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VOORWOORD
De verhalen en beelden in dit boek geven 

samen een mooi zicht op de ontwikkeling  

van stadslandbouw als een beweging van 

mensen die samen hun relatie tot voedsel, 

groen, samenzijn en samenwerken vorm- 

geven. Stadslandbouw is een beweging  

die duurzaamheid ‘doet’ en daarmee de 

verduurzaming van onze voedselproductie, 

onze steden en onze maatschappij dagelijks 

onderzoekt, bevraagt en vormgeeft. 

De Stadse Boeren zijn in Nederland het  
eerste initiatief dat sterk de nadruk legt op  
het bouwen van een community en meerdere 
netwerken van communities op het terrein van 
stadslandbouw. Hierdoor bestaat de groene 
lijm niet alleen in de fysieke werkelijkheid  
maar ook in de virtuele wereld. In die vluchtige 
wereld ontstaan groepen mensen die losjes  
of vaster met elkaar verbonden zijn rond het 
thema stadslandbouw. Deze virtuele samenhang 
tussen mensen wordt aangevuld met online 
informatie en kennis over stadslandbouw.  
Voor de Stadse Boeren is de wereld plat;  
iedereen kan een Stadse Boer zijn. Iedereen  
in de community is voor elkaar bereikbaar,  
en kennis en informatie is altijd en overal 
beschikbaar. Zo ontstaat een soort hogedruk-
pan voor ideeën en actie. Het gevolg is een 
grote dynamiek waarin centrale sturing niet 
mogelijk en zelfs niet nodig is en waarin 
uitkomsten moeilijk te voorspellen zijn. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat stads-
landbouw ook wel wordt beschouwd als  
een frontier sector, een grensgebied waarin 
ongebreidelde activiteit en snelle groei plaats- 
vindt. Maar intussen daagt stadslandbouw  
ons allemaal uit. Burgers, politici, overheid, 
maatschappelijk middenveld en het bedrijfs-
leven worden aangesproken om na te denken 
en in actie te komen, om bij te dragen aan het 
verbeteren van onze leefomgeving en aan de 
wijze waarop beleids- en gebiedsontwikkeling 
tot stand komt te herzien. Maar ook om 
oplossingen te zoeken voor een economisch 
rendabele, duurzame en lokaal georiënteerde 
voedselvoorziening waarin de grote en kleine 
schaal naadloos met elkaar vervlochten raken. 
En zo is stadslandbouw langzaam opgeschoven 

van een marginale activiteit tot een niet meer 
weg te denken beweging van initiatieven die 
zichtbaar waarde toevoegt aan de stedelijke 
samenleving. Voor de betrokken overheden  
is dat even wennen. Maar één voor één zullen 
zij deze waarneming op moeten nemen in een 
beleid dat burgers faciliteert om langs de weg 
van de stadslandbouw hun bijdrage aan de 
stad te leveren. 

De ervaringen van de Stadse Boeren lichten 
een tipje van de sluier op van hetgeen er 
allemaal kan gebeuren. In een jaar tijd is een 
schaal bereikt die het lokale overstijgt, maar 
niet ondergraaft. Er zijn verbindingen tussen 
stadslandbouw, onderwijs, evenementen en 
ruimtelijke ordening gelegd en vormgegeven  
in concrete projecten waarin overheid, 
bedrijven en burgers direct samenwerken. 
Kennis en informatie wordt intensief uitgewisseld 
en er is een netwerk van communities ontstaan 
dat stadslandbouw verder vorm geeft.

Met deze publicatie hoop ik dat de Stadse 
Boeren een deel van hun ervaringen, kennis  
en informatie, maar zeker ook hun inspiratie  
en creativiteit kunnen overbrengen naar u,  
de lezer. Zodat de dynamiek die in het project 
gestart is zich verder doorzet en nog meer 
mensen en organisaties aanzet om samen  
te gaan werken aan een meer duurzame 
samenleving. 

Herman Wijffels
Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke 

Verandering aan de Universiteit Utrecht

Het is duidelijk dat het bij stadslandbouw niet 
alleen gaat om landbouw in de stad. Stads-
landbouw als fenomeen is ook een verbinder, 
of zoals de initiators van de Stadse Boeren  
het zelf noemen: stadslandbouw is groene lijm. 
Groene lijm tussen mensen, initiatieven, 
organisaties, sectoren, kennisvelden, stad  
en platteland. Dankzij de groene lijm ontstaat 
er ruimte voor vernieuwende ideeën over de 
vraag hoe de samenleving zich kan bewegen  
in de richting van duurzaamheid. Maar niet 
alleen dat. Stadslandbouw draagt vooral bij 
aan het vergroten van sociale samenhang. 
Bovendien wordt de stad er groener van  
en meer klimaatbestendig. Stadslandbouw  
is groene lijm in actie.
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EEN STADSE BOEREN
COMMUNITY MOET
JE SAMEN OPKWEKEN
Aldo de Moor
Stadslandbouw is helemaal in. Overal schieten de initiatieven 
letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Bevlogen mensen, 
gedreven door hun idealen en passie, beginnen hun eigen 
moestuin. Ze organiseren een happening en veranderen 
het aanzien van de stad. Groenstrook na akker. Maar ze 
willen meer. Hun projecten zijn geen doel op zich, maar 
dragen bij aan het bouwen van een betere maatschappij, 
waarin landbouw en economie op een andere manier zijn 
georganiseerd. Aan een wereld waar niet langer het mee- 
dogenloos najagen van winst centraal staan, maar juist 
respect voor medemens en natuur. Stadse Boeren hebben 
een sterk gevoel bij een globale beweging te horen. Deze 
‘sense of community’ is een belangrijke noodzakelijke 
voorwaarde om iets te kunnen bereiken. Hoewel het nodig 
en belangrijk is om je één voelen met een wereldwijde 
voorhoede, is dat bij lange na echter niet voldoende. 
Alleen met een lange adem en vereende krachten kunnen 
ze er komen. Tussen idee en daad ligt dus nog een grote 
kloof. Het motto is niet voor niets ‘think global, act local’. 
Maar hoe vertaal je die abstracte idealen in concrete 
actie? Niet individueel, maar met gelijkgestemden.  
En niet een continent verderop, maar hier in de buurt.  
Nu wordt het stadslandbouwverhaal lastiger. Hoe krijg  
je al die groene kikkers in een gezamenlijke kruiwagen? 
En hoe krijg je die kruiwagen vervolgens op de plek  
waar hij nodig is? 

Niemand weet precies wat een community is, maar iedereen 
heeft er meestal wel een goed gevoel bij. Van denken aan 
communities word je blij. Ze doen denken aan saamhorigheid, 
aan zorgen voor elkaar, aan ‘samen sterker’. En inderdaad, 
dit hoort bij de kracht van communities. Maar ze hebben 

ook een donkerder kant. Denk aan allerlei religieuze sektes 
die hun leden in een mentaal keurslijf duwen en tegelijk  
de leden van andere geloofsgemeenschappen het licht  
in de ogen of zelfs het leven in het lijf niet gunnen. 

UITWISSELEN
Het is essentieel dat communities zich niet in afzondering 
ontwikkelen, maar volwaardig deel zijn van een veel grotere 
maatschappelijk verband van personen, netwerken en 
andere communities. Communities moeten kunnen ‘ademen’, 
intensief kunnen uitwisselen met belanghebbenden buiten 
de community. Natuurlijk mag het eigen gedachtegoed  
hierbij centraal staan; dat is immers wat de leden van de 
community verbindt. Maar gezonde communities proberen 
voortdurend nieuwe verbindingen te leggen met ideeën  
en mensen van buiten. Het is de enige manier om ervoor  
te zorgen dat de beweging echt impact krijgt en de gedroomde 
maatschappijverandering werkelijk realiteit wordt. Boven-
dien zorgt zo’n inbedding ervoor dat communities niet  
het verkeerde, geïsoleerde ideeënpad opgaan.

ONTWIKKELINGSPROCES
Het lijkt logisch dat een community geworteld moet zijn in  
de maatschappij. Maar wat ís een community nu precies? 
Ook onder ‘community professionals’ bestaat daarvan geen 
eenduidige definitie. Eén die dichtbij de essentie komt is  
die van Marc Smith (2002). Hij definieert een community  
als een set relaties waarin mensen sociaal interacteren voor 
een gemeenschappelijk belang. Kernwoorden zijn dus dat 
een community bestaat uit een web van relaties die mensen 
met elkaar hebben en waarin via allerlei interacties gemeen-
schappelijke doelen gerealiseerd worden (zoals het van  
de grond krijgen van stadslandbouw in een bepaalde regio). 
Zo’n community ontstaat niet zomaar, maar gaat door een 
heel proces van ontwikkeling. Net als een natuurlijk organisme 
heeft een community een levenscyclus. Via allerlei tussen-
stadia kan een beginnende community uitgroeien tot een 
volwassen community, met veel actieve leden wier rollen 
goed verdeeld zijn, met een rijk palet aan activiteiten,  
en een groot onderling vertrouwen en sociaal kapitaal.  
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Een community kan echter op een gegeven moment ook 
over zijn hoogtepunt heen zijn en uiteindelijk afsterven of 
opgaan in een andere community. Wenger en zijn collega’s 
(2002) hebben een prachtig boek geschreven over de vraag 
hoe je communities door deze stadia heen kunt ‘cultiveren’. 

RELATIES EN INTERACTIES
Hoe bereikt de community het stadium van volwassenheid? 
Het is immers geen traditionele organisatie, waarbij het 
management de lakens uitdeelt en waarvan via meerjaren-
plannen en budgetten de ontwikkeling kan worden gestuurd. 
De leden van de community moeten het met zijn allen samen 
doen. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is dat de 
leden van de community zich bewust worden van wat er  
in de community gebeurt en waar de kansen liggen voor 
verdere groei, verbinding en samenwerking. Met andere 
woorden, de community moet zichtbaar worden en in kaart 
worden gebracht. Wat betekent dat? Traditioneel worden 
veel projecten afgerekend op de producten die ze opleveren. 
Maar in het geval van het stimuleren van de groei en de 
impact van een community of netwerk is dit een te magere 
maat. Zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker, zijn de 
relaties en interacties die ‘onder de oppervlakte’ ontstaan 
tussen de leden van de community onderling en met hun 
achterban. Om in landbouwmetaforen te blijven: bij bamboe 
en andere grassen zijn het niet zozeer de scheuten (‘de 
resultaten’), maar is het juist het dicht vertakte wortelstelsel 
(‘de relaties en interacties’) dat ertoe doet voor de toekomstige 
groei en impact. Om juist deze relaties en interacties te 
visualiseren heeft de Tilburgse Stadse Boeren community 
geëxperimenteerd met een online tool: Kumu. 

KUMU
De essentie van Kumu is dat je een kaart maakt van ‘bolletjes 
en lijntjes’. De bolletjes representeren de elementen van  
de community (activiteiten zoals projecten en de resultaten 
daarvan), de lijntjes de verbindingen in de community 
(relaties en interacties). Bij de bolletjes gaat het bijvoorbeeld 
om de participanten, activiteiten en resultaten. Bij de lijntjes 
gaat het om een toenemende mate van impact: alleen 

geïnformeerd zijn, passief lidmaatschap van de community, 
actief betrokken zijn bij activiteiten en uiteindelijk meetbaar 
resultaat hebben. Dankzij de community kaart van bolletjes 
en lijntjes kun je in één oogopslag zien waar de knooppunten, 
actie en energie in de community zitten. Ook kun je op de 
kaart allerlei perspectieven zelf definiëren, waarbij Kumu 
dan alleen die bolletjes en lijntjes laat zien die je op dat 
moment interesseren. Zo groeit de som die groter is dan 
het geheel der delen (de totale kaart), maar is het ook 
steeds mogelijk om een klein stukje ervan te laten zien  
dat juist voor een bepaalde partij het meest relevant is  
(een perspectief). 
De eerste resultaten van deze aanpak zijn veelbelovend.  
De tot nu toe vaak los van elkaar werkende Tilburgse 
Stadse Boeren zien nu letterlijk hoe ze deel uitmaken  
van het grotere geheel en waar de kansen liggen voor  
het inzaaien van nieuwe vormen van samenwerking. Door 
de kaarten steeds weer bij te werken en er in bijeenkomsten 
samen naar te kijken, neemt het collectief bewustzijn van 
Stadse Boeren toe: Waar staan we nu en waar willen  
we met elkaar naartoe groeien? In samenwerking met  
de HAS Den Bosch gaat Kumu nu ook ingezet worden  
voor de Stadse Boeren communities in Oss, Den Bosch, 
Eindhoven en Helmond.

VERWEVEN
De Stadse Boeren staan graag met beide benen op de 
grond. Ze zijn trots op hun mooie projecten, producten  
en initiatieven, en dragen hun boodschap graag uit aan  
wie maar wil luisteren. Stadse Boeren ploegen echter vaak 
ook nog te veel in hun eentje. Om de maatschappij en haar 
voedselproductie echt anders te organiseren is meer nodig. 
Niet alleen groenten, fruit en vee moeten groeien. Ook het 
web van onzichtbare lijntjes tussen de boeren onderling  
en met iedereen die iets met voedsel heeft – wij allemaal 
dus – dient steeds dichter te worden geweven. Door met 
elkaar het uitdijende ‘wortelstelsel van de community’  
op te kweken en daarvan te leren kunnen de idealen van  
de wereldwijde beweging worden verknoopt met de lokale 
praktijk van alledag.
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BUURTTUIN KRINKELHOEK, OSS
 

STEL JE
HIER EEN 

LEVENDIGE 
PLEK 
VOOR

Vanochtend heeft een kennis met een 

tractor het grasveldje omgeploegd. 

Kort daarvoor zijn alle leidingen  

in kaart gebracht. De Osse Stadse  

Boeren hebben een paar grote bakken 

geleverd. Van een kunstwerk aan  

de Maas komen de paaltjes die  

straks met gevlochten wilgentakken 

een natuurlijke afrastering vormen. 

Intussen is het koud en regenachtig. 

Gelukkig zorgt de woningcorporatie 

voor een mobiele keet. Terwijl de 

koffie loopt zijn ze buiten al begonnen. 

Hier ontstaat vandaag een kleine 

buurttuin. De eerste op Osse  

gemeentegrond.
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Het initiatief komt van een heel klein groepje. Enkele buurt-
bewoners en een sociaal werkster van welzijnsorganisatie 
Vivaan. Verschillende omwonenden sluiten zich vandaag 
spontaan aan. Dankzij de landelijke vrijwilligersactie NL Doet 
komt er ook versterking uit de stad. Met zeven mensen kun  
je doorwerken.

INITIATIEF
OSS

INITIATIEF
OSS

GESTOKT
De Osse wijk Krinkelhoek is  
zo’n typische 60-er jarenwijk die 
je in elke stad wel hebt. Flats, 
afgewisseld met rijtjeswoningen  
en grasveldjes tussen de blokken. 
De meeste woningen worden 
gehuurd. Van de bewoners is 
zeker een derde van allochtone 
afkomst. Hier opperde anderhalf 
jaar geleden een buurtbewoner  
het plan een buurttuin te begin-
nen. ‘Maar je weet hoe het soms 
gaat,’ zet Marjan Nuyten van 
Vivaan. ‘Die bewoner is verhuisd 
en het plan gestokt. Toen ben ik  
er zelf ingesprongen. Al gauw 
kwamen er drie vrijwilligers uit  
de buurt bij. En niet de eersten  
de besten. Een van hen is hovenier 
en twee dames weten alles van 
permacultuur en ecologisch 
tuinieren. Toen ging het snel en 
zijn we echt plannen gaan maken.’

DEUR AAN DEUR
De sociaal werkster ziet kansen om met de tuin 
leven in de buurt te brengen. Daar komt bij dat  
ze vanuit haar functie goede contacten heeft  
met instanties. Met de gemeente, de wijkraad  
en de woningcorporatie. ‘Die waren vanaf het 
begin heel positief. Maar we moesten wel laten 
zien dat de buurt het ook ziet zitten. Deur aan 
deur zijn we gaan praten. De meeste buurtbewoners 
zijn afwachtend, maar niet negatief. Ze vinden wel 
dat de tuin niet ten koste mag gaan van parkeren. 
En we kregen een opmerkelijke suggestie. 
Waarom begin je niet aan de overkant? Dat  
is een veel betere plek.’

BELEID
Voor die plek heeft de gemeente nu toestemming 
gegeven. Sinds kort voert de ook gemeente actief 
beleid om stadslandbouw te bevorderen. Onder 
het motto ‘Bewoners beheren de buurt’ is het 
stukje in Krinkelhoek aan bewoners in gebruik 
gegeven. Ook woningcorporatie Brabant Wonen 
steunt het initiatief. Wijkbeheerder Hans Boerboom: 
‘Wij gaan ervan uit dat zo’n buurttuin goed is voor 
de woon- en leefomgeving. Dat er een aanzuigende 
werking uitgaat van een plek waar mensen zich 
welkom voelen, elkaar ontmoeten en samen 
dingen doen.’

