beeldend kunste-
naar, maar heeft al sinds haar achttiende een eigen moestuin. 

Aardbeien en klavertjes vier en vijf
Manita (8) woont in het huis met de rode zonneschermen en 
komt bijna dagelijks wel even bij ‘haar’ bakken 21 en 31 kijken. 
“We verbouwden afgelopen zomer aardbeien en klavertjes vier 
en vijf. Ook spruitjes. Die vind ik niet lekker, maar mijn moeder 
wel. Het is gezellig hier en we hoeven nu minder vaak naar de 
Dekamarkt.” Ze weet dat leerlingen van de Zuiderpolderschool 
om de hoek ‘eigenaar’ zijn van wat lage bakken. En ook dat zij 
de bijenhotels aan de schutting hebben versierd. Bedoeld om 
meer bijen te lokken, want zonder bijen geen bloemen. “Alleen 
komen die bijen nooit bij mijn bak. Wel vogels. Die zijn zo brutaal 
dat ze zaad uit mijn hand eten”, vertelt Manita. 

Inspirerend projectvoorbeeldInspirerend projectvoorbeeld
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Esther Veen: 
“Voedsel verbindt, maar lost niet 
alle problemen op.”

E
sther Veen onderzocht allerlei initiatieven op het 
 gebied van stadslandbouw. Een aantal tuinen waar-
onder een in Assen, in Leeuwarden, in Almere, in 
Rotterdam en in Amsterdam bekeek ze wat nader.  
En omdat het wetenschap is, komt er in het begin 

vaak meteen een defi nitiekwestie om de hoek kijken. “Ik praat 
het liefst over community gardening. Dus initiatieven waarbij 
mensen op de een of andere manier gezamenlijk bezig zijn met 
lokaal voedsel verbouwen. Volkstuinen vallen er wat mij betreft 
ook binnen. Hoewel ze niet zo nieuw zijn en geen onderdeel  
van de hype worden ze vaak vergeten. Ik heb gekeken naar de 
sociale contacten en sociale activiteiten die de mensen in dit 
soort projecten met elkaar ondernemen.”

Vrienden
“Ik heb onderzocht hoe mensen in een tuinderij met elkaar om-
gaan en dan zie je per tuin veel verschillen. Je hebt community 
gardens waar mensen elkaar al heel lang kennen en veel met 
 elkaar praten. Maar als je vraagt of het vrienden van elkaar zijn, 
ontkennen ze dat vaak. Hooguit noemen ze elkaar ‘tuinmaatjes’. 
Maar ondertussen spreken ze elkaar wel bijna elke dag. Ze 
 noemen de contacten dan ook zelden de reden om naar een 
tuin te gaan. Wel noemen ze het een leuke bijkomstigheid.
In een andere tuin, waar mensen elkaar vooral opzoeken van-
wege de gezamenlijke ideologie van gezond en lekker voedsel, 
zijn er minder onderlinge contacten. Daar staat dan het verbou-

Zorgt voedsel wel voor verbinding?

De sociale impact 
van een buurttuin

Om gemeentebesturen er van te overtuigen dat het goed is om 
ruimte te creëren voor buurttuinen, zou het fi jn zijn om hard 
te kunnen maken dat het verbouwen van voedsel een belang-
rijke sociale factor in zich heeft. Want het is gemakkelijk roepen 
dat voedsel zorgt voor verbinding tussen groepen mensen en 
producent en consument bij elkaar brengt. Maar is dat wel 
echt zo? Esther Veen van Wageningen UR doet onderzoek naar 
de sociale aspecten van stadslandbouw.

Tekst: Geert van Duinhoven – Foto’s: Martin Hogenboom en Marco Zwinkels / Hollandse Hoogte

wen en oogsten van dat voedsel centraal. Met andere woorden, 
het belang van de sociale contacten onderling is een glijdende 
schaal: soms zijn ze heel belangrijk, soms zijn ze bijzaak of 
 nauwelijks relevant.”

Oogstfeest en samen eten
De volgende vraag is dan hoe belangrijk de community gardens 
zijn voor de omgeving: heeft de wijk, het dorp of de stad er ook 
nog iets aan of blijft het beperkt tot een kerngroep? Dat hangt 
nogal af van de doelstelling van de tuinderij. Esther: “In sommige 
community gardens zijn de initiatiefnemers intensief bezig met 
de wijk. Ze proberen er allerlei groepen mensen bij te betrekken 
door middel van educatie, een oogstfeest, gezamenlijke maal-

AchtergrondAchtergrond
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“Sociale contacten:
soms zijn ze heel belang-
rijk, soms zijn ze bijzaak 
of  nauwelijks relevant.”
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tijden etc etc. Maar dat is zeker niet overal het geval. De tuin in 
Assen wordt onderhouden door een actieve groep die veel met 
elkaar doet en onderneemt, maar de waarde voor de rest van de 
wijk is niet zo groot. En in Rotterdam hebben de initiatiefnemers 
er voor gekozen om een openbare plek te zijn waar iedereen mag 
komen en genieten van een groene plek in een drukke stad. 
Je kunt er wandelen en gewoon zitten. De tuin in een dorp 
tegen Leeuwarden aan is een soort centraal punt geworden 
waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten. Daar lijkt het sociale 
 aspect soms nog wel belangrijker te zijn dan het tuinieren zelf.”

Sporten of tuinieren?
De ligging en de ontstaanswijze van de tuin zijn nogal bepalend 
voor de activiteiten die de initiatiefnemers ondernemen in de tuin 
of de wijk. Een tuin die midden tussen de fl ats ligt, vlakbij een 
school of een milieu- en educatiecentrum krijgt al snel een 
 bredere functie dan een tuin die aan de rand van de stad ligt. 
“Het is ook zeker niet zo dat de initiatiefnemers altijd bewust 
voor het verbouwen van voedsel hebben gekozen. De laatste 
tijd, zeker nu de bouw van nieuwe huizen en fl ats niet zo snel 
meer gaat, zie je regelmatig dat er ergens een stukje grond 
 vrijkomt en dat de gemeente vraagt aan de bewoners wat ze er 

mee willen doen. Ik denk dat het iets van deze tijd is dat mensen 
vervolgens vrij snel voor een gezamenlijke groentetuin kiezen. 
Voor hetzelfde geld kiezen ze over tien jaar voor een sportveld 
en organiseren ze daar omheen allerlei activiteiten. Voedsel is 
dus een mooie verbindende factor, maar in veel gevallen is het 
ook niet meer dan een toevallige en zou het goed kunnen dat 
een aantal initiatieven over een paar jaar voor andere vormen 
van buurtinitiatieven kiest.”

Motivatie
Esther heeft ook gevraagd hoe belangrijk de tuin eigenlijk is voor 
het dagelijkse eten van de mensen in de tuin. Oftewel, wat is 
het belang van de community gardens voor het verkorten van 
de productieketens, of het gezonder eten? Ook dat verschilt per 
tuin en initiatief. “Je hebt tuinen waar mensen in vaste groepen 
op vaste tijdstippen werken. Die mensen eten wel van de tuin 
maar vooral op de dagen dat ze er zelf werken. De mensen die 
in een volkstuin werken, waar ieder zijn eigen stukje tuin heeft, 
eten juist weer bijna het hele jaar van hun eigen groenten. Die 
mensen komen gewoon elke dag even wat werken en meteen 
wat  oogsten.
Een en ander is uiteraard afhankelijk van hoe een tuin is ont-
staan, maar ook waar deze ligt. Juist de tuinen in de wijk zelf 
worden minder bezocht dan de volkstuinen, die vaak wat verder 
weg liggen. Maar nog belangrijker is hoe verantwoordelijk de 
mensen zijn of zich voelen voor een tuin: is het echt hun tuin 
of komen ze er alleen af en toe groenten kopen? En je hebt nog 
de tuinen waar het de mensen echt te doen is om biologisch en 
gezond voedsel te verbouwen. De motivatie van deze mensen 
is echt heel anders dan de mensen die gaan voor een tuin voor 
de hele wijk.”

Hangjongeren
Esther: “Uit wat ik tot nu toe gehoord heb in de tuinen en van 
de initiatiefnemers komt dus vooral een heel divers beeld naar 
voren. De opzet van de community gardens is telkens anders, 
de doelen van de mensen zijn divers en dus ook de sociale 
 impact verschilt. Dat is helemaal niet erg, maar het is wel goed 
om je te realiseren. In overleg met bijvoorbeeld de gemeente 
moet je goed voor ogen hebben wat je wilt met de tuin. Een 
community garden is geen oplossing voor alle sociale problemen 
in een wijk. Nog steeds zullen er confl icten blijven bestaan tussen 
burgers, en ook in een wijk met een tuin, houd je waarschijnlijk 
het probleem met hangjongeren. En in een community garden 
wordt echt niet altijd alleen maar biologisch voedsel verbouwd 
en mensen die er werken eten ook niet altijd alleen maar bio-
logisch eten. Dus het lost niet in een keer alle problemen op 
van een wijk. Maar het kan er vaak wel aan bijdragen: groepen 

bewoners kunnen elkaar beter gaan begrijpen, er kan gezonder 
verbouwd worden en stadskinderen kunnen er leren hoe bloem-
kool en aardappelen groeien.”