ALLOCHTONE  
BEWONERS
In de keet ligt de schets van de 
tuin op tafel. Er komen 12 plant-
vakken waarin jaarlijks wisselend 
6 soorten gewassen worden 
geteeld. Ook in de bakken komen 
groenten. Omdat de bakken  
zo hoog zijn, kun je erin werken 
zonder te bukken. Heel geschikt 
dus voor ouderen en mensen die 
niet zo goed ter been zijn. Marjan 
Nuyten kijkt intussen vooruit: ‘Ik 
hoop dat hier na verloop van tijd 
veel buurtbewoners aan de slag 
gaan, ook de allochtone bewoners. 
Ik weet dat naast de islamitische 
basisschool een ruimte vrijkomt 
voor het wijkcentrum. Stel je voor 
dat bewoners in de buurttuin gaan 
oogsten en er in het wijkcentrum 
mee gaan koken. Voor elkaar.’ 
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OOGST
OOST-INDISCHE KERS

STEL JE 
VOOR DAT

BEWONERS
IN DE  

BUURTTUIN
GAAN  

OOGSTEN 
EN ER IN 

HET WIJK-
CENTRUM
MEE GAAN

KOKEN 
 

VOOR 
ELKAAR

KAPPERTJES VAN
OOST-INDISCHE 
KERS

1. Verzamel een kopje zaden  
van de Oost-Indische kers

2. Was ze en doe ze in een pot

3. Doe er 4 kruidnagels, 5 jenever-
bessen, een laurierblad en een 
takje tijm bij

4. Giet er azijn bij tot de zaadjes 
onderstaan

5. Sluit de pot af en zet deze enkele 
weken op een donkere, koele 
plaats
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In serviceflat Sterrebos hebben 220 

senioren een eigen appartement.  

Ze genieten er alle verzorging en op 

de begane grond is een ontmoetings-

ruimte en een restaurant. Eigenlijk 

hoeven deze ouderen helemaal niet 

naar buiten. Precies daarom wordt 

hier voor de deur een buurttuin 

aangelegd. De struiken zijn uit de 

grond gehaald, de eerste plantjes 

staan erin, en er staat sinds kort  

een bank. Buurttuin Ruwaard haalt  

de buurt naar de ouderen en  

andersom.

BUURTTUIN RUWAARD, OSS

SENIOREN
TREFFEN
BUURT- 

BEWONERS
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GEÏNSPIREERD
In Sterrebos is Sonja Haven namens 
BrabantZorg de coördinator van alle 
welzijnsactiviteiten. ‘Ik voelde me 
geïnspireerd door die voorbeelden 
en ik ben aan ermee slag gegaan.  
De grond rond het Sterrebos is van 
de gemeente. Dus daar moest ik  
het eerst zijn. Ik moet zeggen dat  
de wethouder enthousiast reageerde. 
Met als gevolg dat de gemeente  
een deel van de struiken eruit heeft 
gehaald en tegelpaden heeft aan-
gelegd. Daartussen is nu ruimte  
om in de volle grond te tuinieren.’

INITIATIEF
OSS

INITIATIEF
OSS

‘WIE HIER  
IN DE TUIN 

WERKT, KAN  
GEBRUIK  
MAKEN  

VAN ONZE  
FACILITEITEN’

ECOLOGISCH
Een van buurtbewoners is Esther Raats. Zij 
coördineert de inzet van buurtbewoners in  
de tuin. Vandaag werkt ze hier met haar man 
en haar vader. ‘Met nog twee andere buurt-
bewoners maken we hier op ecologische basis 
zes plantvakken, die we ook samen beheren.  
Ik vind het heerlijk om dat te doen. Thuis heb 
ik ook een moestuin, maar die ga ik compleet 
hierheen verplaatsen. Zo staat deze tuin meteen 
aardig vol. En zelf heb ik thuis ruimte om mijn 
tuin heel anders in te richten.’

In 2013 bracht een delegatie uit Oss een werkbezoek aan Engeland. Daar maakte men voor  
het eerst kennis met het fenomeen buurttuin. In Oss zelf is buurttuin BergbOss inmiddels  
het grote voorbeeld. Hoe samen tuinieren mensen kan verbinden.

PRIL
Het initiatief is nog pril 
en verdient nog de 
nodige PR. Maar als  
het aan Sonja Haven ligt 
wordt de buurttuin een 
plek waar bewoners van 
Sterrebos samen met 
buurtgenoten werken  
en vertoeven. Ze kunnen 
er hun eigen groente  
en fruit planten, oogsten 
en eten. ‘Wie hier in de 
tuin werkt, kan gebruik 
maken van onze 
faciliteiten. Je kunt in  
het restaurant een kopje 
koffie drinken en als het 
moet even naar de wc. 
Als het initiatief op gang 
komt, zal de gemeente 
nog meer struiken ver- 
wijderen, zodat we de 
tuin kunnen uitbreiden.’
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OOGST
KOOLRABI

1. Schil de koolrabi en kook 
de knol een minuut of 
zeven

2. Hol de koolrabi uit tot een 
bakje ontstaat met een 
dikte van een centimeter

3. Snijd de uitgelepelde 
koolrabi klein en meng  
met verbrokkelde geiten-
kaas (bettine blanc), 
peterselie, bieslook, 
gebroken cashewnoten, 
zout en peper

4. Vul de koolrabi met dit 
mengsel; scheutje olie  
er over

5. Zet de koolrabi in een  
klein laagje bouillon  
ca. 30 minuten in een  
oven van 220 graden

GEVULDE KOOLRABI
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INITIATIEF
’S-HERTOGENBOSCH

De stad groeit, vult zich met mensen, 

gebouwen en wegen. Slechts af en  

toe ontdekt iemand nog een vergeten 

stukje. Restant van een vroegere 

functie, huidige bestemming onduidelijk. 

Niemand die het deert, maar ook 

niemand die er zich om bekommert. 

Zo’n plekje ligt er in Den Bosch, pal 

tegenover het stadion van FC Den 

Bosch en sportcentrum Sportiom. 

Sinds 2010 ontwikkelen bewoners  

van aangrenzende buurten plannen 

voor het gebied. Zo is er in 2012 een 

pluktuin gerealiseerd. Een boomgaard 

met appelbomen, pruimen, (kwee)

peren, noten, diverse klein fruit struiken 

en een mispel. Zomaar in de stad. Op 

een beschutte plek, slechts bereikbaar 

via een zandpad of een geheime trap.

PLUKTUIN DE VLIERT,  
’S-HERTOGENBOSCH

NIEUW 
LEVEN IN 

VERGETEN 
STUKJE 

STAD
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Het gebied waarover we spreken is de oorspronkelijke entree van het stadion dat in 1951 
werd geopend. Die toegang is jaren later verplaatst. Een fraaie trappartij en twee viaduc-
ten zijn toen bedolven onder nieuwe infrastructuur. Een mooie brede sloot is onttrokken 
aan het zicht. Twee grasvelden dienen als parkeerplaats.

 
ONTSPANNING IN HET GROEN
Voor dit desolate gebied hebben bewoners met steun van het Bosch Architectuur 
Initiatief (BAI) een nieuwe bestemming ontworpen. Zij willen er een zone creëren die  
de sportaccommodaties verbindt met activiteiten in de woonbuurten. Een gebied dat 
uitnodigt tot ontmoeting en ontspanning, tot recreatief sporten en educatie in een 
groene ruimte. Volgens dat plan en in samenwerking met bewoners legde de gemeente 
in 2013 een wijkspeelplaats aan. De speelplaats strekt zich uit onder twee dubbele rijen 
platanen, is ingericht met natuurlijk en duurzaam spelmateriaal en onttrekt het asfalt van 
een voormalige weg aan het oog. Dagelijks zijn er kinderen en volwassenen in de weer. 

INITIATIEF
’S-HERTOGENBOSCH

DERTIG BOMEN
Wie tussen de bomen door de speelplaats verlaat en een 
zandpad afdaalt, bereikt een open veld. Daar staan inmiddels 
zo’n dertig fruitbomen en zeker zoveel struiken, omzoomd 
door een wal van bramen. Een deel van de bomen staat er  
al twee jaar. Omdat de gemeente maar niet kon achterhalen 
wie eigenaar is van de grond, hebben bewoners het veldje 
toen ‘gekraakt’. De eerste bomen komen dan ook grotendeels 
uit de tuinen van bewoners. Deze bomen hebben het niet 
allemaal overleefd. Maar toen er uiteindelijk toestemming 
kwam en een kleine subsidie, zijn nieuwe bomen gekocht  
en geplant. Het duurt natuurlijk even maar dan plukken  
de bewoners er letterlijk de vruchten van.

INITIATIEF
’S-HERTOGENBOSCH

DROOMTUIN
De inrichting van de pluktuin hebben bewoners zelf bedacht.  
In een speciale ‘droomsessie’, wandelend door het gras,  
mijmerde jong en oud zijn eigen droomtuin bij elkaar. Dat leidde 
tot exotische verlangens naar bijvoorbeeld een bananenboom,  
of fantasiefruit aan een ent van rode pruim en blauwe druif.  
Met die kleurrijke oogst aan ideeën gingen mensen met groene 
vingers aan de slag. Samen met Transfarmers ontwierpen zij de 
structuur, kozen en bestelden de bomen. Tijdens twee plantdagen 
hielpen buurtbewoners mee met planten. Na een storm leverde 
de gemeente enkele boomstammen af. Die vormen nu een zitje 
middenin de tuin. Zodra het in 2015 lente wordt nemen bewoners 
het onderhoud van het veld over van de gemeente. Met een eigen 
bosmaaier, grasmaaier en ander materiaal. Tegen die tijd is er 
ook een pomp die bij grote droogte het slootwater over het veld 
laat vloeien.

NIEUWE ACTIVITEITEN
Zo is er dankzij de pluktuin en de speelplaats de afgelopen jaren 
het gebiedje bij stadion De Vliert uit de vergetelheid gehaald.  
Er is nieuw leven ontstaan zonder dat de rust is aangetast. Toch  
is daarmee nog maar voor een deel de gedroomde bestemming 
van het gebied bereikt. En dus denken bewoners verder over 
nieuwe en andere activiteiten. Zoals een kunstcamping op een 
aangrenzend grasveld. Dat idee heeft het niet gehaald. Maar  
voor kleinschalige buurtevenementen is daar nog veel en mooie 
ruimte… 
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INITIATIEF
’S-HERTOGENBOSCH

INITIATIEF
’S-HERTOGENBOSCH

ZOMAAR  
IN DE STAD  

OP EEN  
BESCHUTTE 

PLEK, SLECHTS 
BEREIKBAAR  

VIA EEN  
ZANDPAD  
OF EEN  

GEHEIME  
TRAP

1. Leg de aardbeien een  
uur in de koelkast

2. Smelt 100 g chocolade 
au-bain-marie

3. Houd elke aardbei vast  
bij het kroontje en dompel 
in de chocolade

4. Leg de aardbeien met het 
kroontje naar beneden op 
een bord tot de chocolade 
is gestold

AARDBEIENBONBONS
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’T SCHONSTE STRÒTJE, TILBURG
 

BUREN 
MAKEN 

DE STRAAT 
GROENER 

EN 
FLEURIGER

Tilburg vergroent. Groen is goed voor de biodiversiteit, voor de leefbaarheid 

van de stad en voor mensen. Een groene omgeving maakt vrolijker en socialer. 

De straten blijven langer schoon en door samen te werken leren bewoners 

hun buren beter kennen. Wie de straat groener wil maken, heeft legio  

mogelijkheden. Gevel- en tegeltuintjes, balkon- en vensterbakken, adoptie-

groen, guerilla gardening en mosgraffiti. ’t Kan allemaal. Enige kennis is soms 

wel vereist. In maart 2015 komen zo’n dertig zogenoemde Kartrekkers  

bij elkaar in de Tilburgse Stadsbibliotheek en Kennismakerij. Daar wisselen  

zij tips & tricks uit. En de gemeente vertelt wat wel en niet mag.
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Janneke de Vries van stichting ‘OpGroeneVoet’ won in 2014 een wedstrijd tussen mensen  
met ideeën voor een groener Tilburg, georganiseerd door het Milieucafé. Het publiek koos haar 
voorstel voor ’T Schonste Stròtje van Tilburg 2015’ als het beste. Het idee behelst een vriendelijke 
wedstrijd tussen Tilburgse straten, hun bewoners en hun stadstuintjes. Bij de aftrap in de Stads-
bibliotheek krijgen initiatiefnemers een toolkit en veel informatie. De zomer kan beginnen! 

INITIATIEF
OSS

INITIATIEF
OSS

KARTREKKERS EN TOOLKITS
Bewoners die het voortouw nemen om hun straat, plein, flat of hofje aan te pakken 
worden Kartrekkers genoemd. Zij maken hun buren enthousiast en gaan samen aan 
de slag. ‘Het komt dus vooral op jullie enthousiasme aan,’ zegt Janneke de Vries.  
De toolkit helpt hen daarbij. Daarin liggen alvast kweekbakjes, koeken voor bij de 
koffie, zakjes met zaad voor de eerste plantjes, perkgoed en tegoedbonnen voor 
tuinhandschoenen. 

REGELS 
Tot voor kort was voor het aanleggen 
van een geveltuintje in heel Tilburg 
een vergunning nodig. Bewoners 
mochten in dat opzicht niets zelf 
ondernemen. Maar dat is gelukkig 
veranderd. Als algemene regel geldt 
nu dat bewoners van hartje Tilburg 
niet zélf een tuintje mogen aanleggen. 
Dat heeft te maken met de spaghetti 
aan kabels en leidingen die daar 
onder de grond ligt. Buiten het 
centrum, maar binnen de ruimere 
ring, hoeft een tuintje alleen nog  
maar gemeld te worden. Verder zijn 
er regels voor boomtuintjes, adoptie-
groen en voor de afmetingen van  
de geveltuin.

TIPS EN TRUCS 
De bijeenkomst is er een vol aanbevelingen, tips en trucs. ‘Hou het project  
in je straat vooral simpel en positief. Het moet in de eerste plaats een 
gezellige actie worden. Natuurlijk zijn er regels, maar er mag meer dan  
je denkt. Geef je creativiteit de ruimte.’ Voor wie even niet weet hoe het  
aan te pakken, staan experts op allerlei gebied klaar. Om advies te geven 
over de keuze van planten, het leiden en snoeien van gevelbegroeiing  
en het verwerven van een financiële bijdrage.
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PRIJS 
Met al die informatie gaan de 
Kartrekkers op pad. Maar niet 
nadat hun nog eens is verteld dat 
zij met het initiatief ook nog prijzen 
kunnen winnen. Het project heet 
immers ’T Schonste Stròtje van 
Tilburg 2015’. Na de zomer wordt 
bezien welke straat de mooiste 
metamorfose heeft ondergaan. Dat 
gebeurt door een deskundigenjury 
en een publieksjury. Zij beoordelen 
de projecten aan de hand van 
foto’s die de deelnemers nemen, 
vóór en ná de zomer. De winnaars 
krijgen hun prijs tijdens Nationale 
Burendag op 26 september. Dan 
trekt een mobiele prijsuitreiking 
langs de Schonste Stròtjes van 
Tilburg. De juryprijs bestaat uit 
grote, superlichte, gevulde bloem- 
bakken voor de hele straat. Als 
publieksprijs is een bijdrage aan 
het buurtfeest beloofd. Daar 
kunnen de winnaars mee vooruit. 
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OOGST
RUCOLA

‘DE VONK 
MOET OP  
JE MEDE-

BEWONERS 
OVERSLAAN’

1. Meng 100 g rucola, 50 g 
geraspte Parmezaanse 
kaas, 3 tenen knoflook  
en 50 gram pijnboompitten 
met 250 ml olijfolie en wat 
zout

2. Pureer met de staafmixer

PESTO  
VAN  

RUCOLA

LEKKER  
DOOR  

DE  
SPAGHETTI
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KUNST EN GROEN, DEN BOSCH
 

VERGROENEN 
EN 

VERWONDEREN

Op een regenachtige zondagmiddag zit een 

Bosschenaar het liefste binnen. Voor bewoners 

van de Reit zal dat niet anders zijn. Maar niet 

vandaag. In de Eerste Reitsedreef dromt een 

groepje samen. Het zijn de bewoners van 16 

woningen die achterin liggen. Een aantal van 

hen heeft de carport ter beschikking gesteld. 

Daar liggen planken, verf en ander bouw- 

materiaal. Aan de overkant wordt koffie  

geschonken. Vandaag begint de verwerkelijking 

van een plan. De aanleg van een groene hoek, 

met planten, banken en een kunstzinnige 

boom. Resultaat en nieuwe bron van betrokken-

heid bij de buurt.
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DEN BOSCH

INITIATIEF
DEN BOSCH

EETBAAR GROEN
Zo’n actie smaakt naar meer. De bewoners van deze relatief 
jonge wijk willen hun straat vergroenen. Samen met stichting 
Typische Producties hebben ze daar een plan voor ontworpen. 
Waar tot vorige week een parkeerplaatsje was, heeft de gemeente 
in samenwerking met bewoners de ruimte anders ingericht. Zo  
is een driehoekig terreintje ontstaan, aan twee kanten begrensd 
door een muurtje. Het terreintje wordt een moestuin, op de 
muurtjes komen planken die bankjes vormen. Tussen de bankjes 
worden houten bakken geplaatst waarin eetbaar groen wordt 
geteeld. De banken en bakken omzomen de tuin straks als een 
kanteelmuur.

KUNSTPROJECT
Maar hier komt niet alleen groen. Dit is ook een kunstproject.  
‘Dit wordt straks een plek waar mensen zich verwonderen.’ zegt 
Hanneke Matthijssen van stichting Typische Producties. ‘Deze 
plek herken je vooral aan de Verwonderboom die middenin  
in de moestuin staat. Aan de voet van de boom planten we 
verschillende soorten eetbare klimplanten, die na verloop van  
tijd de boom inklimmen zodat alle buren ervan kunnen proeven. 
Bij de tuin plaatsen we drie vogelhuisjes die dienst doen als een 
kleine bibliotheek. Daar kunnen buurtjes recepten delen. Voor 
kinderen en volwassenen zijn er allerlei boeken te leen.’

BUURTGEMEENSCHAP
Vandaag wordt het werk voorbereid. In een carport worden  
de planken op maat gemaakt om later te worden verzaagd.  
In de naastgelegen carports worden houten delen gebeitst.  
In de carports is het een drukte van belang. Oudere en jongere 
buurtbewoners willen dit niet missen. Sommigen zijn geconcen-
treerd aan het werk, met meetlint, potlood en een smartphone  
als notitieblok. Anderen kijken geïnteresseerd toe, weer anderen 
komen vooral voor de buurtpraat. Ondanks de kou en de regen 
zit de stemming er goed in. Dit is een buurtgemeenschap op z’n 
best.

‘DIT WORDT STRAKS 
EEN PLEK WAAR  
MENSEN ZICH  

VERWONDEREN’

Dezelfde groep bewoners heeft eerder het project  
Verwonderstraat bedacht en gerealiseerd. Met steun  
van stichting Typische Producties hebben bewoners toen 
creatieve maatregelen getroffen om de verkeerssnelheid  
in de wijk te temperen. Ze voorzagen de straat van een 
zeebraprint en plaatsten een kunstinstallatie met snelheids-
meter en luidspreker. Elke hardrijder werd verrast door  
het gezang van paradijsvogels.
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1. Maak met een kaasschaaf 
dunne, lange plakken  
komkommer

2. Dep de komkommer- 
plakken droog en  
besmeer ze eenzijdig  
met roomkaas

3. Steek er een reepje  
rode paprika in

KOMKOMMER- 
ROLLETJES
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STADSLANDBOUW,
EEN AANWINST
VOOR DE STAD?
Michael Bol
In de Nederlandse steden is de openbare ruimte in hoge 
mate ingevuld en intensief in gebruik. Tegelijk heeft de 
vastgoedcrisis veel braakliggende terreinen als lelijke 
wonden in de stad achtergelaten. Deze ongebruikte kale 
plekken met lage kwaliteit in een dichte en dynamische 
openbare ruimte bieden kansen om stadslandbouw in  
te zetten. Maar wat voegt stadslandbouw eigenlijk toe  
aan een intensief gebruikte stedelijke leefomgeving?  
Is dat voedselvoorziening? Of telt vooral de betekenis  
in het licht van de leefbaarheid? Hoe pakken initiatief- 
nemers het best een stadslandbouwproject aan? Hoe 
zorgen zij voor kwaliteit en hoe weten zij ook op langere 
termijn de continuïteit van het initiatief te waarborgen? 

Dankzij het Stadse Boeren project hebben we de afgelopen 
periode veel kennis opgedaan met de ontwikkeling en het 
verloop van uiteenlopende initiatieven op verschillende 
locaties in Brabant. Met deze ervaringen kunnen initiatief-
nemers, overheden en andere organisaties hun voordeel 
doen. 

ACCENT OP LEEFBAARHEID
Wie primair en structureel groenten wil kweken heeft een 
behoorlijk stuk land en veel tijd nodig. Traditionele land-
bouw lijkt in een stedelijke omgeving niet erg haalbaar. 
Waar ligt dan wel de meerwaarde? Stadslandbouw heeft 
vooral een sterke sociale component. Groene locaties in  
de stad, zoals stadstuinen en parken, zijn altijd plekken 
waar mensen elkaar ontmoeten en samen activiteiten 
ondernemen. Succesvolle stadslandbouwinitiatieven lijken 
de vonk te kunnen zijn voor nieuwe sociale ontwikkeling. 
De groeiende sociale betrokkenheid zorgt ervoor dat 

stadslandbouw een nieuw soort productielandschap  
oplevert, met ‘leefbaarheid’ als oogst. 
Als een stadstuin waarde toevoegt aan het sociale domein, 
kan die dus ook bewust worden gercreëerd. Maar een 
buurttuin is niet alleen een plek waar buurtbewoners  
elkaar ontmoeten. De tuin kan ook worden ingezet voor 
onderwijsdoeleinden, gekoppeld aan bijvoorbeeld een 
basisschool. Ook voor andere initiatieven, problemen  
en gespreksthema’s kan de stadstuin de spil worden  
in het sociale buurtnetwerk. Zo ontstaat een nieuwe  
dialoog met nieuwe mogelijkheden. 

DRAAGVLAK ESSENTIEEL
Stadslandbouw kan grofweg op twee manieren een plek 
krijgen in een wijk. De eerste is de brutale weg: we kraken 
een stuk grond en beginnen gewoon. Zo kunnen terreinen 
die lang braak liggen, snel gevuld worden zonder dat hier- 
voor lange procedures nodig zijn. Het eerste deel van het 
traject gaat hierdoor heel snel. Met deze manier van werken 
start vaak een kleine groep, die moet groeien naarmate het 
project vordert. Er is dus niet noodzakelijk van meet af aan 
sprake van een breed gedragen ontwikkeling. Met de beste 
intenties annexeert een groep met een bepaalde visie een 
deel van de openbare ruimte. Het gevaar bestaat dat een 
deel van de buurt niets moet hebben van de gekozen werk- 
wijze en de daaruit voortvloeiende inrichting van het terrein. 
Bovendien is er het risico dat de tuin niet op de plek kan 
blijven, omdat de eigenaar niet achter de ontwikkeling staat. 
Tegenover deze guerrilla-aanpak staat een werkwijze 
waarbij buurtbewoners, belanghebbenden en instanties 
vanaf het begin betrokken worden bij de ontwikkeling. 
Hoewel misschien niet alle bewoners in een gebied achter 
de ontwikkeling van een stadstuin staan, wordt op deze 
manier wel vanaf het begin onderzocht of er animo in  
de buurt is. Daarna wordt een werkgroep samengesteld  
die plannen ontwikkelt en deze bespreekt met de gemeente 
en andere betrokkenen. Dat kost veel tijd. En doordat het 
lang duurt voordat er resultaat is, bestaat het gevaar dat 
mensen afhaken. Een ander nadeel is dat er vaak onver-
moede obstakels opduiken als gevolg van bijvoorbeeld 
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wet- en regelgeving. Het is dus belangrijk de weg te weten 
in het gemeentehuis. Het grote voordeel van deze manier 
van werken is echter dat buurt en de gemeente vanaf het 
begin bij het project betrokken zijn, waardoor de kans beperkt 
is dat er aan het eind van de rit problemen ontstaan.

HOGE KWALITEIT
Behalve een goede organisatie vragen stadstuinen erom dat 
ze er goed uitzien. Wie in de openbare ruimte aan het werk 
gaat, heeft die plicht en verantwoordelijkheid jegens de stad 
en haar bewoners. De gemeente, die de belangen van de 
stad vertegenwoordigt, vraagt om kwaliteit bij ingrepen  
in de openbare ruimte. Zij zal plannen van burgers willen 
toetsen. Om zo’n plan te maken moeten de initiatiefnemers 
georganiseerd zijn. En het helpt als zij daarbij zoeken naar 
professionele ondersteuning om procedures te doorlopen 
en een plan naar een hoger niveau te tillen.
Door de kwaliteitslat hoog te leggen is het ook gemakkelijker 
omwonenden te betrekken bij het initiatief. Daarbij geldt dat 
voor elk project de eerste klap een daalder waard is. Wie  
in plaats van een rommelige start vanaf het begin stuurt  
op hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, zal 
draagvlak verwerven. Verder moet het ontwerp passen bij 
de buurtbewoners voor wie de tuin bedoeld is. Initiatief-
nemers moeten zich dus ervan bewust zijn dat wat zijzelf 
mooi vinden niet altijd hetzelfde is als hetgeen gerealiseerd 
moet worden. Ten slotte speelt een rol dat tuinen in de 
openbare ruimte kwetsbaar zijn. Een verzorgde en mooie 
tuin wordt minder gauw bedreigd door vandalisme. 

AANDACHT VOOR CONTINUÏTEIT
Dan is er die mooie buurttuin met betrokken burgers,  
die goed past in de openbare ruimte. En nu? Hoe zorgen 
we ervoor dat de buurttuin en de betrokkenheid van 
mensen blijft bestaan? Dat het geen overbodige luxe  
is om hier goed bij stil te staan, blijkt uit de vele stadsland-
bouwinitiatieven die na een vliegende start de aandacht  
van buurtbewoners, initiatiefnemers en overheid ziet 
afnemen. Dan is de kans groot dat die prachtige buurttuin 
aftakelt. Om dat te voorkomen moet in een vroeg stadium 

al nagedacht worden over de continuïteit van de tuin.
Wat zijn de minimale onderhoudseisen van de buurttuin  
en hoe gaan we deze vervullen? Hoe houden we de mensen 
vast die nu betrokken zijn? Hoe blijven we de buurt bij het 
initiatief betrekken en hoe verbinden we ons met de andere 
groene initiatieven in de buurt of stad? Hoe zorgen we 
ervoor dat de grondeigenaar, de gemeente, de beherende 
instantie en andere belangrijke partijen de tuin blijven 
ondersteunen en een warm hart toedragen? Hoe dekken  
we de jaarlijkse kosten voor onderhoud, zaaigoed en 
gereedschap? Vaak worden deze vragen niet voorafgaand 
aan de aanleg van de tuin beantwoord. Dan is de continuïteit 
van de buurttuin al direct bij het begin aan de orde. Het  
is van belang om vanaf de start een sleutelgroep van 
betrokkenen te vormen, die zich verantwoordelijk voelt 
voor het voortbestaan van de tuin en die de nodige 
activiteiten op het terrein van onderhoud, communicatie  
en organisatie op zich neemt. 

CONCLUSIE
In de meeste Nederlandse steden is niet zo veel groene 
ruimte. En de ruimte die er is wordt voor allerlei activiteiten 
gebruikt. Stadslandbouw kan hier een rol verwerven door 
van meet af aan verbindingen te leggen. Voor een duurzame 
ontwikkeling is het belangrijk vanaf het begin te werken aan 
draagvlak in de buurt en aan de verbinding met betrokken 
partijen. De kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp telt zwaar. 
Het helpt als professionele kennis wordt ingezet om een 
goed ontwerp te maken en procedures te doorlopen. Een 
gemeente is niet alleen een bedreiging. Ze heeft kennis  
en kunde in huis en kan soms ook financieel ondersteunen. 
Een individu of klein initiatief komt lastig in contact met  
de gemeente. Door een community in te richten en 
professionals aan te trekken kunnen initiatiefnemers meer 
gewicht in de schaal leggen en worden zij beter gehoord. 
Door te werken aan goed georganiseerde, kwalitatief 
hoogstaande groene projecten in de openbare ruimte  
kan stadslandbouw in het drukke Nederland een plekje 
veroveren en zelfs een bron van nieuwe ontwikkeling zijn.
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DE WITTE SIEB, DEN BOSCH
 

MESTVAALT 
WORDT 

AANTREKKELIJKE
PLEISTERPLAATS

Zonnen en pootjebaden middenin in de stad. Zandkastelen bouwen en kuilen 

graven. Barbecuen met zelf geplukte kruiden. Kopje thee na met verse munt. 

Het kan straks allemaal op Stadsstrand De Witte Sieb, prachtig gelegen aan 

het water dat hier de Dieze heet. Eenmaal bruingebrand neem je de pont  

naar de overkant. In en om de voormalige mengvoederfabriek De Heus vind 

je volop drink- en eetgelegenheden om de rest van de dag door te komen.  

De komende jaren verandert het koude Siberië in een hartverwarmende 

ontmoetingsplaats. 
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Niet alle plannen zijn op korte termijn gerealiseerd. Ook de planvorming doorloopt 
een groeimodel. Dat geldt vooral voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in  
de Mengfabriek en horeca aan de Tramkade. Maar aan de overkant van het water  
verschijnt nog in 2015 een strand met eetbaar groen in grote bakken. 

VIES EN VUIL
Siberië (de Sieb) in Den Bosch heeft 
een roemrucht verleden dat begint 
aan het eind van de 19e eeuw.  
De locatie dankt haar naam aan  
de ligging: buiten de stadsmuren,  
ver van het centrum. Hier richtte  
de gemeente een opslagplaats in 
voor menselijke mest die vervolgens 
per schip naar de boeren in het 
buitengebied werd vervoerd. 
Geleidelijk vestigden zich er allerlei 
bedrijven die in de stad niet welkom 
waren: een talgfabriek, een handel  
in brandstoffen, een darmzouterij  
en een bedrijf dat hout met zware 
chemicaliën bewerkte tegen bederf. 
En zo kwam in de Sieb alles terecht 
wat vies was en vuil. Dat vond men 
ook van de mensen die er zich later 
aan de rand vestigden. Eind jaren 
zestig werd de ‘asociale’ Sieb 
gesloopt om plaats maken voor 
kantoren en andere voorzieningen.

ESSENTIEEL 
IN HET HELE 
PLAN IS HET 
WATER VAN 
DE DIEZE

HOPMUUR
In de zomer van 2014 verscheen er in de voormalige 
Sieb een stadsstrand. Behalve zonnebaden ontstaan 
hier mogelijkheden voor sportieve en creatieve 
activiteiten. Aan de rand van het strand komen 
twee landbouwterreintjes. Vanwege mogelijke 
bodemvervuiling uit het verleden worden de 
gewassen in bakken geteeld. Het groen wordt 
gebruikt door bezoekers van het stadsstrand.  
De uitbater van het horecapaviljoen zal de oogst 
verwerken in thee en kleine gerechten. Dat geldt 
ook voor de fruit- en notenbomen. Een hopmuur 
in de hoek van de locatie is niet alleen decoratief, 
maar legt ook een relatie met de stadsbrouwerij 
die zich aan de overzijde, aan de Tramkade zal 
vestigen. 
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WATER
Essentieel in het hele plan is het water van  
de Dieze. Dankzij een veerboot is het riviertje 
niet alleen de verbinding tussen De Sieb en  
het De Mengfabriek. Op het water worden  
ook activiteiten geprogrammeerd als een 
Rubberbootparty, een Drijf-in movienight, 
hop-on hop-off boten, etc. Alle activiteiten  
in de Mengfabriek, De Witte Sieb en op het 
water zijn met elkaar verbonden en vormen 
samen één grote nieuwe pleisterplaats in  
Den Bosch. 
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OOGST
ROZEMARIJN

1. Kneus wat takjes rozemarijn 
met een plat mes

2. Stop de takjes in een 
afsluitbare fles

3. Schenk er zonnebloemolie 
bij

4. Laat enkele dagen staan

ROZEMARIJNOLIE

HEERLIJK OP SALADES
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Je woont in de stad en je wilt wat. Je eigen 

groente verbouwen, zelf fruit telen. Gezond, 

lekker en liefst met anderen. Maar hoe  

doe je dat, als bijna elke vierkante meter  

is bebouwd? Juist…stapelen! Dat is precies  

wat Stadse Boeren in Den Bosch doen.  

Ze hebben er hun eigen ‘stapeltuin’ gemaakt. 