Geen panacee
“En omgekeerd geldt het ook: je ziet dat gemeenten de com-
munity gardens hebben ontdekt en dat ze proberen om, al dan 
niet samen met welzijnsorganisaties, dit soort projecten op te 
zetten. Ook zij moeten zich bewust de vraag stellen wat ze met 
de tuin willen: moet het een ontmoetingsplek worden, gaat het 
vooral om lokaal voedsel te produceren of wil de gemeente de 
sociale integratie tot stand brengen? Bij al die doelen hoort een 
bepaalde opzet, een type initiatiefnemer en organisatievorm. 
Waarbij de bewoners het lang niet altijd, ook niet na een paar 
jaar, kunnen of willen overnemen van de instituties. Concluderend 
zou je dus kunnen zeggen dat er in community gardens heel veel 
moois gebeurt, dat het ook heel goed is als overheden dat steu-
nen, maar dat initiatiefnemers en overheden tegelijkertijd zich 
ook moeten realiseren dat je er niet alle problemen mee oplost.” •

Maatschappelijke kosten en baten 
van stadlandbouw

Collega’s van Esther Veen van Praktijkonderzoek Plant 
en  Omgeving, onderdeel van Wageningen UR hebben 
een maatschappelijke kosten en baten analyse gemaakt 
van drie stadslandbouw cases: Voedseltuin Rotterdam, 
De Nieuwe Warande Tilburg en ’t Hazennest Tilburg. 
In een MKBA worden alle  kosten en baten van een project 
in geld uitgedrukt. Optellen en aftrekken laat zien of een 
project geld oplevert of geld kost. Conclusie is dat stads-
landbouw baten oplevert voor agrarische ondernemers 
(beter fi nancieel resultaat), voor recreanten en  bewoners 
uit de buurt (woongenot, recreatieve belevingswaarde, 
vermeden delicten) en voor werknemers van de agrarische 
 bedrijven (vermeden kosten van uitkeringen), de vrijwil-
ligers in de Voedseltuin (vermeden kosten uitkeringen, 
 gezondheid) en de cliënten van de zorgboerderij. Anders 
gezegd, stadslandbouw zorgt voor meer productiemoge-
lijkheden voor agrariërs, de creatie van banen voor laag-
opgeleiden, reactivering van laaggeschoolde arbeid en 
een betere fysieke en sociale kwaliteit van de buurt. En 
omdat de kosten lager zijn dan de baten, is het maat-
schappelijk gezien een slimme investering!



“Een half uur na de oogst 
ligt het eten op je bord.”
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gemeenschappelijke bewonerstuin. Vervolgens stapte hij met 
zijn plan naar de gemeente Leeuwarden. Het bleek het juiste 
idee op het juiste moment. De gemeente, die de groene ruimte 
in Techum bewust open had gelaten voor bewonersinitiatieven, 
reageerde niet alleen enthousiast, maar hielp ook mee met het 
noodzakelijke regelwerk. Zoals het aanvragen van een vergun-
ning voor een kas en het wijzigen van het bestemmingsplan. 
Ook de buurt was direct positief. Gosse: “Een initiatief als dit 
had tien jaar geleden weinig kans van slagen gehad, maar nu 
was de tijd er rijp voor. Ik heb een voorlichtingsavond gehouden 
en folders verspreid, maar verder hoefde ik nauwelijks iets te 
doen. Voordat het eerste zaadje de grond in ging, had ik al 
 veertig leden.”
Inmiddels heeft Âsum z’n eerste seizoen er bijna opzitten en is de 
stadstuin uitgegroeid tot een groen trefpunt, waar vrijwilligers 
en buurtbewoners al doende over de natuur leren. Gosse: 
“Door de grootschalige voedselproductie komen mensen steeds 
verder van de natuur te staan. In Âsum zien ze hoe een zaadje 
in de grond gaat en met een beetje wieden, schoffelen en 
 begieten opgroeit tot een eerlijk product. Die ervaring geef ik 
ze graag mee.” •

Stadstuin Âsum
Âsum is een stadstuin op de oude terp van Techum. Stads-
boer Gosse Haarsma verbouwt hier een keur aan groenten, 
kruiden, bloemen en kleinfruit. De producten worden afge-
nomen volgens een lidmaatschapsysteem: de leden oogsten 
voor een jaarlijkse bijdrage zelf hun dagelijkse groenten. Met 
dit lidmaatschap kopen de leden dus een moestuin met tuinder 
voor een jaar. De leden mogen komen helpen zoveel ze willen, 
maar niets is verplicht. Het enige wat de mensen zelf moeten 
doen, is oogsten. Maar dat is dan ook het leukste van het hele 
tuinieren, vindt Gosse.

www.asumstadstuin.nl

Moestuin met boer

Stadstuin groeit uit 
tot groen trefpunt
Tekst: Jeroen van der Spek – Foto: Martin Hogenboom

H
et woord zelfoogstgroentenkwekerij staat niet in de 
Dikke van Dale. Toch vertelt het precies wat stads-
boer Gosse Haarsma doet. In stadstuin Âsum teelt 
hij groenten en fruit voor 60 huishoudens in de Leeu-
warder nieuwbouwwijk Techum. “Hier kan je zien 

hoe een zaadje stap voor stap opgroeit tot een eerlijk product.”

Stadstuin Âsum (uit te spreken als awesome) is de ideale formule 
voor moestuinders met weinig tijd. In de gemeenschapstuin, op 
een oude terp aan de rand van Leeuwarden, kunnen omwonen-
den zich tegen een jaarlijkse bijdrage eigenaar noemen van een 
stukje moestuin mét boer. Stadsboer Gosse Haarsma zorgt 
voor een gevarieerde en goed onderhouden moestuin, die het 
hele jaar door oogst levert, van aardbeien en raapstelen in de 
zomer tot spruitjes en palmkool in de winter. 
Met de stadstuin speelt Gosse in op de behoefte aan vers, 
 biologisch én gemakkelijk. Gosse: “In Techum wonen veel 
 tweeverdieners met kleine kinderen. Ze eten graag verse 
 producten die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld, maar 
het ontbreekt hen simpelweg aan de tijd om zelf een moestuin 
te onderhouden. In Âsum kunnen ze de groente het hele jaar 
door vers van het land halen. Een half uur na de oogst ligt het 
eten op hun bord.”
Âsum is opgezet volgens het principe van de Community 
 Supported Agriculture (CSA), een overeenkomst tussen een 
groep buurtbewoners en een lokale boer. In tegenstelling tot 
veel andere CSA-bedrijven, waar de leden een kant en klare 
tas met geoogste groenten afhalen, heeft Gosse nadrukkelijk 
gekozen voor het zelfoogst-concept. “Sommige mensen willen 
het liefst dat ik de groenten ook nog voor hen oogst, maar ik 
vind het belangrijk dat ze de gewassen zelf uit de grond halen. 
Daar komt bij dat de tuin voor veel mensen als ontmoetingsplek 
fungeert. In de tijd dat je in de stadstuin aan het werk bent, kom 
je altijd wel een andere buurtbewoner tegen. Zo zorgt de tuin 
voor verbinding.”

Het juiste idee
Om zich op het vak van stadsboer voor te bereiden, werkte 
Gosse twee jaar als vrijwilliger bij de Doarpstún in Snakker-
buren, een voormalige kwekerij die werd omgetoverd tot een 

Inspirerend projectvoorbeeldInspirerend projectvoorbeeld



“Je ziet resultaat van je werk.”
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I
n de kassen iets verderop groeien en bloeien rijen tomaten-
planten, aubergines en paprika’s onder de vingers van ex- 
gedetineerden, verslaafden en psychiatrische patiënten. Ze 
werken van negen tot drie voor een gratis warme maaltijd en 
een tientje. Ze zijn van de straat, kunnen een opleiding doen, 

Nederlands leren en hebben een reden om uit bed te komen.

Het loopt tegen twaalven, maar niemand wacht op de bel. De 
keet met twee wc’s wordt al druk bezocht, de handen gewas-
sen en de werkkleding wat losser geknoopt. Dan komt Ron (43) 
met een bakfi ets vol dampende pannen. Een man extra bege-
leiding in zijn kielzog. Niet dat er rotzooi zal komen tijdens het 
wachten in de rij voordat de borden opgeschept worden, maar 
bij Kwekerij Osdorp vinden ze voorkomen beter dan genezen. 
Ron is opgelucht. Hij heeft zijn deadline voor vandaag weer 
 gehaald. Ron komt uit de horeca dus hakt al langer met dit 
 bijltje. “Toch denk ik soms dat ik de tijdsdruk niet aan kan. 
 Gelukkig komt het altijd op z’n pootjes terecht. Ik hoef het ook 
nooit alleen te doen.”
Aan de houten tafels gaat het gesprek over de laatste vakantie 
van Wesley, met zijn 23 jaar de jongste werknemer. Hij maakte 
vorige week een Nijlcruise met zijn vader. Hij  treint zelfstandig 
van Purmerend naar Amsterdam. En dat is best een hele 

Kwekerij Osdorp biedt zinvolle dagbesteding

Groene vingers 
kweken en een reden 
om op te staan

Een van de keukenhulpen bakt halal rundergehakt rul, in een 
pan waarin straks pastasaus voor ruim 80 collega’s pruttelt. 
Iets verderop, in de rookruimte, hangt een man met z’n kin op 
z’n borst in een stoel. Hij rust. Ook bij Kwekerij Osdorp is de 
maandagochtend extra zwaar. In de ruimte erachter steken 
mensen vijf stekjes van klimop uit Kenia in één potje. Zittend, 
omdat staand werk voor hen fysiek te zwaar is. 

Tekst: Karin Wesselink, Foto’s: Erik van ’t Hullenaar

ReportageReportage

prestatie. Net als dat hij nu op zichzelf woont.  Terugkijken naar 
het verleden doet hij liever niet teveel. De psychose is over, 
hij heeft in de kassen een mbo-diploma gehaald en gaat in zijn 
vrije tijd graag stappen. Zelf heeft hij geen drank- of drugs-
verslaving, zoals veel collega’s die wel hebben. “Dat ruik je wel 
eens hoor!” Hij is ‘moeilijk lerend’ zoals hij het zelf omschrijft. 
“Toen ik hier vier jaar geleden begon, vond ik het wel spannend. 
Ik was bang dat ze me niet serieus zouden nemen. Dat ze zou-
den zeggen: ‘Ik had je vader kunnen zijn’.”