Elke stadsboer zaait of plant er groente in een 

krat. Samen vormen de kratten een stelling met 

verschillende etages. Stedelijke terrasbouw dus, 

ruimtebesparend en fraai om te zien. En met 

bankjes voor de social talk. Met de stapeltuin 

heeft Den Bosch er een mooie, groene en 

eetbare attractie bij.
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STAPELTUIN TOLBRUG, DEN BOSCH
 

GESTAPELDE
MOESTUIN 

IN DEN BOSCH
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De stapeltuin ligt aan de entree  
van een voormalig ziekenhuisterrein. 
Het omvangrijke gebied wacht op 
sloop en herontwikkeling. Tot die  
tijd hebben in de wirwar aan oude 
gebouwen tientallen jonge onder-
nemers en kunstenaars hun stek 
gevonden. In de aanvankelijk 
troosteloze omgeving bruist nu  
de energie. De bewoners zijn blij  
dat de ingang naar hun terrein steeds 
fleuriger en aantrekkelijker wordt.  
Nu al is restaurant Het Mariapaviljoen 
daar een populaire ontmoetingsplaats, 
met eten en drinken. De stapeltuin 
direct ernaast brengt extra leven  
in de brouwerij.

OP ÉÉN DAG
De tuin is aangelegd tijdens de Stadsland-
bouwdag in mei 2014. Precies die ene dag  
was ervoor nodig. Wie mee wilde doen, kocht 
een krat en vulde die met compost, planten  
en zaden. Sommigen brachten zelf plant- en 
zaaigoed mee. Anderen mochten dat gerust 
gebruiken om er hun eigen krat mee in te 
richten. Wie niet goed raad wist, kreeg vanzelf 
advies. Na een dag zaaien en planten was de 
stapeltuin klaar. Er kon geen krat meer bij.  
Het resultaat was imposant. Tientallen kratten, 
in lagen op elkaar, gevuld met zwarte aarde  
en een keur aan planten en bloemen. Op elk 
krat een sticker met daarop de naam van de 
betrokken stadse boer.

SLOOP
Toen de stapeltuin eenmaal was 
aangeplant en ingezaaid, was het 
vooral een kwestie van snoeien  
en sproeien. Gieters en een tuinslang 
waren onder handbereik voor wie 
maar wilde. Zo ging het tot ver in  
het najaar. Toen begon de sloop  
van het ziekenhuis. Onder het slopers- 
geweld en de dreiging van vallend 
puin moest de stapeltuin weg van  
zijn oorspronkelijke locatie. In twee 
dagen tijd hebben vrijwilligers alle 
planten en aarde verplaatst naar een 
binnenplaats enkele tientallen meters 
verderop. De tuin is niet langer een 
stapeltuin, maar bestaat nu uit grote 
bakken met groenten en kruiden. 
Omdat de plek bovendien meer  
schaduw heeft, behoeft de tuin 
minder onderhoud. Op de nieuwe 
plek gaan omwonende ondernemers 
en kunstenaars genieten van de tuin 
onder hun raam. Sommigen hebben 
al toegezegd bij te dragen aan het 
onderhoud. 
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OOGST
RODE PEPER
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HETE FLIKKER

‘IK KWEEK 
AL ZELF 
PEPERS
VOOR 
EIGEN- 

GEMAAKTE
SAMBAL: 

HETE 
FLIKKER!’

1. Ga uit van 500 g rode pepers;  
snijd ze in de lengte door

2. Haal de pitjes weg als  
je een milde sambal wil

3. Snijd de pepers in kleine stukjes

4. Pel een ui en de tenen  
van een halve bol knoflook

5. Pureer ui en knoflook  
met de staafmixer

6. Kook de pepers met het ui/knoflook- 
mengsel een paar minuten in een 
bodempje water

7. Voeg 25 gram palmsuiker of bruine 
suiker toe, en een theelepeltje zout

8. Laat inkoken tot een mooie dikte
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Als het circus in de stad was, graasden hier 

de kamelen en olifanten. Er stond een nood-

school tijdens de bouw van een kindcentrum. 

Maar voor de meeste Bosschenaren is de 

inmiddels verplaatste friettent ‘De Tourist’  

de best bewaarde herinnering aan het veldje 

op de hoek van de Baden Powellstraat en 

Ophoviuslaan. Nu willen bewoners van de 

buurten Muntel en Vliert er een buurttuin 

maken. Maar wat is eigenlijk een buurttuin? 

Na een jaar praten en discussiëren, schetsen 

en tekenen, ligt er nu een ontwerp. Dan blijkt 

ook dat niet alle bewoners op voorhand zo’n 

tuin willen. Een volgt een brede discussie over 

bewonersinitatieven, leefbaarheid en overlast.

R
U

IM
TE

LIJK
E

 O
R

D
E

N
IN

G
INITIATIEF
DEN BOSCH

INITIATIEF
DEN BOSCH

BIETJE BIJ BIETJE, DEN BOSCH
 

BUURTTUIN 
LAVEERT 
TUSSEN 

VERSCHILLENDE
VISIES
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GEVOELIGE PLEK
Anders dan de meeste buurt- of 
moestuinen ligt deze tuin op een 
prominente plek in de stad, bij de 
entree van een wijk. Het is bovendien 
een gevoelige plek door de ligging 
aan een belangrijke verkeersroute 
naar het centrum. De kwaliteit van 
het ontwerp en een door de buurt 
gedragen plan moeten overlast en 
vandalisme voorkomen. De buurttuin 
zal dan ook geen hek krijgen. Het  
is en blijft een openbare plek, waar 
iedereen elkaar kan ontmoeten. Hier 
wordt echt gepoogd stadslandbouw 
te koppelen aan een openbare plek 
met kwaliteit. Bovendien wordt de 
buurttuin gekoppeld aan Kindcentrum 
De Kameleon. De tuin dient straks  
als buitenlokaal voor ondernemend 
onderwijs.

LANGE GESCHIEDENIS
‘Het is echt een mooi plan,’ vindt 
Ingrid Kemps. Zij is de stuwende 
kracht achter wijkplatform  
De Buurtkiep. ‘Maar het project  
heeft nu al een lange geschiedenis.  
Dat komt door de plek zelf en  
ook doordat je ruwweg op twee 
manieren naar zo’n plek kunt in  
de buurt kijken. Sommigen zien  
er een mogelijkheid in om landbouw 
te bedrijven, dus gewassen te 
verbouwen voor de buurt. Anderen 
vinden dat het juist gaat om meer 
groen in de stad, om de beleving 
ervan in de ruimte, om educatie  
en ontmoeting. Het afgelopen jaar 
ging het over dit soort zaken. En  
dat was ook goed.’
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ANDERS  
DAN DE  
MEESTE  

BUURT- OF 
MOESTUINEN 

LIGT DEZE  
TUIN  

OP EEN  
PROMINENTE 

PLEK  
IN DE STAD

VERANDERING 
Voor Ingrid Kemps gaat het er namelijk niet om 
wie gelijk heeft. ‘Ik heb ervan geleerd dat je voor 
elke stedelijke locatie steeds samen moet zoeken 
naar de best passende invulling. Persoonlijk vind 
ik dat er nu een goed plan ligt. Dat deze locatie  
zo echt toegevoegde waarde krijgt. Maar nu we 
ermee naar buiten gaan blijkt niet iedereen even 
enthousiast. Dat heeft overigens minder te maken 
met het plan zelf. Sommige bewoners vrezen dat 
elke verandering van deze kale plek nare effecten 
zal hebben. Men is bang voor de aanzuigende 
werking op dealers, hangjongeren en hangouderen, 
en alle gedoe daaromheen. Ik deel die angst niet, 
maar wel de zorg. Ik vind dat wij die gevoelens 
onder ogen moeten zien. We moeten het er 
gewoon in de buurt over hebben en kijken wat  
we er eventueel aan kunnen doen. Hoe mooi  
zou het toch zijn als de leefbaarheid in de wijk 
verbetert met een tuin?’

VERBEELDING
Voorjaar 2015 zal de gemeente het plan beoordelen, 
net als de eventuele bezwaren die er nog leven. 
Als de gemeente dit plan overneemt, kiest ook  
zij ervoor dat in Muntel/Vliert het accent ligt op 
leefbaarheid, educatie, ontmoeting en verbinding, 
met ‘groen’ als bindmiddel. Na zo’n lange aanloop- 
periode is de naam ‘Bietje bij Bietje’ wel heel 
toepasselijk. Dat de 25 vrijwilligers inmiddels 
‘Bietels’ genoemd worden, heeft een andere 
achtergrond. Wat hun betreft komt de verbeelding 
aan de macht. Imagine. 

Buurttuin Bietje bij Bietje wordt  
op 16 mei 2015 gerealiseerd.

Het plan dat er nu ligt, ziet er prachtig 
uit. Met heuvels en liggende boom-
stammen, met veel gras en fruitbomen, 
met grote stenen bakken voor planten, 
bloemen en kruiden. En daartussen 
lange banken en tafels waar de hele 
buurt zich kan treffen. Kortom: veel 
groen en veel aandacht voor beleving 
en ontmoeting. 
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1. Kook de ongeschilde bieten 
(liefst verschillende kleuren) 
15 tot 20 minuten en laat ze 
goed afkoelen

2. Schil de bieten en snijd ze 
in hele dunne plakken met 
een mes of snijmachine

3. Schik de plakjes in een 
dakpanpatroon op een 
bord

4. Giet er een beetje olijfolie 
over

5. Bestrooi met geroosterde 
sesamzaadjes, geroosterde 
amandelsnippers, zwarte 
peper en zout

BIETENCARPACCIO
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STADSLANDBOUW
IS EEN ECONOMIE,
DOMMERD!
Derk Kuiper 
In de stadslandbouw lijken geld en economie tamelijk 
taboe te zijn. En dat terwijl het overgrote deel van de 
stadslandbouwsector draait op subsidies en sponsoring  
in geld en natura uit allerlei verschillende bronnen. 
Stilletjes aan gaan veel enthousiaste stadslandbouwers 
ervan uit dat het geld in de toekomst wel zal blijven 
vloeien, dat vrijwillige bijdragen van buurtbewoners, 
professionals en instellingen gewoon zullen blijven 
bestaan. Maar is dat wel zo? Blijven overheden, bedrijven 
en buurten met klinkende munt geïnteresseerd in deze 
zich snel ontwikkelende sector? En zo niet, wat dan? 

Groeiende en bloeiende buurttuinen, zoals pluktuin De Vliert 
in Den Bosch en Buurttuin Brandenvoort in Helmond, zijn 
ontstaan onder het leiderschap van buurtbewoners die 
stukken braakliggende grond hebben ingericht als mooie, 
beleefbare en eetbare tuinen. Het gemiddelde stadsland-
bouwinitiatief heeft echter geen grond in eigendom. Het 
gebruik van grond wordt gedoogd of een grondeigenaar 
heeft toegezegd dat grond voor een bepaalde periode  
kan worden gebruikt, vaak om niet. De gronden zijn veelal 
beschikbaar gekomen door de economische crisis. De  
nog steeds lage vastgoed- en huizenprijzen op dit moment 
maken dat ontwikkeling of verkoop van gronden op korte 
termijn economisch niet haalbaar is. De grondeigenaar 
houdt de grond aan totdat betere economische tijden 
aanbreken. En ineens ontstaat er dan een buurtinitiatief. 
Door kraak van de grond of in overleg met de eigenaar 
wordt een tuin aangelegd door buurtbewoners. 

PROFESSIONALISERING
De huidige crisis heeft niet alleen voor beschikbare grond 

gezorgd. Door de zzp-rage van de laatste jaren is, in combi-
natie met de crisis, bovendien een plas aan professionals 
ontstaan. Zij zoeken gedreven naar nieuwe kansen om in 
een krimpende markt werk te vinden. Ook in de stadsland-
bouw bieden professionals hun diensten vrijwillig of tegen 
laag tarief aan. Bijvoorbeeld om initiatieven vorm te geven 
en in te richten, organisaties en netwerken op te zetten  
en fondsen te werven. De subsidies voor stadslandbouw 
genereren daarmee een veelvormigheid aan professionals 
met stadslandbouw op hun cv. Kijk eens in de LinkedIn 
groep Stedennetwerk Stadslandbouw. Daarin bevinden  
zich alleen al 654 professionals. Met hun komst doet niet 
alleen professionaliteit haar intrede, maar ontstaat ook  
meer aandacht voor het verdienen van geld, voor verdien-
modellen en economie in de stadslandbouw. Zo begint  
de stadslandbouwsector steeds meer op een marktsector  
te lijken.

GELD
Intussen wordt het de stadslandbouwers steeds duidelijker 
dat geld een grotere rol speelt dan zij voorheen dachten. 
Werden voorheen de eindjes zonder budget aan elkaar 
geknoopt, nu worden door kleine en grote subsidiegevers 
uitgewerkte begrotingen gevraagd, waardoor voorheen 
verborgen kosten zichtbaar worden. Ook wordt duidelijk 
wat er wordt verdiend en door wie. Recent onderzoek van 
studenten van de HAS Den Bosch laat zien dat de verdeling 
van verdiensten voor problemen kan zorgen. Geld blijkt 
spanningen te creëren tussen vrijwilligers die met hun 
handen in de grond werken, en coördinatoren die veelal  
het organiserend werk doen. Geld is in de stadslandbouw 
een ‘dingetje’ geworden.

SPANNING
Praten over geld en economie in de stadslandbouwsector  
is lastig, omdat daarin twee overtuigingssystemen elkaar 
treffen. Het ene systeem richt zich op het direct verwezen-
lijken van de maatschappelijke, gemeenschappelijke sociale 
functies en uitkomsten van stadslandbouw. Geld wordt  
in dit systeem van zeer ondergeschikt belang geacht.  
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Veel stadslandbouwinitiatieven komen voort uit dit systeem.  
Het andere systeem in de stadslandbouw is van meer 
recente datum. Het richt zich meer op de materiële basis, 
het geld en de economie van stadslandbouw. Stadsland-
bouwers in dit systeem zien geld mede als voorwaarde 
voor het genereren van sociale en maatschappelijke 
resultaten. Het is interessant dat juist de grotere beschik-
baarheid en de hogere bedragen van subsidies en fondsen 
dit systeem stimuleren. Het heeft alles te maken met de 
professionalisering en verzakelijking van de stadslandbouw. 
Dit systeem is in zekere zin traditioneel. Het lijkt veel  
op het huidige kapitalistische economische systeem, ook  
al is het dat niet. Uit de ervaringen met het Stadse Boeren 
project, dat de provincie Noord-Brabant voor de helft 
financiert, blijkt dat tussen de vertegenwoordigers van 
beide systemen grote spanningen kunnen ontstaan.  
Die komen voort uit frontale botsing van overtuigingen  
en leiden tot onoverbrugbare verschillen van inzicht. Het 
tragische resultaat ervan is dat communicatie stopt, deling 
van kennis en informatie ophoudt, net als co-creatie en 
innovatie. 

ANDERE AANPAK
Het staat buiten kijf dat economie, geld en markt nodig  
zijn om stadslandbouw kostendekkend en financieel 
duurzaam te maken. Tegelijk is duidelijk dat subsidiegelden 
voor stadslandbouw zullen opdrogen. Gronden zullen  
in de toekomst weer meer economische waarde krijgen  
en dan onttrokken worden aan stadslandbouw. Het is dus 
van belang de aanpak te veranderen. Het is zaak daaraan  
te werken voordat het te laat is, omdat de markt de gronden 
weer opeist. De weg vooruit is dat de beide geschetste 
systemen meer moeten gaan samenvallen. Dit betekent dat 
de rol van kapitaal, economie en geld groter gaat worden 
zonder dat de sociale, maatschappelijke en groene doelen 
van stadslandbouw ondergraven worden.

ECONOMISCHE SECTOR
De uitdaging is om met het kapitaal dat overheden, goede 
doelen, bedrijven en individuen investeren, rendement te 

maken voor de maatschappelijke doelstellingen van 
stadslandbouw. Laat het kapitaal werk bieden aan mensen, 
bijdragen aan een beter stedelijk milieu, aan gezondheid, 
bewustwording, meer begrip en verbondenheid tussen 
mensen, aan innovatie en aan nieuwe bedrijvigheid.  
En het belangrijkste nog, laten we ervoor zorgen dat 
stadslandbouw kostendekkend wordt en niet meer  
aan de subsidiekraan hangt. Dit kan alleen maar door  
een verdere ontwikkeling van de stadslandbouw als een 
economische sector die functies vervult waar de maat-
schappij in wil investeren. Om dit te verwezenlijken zullen 
stadslandbouwers van verschillend pluimage meer dan  
tot nu toe gezamenlijk moeten optrekken, samen een divers 
en open netwerk moeten vormen. Zodat kennis, informatie, 
co-creatie en innovatie, maar ook prachtige tuinen, mooie 
producten en diensten weelderig kunnen blijven bloeien.
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AQUAPONICSLAB, DEN BOSCH
 

AQUAPONICS:
100% 

ECOLOGISCH
Mestkevers, kakkerlakken, pissebedden,  

strontvliegen. Voor insecten hebben we geen 

goed woord over. Verdelgen is het beste wat  

we ermee doen. In een wereld met toenemende 

voedselbehoefte kunnen insecten echter  

wel eens onze redding zijn. Niet alleen door  

ze gewoon op te eten, maar ook door ze te 

gebruiken als grondstof voor een nieuwe manier 

van landbouw. In Den Bosch wordt onderzoek 

verricht en op bescheiden wijze geëxperimen-

teerd. Dat er geld mee kan worden verdiend  

is zeker, maar zover is het voorlopig niet.

INITIATIEF
DEN BOSCH

INITIATIEF
DEN BOSCH

E
C

O
N

O
M

IE

7574



Aquaponics is een samentrekking van ‘aqua-
cultuur’ en ‘hydroponic’. Daarmee worden 
allerlei initiatieven aangeduid die het kweken 
van vis combineren met het telen van planten. 
De vissen wordt gevoerd met insecten, en  
met de vissenpoep kweek je planten. Sommige 
mensen bedrijven aquaponics in de keuken 
met een omgebouwd koffiezetapparaat. Hier  
en daar worden ondernemingen opgericht die 
op grotere schaal aan de gang willen. In deze 
regio start binnenkort een proefopstelling in 
een kantoorgebouw in Den Bosch. Dat wordt 
een stellage met verschillende verdiepingen.
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VISSENPOEP
Initiatiefneemster van het project in 
Den Bosch is Marian Peters. Sinds 
2006 is ze al in de weer met insecten. 
‘Dan kom je erachter hoe waardevol 
deze beestjes zijn. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de visserij. Iedereen wordt 
nu aangespoord kweekvis te eten, 
maar die wordt gevoerd met vis, 
visolie en soja. Insecten kunnen  
die functie prima overnemen, dankzij 
hun aminozuren en gezonde vetzuren.
Met aquaponics gaan je nog een stap 
verder. We gebruiken de vissenpoep, 
waarin het amonium van de insecten 
is omgezet in nitraat. En dat nitraat  
is een perfecte voedingsbodem voor 
groente en planten. Onder meer het 
afval van planten is de voedingsstof 
voor weer nieuwe insecten. Aan dit 
hele proces komt geen vreemde stof 
te pas. Dit is dus circulaire economie 
bij uitstek.’

‘WE LATEN  
ZIEN  

HOE WE  
ANDERS  
MET DE  

AARDE EN  
HAAR  

GROND- 
STOFFEN  
KUNNEN  
OMGAAN’

BOODSCHAPPENLIJST
Met kennis van de HAS in Den Bosch wordt  
nu gewerkt aan de voorbereiding van een proef-
opstelling ‘aquaponics’. Bioloog Robin de Bakker 
is daar druk mee bezig. Hij heeft inmiddels alles 
gelezen en bestudeerd wat er in de wereld aan 
aquaponics wordt gedaan. Tot in IJsland zijn 
contacten gelegd. Nu gaat erom al die kennis  
in een werkend systeem te vertalen. Robin  
de Bakker: ‘Het komt erop neer dat ik nu een 
boodschappenbriefje heb met daarop alle 
materialen die ik her en der vandaan moet halen. 
Maar lang gaat het niet meer duren. Over twee 
weken kan de bouw van de stellage in Haaren 
beginnen. Bij wijze van proef dan. Want daar  
gaan we vooral verder onderzoek doen.’

VOOR DE STAD
Vergeleken met de traditionele landbouw  
neemt aquaponics heel weinig ruimte in beslag. 
De benodigde ruimte wordt vooral in de hoogte 
gevonden. Marian Peters: ‘Dat maakt aquaponics 
zo geschikt voor de stad. Het draagt bij aan de 
leefbaarheid. Deze manier van kweken is ook een 
aansprekend voorbeeld voor allerlei educatieve 
activiteiten. Daarin laat je zien hoe we anders met 
de aarde en haar grondstoffen kunnen omgaan. 
Omdat het een arbeidsintensieve manier van 
werken is, zijn er veel mensen voor nodig.  
Dat kan in vorm van een sociale activiteit voor 
vrijwilligers, maar ook als arbeidsproject in het 
kader van participatie.’ 

BOTERHAM
Naast al deze waardevolle maatschappelijke 
bijdragen heeft aquaponics ook economisch  
een toekomst. ‘Daar geloof ik heilig in. Maar  
dat is nog een lange weg die om veel onderzoek 
vraagt, zowel technisch als organisatorisch. 
Eigenlijk kunnen we daar nu pas goed over  
gaan nadenken. Dus dan weet je dat het nog  
even duurt voordat hier ook maar één boterham 
mee verdiend wordt.’ 
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Medio 2015 heeft het experiment 
met Aquaponics een vervolg 
gekregen met de bouw van  
een 25 meter hoog laboratorium  
in de Mengfabriek aan de  
Tramkade in Den Bosch.  
De koks van het daar gevestigde 
leerwerkhotel zullen er samen  
met leerlingen van de koks- 
opleiding maaltijden bereiden.  
Zo beschikt Den Bosch over  
een lokaal laboratorium voor 
duurzamere voedselproductie  
en -consumptie in de stad.
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1. Halveer de schoongemaakte 
spruitjes; kleine spruitjes 
heel laten

2. Verhit olie in een koeken-
pan en bak de spruitjes  
een minuut of twee

3. Doe er dan sambal bij (hoe 
meer, hoe heter) en verhit 
nog een minuut of drie

4. Breng op smaak met zout 
en strooi er plakjes lente-ui 
over

HETE SPRUITJES
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STADSAKKERS, EINDHOVEN
 

BOEREN 
VOOR 

DE STAD
Zo vroeg in het voorjaar ligt de akker in de 

Eindhovense Kruidenbuurt er nog maagdelijk 

bij. Met zijn tractor trekt de boer kaarsrechte 

voren in het land. Aan de randen gebeurt dat 

met de hand. Stukje bij beetje wordt de hele 

akker omgeploegd. Klaar om te worden bewerkt. 

Hier telen, verzorgen en oogsten straks tientallen 

vrijwilligers aardappelen en groenten. Voor  

de Eindhovense Voedselbank en voor andere 

klanten. Een aparte stichting zorgt voor recht-

streekse distributie van producent naar consu-

ment. Dat hier sprake is van landbouw in de 

stad is wel duidelijk. Om het land staat een 

groot hek, geplaatst door de woningcorporatie 

die eigenaar is. Als de tijd rijp is voor woning-

bouw zullen de gewassen moeten wijken.
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De akker is een van  
de vele stadslandbouw-
initiatieven die Eindhoven 
telt. Van onderop ont- 
wikkeld door mensen 
met ondernemersgeest, 
zonder een cent over- 
heidssubsidie.  
Het project aan de 
Heezerweg dateert van 
2013 en meet ongeveer 
0,8 hectare. Daarvan  
is iets meer dan de helft 
voor de landbouw wordt 
gebruikt. Boer Thomas 
werkt hier als zzp’er. 
Onder de ruim 50 
vrijwilligers zijn veel 
mensen die zorg nodig 
hebben of moeilijk aan 
het werk komen.

NAAR DE REGIO
Nu weten we allemaal niet wat we 
kopen, hoe het is geproduceerd, met 
welke middelen en wat er onderweg  
aan de strijkstok is blijven hangen. 
Proeftuin040 zet er zich voor in om  
de grootschalige productie van voedsel 
terug te brengen naar de regio. ‘Dat kan 
met initiatieven in de stad, zoals je ziet. 
Maar om zoden aan de dijk te zetten 
hebben we toch de grotere schaal van 
de regio nodig. Waar het om gaat is dat 
we de band tussen producent, diens 
product en de consument herstellen. 
Daarom koesteren wij Voedselcollectief 
Klein Gemaakt, dat de landbouw- 
producten rechtstreeks bij de consument 
brengt. Een voorwaarde voor de hele 
ontwikkeling is dat de stedeling zich 
bewust is van de voedselketen en zijn 
eigen positie daarin. Daarom zijn die 
kleine, meer educatieve projecten in 
buurten en wijken net zo belangrijk.’

UITEINDELIJK  
GAAT HET  
OM EEN  

BEWUSTE,  
DUURZAME  

STAD

VEELKLEURIG
‘Net als in andere steden is de stadslandbouw in Eindhoven veelkleurig,’ zegt Niek van de 
Klundert. Hij is samen met André Cools initiatiefnemer van Proeftuin040, een organisatie die  
de belangen van alle initiatieven op het terrein van stadslandbouw in Eindhoven behartigt. Dat  
zijn er intussen zo’n veertig, in allerlei maten en soorten. ‘Op de Stadsakkers zie je bijvoorbeeld 
echte robuuste landbouw, gericht op de productie van voedsel voor de stad. Maar wij verenigen 
ook kleinschaliger initiatieven die met vergroening een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van 
de stad, aan educatie en ontmoeting. Voor ons zijn al die initiatieven even belangrijk.’ 

ACTIE
Uiteindelijk gaat het om een bewuste, 
duurzame stad. Om dat te bereiken 
moeten bestaande initiatieven zich 
kunnen ontplooien en nieuwe  
de kans krijgen op te bloeien. 
Proeftuin040 biedt daarbij  
ondersteuning, verbindt partijen  
met elkaar en zorgt voor uitwisseling 
van kennis en ervaring. Maar als het 
aan de orde is gaat de actie verder. 
Op aandringen heeft een woon- 
stichting grond beschikbaar gesteld 
voor een groen bewonersinitiatief. 
Daar is vervolgens budget voor 
geregeld. Proeftuin040 organiseert 
nu bijeenkomsten voor bewoners  
en begeleidt het vervolgtraject. ‘Dit 
soort acties kun je in de toekomst 
meer van ons verwachten.’
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‘OP DE  
STADSAKKERS  
ZIE JE ECHTE  

ROBUUSTE  
LANDBOUW,  

GERICHT  
OP DE PRODUCTIE  

VAN VOEDSEL  
VOOR DE STAD’

1. Verdeel de broccoli  
in roosjes en kook  
die 5 minuten

2. Kook de tagliatelle volgens 
het voorschrift op het pak

3. Snijd een bol mozzarella  
in blokjes

4. Meng broccoli, gedroogde 
tomaatjes, en mozzarella 
door de tagliatelle

5. Strooi er goudbruin 
geroosterde pijnboompitjes 
over

TAGLIATELLE  
MET BROCCOLI

E
C

O
N

O
M

IE

8584



V
O

E
D

S
E

LT
U

IN
 V

IL
LA

N
U

E
VA

Wie kan en wil, bewerke de grond. Wie  

niet te eten heeft, neme de oogst. Dat is  

het simpele idee achter Voedseltuin Villanueva 

in Den Bosch. Mensen met een grote afstand  

tot de arbeidsmarkt verbouwen er groente en 

fruit voor cliënten van de regionale Voedsel-

bank. De ex-gevangene zorgt voor de alleen-

staande moeder, de lamme helpt de blinde.  

Een eeuwenoud principe blijkt nog altijd te 

werken.

INITIATIEF
DEN BOSCH

INITIATIEF
DEN BOSCH

VOEDSELTUIN VILLANUEVA, DEN BOSCH
 

VAN PAARDENWEI
TOT VOEDINGSBRON
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Op het terrein waar de Voedseltuin 
gevestigd is, stonden tot april 2014 
nog paarden. Toen die naar een 
verderop gelegen veldje waren  
gedirigeerd, wilden de initiatiefnemers 
meteen aan de slag. Want met een 
beetje geluk zat er nog een oogst in. 
Van de bijna één hectare kon dit jaar 
maar een derde worden gecultiveerd. 
Pas in 2015 wordt het volle bak.

GROENTE, FRUIT  
EN HONING
Van de sla, andijvie en spitskool is al 
niets meer te zien. Over de savoyekool 
gaat nog een nachtje vorst. Graag zelfs. 
De aardbeien en knoflook staan er alvast 
voor volgend jaar. Nu gaan de prei en 
bloemkolen eraf. Elke ochtend werken 
er zo’n zes vrijwilligers met uiteenlopende 
achtergrond. Een chique mevrouw werkt 
zij aan zij met een voormalige bajesklant 
en een WAO-er met ernstige rugklachten. 
Ze doen wat ze kunnen, onder begeleiding 
van ervaren leden van enkele plaatselijke 
volkstuinverenigingen. Samen proberen 
ze te voldoen aan de vraag naar verse 
groente en fruit van een kleine 600 
gezinnen in en rond Den Bosch. 
Binnenkort komt daar ook honing  
bij van zo’n veertig bijenvolken. 
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GRATIS EN VOOR NIETS 
Omdat alle producten gratis en  
voor niets worden weggegeven aan 
de Voedselbank, leveren die geen 
inkomsten op. De aanschaf van 
bijvoorbeeld zaai- en pootgoed  
moet dus op andere manieren 
worden gefinancierd. Het initiatief 
wekt echter zoveel sympathie dat  
een groot aantal sponsors zich al 
heeft gemeld. Zij gaven geld of 
goederen zoals een schaftkeet,  
een opberghok of een waterpomp. 
Bescheiden bronnen van eigen 
inkomsten worden aangeboord, 
bijvoorbeeld door recreatieve en 
educatieve activiteiten te organiseren. 
Maar het meest productief zijn de 
vrijwilligers die hier dagelijks hun 
handen vuil maken.

SIMPEL
‘Als mensen in onze stad  
te weinig geld hebben  
om groente te kopen,  
gaan wij die toch gewoon 
verbouwen.’ Zo ongeveer 
verwoordde de scholiere 
Dominique Villanueva in 
2012 het even innovatieve 
als simpele idee voor de 
Voedseltuin. Zij was toen 
dertien jaar. Haar concept 
is binnen twee jaar verwe-
zenlijkt. Maar zij heeft er 
voor eeuwig haar naam  
aan verbonden.
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‘ALS MENSEN  
IN ONZE STAD  

TE WEINIG GELD  
HEBBEN OM  

GROENTE TE KOPEN, 
GAAN WIJ DIE  
TOCH GEWOON  
VERBOUWEN’
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1. Snijd bloemkoolroosjes  
van een halve bloemkool  
in plakken van 0,5 cm

2. Bak ze in een koekenpan 
met boter tot ze bruinen

3. Karamelliseer in een 
steelpannetje 50 gram 
suiker met drie eetlepels 
water

4. Giet dit mengsel  
over de bloemkool

5. Blus af met 50 ml amaretto 
en laat indampen

GEKARAMELLISEERDE
BLOEMKOOL 

MET AMARETTO

9190



ETEN UIT DE 
STAD VOOR 
EEN BETER 
MILIEU
John Vermeer 
Stadslandbouw is goed voor de gezondheid van mensen 
en voor de sociale cohesie in de buurt. Maar welke functie 
heeft stadslandbouw eigenlijk uit het oogpunt van milieu? 
Hoe draagt stadslandbouw bij aan natuur en biodiversiteit 
in de stad? Een prachtige ecologische moestuin in de stad 
is natuurlijk een explosie van planten en dieren in een 
stenig milieu. Maar wat betekent stadslandbouw in het 
sterk opkomende circulaire denken en doen, zowel in geld 
als qua grondstoffen? En wat is de betekenis van stads-
landbouw voor steden in het licht van klimaatverandering? 
Kan stadslandbouw een bijdrage leveren aan de klimaat-
bestendige stad? Het lijkt erop dat de bijdrage van 
stadslandbouw aan het milieu wordt onderschat. Net  
als haar innovatiekracht.

De bloeiende BergbOss tuin in Oss is een ware lusthof. 
Bakken met smakelijke groenten en zacht fruit zijn afgewisseld 
met heuveltjes vol veldbloemen waar bijen en vlinders zich 
tegoed doen. De biodiversiteit en de natuur in deze goed 
onderhouden ecologische buurtmoestuin is direct zichtbaar 
en beleefbaar. Hier heeft men ook zorg voor de bodem, 
waarin zich tenslotte meer dan 30% van de potentieel 
aanwezige biodiversiteit bevindt. De grote variëteit aan 
insecten en andere beestjes helpen bij het voorkómen  
van eventuele ziektes in het geteelde fruit en de groenten.  
Er is ook aandacht voor oude vergeten groenten. Zo staat  
in de tuin warmoes, een snijbietachtige groente. Maar wat 
misschien wel het meest belangrijk is: de stadslandbouwer 
is hier zelf actief met de natuur bezig is en krijgt daar lekker 
en goed eten voor terug. 

BOEREN EN BURGERS
De tijd van een strikt gescheiden moes- en siertuin lijkt voor- 
bij. Beide tuinvormen groeien steeds meer naar elkaar toe. 
Moestuiniers willen kleur en natuur in de tuin en niet alleen 
productie leveren, omgekeerd is er een trend naar de ‘eetbare 
siertuin’. Professionele tuinders hebben hun ecologische 
‘tuinvrienden’ nodig voor de biologische bestrijding van 
plagen. Ze willen die diertjes graag verwennen door bloemen 
en waardplanten in de nabijheid aan te bieden. Daardoor 
wordt niet alleen de belevingswaarde en aantrekkelijkheid 
voor de bezoeker groter in de vorm van kleur, geur, gezoem 
en gevoel. Zo neemt ook de biodiversiteit toe in moestuinen, 
siertuinen en op sommige landbouwgronden.