Paprikaplanten
Inayat (44) is een van de weinig dames in het gezelschap. Voor 
de lunch bond ze groeitouwtjes aan paprikaplanten. Precies 
achter de bloem, legt ze uit. “Want uit de bloem groeit straks de 
paprika en die moet ruimte hebben. De touwtjes mogen niet in 
een kruis, want dan kunnen de planten niet groeien.” Ze vindt 
het fi jn werk. “Hiervoor werkte ik als secretaresse en reed 
 koeriersdiensten. Heel gewone banen, net als dat de meesten 
hier gewoon een carrière gehad hebben. Voor nu vind ik dit 
werk fi jn. Je moet best geconcentreerd zijn en dat leidt me af. 
En het mooie is: je ziet resultaat. Ik ben hier twee dagen per week 
en als ik een tijd niet ben geweest, dan zie ik dat de planten zijn 
gegroeid. Daar heb ik dan een bijdrage aan geleverd. Niet in 
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m’n eentje, maar wij met z’n allen. Dat geeft een goed gevoel. 
Toen vorig jaar het tomatenseizoen afgelopen was, vond ik het 
wel triest om die planten plat te leggen.” 
Inayat werd vanochtend vroeg met een busje bij het Muiderpoort-
station opgehaald, samen met nog zeven anderen. Bij binnen-
komst ontsmette ook zij, net als elke bezoeker, haar handen en 
voeten met alcohol. Net als altijd. Het is de enige plek in de 
kwekerij waar dit ‘genotsmiddel’ is toegestaan. “Er zijn hier 
drie regels”, vat directeur Jeroen Rijpkema samen. “Je bent 

niet onder invloed, je gebruikt geen drugs en je gedraagt je.” 
Met dat laatste bedoelt hij dat er van de werknemers geen 
 passieve of negatieve houding wordt getolereerd. Want dat zou 
de rest kunnen aansteken. Jeroen komt zelf uit de tuinderswereld 
maar werkte jarenlang op een sociale werkplaats. Tot hij besloot 
die twee werelden met elkaar te verbinden. Vijf jaar geleden 
begon hij samen met Jeroen Klaassen deze plek. Productie is 
niet het belangrijkste, maar de Kwekerij wil en moet fi nancieel 
wel zo veel mogelijk op eigen benen staan. “Onze sterke punten 
zijn dat je in een team werkt, je drinkt koffi e met elkaar, gebruikt 
een maaltijd en je kunt hier Nederlandse les volgen of een mbo-
diploma halen. Er komen zo’n 260 verschillende werknemers 
per week. Eens per maand kopen we tien cakes en vijf bussen 
slagroom en dan trakteren we voor alle jarigen van die maand.” 

Samen eten
“Ondertussen hebben we het imago en de naam dat iedereen 
– hoe moeilijk ook – hier terecht kan. We hebben bijvoorbeeld de 
mogelijkheid tot zittend werk gecreëerd omdat de verslaafden 
simpelweg geen staand werk kunnen doen. De klimop komt uit 
Kenia omdat ze daar de meest constante klimop verbouwen, 
waarbij elk blaadje vrijwel identiek is. Dat is nodig, omdat veel 
clienten anders in de war kunnen raken. Ik zou ook wel  jongens 
en meiden willen hebben die kunnen sjouwen en die een minder 
heftige problematiek hebben. Wat wij telen is afhankelijk van 
onze werknemers. Nu kunnen we bijvoorbeeld geen komkom-
mers en courgettes verbouwen omdat dit te moeilijk is. Je moet 
namelijk op het oog kunnen bepalen of ze geoogst kunnen wor-
den en er komt snelheid en handigheid om de hoek kijken. 
Daartoe zijn de meesten niet in staat.”

Willem (38) staat bij de machine die aarde in potjes doet. 
Per week vullen ze daar zo’n 20.000 potjes. Hij vindt het mooi 
werk, heeft altijd al met machines gewerkt. Toen hij zijn vaste 
baan kwijtraakte, ging het mis. Uiteindelijk belandde hij in 
 Amsterdam. Hij zégt dat hij kwam om werk te zoeken, maar 
hij zegt ook dat hij pas een paar maanden in de kwekerij werkt. 
Terwijl vaste  begeleider André weet dat hij al wel ruim een jaar 
potjes met aarde vult. 
Iemand die voorlopig genoeg uitdaging vindt in het plaatsen van 
vijf identieke stekjes op precies dezelfde afstand, is Ricardo. 
“Ik ben nu opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ik ben 
mijn diagnose vergeten, maar soms ben ik een beetje nerveus 
en angstig. Dan gaan die gedachten maar door. Ik heb nooit 
veel contact gehad met mensen, maar sinds ik in Amsterdam 
woon zie ik mijn moeder en zus weer wat regelmatiger. Door dit 
werk kan ik mijn gedachten wat rustiger krijgen. En de lunches 
hier zijn de enige keren dat ik met mensen samen aan tafel eet. 
In de kliniek eet ik op mijn kamer.”

Klusjesman
Dave (42) is de klusjesman in de kwekerij. Hij heeft een alcohol-
probleem en dat mag gewoon iedereen weten. “Ik ben hier 
omdat ik anders moeilijk m’n bed uit kom en als ik me verveel, 
ga ik weer drinken. Ik ben hier bezig, maar ik zie het niet als 
werk. Ik heb jarenlang met mijn vader een eigen glaszetters-
bedrijf gehad: dat was pas werken. Ik kreeg ruzie met m’n vader 
om drank en drugs en raakte dakloos. Ik heb 15 jaar op straat 
geleefd. Nu ben ik hier 3 dagen. Niet op vrijdag want dat is mijn 
praatdag. Dan zit ik bij maatschappelijk werk en bij de reclasse-
ring. Veel mensen die ik hier zie, kende ik al. Uit de gevangenis. 
Maar ik zie ze niet als mijn vrienden. We praten gewoon wat 
met elkaar, roken samen.” 
Het loopt tegen enen. Abid (36) en Nadesh (52) zitten al klaar 
in het lokaal voor Nederlandse les. Ze kennen elkaar van een 
stichting voor Somaliërs. Ze dromen allebei van een échte baan, 
voor hierna en zien het werken in de Kwekerij als een opstapje. 
“Want zonder diploma of kennis van de Nederlandse taal vind 
je geen werk.” Abid ziet zichzelf wel in een garage sleutelen. 
Nadesh weet het nog niet. Eén van hun klasgenoten is Faisal (39), 
uit Afghanistan. Hij is hier ook niet om groene vingers te kweken. 
Faisal is meer geïnteresseerd in taal. “Ik wil hierna gaan werken 
als tolk. Ik doe er alles aan om dat te bereiken. Ik lees Neder-
landse kranten, kijk naar Nederlandse tv en vertaal Afghaanse 
gedichten naar het Nederlands. Wil je er één horen?” •

La Place en Sligro

De prijs van de producten van Kwekerij 
 Osdorp ligt iets hoger dan standaard. Door 
handig in te spelen op het Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen kan de kwekerij 
toch de producten verkopen. Kwekerij Osdorp 
zet voornamelijk af bij La Place en Sligro. 
 Accountmanagers van Sligro zien het bedrijf 
als hun achtertuin en nemen hun klanten mee 
voor een rondleiding op de kwekerij. Potentiële 
klanten raken door het verhaal overtuigd. Ook 
luxe restaurants weten de weg naar Kwekerij 
Osdorp te vinden. De kok van de Bokkedoorns 
komt bijvoorbeeld zelf zijn groenten oogsten. 
De afstand tussen tuinder en horeca wordt op 
die manier verkleind, en Kwekerij Osdorp kan 
beter op de vraag van de klant afstemmen.

“Wat wij telen is 
afhankelijk van 
onze werknemers.”
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Buitenland Buitenland

De kracht 
van voedsel

Een voedselraad die een gemeente gevraagd en ongevraagd 
advies geeft, die initiatieven omarmt, op weg helpt of zelfs 
opzet, zou wel eens meer voordelen kunnen hebben dan je op 
het eerste gezicht verwacht. In Toronto heeft de Food Policy 
Council al meer dan twintig jaar ervaring met alle mogelijke 
tuinen, markten en andere voedselinitiatieven. Drijvende 
kracht achter deze voedselraad was jarenlang Wayne Roberts.

Tekst: Marjel Neefjes – Foto’s: Archief KNHM en Vidiphoto/ANP

Wayne Roberts, Canada: 
“Als mensen samen tuinieren 
en samen eten, zijn ze minder 
eenzaam, terwijl eenzaamheid 
de grootste bedreiging is 
van de volksgezondheid.”

V
oedsel speelt een rol die oneindig veel verder gaat 
dan het stillen van honger. “Voedsel vertegenwoordigt 
een enorme kracht”, zo stelt Wayne Roberts, de 
Canadees die jarenlang de manager was van de 
Toronto Food Policy Council. “En het is goed als je 

daar als stad gebruik van maakt.” Maar hij weet als geen ander 
dat dat niet vanzelf gaat. “Toronto zag ook al die leuke initiatieven 
voor gemeenschapstuinen en boerenmarkten. Gelukkig begreep 
de stad dat dit soort ideeën niet vanzelf werkelijkheid worden. 
Er is een ervaren persoon nodig die dingen organiseert, helpt bij 
plannen maken en de juiste mensen bij elkaar brengt.”

Het recht om het oneens te zijn
Die rol heeft Wayne tien jaar vervuld, van 2000 tot 2010. Samen 
met de dertig leden van de TFPC, mensen van maatschappelijke 
organisaties, maar ook ondernemers en mensen uit onderzoek 
en onderwijs. “Ik legde verantwoording af aan de Afdeling 
Volks gezondheid, aan de gemeenteraad én aan de TFPC. Ik 
had  eigenlijk drie bazen”, lacht Wayne, “dus geen van hen kon 
 absolute gehoorzaamheid van me vragen. Ik had het recht om 
het oneens te zijn met de mensen aan de macht.” 
De TFPC is al sinds 1991 met voedsel bezig, op allerlei niveaus. 
“We geven tips over dingen die mensen gemakkelijk thuis kunnen 
doen. Op een iets grotere schaal zoeken we naar alternatieven 
voor dingen, bijvoorbeeld als je niet genoeg geld hebt om gezond 
eten te kopen, dat je dan je eigen groenten kunt verbouwen. 

Stadslandbouw, gemeenschapstuinen, dat soort dingen. En nog 
een niveau hoger proberen we ook de manier waarop dingen 
gaan te herontwerpen. Zoals een schoolmaaltijdprogramma, 
 zo dat ook kinderen in achterstandswijken minstens één gezonde 
maaltijd per dag krijgen, of gezond voedsel voor zwangere 
 vrouwen, zodat baby’s een goed start krijgen.”
In de loop van de jaren is Toronto er achtergekomen dat voedsel 
ook een oplossing kan zijn voor problemen die er op het eerste 
gezicht niets mee te maken hebben. Nieuwe leden in de raad 
mogen meedoen als ze een maatschappelijk probleem hebben 
en bereid zijn om mee te denken over maatschappelijke proble-
men waar andere leden mee komen. Jeugdcriminaliteit bijvoor-
beeld. “We hebben een mooi project in een buurt met lage in-
komens waar jeugdbendes actief zijn. Een bende is voor veel 
jongeren de enige optie om wat te zijn in de wereld. Nu er een 
gemeenschapstuin is, leren ze andere vaardigheden. Niet alleen 
technische groenteteeltvaardigheden, maar ook sociale. Omgaan 
met mensen, omgaan met verschillen. Ze zien een andere toekomst 
en mensen voelen zich veiliger. Het is een waanzinnig succes!”

Voedsel als hefboom
Wayne raakt niet uitgepraat over alle positieve bijeffecten van 
voedsel. “Voedsel verbouwen doe je niet alleen om te eten, 
maar ook voor het gezelschap. Als mensen samen tuinieren en 
samen eten, zijn ze minder eenzaam, terwijl eenzaamheid de 
grootste bedreiging is van de volksgezondheid.” Ook in andere 
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Food from the Hood: clips over voedsel

Buitenland
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Boerderijwinkel in de Markthal

Toen de Food Council in Rotterdam werd opgericht, 
was het voor Arnoud Rodenburg, burgemeester van 
buurgemeente Midden-Delfl and, vanzelfsprekend 
dat hij mee zou doen. “Wij zijn het groene hart van 
de metropool, en als gemeente zijn we in 2004 op-
gericht om het groen te behouden en te ontwikke-
len. Onze veehouders hebben hun klanten en hun 
afzet in de stad.”
In de raad zitten naast overheidsbestuurders ook 
mensen vanuit de horeca, landbouw en de handel. 
“Samen denken we strategieën uit over hoe we 
voedsel uit de omgeving de stad in krijgen.” Net als 
in Toronto gaat dat ook in Rotterdam niet vanzelf. 
“Een mooi voorbeeld is de nieuwe Markthal die dit 
najaar in Rotterdam opent. Een enorme overdekte 
markt, daar moet natuurlijk een boerderijwinkel in 
komen van boeren uit de regio. Dus we zijn druk 
bezig boeren te overtuigen daar in te stappen, maar 
dat valt nog niet mee. Ze hebben nu de zekerheid 
van de melkfabriek, maar hoe gaat dat in de toe-
komst? Hopelijk is er een aantal boeren die die kans 
aangrijpen en op de trein springen.”
Er heerst een positieve sfeer in de voedselraad, 
vindt Rodenburg. “Het bruist van de ideeën, we wil-
len mensen stimuleren, helpen en zorgen dat onze 
netwerken elkaar vinden. Midden-Delfl and is al jaren 
bezig met de relatie land-stad en de voedselraad is 
een prima manier om daar een slinger aan te geven. 
Mijn droom? Een melkwinkel van de Midden-Delf-
landse boeren op Rotterdam CS.”

Arnoud Rodenburg, Midden-Delfl and: 
“In de Rotterdamse Food Council 
bedenken we strategieën om voedsel 
uit de omgeving de stad in te krijgen.”

sectoren heeft voedsel een hefboomwerking. “Neem nou afval, 
dat bestaat toch voor een groot deel uit etensresten en de 
 voedselverpakkingen. Als je je eigen groente verbouwt, scheelt 
dat heel veel afval. 
Of transport! In Canada is eenvijfde van de autoritten voor het 
kopen van voedsel. Als je dat kunt terugbrengen met voedsel op 
loopafstand, kan dat een oplossing zijn voor het enorme en dure 
fi leprobleem in Toronto.”
Toronto is al behoorlijk vergroend in de loop van de jaren. “Omdat 
de stad zo dicht bebouwd is en parken ook bedoeld zijn om 
 lekker te honkballen, hebben we onze toevlucht moeten zoeken 
tot de daken om tuinen aan te leggen. Inmiddels is een groen 
dak verplicht voor gebouwen van een bepaalde omvang. Maar 
we zijn nog niet klaar. Ook hier staan er nog muren tussen de 
afdelingen van Volksgezondheid en Landbouw, die nooit met 
 elkaar praten. Ook in Toronto komt de afdeling Afvalverwerking 
nooit eens langs bij Transport. Voedsel kan die muren misschien 
omverhelpen. Maar wat we al wel bereikt hebben”, vertelt Roberts 
trots, “is dat managers bij hun jaarlijkse functioneringsgesprek 
niet alleen moeten vertellen wat ze gedaan hebben op het gebied 
van gendergelijkheid, multiculturaliteit, gezondheid en veiligheid, 
maar ook hoe ze voedsel als hefboom hebben gebruikt voor 
 andere sectoren.” •

Wat is duurzaam voedsel? Dat is altijd 
de eerste vraag die in het Food from 
the Hood-project wordt gesteld aan de 
deelnemende schoolkinderen. Vervolgens 
gaan de kinderen de boer op, om met 
eigen ogen te ervaren hoe eten op een 
eerlijke en dus duurzame manier wordt 
verbouwd. De kinderen mogen tijdens 
de smaaktest zelf bepalen of je verschil 
proeft tussen biologisch en niet biologisch 
eten. Na het bezoek aan de boer komt 
het leukste: maak samen met een klas-
genoot een clip over dit thema.  Tijdens 
de animatieworkshops leren  kinderen 
van ervaren animatoren en  kunstenaars 

hoe je met de HOLY Animator zelf een 
animatieclip maakt. Food from the Hood 
wil kinderen laten zien hoe eerlijk en 
duurzaam eten wordt geproduceerd en 
kinderen een mening te laten vormen over 
hoe eerlijk eten het verschil maakt voor 
de eigen gezondheid en die van de eigen 
omgeving. Die mening verbeelden de 
kinderen in een zelfgemaakte animatie-
clip. En met die clip doen ze mee aan 
een campagne over eerlijk eten.

www.foodfromthehood.nl

Het zijn vaak stukjes grond die er maar 
wat verlaten en rommelig bij liggen. 
Zo ook in Rotterdam. De stad heeft een 
deel van deze strook aangewezen als 
potentiële woningbouwlocatie maar een 
groeiende groep bewoners zou liever 
een park zien. Als protest tegen de 
bouwplannen is vereniging ProGroen 
opgericht. En dat bleek een bijzonder 
ambitieuze groep bewoners te zijn. Zij 
willen graag de groenste en sociaalste 
wijk van Nederland worden. Er is ‘De 
Pluktuin’ opgezet. Een asfaltterrein is 
omgetoverd tot een stadse fruitboom-
gaard met 100 bomen met daarom heen 
verschillende planten en weidebloemen. 
De tuin is niet alleen een onverwachte 
groene oase in deze verder dicht-
bebouwde buurt, het fungeert ook als 
ontmoetingsplek met kunstworkshops, 

fi lmavonden, voorleesmiddagen en 
taalles voor volwassenen van niet-Neder-
landse afkomst.
Een stukje verderop langs de Essen-
burgersingel ligt de veel kleinere buurt-
tuin Ieders Tuin. En die grenst dan weer 
aan de Spoortuin. De spoortuin ligt op 
een1,5 hectare groot terrein dat deels 
van de NS en deels van de gemeente is. 
ProRail heeft elektra aangelegd voor de 
gebruikers in het voormalige personeels-
verblijf langs het spoor. Het huis is om-
gebouwd tot buurthuis. De bewoners 

Ruimte voor 
tuinen langs 
het spoor
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gebruiken het terrein inmiddels twee jaar 
op allerlei manieren: moestuin, buurt-
feesten, gezamenlijke inkoop van duur-
zame energie en het vergroenen van 
de straten. ProGroen, Ieders Tuin en 
Spoortuin willen er graag gezamenlijk 
aan werken om van de gehele spoor-
strook een wijkpark te maken: de Wilde 
Westelijke Weg.

www.spoortuin.nl
www.geenbouwessenburgsingel.nl
facebook.com/IedersTuin
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“Ik schat dat tweederde van onze 
vrijwilligers op de armoedegrens 
leeft of in de schuldsanering zit.”

tweederde van onze vrijwilligers op de armoedegrens leeft of 
in de schuldsanering zit. Onze vrijwilligers ontvangen een vrij-
willigerspakket en dat is voor sommigen echt een welkome 
aanvulling. We verdelen ook de groente en het fruit dat er al te 
afwijkend uitziet, omdat we bang zijn dat de ontvanger van het 
voedselpakket het anders weggooit.”