KOFFIEDRAB
Stadslandbouw gaat verder een steeds grotere rol spelen in 
de opwaardering van afvalstromen. Afval bestaat niet, is het 
credo. Een bekend voorbeeld hiervan is ‘Rotterzwam’. Een 
groep jonge ondernemers haalt koffiedrab op bij restaurants 
in de buurt en verzamelt dat op een centrale plek in een 
voormalig tropisch zwembad Tropicana in Rotterdam.  
Op de drab telen zij oesterzwammen die in de omgeving, 
soms bij diezelfde restaurants, worden afgeleverd om vers 
in gerechten te worden verwerkt. Wat voorheen afval was 
en duur stortgeld kostte, is nu een waardevolle grondstof. 
Een groep ondernemers verdient een inkomen aan dit proces, 
een prachtig voorbeeld van de circulaire economie. 

COMPOSTMEESTER
Naast een kringloop van nutriënten en voedingsstoffen, is  
in ‘Rotterzwam’ ook een kringloop van geld ontstaan. Geld 
en voedingsstoffen blijven circulair in de buurt. Zo is ook 
de compostmeester in opmars, een mooie functiebenaming 
voor wie in een samentuin, buurtmoestuin of volkstuin 
verantwoordelijk is voor de composthoop. De compost-
meester zet de composthoop regelmatig om en zorgt dat 
het composteringsproces goed verloopt. Deelnemers uit  
de tuin nemen de groenten mee naar hun huis. Het groen-
afval dat na verwerking overblijft, gaat weer terug naar de 
buurtmoestuin voor compostering en zo is de cirkel rond. 
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KIPPENPROJECT
In België gaat men nog verder. In het stadje Herne startte 
een kippenproject. Etensafval en ander groenafval gaat 
eerst naar de kippen. Die geven er lekkere eitjes voor terug. 
De hoeveelheid groenafval is gedaald met 30%. Ook op 
grotere schaal zijn er initiatieven, zoals met compostering  
in de wijk. In een aantal Brabantse steden zal bij wijze  
proef een centraal geregeld composteringsproces worden 
georganiseerd dat op buurt- of wijkniveau moet zorgen 
voor een afname van het gestort groenafval, toename van 
de werkgelegenheid en behoud van waardevolle voeding-
stoffen voor lokale voedselproductie.
 
KRINGLOOPDENKEN
Steden importeren enorm veel voedsel en exporteren afval 
na consumptie. Uit het recente onderzoek ‘How to Feed’ 
door studenten van de Universiteit Wageningen blijkt  
dat een stad als Den Bosch dagelijks 500 ton voedsel 
consumeert. Dat zijn 30 tot 50 trucks helemaal vol. Dit 
betekent dat er dagelijks eenzelfde hoeveelheid afval  
de stad uitgaat. Zowel uit het oogpunt van kosten als  
voor het behoud van essentiële voedingstoffen is het 
noodzakelijk meer in kringlopen te gaan denken en  
werken. Veel stadslandbouwinitiatieven geven daar  
een aanzet toe door als laboratoria kringlopen zichtbaar  
en hanteerbaar te maken in wijk en stad.

TEGEN DE HITTE
Klimaatverandering is een uitdaging voor steden. Steden 
worden steeds warmer, het worden hitte-eilanden in een 
zee van groen. Stedelijk steen en beton absorberen warmte, 
waardoor het overdag en ook ’s nachts in de stad 5–7 
graden warmer is dan in het omringende groene platteland. 
Planten en bomen hebben juist een verkoelend effect. 
Stadslandbouw kan groene oases creëren en de hitte  
in steden verminderen. Dat geldt vooral voor bomen.  
Mooie (hoogstam)fruitbomen en notenbomen bieden in  
het voorjaar bloesem met stuifmeel en nectar voor bijen en 
andere insecten in de stad. Ze zijn bovendien een lust voor 
het oog. In de zomer en in het najaar kunnen bewoners zelf 

hun appels, peren, pruimen en noten plukken, eten  
en verwerken tot appelmoes en jams. 

INNOVATIE
Het is duidelijk dat stadslandbouw zo direct bijdraagt aan 
de biodiversiteit en de natuur in de stad. Maar ook aan het 
sluiten van kringlopen van voedingsstoffen en het tegengaan 
van de effecten van klimaatverandering. Stadslandbouw 
levert ook innovaties op die positieve, economisch haalbare 
effecten op het milieu sorteren. De innovatieve kracht  
van stadslandbouw voor de milieu-aanpak in stedelijk en 
provinciaal beleid krijgt tot op heden weinig aandacht. Het 
beleid zou zich veel meer kunnen richten op dit potentieel 
van stadslandbouw om samen met burgers, bedrijven  
en kennisinstituten milieuproblemen aan te pakken. Want 
stadslandbouw biedt zoveel meer dan lekker voedsel alleen.
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Midden in Oss, op het terrein van de voormalige 

tapijtfabriek Bergoss, staat sinds enkele jaren 

een splinternieuwe woonwijk. Strakgetrokken 

flats escorteren er fraai ontworpen eengezins-

woningen. De meeste bebouwing is opgetrokken 

in rode baksteen. Ook reliëfs in de wanden,  

het patroon van de straatklinkers en de oude 

lantaarnpalen herinneren aan het industriële 

verleden. Hoe scherp contrasteert het stenen 

Bergh Kwartier met de natuurlijke oase aan  

de rand ervan. Sinds 2013 schiet het groen van 

Buurttuin BergbOss hier omhoog en maakt het 

de wijk leefbaar en compleet. 
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BUURTTUIN BERGBOSS, OSS
 

NOMADISCHE 
OASE IN 
STRAKKE 

NIEUWBOUW
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Het is een van de laatste dagen van september. De zon steekt haar oranje stralen schuin 
door de zonnebloemen die op hun eind lopen. Deze ochtend zijn er zo’n twintig 
buurtbewoners actief, vooral vrouwen. Sommigen oogsten hun eigen groenten, anderen 
willen juist gaan planten. Hoorbaar is het gekletter van gereedschap, het piepen van een 
kruiwagen en het vrolijke beppen bij de koffie op het terras.

VEEL VRIJWILLIGERS
Buurttuin BergbOss bewijst dat de economische 
crisis ook een zegen kan zijn. Bij gebrek aan 
investeerders kon de geplande wijk Bergh 
Kwartier niet worden afgemaakt. In 2013 stokte 
de bouw na de laatst opgeleverde woningen. 
Enkele kavels aan de rand van de wijk bleven 
liggen, kaal en ongebruikt. Bewoners van  
de nieuwe wijk roken hun kans. Ze wisten  
met de eigenaar een gebruiksovereenkomst  
af te sluiten. Voor onbepaalde tijd, maar met 
de bepaling dat de grond – als dat nodig is –  
binnen drie maanden leeg wordt opgeleverd. 
Dat was medio 2013. Sindsdien gaat het in rap 
tempo. Vanaf het begin was het enthousiasme 
in de wijk opvallend groot. In korte tijd 
meldden zich tientallen vrijwilligers. Dat zijn  
er inmiddels zo’n tachtig à honderd. 
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EIGEN WIJZE
Omdat de tuin in principe tijdelijk is, 
wordt er niet getuinierd in de volle 
grond maar in een aantal grote bakken. 
Bewoners hebben advies gekregen van 
de Vlaamse Vereniging voor Ecologisch 
leven en Tuinieren (VELT); zij hebben 
inmiddels zelf een regionale VELT 
afdeling opgericht. Twee wijkbewoners 
die zelf veel ervaring hebben met 
tuinieren, brengen ook hun kennis in.  
Zij wisselen in een nieuwsbrief ook 
regelmatig recepten uit die met groenten 
uit de tuin gemaakt kunnen worden.  
Er wordt getuinierd in gezamenlijke 
bakken. Daarnaast werkt iedereen in een 
eigen bak op zijn eigen manier. Zo vind 
je in de bakken gangbare groenten als 
sla, spinazie, tomaten en boontjes. Maar 
sommigen experimenteren met vergeten 
of exotische gewassen als warmoes, 
palmkool en pastinaak. Voor een stuk  
of twintig kinderen zijn in lage bakken 
zogenaamde kindermoesstraatjes 
aangelegd waarin zij in groepjes 
tuinieren.

VANZELF CONTACT
Op deze manier tuinieren in een wijk is gezond, 
leerzaam en duurzaam. Dat was – zeker na de 
Q-koortscrisis – voor de gemeente Oss een reden 
om het project te ondersteunen. De initiatiefnemers 
zien ook nog andere effecten. Deze tuin, met al 
zijn groen, is een nomadische oase tussen de 
strakke nieuwbouw. De buurttuin zorgt voor het 
groen dat de wijk node mist. Dat nieuwe groen 
trekt niet alleen allerlei soorten dieren, maar ook 
de bewoners van flat- en eengezinswoningen.  
Die zouden elkaar normaal gesproken nauwelijks 
treffen. Hier tuinieren ze samen en ontstaat 
vanzelf contact. Ook op deze late septemberdag. 
Op de tafel aan het terras wordt het zaad van 
rucola uitgespreid en verdeeld. Men geeft elkaar 
tips over de bereiding van groenten en soepen.  
En er worden afspraken gemaakt voor morgen, 
voor volgende week en voor daarna.
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ALTIJD LEKKER BIJ PASTA!

• Warmoes is een  
ouderwetse bladgroente

• Lijkt veel op snijbiet,  
maar de nerf is dikker

• Eet warmoes rauw,  
als salade

• Of bereid de groente  
als spinazie

• En meng alles door  
een tomatensaus 

WARMOES
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Water in Tilburg? Dan moet je toch goed 

zoeken! Behalve het Wilhelminakanaal  

is er geen druppel in de stad te vinden. 

Dat wil zeggen: het is er wel, maar je ziet 

het niet. Met de grootscheepse aanleg 

van riolering tijdens de industrialisatie 

aan het begin van de vorige eeuw zijn 

alle beken, sloten en waterlopen onder 

de grond verdwenen. Anno 2014 willen 

inwoners het water bevrijden en weer  

tot leven wekken. Dat is goed voor de 

Tilburgers, voor de beleving van de stad 

en haar cultuurhistorie, en het modern 

waterbeheer zal er een impuls door 

krijgen. Maar waar is het water eigenlijk 

gebleven?
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LEVEND WATER, TILBURG
 

STAD 
SNAKT 
NAAR 

LEVEND 
WATER
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Samen met regionale en landelijk waterdeskundigen heeft een groep Tilburgers  
zich verenigd rond het thema Levend Water. Regelmatig organiseren zij een atelier. 
Tijdens een van die bijeenkomsten gaat het over het Vendeliersplein, een overhoekje 
van de wijk Fatima, dat nog het meest op een plantsoentje lijkt. Ofschoon het pleintje 
met zijn woningen aan de Piushaven ligt, ervaren de bewoners te weinig relatie met  
het water. Hoe zou Levend Water met deze behoefte om kunnen gaan? 

TRANSPARANTE KAART
Het gesprek begint met een blik op een 
digitale kaart van Tilburg. Een van de werk-
groepleden zocht en vond in de archieven  
een stadskaart uit het begin van vorige eeuw. 
Om precies te zijn uit 1907. Tilburgers die  
de kaart voor eerst zien, zijn stomverbaasd.  
De stad was toe nog blauw dooraderd, met 
talrijke beekjes en waterlopen. Wie op deze 
kaart vervolgens een transparante hedendaagse 
stadsplattegrond legt, ziet precies waar in de 
huidige stad vroeger het water stroomde en 
kabbelde. En dat is exact waar men naar op 
zoek is: stroomde bij of nabij het Vendeliers-
plein ooit water? En wat zouden we met dat 
gegeven kunnen doen?LE
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IDEEËN
Ook andere manieren moeten worden onderzocht 
om het afgevoerde regenwater zichtbaar te maken: 
symbolisch of educatief. Voor de een heeft het 
pleintje de potentie van een Rotterdams waterplein 
met afgekoppeld regenwater. Een ander zou er de 
relatie tussen het volk en de gezagsdragers zichtbaar 
willen maken, op een beweeglijke plek met veel 
ruimte voor ontmoeting. Weer iemand anders  
vindt dat vooral de ‘energie’, de ‘ziel’ van het water 
voelbaar moet worden: het mag niet zomaar een 
kunstje worden.

Wat iedereen hier ook oppert, belangrijk is te weten 
wat de bewoners er zelf van vinden. Het pleintje is 
overzichtelijk, bewonersparticipatie kan er succesvol 
zijn. Wat dat betreft is het zinnig al eens met actieve 
bewoners te praten voordat hun buurtje officieel aan 
de beurt is als onderdeel van de herontwikkeling van 
de Piushaven. Maar ook de projectleider zal tijdig  
in kennis moeten worden gesteld van de ideeën die 
hier leven. Na de bijeenkomst wordt daarom als 
basis voor een gesprek een schets gemaakt. In de 
vorm van een aanbod dat niet kan worden geweigerd…

De oude kaart toont dat de 
toenmalige Korvelse Waterloop 
het dichtst in de buurt was.  
Op de transparante kaart is  
mooi te zien hoe de beek  
stroomde van het Koningsplein 
richting Wilhelminakanaal, deels 
zelfs op de plek van de huidige 
Piushaven. Een vertegenwoordiger 
van de gemeente vertelt echter  
dat de gemeente tegenwoordig 
gebruik maakt van een onder-
gronds systeem van ‘blauwe 
aders’ om regenwater zo snel 
mogelijk af te voeren naar het 
buitengebied. Zo’n blauwe ader 
ligt vlakbij het pleintje, onder  
de Fatimastraat. Voordat het 
regenwater in deze ‘blauwe ader’ 
verdwijnt zou je er de leefbaarheid 
van de stad mee kunnen vergroten 
door het water zichtbaar en 
hoorbaar door de stad te laten 
stromen. En als we de oude loop 
van de Korvelse Waterloop 
volgen, meandert er straks een 
beek vanuit het Stadspark via  
het Koningsplein ten zuiden van  
de Piushaven en het Vendeliers-
plein naar het buitengebied 
Moerenburg.
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1. Fruit een gesneden ui en 
een geperste teen knoflook 
in olie

2. Voeg ca. 300 ml bouillon 
toe en breng aan de kook

3. Voeg 75 gram rijst en 
evenveel linzen toe. Linzen 
zijn gaar in 30 minuten.  
De kooktijd van rijst staat 
op het pak. Laat net niet 
droogkoken

4. Voeg naar smaak eventueel 
nog zout en peper toe

5. Stoom 12 blader van de 
kool tot ze flexibel zijn

6. Snijd de harde kern weg  
en leg een eetlepel rijst-
linzenmengsel op de holle 
zijde van het blad

7. Vouw de zijkanten naar 
binnen en rol het blad op. 
Zet vast met een prikker

8.  Stoom de rolletjes gaar  
in 10 tot 15 minuten

GEVULDE
KOOLROLLETJES

DEZE KOOLROLLETJES  
KUNNEN GEMAAKT  

WORDEN VAN DE  
BLADEREN VAN  
CHINESE KOOL,  

WITTE KOOL  
OF SPITSKOOL
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GEEF MIJ MAAR 
KIP, PATAT EN 
APPELMOES!
Hans Hooft en Kirsti Pol 

’s Zomers eten wij spinazie
Derrie à la crème met ei
Als ik zeg dat ik geen trek heb
Krijg ik er een schepje bij
Soms heeft moeder een bevlieging
Wat dan Franse stoofpot heet
Joost mag weten wat erin zit
Maar het smaakt naar apenzweet

Geef mij maar kip, patat en appelmoes
Met grote klodders mayonaise
Wij willen kip, patat en appelmoes
En als toetje een tompouce
En een roomsoes
 
– Kinderen voor Kinderen, 2007 –

Iedereen kent en eet het. Echt Hollands en lekker zoet.  
Uit een potje of uit een blik. Als bijgerecht bij kip en  
patat of als hete bliksem. Geef mij maar appelmoes.  
Eerst appels plukken bij de boer of uit je achtertuin,  
in een park dichtbij school, of op je eigen schoolplein. 
Wat kun je eigenlijk leren uit een potje appelmoes?

Appelmoes maken is een chemisch proces, een creatief 
proces ook, een proces van samenwerken. De juiste 
ingrediënten moeten worden ingekocht, voor de juiste prijs. 
De juiste hoeveelheden moeten worden afgewogen, 
samengevoegd en op smaak gebracht. Hoe komt de 

substantie vervolgens in een potje en heeft het een lekkere 
eigen smaak? Hoe kunnen we met een slimme marketing-
actie en mooie verkoopcijfers een inkomen verdienen en 
meer potjes maken? Kun je appelmoes gebruiken om te 
leren en hoe werkt dat dan?