Max vindt het jammer dat er geen contact is met de ontvangers. 
De pakketten worden in het distributiecentrum samengesteld en 
naar verdeelpunten in de stad gebracht. “De afnemers komen 
hier niet, dus we zijn vrij onzichtbaar”, weet Max. “Dit jaar gaan 
we onze bekendheid vergroten. We maken labels waarop staat 
welke groente het is en waar en door wie deze is geoogst. Mijn 
droom is dat mensen hier straks naar toe komen om te oogsten. 
Of nog beter: zelf groenten gaan verbouwen.” •

Stichting de Voedseltuin verbouwt sinds 2011 biologische 
groente en fruit om de pakketten voor de cliënten van de 
Voedselbank in Rotterdam aan te vullen. Het is een werk-
gelegenheidsproject voor mensen met een lange afstand 
tot de arbeidsmarkt. Er werken dertig vrijwilligers en een 
 betaalde kracht. De tuin is gevestigd op het terrein van de 
voormalige Keilehaven in Rotterdam. Het is de bedoeling 
om het project uit te breiden en te laten groeien naar meer 
voedseltuinen voor meer voedselbanken. Daarnaast wil 
de Stichting onderdeel zijn van duurzame ontwikkelingen 
in de regio Rotterdam. 

www.voedseltuin.com

In de anonimiteit werken aan je eigen voedsel

Groente en fruit voor 
Rotterdamse minima
Tekst: Claudia Dekkers – Foto: Martin Hogenboom

O
p een voormalig haventerrein in Rotterdam West, 
tussen een paar oude loodsen, ligt de Voedsel-
tuin. Het is een groene oase in een vreemd soort 
niemandsland. Het gebied wacht op herontwikke-
ling. Totdat de gedroomde woonwijk verrijst, mag 

de Voedseltuin hier een kleine hectare grond gebruiken. Pal ach-
ter de Voedselbank, waar de opbrengst van de tuin heen gaat.

“Met de gemeente is voor vijf jaar een om-niet contract afge-
sloten”, vertelt Max de Corte. Hij is de coördinator van de vrij-
willigers en verantwoordelijk voor de tuin. Max noemt zichzelf
de moestuinman. Permacultuur is zijn passie. Vier dagen per 
week werkt hij met een groepje vrijwilligers in de fraai aange-
legde tuin. Vandaag zijn ze bezig met het plantgoed. “Het is 
tijd om de bedden te vullen, door het vroege voorjaar lopen we 
alweer een beetje achter.” 

Gezond en vers
De initiatiefnemers van het project verbaasden zich erover dat 
er nauwelijks verse groente en fruit in de pakketten van de 
Voedselbank zat. Dus stapten ze drie jaar geleden naar de 
Voedselbank met het idee om groente en fruit te gaan verbou-
wen. Max: “Gezond en vers voedsel, om de pakketten mee aan 
te vullen. Dat was het idee. De Voedselbank zag er wel wat in. 
Achter het distributiecentrum lag een groot stuk grond braak. 
‘Waarom gaan jullie daar niet aan de slag?’ zeiden ze.”
En zo geschiedde. Eind 2011 is de tuin aangelegd en in 2012 
reed voor het eerst vanuit het distributiecentrum een vorkhef-
truck naar de tuin om een paar kratten groente op te halen. “Een 
druppel op een gloeiende plaat” noemt Max het. “De Voedsel-
bank heeft wekelijks 2500 klanten. In het oogstseizoen, van mei 
tot december, oogsten we enkele tientallen kratten per week. 
Wij kunnen nooit alle pakketten van groente en fruit voorzien, 
maar we doen ons best.”

Armoedegrens
Geen van de vrijwilligers is via de Voedselbank bij de Voedsel-
tuin terecht gekomen, voor zover Max weet. “Mensen lopen er 
niet mee te koop dat ze een voedselpakket ontvangen. Ik vraag 
er nooit naar. Maar de doelgroep vind je hier wel. Ik schat dat 

Inspirerend projectvoorbeeldInspirerend projectvoorbeeld
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Voedseltuin Rotterdam
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“Je ziet dat boeren en tuinders steeds meer voor de stad willen 
gaan produceren, directer gericht op de consument. Stads-
gerichte landbouw. Bijvoorbeeld de teler die zijn bedrijf in Flevo-
land heeft verkocht en nu een appelboomgaard start aan de rand 
van de stad. Rabobank wil deze ontwikkelingen goed volgen en 
begrijpen.” Vorig jaar liet de bank een analyse maken: hoeveel 
consumeert de stad eigenlijk en in hoeverre zou de eigen regio 
in staat zijn om Amsterdam van voedsel te voorzien? Welke 
 innovaties zien we nu op dit gebied? “We doen dat omdat 
we benieuwd zijn wat de economische betekenis is van deze 
ontwikkeling. We zien dat stedelingen de producenten in de 
 omgeving weer gaan vragen om specifi ek voedsel te produceren. 
Soms is dat de vraag om biologisch, maar ook om  andere 
groenten en fruit zoals oude inheemse rassen. Of om producten 
uit een andere wereldkeuken. De horeca en retail  willen vaak 
meer betalen voor zo’n samenwerking. En de consument wil 
 betalen voor dat bijzondere verhaal.”

Logistieke samenwerking
Deze innovaties gaan niet alleen over de productie en consump-
tie. Juist de logistiek en samenwerking zijn van groot belang. 
“We zien veel initiatieven ontstaan waarbij producten uit de 
streek rechtstreeks naar de stad worden gebracht. De meesten 
hiervan hebben allemaal hun eigen logistiek systeem opgebouwd 
en dan zien we vaak half lege vrachtwagentjes heen en weer 
 rijden. Kleinschalig en nog weinig effi ciënt. Daar moet winst te 

Voedsel verbindt 
Amsterdam
Rabobank wil de voedselsector interesseren 
voor innovatieve samenwerking

Veel beweging in de voedselsector. Voor Rabobank Amsterdam 
staan de vele vernieuwende voedselinitiatieven niet op zichzelf, 
maar markeren ze een ware trendbreuk. Gezond, lokaal en 
duurzaam: mensen geven voedsel weer waarde. En daar 
moeten bedrijven hun voordeel mee gaan doen.

Tekst: Geert van Duinhoven – Foto’s: Mark Prins en Robert Rizzo / Hollandse Hoogte
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I
n Amsterdam lijk je wel eens te struikelen over het grote 
aantal initiatieven rondom voedsel: voedseltuinen, voedsel-
coöperaties met of zonder wekelijkse pakketten, nieuwe 
 producenten van oude producten, streek- en stadsmarkten, 
bezorgservices, buurtmaaltijden, festivals, biologische 

 grossiers en noem maar op. Ze komen spontaan ergens op, 
groeien en voor je het weet ben je er aan gewend dat je brood 
van Noord-Hollands graan eet en spruiten in de buurttuin kunt 
halen. Er ontstaan nieuwe lokale bierbrouwerijtjes, Amsterdamse 
jongens maken ambachtelijke worsten en nieuwe cateraars 
 leggen zich toe op maaltijden met alleen maar streekproducten. 
En op de scholen leren kinderen waar hun eten vandaan komt.

Stadsgericht voedsel
Heel interessant wat er allemaal gebeurt, vindt Susanne de 
Boer van Rabobank Amsterdam. “Mensen zijn hun voedsel aan 
het herwaarderen. Ze gaan andere zaken belangrijk vinden: prijs 
en gemak zijn niet meer voor iedereen leidend bij de aankoop. 
Het gaat om het verhaal achter ons eten: waar komt het van-
daan, wie heeft het gemaakt? Burgers en boeren zoeken elkaar 
weer op. De stad verhoudt zich op een nieuwe manier tot haar 
ommelanden. En daar springen ondernemers op in. Er is een 
nieuwe bedrijvigheid aan het ontstaan. Natuurlijk, het zijn nu nog 
de voorlopers, maar wij denken dat het voortekenen van een 
grote verandering zijn.”

Amsterdam zelfvoorzienend?

De gemiddelde Amsterdammer consumeert 
2,9 kilogram voedsel en dranken per dag, waarvan 
ongeveer de helft voedsel en de helft dranken. 
Dat staat gelijk aan ruim duizend kilo per jaar. 
Dagelijks consumeren Amsterdammers samen 
2,2 miljoen kilo, oftewel 800 miljoen kilo per jaar. 
De totale hoeveelheid die in Amsterdam wordt 
 geconsumeerd is nog wat hoger, 824 miljoen kilo, 
als gevolg van de bijdrage van pendelaars en 
toeristen.
De stad Amsterdam bezit bij lange na niet genoeg 
landbouwgrond om in zijn eigen voedsel te voorzien. 
Zou je het productiegebied van Amsterdam breder 
trekken en opschalen naar Noord-Holland dan blijkt 
dat de provincie in theorie voldoende productie-
capaciteit bezit om Amsterdam van aardappelen, 
groente en melk te voorzien.

Susanne de Boer
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In 2012 richtte Bob Richters Hotspot 
Hutspot op: een restaurant dat voor 
7 euro een vers en duurzaam driegangen-
menu aanbiedt – bereid en geserveerd 
door straatkinderen uit volksbuurten 
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Hotspot Hutspot

Lombardijen en Schiebroek (Rotterdam). 
De jonge restaurateurs krijgen hulp van 
een heuse chef-kok en vrijwilligers, ge-
rekruteerd uit lokale re-integratiejongeren 
of werklozen met een koksachtergrond. 
De kinderen worden zo niet alleen letter-
lijk ‘van de straat’ gehaald, ze leren ook 
hoe ze een gezonde maaltijd kunnen 
maken en hoe ze gasten beleefd moeten 
bedienen. Daarbij krijgen ze ook nog 
eens hun zelfgemaakte maaltijd te eten. 
Die maaltijden zijn zo duurzaam mogelijk, 
bereid met in de stad geproduceerde 
groente en fruit, aangevuld met streek-
producten. De  kinderen zijn dolenthou-
siast en brengen steeds vriendjes en 
vriendinnetjes mee.

www.hotspothutspot.nl

Achtergrond
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behalen zijn door een betere samenwerking tussen de vele 
 spelers. Ik denk dat slimme logistiek een key-factor zal blijken in 
het slagen van deze nieuwe beweging. Zijn wij niet een logistiek 
land? Onze slimme Hollandse hersenen kunnen daar nog wel 
eens op gekraakt worden.”

Crisis en obesitas
“Mensen ervaren een crisis in de wereld van het voedsel dat ze 
dagelijks eten. We vertrouwen het niet meer: het komt van ver 
weg, het is onduidelijk hoe het is geproduceerd en het mist een 
menselijke maat. Voedsel staat weer op de agenda. Kijk alleen 
maar eens naar het aantal debatten over voedsel in bijvoorbeeld 
Pakhuis de Zwijger en de Rode Hoed. Ook persoonlijk onder-
vinden we een crisis: veel van ons hebben geen werk, geen 
 inkomen en willen zelf ondernemen op een gebied dat ons 
echt interesseert. En dus nemen we zelf initiatief, gaan we zelf 
voedsel produceren. Zo ontstaat een nieuwe markt dicht bij de 
consument en met nieuwe ondernemers.” 
“Overigens is dat nog maar een kant van het onderwerp. 
Want terwijl de voorlopers zich hier mee bezig houden, zien 
we tegelijkertijd in andere delen van de stad steeds meer slecht 
gevoede mensen en kinderen met obesitas. Ook dat heeft te 
maken met hoe de stad zich verhoudt tot haar voedsel: we zijn 
verwijderd geraakt. Dat gaat Rabobank natuurlijk aan het hart en 
daarom ondersteunen we ook projecten die met dit aspect te 
maken hebben, zoals boerderijbezoeken voor schoolklassen.”

De stad vernieuwt de landbouw
“Als stadsbank in Amsterdam zien we voor onszelf ook een rol 
in het aangaan van een gesprek met de landbouw in de regio. 
Ik denk dat het onze taak is om de sector te inspireren met de 
trends die wij in de stad zien. Het is namelijk een bron van inno-
vatie voor de toekomst. De landbouw kijkt denk ik nog te weinig 
naar de stad. Wat dat betreft zouden zij wel kunnen leren van 
de wereld van ICT. De grote bedrijven zoals IBM koesteren de 
startups die met echt slimme ideeën komen. Die supporten ze 
en halen ze dichtbij. De startups moeten vooral zelfstandig door-
gaan met hun business, maar fungeren zo als innovatielab van 
de grote ICT-bedrijven. Er gaat simpelweg alleen een lintje om 
heen. Zo zou de landbouw zich misschien ook meer moeten 
 opstellen: leer van de betekenis van stadslandbouw, kijk naar 
de veranderende vraag, zie welke antwoorden burgers en kleine 
ondernemers daarop formuleren en vernieuw jezelf. We zien 
daar al mooie voorbeelden van hier dichtbij de stad in de Haar-
lemmermeer. Die ondernemers starten gewoon met innovatieve 
projecten. Ze zien de impact van Schiphol bijvoorbeeld niet als 
een bedreiging maar juist als kans: miljoenen bezoekers die 
 mogelijk geïnteresseerd zijn in lokale producten. Ik geloof dat 
we in een transitie zitten en het is een gemiste kans om die te 
ontkennen.”

Rabobank heeft hierin vooral een rol in het verbinden van partijen. 
“Als er initiatiefnemers bij ons komen, proberen we ze te helpen 
en te verwijzen naar mensen die met gelijke onderwerpen bezig 
zijn. We proberen ons netwerk zo veel mogelijk te ontsluiten. 
Daarnaast zetten we ons actief in om het onderwerp hoog op 
de agenda te houden. De gemeente Amsterdam heeft sinds kort 
weer een offi ciële visie op voedsel. Nu zouden we graag zien 
dat de burgemeester echt als een ambassadeur optreedt in de 
samenwerking tussen stad en regio. Ook wij als hoofdstad 
moeten immers inzien dat onze groei alleen bij de gratie van 
onze regio kan slagen.” 

Economische relevantie
Een vraag die opkomt, is uiteraard wat de economische relevantie 
wordt van de geschetste ontwikkeling. Wordt de toekomstige 
voedselvoorziening regionaal van aard en komt de innovatie 
 vanuit de stad? Volgens Susanne de Boer is dat een vraag die 
Rabobank uitermate interesseert. “Wereldwijd worden onze 
 steden steeds groter. Kijk naar de Chinese metropolen, waar 
 tegelijk ook het welvaartsniveau exponentieel stijgt. Hoe gaan 
we deze voeden met dagelijks vers en gezond voedsel? De  
 stedelijke voedselvoorziening wordt van grote economische 
 relevantie, waarbij duurzaamheid een keiharde voorwaarde is.” 
Het belang van Rabobank hierbij? “Als bank zijn we onlosmake-
lijk verbonden met de economie, en als mondiale food en agri-
bank hebben we dus absoluut belang bij een sterke voedsel-
sector. De sector moet zich voorbereiden op de toekomst en 
continu blijven innoveren. Technologisch lopen we daarin voor-
op, maar ook op het gebied van samenwerking met steden?” •

Vooruit naar vroeger

In de Amsterdamse geschiedenis is altijd al een relatie 
geweest tussen voedsel en stedelijke ontwikkeling. 
Middeleeuwse boeren uit de ommelanden voeren 
’s nachts met groenteschuiten naar de stad en 
 verkochten hun verse waar rechtstreeks vanaf de 
grachten. Veehouders liepen met hun dieren vanaf 
het platteland naar de veemarkten. En rond de stad 
bevond zich een veelheid aan moestuinen. Aan veel 
plein- en straatnamen is de voedselhistorie van de 
stad terug te zien: Kalverstraat, Karnemelksteeg, 
Warmoesstraat, Zoutsteeg.
De markten hadden in de loop der eeuwen steeds 
meer ruimte nodig en gaven bovendien ook veel 
over last. Hierdoor ontstond er steeds meer regule-
ring vanuit de stad. Ook gingen stedelingen al meer 
nadenken over de productie. Door de explosieve 
groei van de welvaart en de uitbreiding van de 
grachtengordel en daarmee het inwonersaantal, 
viel de blik van rijke Amsterdammers op de mogelijk-
heden om het Beemstermeer droog te malen en 
te benutten voor landbouw en veeteelt. Zo ontstond 
de Beemster, een belangrijke voedselleverancier 
van de stad.

Wat is de economische 
relevantie van de 
voedselinitiatieven?

Groenten en fruit zijn het lekkerst als je 
het zelf kweekt. Het is een ware smaak-
sensatie en geeft veel voldoening. Zelf 
ons eten verbouwen, terug naar de basis, 
kan bij ONZE Volkstuin onder glas in 
 Almere. ONZE Volkstuin is een initiatief 
van Ron van Zwet en Joop van der Wurff. 
Zij hebben bedacht dat hun kassen niet 
per se alleen maar gebruikt hoeven wor-
den voor hun eigen paprika’s en tomaten. 
De twee tuinders hebben hun kas open-
gesteld voor iedereen die een eigen 
volkstuin wil onder glas. Het grote voor-
deel van kweken in een kas is dat het 
groeiseizoen veel langer is. De grond in 
de kas warmt in de lente sneller op en 
blijft in de herfst langer warm waardoor 
er eerder geoogst kan worden.

ONZE Volkstuin staat volgens de 
initiatief nemers voor gezamenlijkheid en 
gezelligheid. De tuinders bieden profes-
sionele begeleiding bij het opstarten van 
een moestuin, maar ook ervaring van de 
‘buren’ is heel waardevol en zorgt voor 
een goede sfeer in de kas.
De volkstuinen in de kas hebben een 
 behapbare oppervlakte van 40 vierkante 
meter en zijn voorzien van een watertap-
punt. Voor een gezin met twee kinderen 
is de grootte van één tuin ruimschoots 
voldoende om wekelijks te kunnen genie-
ten van de zelf geteelde groenten. Naast 
groenten kan een huurder natuurlijk ook 
fruit of bloemen kweken.

www.onzevolkstuinen.nl
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De tuin is voor een toevallige passant 
niet goed te zien. En mede daarom 
 hebben de initiatiefnemers van de 
 Amsterdamse Moestuin Landlust er voor 
gekozen om hun eigen Moestuinwinkel 
op een wat beter zichtbare en bereikbare 
locatie te beginnen. Natascha Hagenbeek: 
“De winkel is ons gezicht naar buiten. 
We verkopen er producten uit de tuin 
maar ook materiaal dat je nodig hebt in 
een moestuin zoals gereedschappen en 
biologisch zaad en planten, moestuin-
boeken en bodemverbeteraars. De win-
kel gebruiken we ook als projectruimte 
voor de buurt. We organiseren activiteiten 
en workshops voor buurtkinderen over 
bijvoorbeeld gezonde voeding en voor 
volwassenen over het conserveren van 
voedsel. Met de opbrengsten van de 
winkel kunnen we dus niet alleen onze 
moestuin fi nancieren maar proberen we 
vooral ook een sociaal ontmoetingspunt 
te zijn voor iedereen die in de stad iets 
met duurzaamheid en voedsel wil doen”

Winkel is het 
gezicht van 
de moestuin

www.icanchangetheworldwithmytwohands.nl
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Burgers kiezen voortaan 
zelf hun voedsel

De voedselketen 
verandert in 
rap tempo

Kortere voedselketens, een toename van het 
aandeel lokaal geproduceerd voedsel en 
meer aandacht voor stadslandbouw: de voedsel-
productie in Nederland lijkt langzaam maar 
zeker te veranderen, net als de wijze waarop 
consumenten hun voedsel beleven. Werkplaats 
sprak vier betrokkenen over hun toekomst-
verwachtingen.