LEREN VOOR DE TOEKOMST
De samenleving ontwikkelt zich razendsnel en vraagt  
om andere soorten kennis en vaardigheden: samenwerken, 
creativiteit, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie. 
Maar ook: bestaande kennis met nieuwe informatie 
combineren, problemen oplossen en leren analyseren.  
Dat geheel noemen we 21st century skills. Het onderwijs  
is over het algemeen nog niet ingericht om deze nieuwe 
vaardigheden tot ontwikkeling te brengen. Kennis wordt  
nu veelal nog centraal, gefragmenteerd overgedragen, 
gestuurd door methodes. De zich snel ontwikkelende 
kennissamenleving vraagt om een fundamenteel andere 
aanpak van het onderwijs. Scholen moeten in de toekomst 
kinderen leren eigen kennis te construeren en interesses  
en talenten te ontwikkelen. Leren door te doen. Ervaringsleren 
stimuleert jongeren en volwassenen hun eigen kracht en 
vaardigheden te ontdekken, te ontwikkelen en benutten, 
dankzij de inzet van realistische toepassingsmogelijkheden.

NAAR BUITEN EN NAAR BINNEN
Dit ondernemend onderwijs stimuleert het omzetten  
van ideeën naar daden, kansen zien en ook benutten.  
De boeken blijven wat vaker dicht, partners uit de directe 
schoolomgeving worden betrokken bij het onderwijs. De 
combinatie van ‘ondernemen’ en ‘onderwijzen’ houdt veel 
meer in dan dat leerlingen een ondernemingsplan schrijven 
of een product verkopen. Ondernemen gaat namelijk ook 
over gedrag. De school, de docent en de leerling worden 
uitgedaagd om samen met partners op zoek te gaan naar 
realistische toepassingsmogelijkheden van het onderwijs. 
Het gaat erom eigen educatieve deskundigheid van binnen 
naar buiten uit te dragen, en de externe expertise van partners, 
ouders en ondernemers van buiten naar binnen te brengen 
en te benutten.
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APPELS IN DE STAD
Stadslandbouw biedt vele kansen. Stadslandbouw voorziet 
in allerlei maatschappelijke behoeften. Productie in de stad 
leidt tot verkorting van de voedselketen, tot meer bewust-
wording van de herkomst van voedsel, tot meer cohesie  
in de wijk, tot vergroening, meer recreatie en betere zorg. 
Stadslandbouw is voor gemeenten nu vooral ‘een hippe 
happening’. Maar is het een voorbijgaande hype? Verdien-
modellen rond stadslandbouw zijn er nog weinig. Maar de 
opkomst van de stadslandbouw gaat door. Die ontwikkeling 
gaat gelijk op met de trend dat de overheid zich op het terrein 
van gebiedsontwikkeling steeds verder terugtrekt. En dus 
verwachten onderzoekers dat stadslandbouw de komende 
jaren een nog grotere vlucht zal nemen dan nu het geval is. 
 
OOG VOOR SAMENHANG 
De wereld bestaat niet uit losse onderdelen; het is geen 
opsomming van delen. De wereld is een samenhangend, 
ecologisch systeem. Wonen en eten zijn onze eerste 
basisbehoeften. Soms lijken we dit te zijn vergeten. 
Stadslandbouw kan ons in de directe woonomgeving  
de samenhang der dingen weer laten ervaren. Doordat  
we samen werken aan vergroening en leefbaarheid, aan 
sociale cohesie en educatie. Kan stadslandbouw dan niet 
ook een belangrijke rol spelen in het onderwijs, in het leren 
voor de toekomst? Kan stadslandbouw, de hype voorbij, 
inderdaad van de hele wijk worden en een bijdrage  
leveren aan de nodige kanteling van het onderwijs? 

LEREN UIT EEN POTJE APPELMOES
Als we verder kijken dan we gewend zijn ontstaan er 
mogelijkheden om denkend vanuit de stadslandbouw 
nieuwe domeinen met elkaar te verbinden. Ineens zie je 
kansen voor ruimtelijke en organisatorische vraagstukken. 
Denk aan de inrichting van eetbare schoolpleinen, het 
persen van sap uit vruchten van de buurtmoestuin op 
school, het oprichten van een moesfabriek annex moes- 
winkel voor de wijk op school. Of de verbinding van  
school en wijk in de vorm van een ‘buitenlokaal’ waar  
de hele wijk aan meewerkt. Zo kunnen we heel veel leren  
uit een potje appelmoes.

EETBAAR EINDPRODUCT
De Stadse Boeren spelen met verschillende projecten in  
op het ondernemerschap van kinderen: in het educatieve 
concept ‘De Moesfabriek’ en met verschillende buurt-
moestuinen zoals ‘Buurttuin Brandevoort’ in Helmond  
en ‘Buurttuin Bietje bij Bietje’ in Den Bosch. Het landelijke 
programma ‘De Moesfabriek’ biedt kinderen, docenten én 
de wijk de kans om de lessen op school samen te brengen 
met een groen en eetbaar schoolplein of de inzet van een 
buurttuin. Kinderen maken kennis met de natuur en de 
oorsprong der dingen en worden tegelijkertijd gestimuleerd 
creatief aan de slag te gaan. Door samen te werken aan een 
tastbaar en eetbaar eindproduct stimuleren we de leerervaring. 
Jam, soep, sorbet, smoothie, appelmoes en vruchtensap,  
’t wordt allemaal gemaakt in de Moesfabriek.

MOTOR VOOR ONDERWIJSVERNIEUWING
De Moesfabriek draagt bij aan vernieuwing en innovatie 
gericht op ondernemend onderwijs. Kinderen van de 
basisschool leren op een ondernemende manier wat 
stadslandbouw is en wat daarbij komt kijken. Het eetbare 
schoolplein of de buurtmoestuin is binnen dit programma 
de voedingsbodem en het ‘buitenlokaal’ voor het leren  
van een breed scala aan kennis en vaardigheden. Kern 
ervan zijn de 21e-eeuwse vaardigheden en bewustwording 
van de herkomst van voedsel, georganiseerd rond de 
gangbare methoden en vakken zoals taal, rekenen en 
natuur. 

Appelmoes maken is leuk en leerzaam. Geef mij maar  
kip, patat en appelmoes!
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Je haalt er de zaadjes die je nodig hebt. Je 

brengt er de zaadjes die je over hebt. Je hoeft 

niemand iets te vragen, geen formulieren in  

te vullen. Als je wil leen je nog een boek over 

stadslandbouw of schrijf je je in voor lezing over 

permacultuur. Maar dat is helemaal aan jou.  

De GroenBieb in Den Bosch is er voor iedereen 

die wil dat de stad groener wordt. Je vindt de 

GroenBieb in de Stadsbibliotheek, waar het 

altijd al halen en brengen is.
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GROENBIEB, DEN BOSCH
 

ZADEN 
HALEN, 
ZADEN 

BRENGEN
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In de GroenBieb werken Stadse Boeren  
Den Bosch dan ook samen met de  
Stadsbibliotheek. Het idee is in vier  
maanden uitgewerkt tot zichtbaar resultaat:  
in de vorm van een speciale kast achterin  
de bibliotheek. Op 21 maart 2015 kwamen  
de eerste bezoekers. Nog wat voorzichtig, 
maar verrast.

GEWOON DOEN
Geert Das is initiatiefnemer en projectleider. 
‘Met de GroenBieb willen wij een ontmoetings-
plek creëren voor iedereen die zich met 
stadslandbouw bezighoudt. Nu eens geen 
virtueel platform, maar een fysieke plek. 
Vanwege het idee ‘halen en brengen’ lag  
de Stadsbibliotheek als locatie meteen voor  
de hand. Samen hebben we het idee uitgewerkt 
zoals het er nu staat: laagdrempelig, informeel, 
gewoon doen.’

GROEN KAST
De GroenBieb is in feite een grote groene kast. 
Aan de voorkant hangen aan spijkertjes talrijke 
zakjes met zaadjes erin. Wat erin zit staat op 
het etiket. Zie je iets van je gading, neem dan 
het betreffende zakje. Neem ook alvast een 
leeg zakje met een leeg etiket mee. Want 
daarin kun je de zaadjes doen, die je ooit 
terugbrengt en aan een spijker hangt. Links  
en rechts van de kast heeft de bibliotheek 
boeken en boekjes uitgestald, die allemaal  
iets met stadslandbouw van doen te hebben. 
Binnenkort vind je er ook een overzicht met 
andere activiteiten over dit thema. 

LEZINGEN
Over de samenwerking is ook de Stads- 
bibliotheek enthousiast. Programmamanager 
Silvie van Zon: ‘Zelf tuinieren is helemaal in. 
Dat merken wij ook. En dan is de bibliotheek 
bij uitstek een centrale locatie om kennis te 
halen en te brengen. Dus toen Stadse Boeren 
met het idee kwamen, hebben wij meteen ja 
gezegd. We bouwen om de zaden heen graag 
eigen activiteiten als lezingen en workshops. 
Voor ons is het belangrijk dat wij op deze 
manier nieuwe doelgroepen bereiken.  
En ofschoon we meer koersen op verblijf  
en programmering, blijft uitlenen een  
belangrijke functie van de bieb.’
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BOERENKOOLCHIPS

1. Verwijder de harde nerven en scheur de boerenkool in stukken

2. Leg de stukken in een enkele laag op een bakblik met bakpapier

3. Besprenkel met olijfolie en strooi er zout en peper over

4. Bak 20 minuten in een oven op 180 graden

 ! De kleur moet groen blijven, anders worden de chips bitter

5. Laat afkoelen
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Zelfgemaakte appelmoes is heerlijk. Maar  

wat doe je als je te veel citroen hebt gebruikt? 

Tijdens de lessen van de Moesfabriek krijgen 

leerlingen van de basisschool het antwoord niet. 

Ze worden uitgedaagd zelf iets te bedenken.  

De leerkrachten stelt alleen maar vragen.  

Ze laten de kinderen gewoon hun gang gaan. 

Ineens is er een antwoord. ‘Water erbij doen!  

En alles flink laten koken.’ Precies, zo kan  

het ook. En je hoeft niet van voren af aan  

te beginnen…
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DE MOESFABRIEK, DEN BOSCH
 

KOKEN 
MET 

KINDEREN
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De Moesfabriek is het geesteskind van 
Hans Hooft uit Den Bosch. ‘Koken met 
kinderen is het leukste wat ik me kan 
voorstellen. Hen zo de oorsprong van 
ons voedsel laten zien. Dat idee heb ik 
uitgewerkt in een lesprogramma. Dat 
vraagt echter om een andere onder-
wijskundige aanpak dan gebruikelijk. 
Daarvoor heb ik nieuwe lesarrange- 
menten ontwikkeld, gebaseerd op  
de methode van de 21e eeuwse  
vaardigheden.’
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ONDERWIJSVERNIEUWING
Stadslandbouw draagt bij aan vernieuwing van steden. De Moesfabriek wil bijdragen aan vernieuwing 
van het onderwijs. Wie kinderen ondernemerschap wil leren, moet ook ondernemend onderwijs 
verzorgen. Met een breed scala aan kennis en 21ste eeuwse vaardigheden naast de gangbare vakken 
rekenen, taal en natuur. Dat vraagt veel van docenten. En vooral lef. De lessen zijn intensief. 
Leerkrachten moet dwars door verschillende vakken en vaardigheden kijken. Door het enthousiasme 
van kinderen in kleine groepjes krijgt ‘orde’ tijdens de lessen een heel nieuwe dimensie. Voor leer- 
krachten is er coaching parallel aan het lesprogramma van De Moesfabriek. 

FRUITVEILING
Op het digitale 
schoolbord loopt  
de veilingklok.  
Er worden appels 
geveild. In groepjes 
kijken de leerlingen 
gespannen naar de 
wijzer. Elk groepje 
heeft eenzelfde 
hoeveelheid ‘geld’. 
Het groepje dat  
het eerste ‘ja!’ zegt, 
betaalt voor twee 
appels de bij- 
behorende prijs. 
Wie heeft na zes 
ronden de meeste 
appels? Het meeste 
geld? Het minste? 
Wat heeft elke groep 
per appel betaald?
Kun je je score 
verbeteren door 
onderling appels  
te (ver)kopen?  
En weet je nu op 
welke verschillende 
manieren een appel 
een prijs krijgt?

ONDERNEMERSCHAP
De Moesfabriek is een compleet 
lesprogramma, met als doel het 
ontwikkelen van ondernemerschap 
bij kinderen. Kinderen maken 
kennis met de natuur en landbouw 
in de stad. Ze gaan er creatief  
mee aan de slag te gaan en 
werken samen aan een eetbaar 
eindproduct: jam, appelmoes, 
soep, smoothie of sap. Maar niet 
zonder een echte moestuin bij  
de school. Want wat er in en rond 
de tuin gebeurt is aanleiding om  
te rekenen, creatief bezig te zijn, 
kennis op te doen over de natuur 
en de wereld. Het programma 
prikkelt vaardigheden als samen-
werken, kritisch en creatief denken, 
sociale en ict-vaardigheden. Al  
die onderdelen komen in de 
lessen aan bod. 
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1. Gebruik hiervoor 
goudreinet of elstar 
(iets zoeter)

2. Snijd de appel  
in kwarten, schil  
en verwijder  
het klokhuis

3. Kook ca. 10 à 15 
minuten in een 
bodempje water, 
roer af en toe

4. Prak met een vork 
tot een moes met 
brokken

5. Strooi er kaneel over

 APPELCOMPOTE
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Hoe vertel je stadsbewoners dat onze voedsel-

voorziening vaak buiten de stad begint? Maar 

dat je ook in de stad groente en fruit kunt telen? 

Dat de supermarkt niet het begin maar het eind 

van de keten is? Presenteer een aantrekkelijk 

product in een attractieve ambiance. En ga  

met mensen aan de praat. In de Tilburgse  

Emmapassage was opeens een lege winkel 

omgetoverd tot jammakerij. Tweehonderd  

meter verderop maakten kinderen bijenhotels. 

Daar leerden zij alles over het nut van bijen  

en over bij- en vlindervriendelijke bloemen.  

Er werd inderdaad veel gepraat. 
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FOOD STORY, TILBURG

JAM EN BIJEN 
LOKKEN 

DE STEDELING
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In Tilburg is het jaarlijkse Festival Mundial achter de rug. De succesvolle Urban Farm Area – Megamoestuin, 
als onderdeel van het festivalprogramma, is onttakeld. Een deel ervan is terecht gekomen in de 
Emmapassage. Grote bakken met groenten en planten vormen daar ‘duurzame stadse binnentuintjes’. 
Op het Pieter Vreedeplein is met restanten van de Urban Farm Area – Megamoestuin een belevingstuin 
met blotevoetenpad voor kinderen aangelegd. Tijdens het Kinder Oogstfeest is daar ook Hotel Bijenvreugd 
neergestreken.

GEBUNDELDE ENERGIE 
De jamsessie en Hotel Bijenvreugd 
maken deel uit van de Tilburg 
Food Story. In feite gaat om een 
bundeling van projecten en energie 
die inspelen op de behoeften van 
de Tilburgse Stadse Boeren. 
Activiteiten komen heel organisch 
tot stand, zonder al te veel plannen-
makerij. Maar samen belichten zij 
de hele keten: van de productie tot 
de verwerking. Met om de zoveel 
tijd een themaweek of event 
vertellen de activiteiten samen  
het hele verhaal.
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VROLIJKHEID
De ‘jamsessie’ in de groene Emmapassage doet 
aanvankelijk de wenkbrauwen van voorbijgangers 
fronsen. In de overigens zo saaie winkelpassage 
maakt vrolijkheid al gauw schichtig. Maar als  
een schaap over de dam is volgen er meer. Bram 
Reiniers legt enthousiast uit dat hij pompoenjam 
aan het maken is. Met pompoen uit Biezenmortel, 
courgettes uit de achtertuin van een vriendin, 
appels uit de tuin van de ouders van weer een 
andere vriendin, en pruimen van de plaatselijke 
boerenmarkt. Wie wil, mag proeven. En als het 
bevalt, vertelt hij het recept. Op een van de losse 
wandjes hangt een serie A4’tjes met instructies  
om zelf jam te maken. Te lezen bij de klanken  
van oude elpees.

NIJVERHEID
Iets verder, op het Pieter Vreedeplein, 
staat een houten keet. Hotel Bijenvreugd 
ontvangt kinderen om hen te leren 
bijenhotels te maken. Het belangrijkste 
is dat er veel gaatjes in het bouwsel zijn, 
want daar kruipen bijen bij voorkeur in. 
Naast bamboe (dat vanzelf al hol is) 
liggen er allerlei materialen die al dan 
niet met behulp van een boor kunnen 
dienen voor de bouw van een bijen-
verblijf. Kinderen zijn er nijver aan de 
slag. Wie niet ter plekke bouwt, krijgt 
een handleiding om het thuis te doen. 
De hotels worden straks vooral bezocht 
door bijen die solitair en dus niet in 
kolonies leven.