Tekst: Jeroen van der Spek – Foto’s: via de geïnterviewden
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Visionairs

Steven 
Koster 
Initiatiefnemer PUURland

“De wereldwijde opschaling van de voed-
selproductie heeft een enorme keerzijde. 
Zoals energieverspilling. In de zomer 
 liggen hier Braeburn-appels in de super-
markt die 18.000 kilometer hebben ge-
reisd. Terwijl er op nog geen kilometer 
afstand een gelijkwaardige appel in de 
boomgaard hangt. 
Daarom denk ik dat steeds meer mensen 
op zoek gaan naar alternatieven voor de 
supermarkt. Ze willen de regie 
over hun voedselproductie 
terugpakken en – letterlijk – zien 
waar hun eten vandaan komt. Mijn bedrijf 
PUURland is daarvan het levende bewijs. 
Ik lever alle boodschappen vers van het 
land en vorm daarmee de verbindende 
schakel tussen boer en bord.
De komende jaren voorzie ik een toename 
van kleinschalige vormen van voedsel-
productie, dichtbij huis. Bijvoorbeeld in 
leegstaande gebouwen. Of op het dak 
van de supermarkt. En over twintig jaar 
beschikken de meeste huishoudens 
waarschijnlijk over een kweekkast, waar-
in je met behulp van LED-verlichting je 
eigen groente kunt telen. Tegelijkertijd 
denk ik dat onze wereldwijde voedsel-
technologie nog geavanceerder en 
grootschaliger wordt. Dat betekent dat 
consumenten straks de keuze hebben uit 
twee opties. Wil je weinig geld uitgeven, 
dan koop je straks een massaal gepro-
duceerd stuk kweekvlees. Heb je wat 
meer budget, dan kies je voor het vlees 
van een koe die echt in een weiland 
heeft gegraasd. Dat is aanzienlijk duur-
der, maar dan heb je wel een eerlijk 
 product met een goede smaak.” 

www.puurland.nl

Alexandra 
van Huffelen 
Wethouder duurzaamheid, binnen-
stad en buitenruimte in Rotterdam 
en klimaatsambassadeur Stads-
landbouw

“Stadslandbouw begint een belangrijk 
onderdeel van onze voedselvoorziening 
te worden. De gemiddelde stadsbewoner 
eet relatief ongezond – een van de rede-
nen waarom de gemiddelde levens-
verwachting in Rotterdam lager is dan in 
de rest van het land. Door de productie 
van duurzaam, lokaal voedsel te stimu-
leren, dragen we bij aan een gezonder 
voedingspakket. Bovendien ver-
sterkt stadslandbouw de 
verbinding tussen stad en 
regio. Stedelingen en boeren hebben 
lange tijd met hun rug naar elkaar toe 
 geleefd. Tegenwoordig willen consumen-
ten zien waar hun eten vandaan komt. 
Met de vorig jaar opgerichte Rotterdam 
Food Council hopen we de stadslandbouw 
in Rotterdam verder te professionaliseren. 
Een bedrijf als ‘Uit je eigen stad’ laat 
zien dat commerciële stadslandbouw 
mogelijk is zonder investeringen van 
de gemeente. Maar soms koppelen we 
agrarische ondernemers en de stedelijke 
afzetmarkt juist heel actief aan elkaar. 
 Bijvoorbeeld door het organiseren van 
handelsmissies. In juni ben ik, samen 
met een aantal ondernemers uit de stad, 
op pad gegaan om regionale boeren te 
bezoeken. Op die manier ontdekken de 
ondernemers producten uit de regio en 
ontstaan er nieuwe dwarsverbanden: 
restaurants die kaas uit de Krimpener-
waard op het menu zetten, winkels die 
lokaal geproduceerde wijn of fruitsappen 
in hun assortiment opnemen. Zo krijgen 
producten uit de streek steeds nadruk-
kelijker een plaats in de stad.”

www.rotterdam.nl/foodcouncil

Roel 
Vollebregt 
Directeur AM

“We zien steeds meer initiatieven op het 
gebied van stadslandbouw. Ook op 
braakliggende terreinen. Als gevolg van 
de crisis ligt de grootschalige gebieds-
ontwikkeling op veel plaatsen stil. Daar-
door gaan veel mensen nadenken over 
andere manieren om de grond te gebrui-
ken. Zoals landbouw in een woonwijk. 
Bewoners hebben steeds meer behoefte 
aan duurzaam voedsel, en ze willen kun-
nen zien hoe het geproduceerd wordt. 
Stadslandbouw sluit daar mooi op aan.
Als gebiedsontwikkelaar proberen we zo 
goed mogelijk op nieuwe initiatieven in te 
spelen. Stadslandbouw kan helpen om 
de duurzaamheid en de sociale samen-
hang in een wijk te vergroten. Een stads-
boerderij fungeert vaak als ontmoetings-
plek en een stadsboer kan 
een belangrijke rol spelen 
in het groenbeheer en het 
recyclen van groene afval-
stromen.
In de Haarlemmermeer zijn we betrokken 
bij de herontwikkeling van de Cruquius-
hoeve. In dit gebied, waar straks bijna 
1000 woningen komen, zal een reeds 
actieve boer een prominente plaats krijgen. 
Boer Bos teelt biologische groenten en 
fruit, neemt een deel van het gebieds-
beheer op zich, maar is straks ook ver-
antwoordelijk voor het educatieve pro-
gramma en de kinderboerderij. Zo’n 
over eenkomst laat zien dat de initiatieven 
niet alleen professioneler worden, maar 
dat stadslandbouw steeds serieuzer wordt 
genomen. In het verleden zou zo’n stads-
boerderij uit de plannen zijn geblauw-
drukt, nu is het een integraal onderdeel 
van het gebied.”

www.am.nl

Pepijn 
Ornstein 
Oprichter Professor Grunschnabel

“Ik heb altijd iets met voedsel willen doen. 
Liefst op een verantwoorde manier, want 
voor de productie van onze eiwitten zijn 
enorm veel grondstoffen nodig. En we 
moeten de wereld echt ontzien. Uiteinde-
lijk is de keuze op ijs gevallen. Ik vroeg me 
af of het mogelijk was om 100% plant-
aardig ijs te maken, zonder kunstmatige 
toevoegingen, op basis van kokosmelk. 
Dat was het begin van ijslabel Professor 
Grunschnabel. 
IJs is een mooi product, maar in essentie 
natuurlijk niet groen. Je moet het ver-
warmen, koelen en weer bevriezen. 
Daarom maak ik op locatie gebruik van 
een  mobiele ijscokar die is uitgerust met 
 zonnepanelen. Hoe harder de zon schijnt, 
hoe kouder het ijs. 
Als ik om me heen kijk zie ik steeds meer 
kleinschalige initiatieven op het gebied 
van voedselproductie. En een toenemen-
de populariteit van biologische producten. 
Het dogmatische bio van vroeger heeft 
plaats gemaakt voor pragmatisme: hoe 
kun je met zo min mogelijk resources 
een goed product laten groeien. Door de 
prijzenslag in de supermarkten is het 
aanbod steeds uniformer geworden en 
zijn veel mensen nog meer van hun eten 
vervreemd geraakt. Dat heeft echter ook 
een positief gevolg: mensen gaan 
weer op zoek naar echt 
eten. Gelukkig, want ik ben ervan 
overtuigd dat eten verbroedert en 
 grenzen slecht. Samen genieten van 
echte smaken vanuit alle windstreken: 
dat streef ik in mijn ijs ook na.”

www.grunschnabel.nl



“De gemeente heeft ons park zelfs 
voorgedragen voor de Gelderse prijs 
voor ruimtelijke kwaliteit.”

Tuinenpark De Koekelt
Tuinenpark De Koekelt is een van de locaties van Vereniging 
van Amateurtuinders Ede. In 2012 veranderde het van een 
gesloten volkstuinencomplex naar een open tuinenpark, 
waar tuinders en bewoners van de wijk Veldhuizen elkaar 
 ontmoeten. Er tuinieren en recreëren ruim 150 leden, 
waarvan een derde van allochtone afkomst is. De Koekelt 
is eind 2011 heringericht. Er zijn vier clusters met tuinen, 
 slingerende paden, een fruitboomgaard (waar iedereen mag 
oogsten), een educatieruimte en een clubgebouw dat ook 
door de bewoners van de wijk gebruikt kan worden.

www.vat-ede.nl

Moestuinencomplex wordt open tuinenpark

Van luis in de pels 
naar paradepaardje
Tekst: Claudia Dekkers – Foto: Martin Hogenboom

D
e lentezon verspreidt een prettige warmte over 
 tuinenpark De Koekelt in Ede. Enkele wandelaars 
slenteren over de paadjes. Het park is een geliefde 
doorsteek tussen de woonwijk Veldhuizen en het 
Veldhuizerbos. De tuinders zijn aan het werk, of 

nemen de tijd voor een praatje. Op het terras bij het clubgebouw 
staan kannen koffi e en thee. Iedereen mag aanschuiven, ook 
voorbijgangers. 

Het is nauwelijks voor te stellen dat drie jaar geleden nog een 
meer dan twee meter hoog hek rond het terrein stond. Rommelig 
was het er. Geen wonder, want de tuinders in De Koekelt ver-
keerden veertien jaar in grote onzekerheid. “Onze tuintjes moes-
ten wijken voor de aanleg van sportvelden”, legt Henk ter Maat 
uit. Henk is al 25 jaar betrokken bij De Koekelt, als bestuurder 
en als tuinder. “De gemeente verlengde de huurovereenkomst 
steeds voor één jaar. Ze boden locaties aan de buitenrand van 
de stad aan. Wij weigerden. Veel leden haakten af. Er zat geen 
toekomst in deze plek.”
Henk en een aantal actieve leden zagen wél toekomst voor De 
Koekelt. “Het is een prachtige groene plek in de stad. Een plek 
voor iedereen, als we ons zouden openen naar de buitenwereld. 
En dat wilden we. Er borrelden allerlei ideeën om er een multi-
functionele plek van te maken. Voor de tuinders en voor de 
buurt. Op een goed moment hebben we tegen elkaar gezegd: 
we gaan ervoor en doen alvast wat we kunnen doen.”

Offensief
De Koekelt startte een offensief richting gemeente. “We nodig-
den raadsleden uit om te komen kijken. De meesten waren nog 
nooit hier geweest en verbaasden zich erover hoe mooi en groen 
deze plek is. Dat was ook onze boodschap aan de gemeente: 
De Koekelt is van grote waarde als groene long in een verstede-
lijkt Ede. De wijk kan daarvan profi teren. We hebben bovendien 
een recreatieve functie, net als de sportverenigingen.”
In 2010 keerde het tij. De gemeente ging eindelijk de sportvelden 
aanleggen, maar slechts twee in plaats van acht. Henk: “We 
mochten blijven. Direct zijn we naar de Wetenschapswinkel van 
de Wageningen UR gestapt met de vraag: wij willen een multi-
functioneel park worden, hoe pakken we het aan?”

Inspirerend projectvoorbeeldInspirerend projectvoorbeeld
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Veertig studenten gingen aan de slag. Ze gingen ook de wijk in, 
met buurtbewoners praten. Die zagen veel perspectief in een 
groter wandelgebied. Ze hadden ook belangstelling voor natuur-
activiteiten en voor groenten- of plantenverkoop.
Het rapport van de Wetenschapswinkel werd aan de gemeente 
overhandigd. “Ons geluk was dat de wethouder die De Koekelt 
destijds in zijn portefeuille had, ons complex kende. Hij had er 
eens een praatje gemaakt met een tuinder en kreeg aardbeien 
aangeboden. Hoe die smaakten, is hij nooit vergeten. Toen de 
portefeuilles bij de collegevorming gevuld werden en niemand 
trek bleek te hebben in het hoofdpijndossier De Koekelt, zei de 
wethouder: geef maar hier.”
Tien jaar ging er aan de omslag vooraf. Het resultaat mag er zijn, 
het park ziet er prachtig uit. “De Koekelt is nu een voorbeeld 
voor volkstuinverenigingen”, weet Henk. “De gemeente is hele-
maal om. Vroeger waren we die lastige tuinders, nu zijn ze trots 
op deze plek. De gemeente heeft ons park zelfs voorgedragen 
voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. We werden 
tweede. In maart kregen we bezoek van staatssecretaris 
 Dijksma. Van luis in de pels werden we paradepaard. Het is 
het resultaat van volhouden.” •
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Steeds meer mensen willen groene 
daken. Daken met sedum of gras met 
 allerlei kruiden houden de huizen koel 
(comfort), houden water langer vast en 
verkoelen de stad (klimaatverandering!). 
Maar als er gras kan groeien, waarom 
dan geen groenten? Boven op het 

Kort
Opvallende,  vernieuwende of 
geslaagde  projecten rondom 
Voedsel verbindt
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KNHM

In dorpen, steden, wijken en buurten schieten 
de gezamenlijke groentetuinen als padden-
stoelen uit de grond. Mensen hebben er 
plezier in om hun eigen voedsel te verbouwen. 
Daar hoeven we ze als KNHM ook echt niet 
bij te helpen.

Dergelijke tuinen zijn in de praktijk vaak hele-
maal niet alleen bedoeld om het voedsel zelf 
maar  hebben veel meer functies. In een tuin 
ontmoeten mensen met verschillende achter-
gronden elkaar, kinderen leren weer hoe 
groenten groeit. Mensen raken door een 
eigen tuin verbonden met hun  directe leef-
omgeving en gaan zich er voor inzetten. 
 Misschien is een winkeltje of zelfs een zelf 
 ge organiseerde buurtsuper wel een optie. 
Kortom:  voedsel verbindt. 

Heb je een idee voor een gezamenlijke tuin en 
wil je graag weten wat zo’n tuin allemaal kan 
betekenen voor je buurt? Neem dan contact 
met ons op! KNHM kan je helpen bij het 
 vertalen van je idee naar een plan en bij 
het zoeken naar samenwerking met andere 
partijen.

Voedsel verbindt

Monique Melchers,
projectadviseur
info@knhm.nl

Interessante 
websites

www.verduurzamingvoedsel.nl
De Alliantie Verduurzaming Voedsel spant zich 
in voor de versnelling van verduurzaming in 
alle grote voedselketens. Optimalisatie van 
reststromen, tegengaan van voedselverspilling 
en verduurzaming van de vleesketen zijn 
 onderwerpen waar zij aan werkt.

www.permacultuurnederland.org
Permacultuur Nederland zet zich in voor lokaal, 
vers en gezond voedsel wat met respect voor 
de mens en de aarde is gegroeid. Met perma-
cultuur kun je onder andere leren hoe je een 
lekkere eetbare tuin kunt ontwerpen die mooi 
en nuttig is voor jezelf en andere levende 
 organismen.

www.tijdelijkandersbestemmen.nl
Veel stedelijke gebieden wachten, mede 
door de economische crisis op een defi nitieve 
bestemming. Een tijdelijke bestemming, 
 bijvoorbeeld een gezamenlijke groentetuin, 
kan een oplossing bieden. Deze website 
laat de mogelijkheden zien.

www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-
Opleidingen/wetenschapswinkel.htm
De Wetenschapswinkel ondersteunt maat-
schappelijke organisaties met onderzoek. 
Onder andere op het gebied van voedsel en 
lokale voedselinitiatieven. De website geeft een 
overzicht van lopende en afgesloten projecten.

www.amsterdam.nl
Op 9 december 2013 presenteerde de 
 gemeente een eigen visie op voedsel. 
In ‘Voedsel en Amsterdam’ staat de visie van 
het College van B&W op de veelomvattende 
relatie tussen de stad en haar voedsel.
zie www.tinyurl.com/eetbaaramsterdam

www.gezondegronden.nl
Gezonde Gronden streeft er naar dat alle 
inwoners van Den Haag over niet al te lange 
tijd voedsel kunnen eten van een gezonde 
bodem in hun eigen stad of regio.

www.knhm.nl
Voor dorpen, wijken, bewonersgroepen 
en stichtingen die ondersteuning kunnen 
 gebruiken bij het oppakken van brede 
 voedselinitiatieven.
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Vier keer in de week eten de ruim drie-
honderd leerlingen van de Rotterdamse 
openbare basisschool Bloemhof ’s mid-
dags een warme, verse, gezonde maaltijd, 
bijgestaan door dertig tot veertig moeders, 
waar onder een als sous-chef, en sta-
giaires van mbo en hbo. Het is een idee 
van fi losoof en oosterse vechtkunstenaar 
Henk Oosterling: “Je kunt de kinderen hier 
een groot mes geven, waarmee ze dan 
een appel schillen. Op andere scholen 
weten kinderen daar geen raad mee. ‘Hoe 
maakt u het?’ is tegenwoordig een veel-
gehoorde vraag. Dan willen ze niet weten 

hoe het met de meester of de moeder van 
hun klasgenoot gaat, maar hoe de pasta 
met aubergine en kip wordt klaargemaakt. 
Of ze vragen: ‘Meester, zit er komijn in?’ 
Kinderen ontwikkelen smaak, hopelijk 
ook cultureel.”
Omdat ze met z’n allen samen op school 
eten, raken ze volgens Oosterling beter 
op elkaar ingesteld. Tijdens de tuinlessen 
zaaien de kinderen groenten, onderhouden 
en oogsten ze de school- en wijktuin en 
ervaren ze – met hun zintuigen – waar hun 
eten vandaan komt: uit de grond die ver-
zorgd moet worden om te kunnen eten. 

Voedsel en 
weerbaarheid

Tijdens de judolessen werken de kinde-
ren aan hun mentale en fysieke conditie 
en daardoor aan hun eigenwaarde, met 
respect voor de ander. Tijdens fi losofi e 
leren ze argumenteren, in plaats van 
 primair te reageren via het korte lontje. 
Het is de bedoeling dat de vier vaklessen 
in elkaar grijpen en een positieve onder-
linge afhankelijkheid aankweken. “Ze 
vormen een eco-sociale cirkel: bewegen, 
koken, eten, verbouwen en refl ecteren.”

www.vakmanstad.nl

Dakakker: klimaat, comfort en lekker eten!

 Rotterdamse Schieblock is het eerste 
oogstbare dak in de Randstad gereali-
seerd: de Dakakker. Hier worden groente, 
fruit en kruiden verbouwd en honingbijen 
gehouden. De Dakakker is in april 2012 
aangelegd en er is inmiddels veel ervaring 
verkregen over welke landbouwgewassen 

te telen zijn op 20 meter hoogte, midden 
in het centrum van Rotterdam. De teelt-
omstandigheden blijken vergelijkbaar te 
zijn met een mediterraan klimaat: zeer 
droog en veel wind. Wouter Bauman, 
millieukundige van Rotterdams Milieu 
Centrum en imker van het Ambrosius-
gilde zorgt voor het beheer van de 
Dakakker, de coördinatie van vrijwilligers  
en ook de bijenkasten op het dak: 
 “Vanwege dat speciale klimaat telen we 
hier veel kruiden (munt, citroenverbena, 
lavendel), knolgewassen (aardpeer, rode 
biet, peen, radijs), looksoorten (ui, prei, 
knofl ook) en sterke planten als courgette, 
rabarber en pompoen. De verse dak-
producten worden geleverd aan lokale 
restaurants en verkocht tijdens festivals. 
In het hoogseizoen worden elke vrijdag 
groenten verkocht in het dakpaviljoen 
aan bezoekers.”

www.dakakkers.nl
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Een hapje van de stad

Johan klopt het zwarte zand
van zijn grijze hugo boss pak
en stapt uit zijn vierkante bak natuur

breng mij je stresskipjes en testosteronbrommers
je vermoeide moeders en failliete vaders,
de massa’s mensen die vrij willen ademen

Johan staat met een bos radijsjes in de ene,
een blackberry in de andere hand
in de lift naar de bedrijfskantine
zijn oogst te tweeten

breng mij de schapen die in bermen willen grazen
de schoffi es die beginnen met courgette
omdat je daar niks verkeerds mee kunt doen

Johan neemt een hap van zijn salade
een kusje tussen grond en zon
een hapje van de stad

Floor Bussenhenke

[De regels ‘breng mij je … t/m … vrij willen ademen’ zijn losjes gebaseerd op regels 

uit het gedicht ‘The New Colossus’ van Emma Lazarus. Dit gedicht hangt op het 

Vrijheidsbeeld in New York.]
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