WIE WIL, MAG  
DE POMPOENJAM 

PROEVEN
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1. Snijd een pompoen doormidden 
en haal de zaden er uit

2. Snijd dan de ongeschilde  
pompoen in grove stukken  
en leg ze op een ingevette 
bakplaat

3. Bestrooi met zout, peper  
en chiliflakes en besprenkel 
deze met olijfolie

4. Grill de pompoen ca. 30 
minuten in een voorverwarmde 
oven

5. Fruit in een grote pan een grof 
gesneden ui, een winterpeen  
in plakken, en 3 in stukken ge- 
sneden stengels bleekselderij

6. Voeg na 5 minuten knoflook  
en geroosterde pompoen toe

7. Giet er 2 liter bouillon  
(van blokjes) bij

8. Laat 15 minuten koken

9. Pureer met de staafmixer

POMPOENSOEP
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NIET ZWEVEN 
MAAR AARDEN 
EN VERBINDEN
Christ Tielemans 
In het kader van mijn master religiestudies aan de  
Radboud Universiteit in Nijmegen deed ik onderzoek  
naar de relatie tussen stadslandbouw en spiritualiteit.  
Toen ik eraan begon keken velen die met stadslandbouw-
projecten bezig zijn, mij raar aan. ‘Maar ik ben helemaal 
niet spiritueel,’ zei iemand. ‘Ik heb zelfs een hekel aan  
dat vage gedoe,’ zei een ander. De meeste mensen die 
betrokken zijn bij stadslandbouw vinden zichzelf geen 
zweverige types. Ze werken juist heel praktisch samen  
met anderen om voedsel te telen en de stad groener  
te maken. Ze willen de verbroken relaties tussen mensen  
en hun voedsel, tussen stad en platteland, tussen mens  
en natuur en tussen mensen onderling herstellen. Er  
zijn uit het oogpunt van ecologie, politiek, maatschappij 
en gezondheid inderdaad goede argumenten om bezig  
te zijn met stadslandbouw. Toch kent de stadslandbouw-
beweging ook spirituele elementen. Die blijven in onze 
grotendeels ontkerkelijkte seculiere samenleving echter 
gewoonlijk buiten beeld. Hoe spiritueel is stadslandbouw 
eigenlijk? 

Omdat daar veel misverstand over bestaat, is het goed  
eerst het begrip spiritualiteit te verduidelijken. We leven  
in een seculiere maatschappij waarbij kerk en staat 
gescheiden zijn en de meerderheid van de mensen  
zichzelf niet (meer) als religieus beschouwt. Toch blijkt  
uit onderzoek dat een meerderheid nog steeds of weer  
opnieuw spiritueel is. Een sluitende definitie van wat dat 
precies inhoudt, is lastig te geven. Het is wel mogelijk  
om typische elementen van spiritualiteit aan te wijzen,  
die vaak terugkeren. 

VEEL UITINGSVORMEN
Kenmerkend is onder meer dat mensen zich richten op  
de ‘spirit’ of de kern van een persoon. Voorts is er sprake 
van bijzondere ervaringen die al dan niet betrekking hebben 
op een hogere werkelijkheid. Daarnaast oriënteert men  
zich op fundamentele waarden en vragen die bijvoorbeeld 
betrekking hebben op ‘wat is leven en wat is dood’. In het 
algemeen – ten slotte – streeft men naar ‘volheid van leven’, 
die verder reikt dan materiële welvaart en snelle kicks. In  
de praktische verschijningsvormen uit spiritualiteit zich op 
diverse wijzen. Het kan gaan om yoga-meditatie op een matje 
of de aankoop van een Boeddhabeeld in het tuincentrum.  
Om de ‘flow’ van de hardloper die opgaat in zijn beweging  
of de vrijwilliger die in een buurttuin samen met anderen 
groenten verbouwt. Om bij dat laatste aan te sluiten:  
wat is daar zo spiritueel aan?

GELEEFDE SPIRITUALITEIT
Stadslandbouw is een voorbeeld van hetgeen we ‘geleefde 
spiritualiteit’ noemen. Het gaat dan om een vorm van spiri- 
tualiteit die niet bestaat uit verstilde vormen in meditatie  
of rituelen, maar juist om actief vormgegeven spiritualiteit. 
Doen in plaats van zijn. Geleefde spiritualiteit gaat om 
ervaringen die samenhangen met ons lichaam, de natuur, 
onze relaties met anderen en met de maatschappij. Voor-
beelden daarvan zijn het verrichten van vrijwilligerswerk, 
vegetarisme, hergebruik van materialen, mindful werken  
en het vereenvoudigen van de levensstijl. Allemaal aspecten 
die we in stadslandbouw terugzien. Bij stadslandbouw ligt 
de nadruk natuurlijk op de groene kant van deze elementen, 
op de natuur, de aarde als geheel, planten en dieren, voedsel 
en voedselproductie. De spirituele kant van stadslandbouw 
kan dan ook gezien worden als een vorm van geleefde, 
groene spiritualiteit. In de praktijk en in de opvattingen van 
de mensen die ermee bezig zijn, kan die heel verschillend 
uitpakken. Maar een gemeenschappelijke basis is dat men 
zich bewust is van menselijke afhankelijkheid van de aarde 
en van de effecten die onze leefstijl heeft op de continuïteit 
van de planeet en op toekomstige generaties. Daarom 
spreken we ook wel van ‘ecospiritualiteit’.
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SPIRITUALITEIT IN DE PRAKTIJK
In mijn onderzoek vond ik praktische voorbeelden  
van spiritualiteit bij stadslandbouw. Zo ervaren mensen 
‘verbinding’ door te werken in een tuin. Verbinding met 
andere mensen die daar werken of met degenen die de 
producten van de tuin afnemen, zoals de klanten van de 
voedselbank. Evenzo gaat het om verbinding met planten  
of met de aarde als geheel. Ook verwondering speelt vaak 
een rol. Mensen ervaren de natuur als mooi, als ‘een prachtig 
systeem’ zoals een imker de organisatie van bijen in zijn 
kast beschreef. Iemand zag dat dankzij zijn bedrijf mensen 
in contact komen met iets dat groter is dan henzelf. Een 
ander spiritueel element dat vaak een belangrijke rol speelt, 
is persoonlijke transformatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval 
zijn bij mensen die lichamelijk of psychisch in een moeilijke 
fase verkeren. Door praktisch in de tuin te werken kunnen 
zij vaak letterlijk ‘aarden’ en weer in contact komen met  
de realiteit. Het zorgt ook voor inzicht en acceptatie. 
‘Zaaien, snoeien, oogsten en dood zijn metaforen van  
het leven,’ zei iemand. Bij veel projecten ten slotte is de 
sociale kant heel belangrijk. Naast samen voedsel telen  
is het samen bereiden, eten of delen van voedsel belangrijk. 
Vroeger werd hiervoor de term ‘naastenliefde’ gebruikt, 
maar die vinden we nu ouderwets. ‘Er zijn voor de ander’ 
en ‘een luisterend oor bieden’ komen niettemin op hetzelfde 
neer. 

VERBONDEN EN VERBINDEN
Terug naar de vraag wat de relatie is tussen stadslandbouw 
en spiritualiteit. Het korte antwoord luidt dat beide verbonden 
zijn met elkaar en dat beide verbinden. De getoonde voor- 
beelden laten zien dat er veel spirituele elementen verbonden 
zijn met stadslandbouwactiviteiten. Maar beide verbinden 
dus ook. Spiritualiteit verbindt in essentie ‘beneden’ met 
‘boven’, ‘binnen’ met ‘buiten’, en mensen met elkaar. 
Stadslandbouw geeft daar praktisch vorm aan door met 
lokale voedselproductie en het groener maken van de stad 
opnieuw verbindingen te leggen, die door grootschalige 
anonieme voedselproductie en de scheiding van stad  
en platteland verloren zijn gegaan.
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Al eens je moestuin gewied te  

midden van een dansende menigte? 

Genietend van cumbia, champeta, 

garage en tropical bass? Wat  

exclusieve groenten lijken, zijn  

de exotische klanken van Festival 

Mundial 2014. Hier ontvouwt zich  

een Megamoestuin als onderdeel van 

het festival, middenin een industriële 

omgeving. Met slow coffee, vergeten 

geuren, een blotevoetenpad en  

een gediplomeerd theesommelier.  

Een ontmoetingsplek van tuinierende 

burgers, zeepmakende schaapherders 

en smaakmakers van thee, jam en 

brood. Dit is méér dan stadslandbouw. 

Dit is Guerilla Gardening. Lifestyle 

urban farming.

S
P

IR
ITU

A
LITE

IT
INITIATIEF
TILBURG

INITIATIEF
TILBURG

MEGAMOESTUIN, TILBURG

SCHOFFELEN 
OP MUNDIAL
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De Megamoestuin in Tilburg beleeft nog maar 
pas haar tweede jaar. In 2013 bij wijze van 
proef op een paarhonderd vierkante meter,  
nu al vier keer zo groot. Zo’n vijftien groepen 
en organisaties presenteren zich in een groene 
omgeving, overvloedig voorzien van bloemen, 
groenten en ander eetbaars. Urban Farm is 
wars van elke ideologie. Hier komen juist alle 
aspecten van stadslandbouw aan de orde.  
En dus staat de biologische bakker naast de 
zorgboerderij. Gefrituurde sprinkhaan spoel  
je weg met een slok Blue Peony thee die op 
zich al bijzonder is, maar nu helemaal vanwege 
het blauwe kleurtje dat een korenbloem erin 
heeft achtergelaten. Even verderop vertellen 
supporters van een schaapsherder hoe lekker 
het vlees van zijn lammetjes is. En dat je door 
het te kopen bijdraagt aan de biodiversiteit  
op de Brabantse heidevelden. Vegetariër? 
Groente genoeg!

Twee dagen lang is de Megamoestuin er voor 
de bezoekers van het muziekfestival. Sommigen 
stevenen er doelbewust op af, de meesten zijn 
aangenaam verrast. Maar het is er onophoudelijk 
druk.
Vraag is natuurlijk waar het hele terrein blijft  
na afloop van Festival Mundial. Dan verhuist  
de hele moestuin naar het Pieter Vreedeplein 
om daar verder te gaan als een community 
garden. 

INITIATIEF
TILBURG

INITIATIEF
TILBURG

S
P

IR
ITU

A
LITE

IT
M

E
G

A
M

O
E

ST
U

IN

DIT IS  
MÉÉR DAN 

STADSLAND-
BOUW

DIT IS  
GUERILLA 

GARDENING, 
LIFESTYLE  

URBAN  
FARMING
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1. Snijd een struik paksoi  
in repen van 2 centimeter

2. Verhit olie in een pan  
en bak de paksoirepen  
al omscheppend  
ca. 3 minuten

3. Voeg een geperst  
knoflookteentje,  
een eetlepel citroen-sap  
en een theelepel (bruine) 
suiker toe

4. Doe het deksel op de pan 
en stoof alles gaar in ca. 10 
minuten

GESMOORDE PAKSOI
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Nu waait het er nog en is het er koud. Alleen  

aan de zon voel je dat de lente in aantocht is. 

Het eerste jonge groen steekt al boven de grond. 

De laatste preien worden geoogst. Hier werken 

regelmatig zo’n 20 vrijwilligers, woonachtig in 

de Helmondse uitbreidingswijk Brandevoort.  

De buurttuin ligt in de schaduw van de Veste, 

het hart van wijk. Gebouwd in de stijl en de 

sfeer van een 17e eeuws Brabants stadje. De 

werkers in deze tuin ervaren hier vanzelf wat 

landbouw vroeger was: productie van voedsel 

voor de stedeling. Maar nu gaat het om meer.
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BUURTTUIN BRANDEVOORT, HELMOND

TUINIEREN
MET

GEVOEL
VOOR

HISTORIE
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Het winderige stukje grond van 0,2 ha is in 2014 voor het eerst 
beplant en ingezaaid. Met een bloemenhaag als buitenring, en 
daarbinnen zes plantvakken die volgens biologische principes 
worden bewerkt.

REMEDIE
Het initiatief voor de oprichting van buurttuin komt van 
twee bewoners van Brandevoort. Zij troffen elkaar eind 
2013. De een ontmoette in zijn werk veel mensen, die  
hun identiteit hadden verloren. De ander vond de Veste  
weliswaar mooi, maar erg stenig. Als remedie tegen beide 
kwalen opperden zij het idee voor een buurttuin. Een  
tuin waar het niet in de eerste plaats gaat om productie  
van gewassen, maar vooral om educatie en de mogelijk- 
heid elkaar te ontmoeten. Met als doel de cohesie in 
Brandevoort te bevorderen.

KINDEREN
Samen richtten zij de stichting Stadslandbouw Brandevoort 
op. Als medewerker van de HAS brengt Christ Tielemans 
zijn deskundigheid in, die nodig is om een stuk grond te 
ontginnen, te bewerken en ervan te oogsten. ‘Veel mensen 
willen graag meedoen, maar er zijn er nog maar weinig  
die ervaring hebben met een moestuin. Dat leer ik ze dus. 
Vooral met kinderen is dat een bijzondere ervaring. Die 
steken zo zichtbaar veel op van de natuur en van onze 
voedselketens. Henk van Kesteren heeft vooral oog voor  
de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
‘Ook voor hen is werken in de tuin een verademing. 
Intussen hou ik een oogje in het zeil.’

SPIRITUALITEIT
De buurttuin is het eerste project van de stichting. Het 
tweede project is het ontwikkelen van geveltuinen in de 
Veste. Tegelijk wordt nagedacht over het ‘wijdse perspectief’ 
van de buurttuin. Christ Tielemans: ‘We hebben de grond 
nu van de gemeente in bruikleen gekregen. Totdat er plannen 
zijn voor woningbouw. Maar wij willen dat deze grond zijn 
belangrijke functie voor de wijk behoudt. Natuurlijk als 
buurttuin, maar groter nog: als een parkachtig landschap. 
Met aandacht voor de oude historie die hier onder de grond 
zit, met aandacht voor bezinning. Heel praktisch ook met 
een uitstrooiveld. Een plek kortom voor voedselproductie, 
educatie en spiritualiteit. Daarover gaan we nu met de 
gemeente de discussie aan.’ 
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HIER  
ONTSTAAT 

EEN  
BIJZONDERE 
BUURTTUIN, 

MET  
AANDACHT 

VOOR  
DE OUDE  
HISTORIE 

VAN  
DE PLEK 
EN MET 
RUIMTE 
VOOR  

BEZINNING

149148



OOGST
PREI

B
U

U
R

TT
U

IN
 B

R
A

N
D

E
V

O
O

R
T

S
P

IR
ITU

A
LITE

IT
INITIATIEF
HELMOND

INITIATIEF
HELMOND

1. Snij de prei in stukjes  
van ca. 2,5 cm

2. Smoor de prei 7 minuten  
in 50 gram boter in een 
koekenpan

3. Verhit 30 gram boter  
en evenveel suiker in  
een steelpannetje tot  
de suiker karamelliseert

4. Schik de prei in een  
ovenvaste schaal

5. Giet het boter- 
suikermengsel er over

6. Strooi er wat geraspte 
gemberwortel over

7. Rol een lap bladerdeeg uit  
en bedek hiermee de prei

8. Bak 30 minuten in een  
oven van 200 graden

9. Stort de tartin op een bord

TARTE TATIN  
MET PREI
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STADSLANDBOUW
VERBINDT STAD 
MET OMMELAND
John Vermeer 
Vroeger was de stad direct verbonden met het omringende 
platteland. Bijna al het voedsel kwam uit die directe 
omgeving van de stad. Bijna was die band verbroken,  
nu komt de verbinding via het voedsel weer tot stand, 
maar anders. Hoe kon die relatie eigenlijk zo vervagen? 
Hoe zorgt stadslandbouw ervoor dat ze zich weer herstelt? 

Eeuwenlang was elke stad verbonden met het ommeland.  
In de stad zelf was wel enige voedselproductie mogelijk, 
vooral om tijden van belegering door te kunnen komen. 
Maar het meeste voedsel werd toch van buiten de stad 
aangevoerd. Een dorp als Den Dungen kende nauwe 
banden met de stad Den Bosch en werd ook wel ‘de 
moestuin van Den Bosch’ genoemd. 

AFHANKELIJK
Het voedsel kwam op allerlei manieren van het platteland 
naar de stad: te voet, per hondenkar of boot. Op de terug- 
tocht namen de boeren reststoffen en excrementen uit de 
stad mee terug om deze op het land te deponeren. De mest 
zorgde dan weer voor een voorspoedige groei. Behalve 
vanwege voedsel waren stad en platteland dus ook voor  
de kringloop van voedingstoffen met elkaar verbonden  
en van elkaar afhankelijk. Voedingstoffen waren kostbaar  
en nodig voor de landbouw, weinig ging verloren. Ook 
economisch waren stad en platteland van elkaar afhankelijk. 
Het meeste geld bleef dan ook in de regio. Nu noemen  
wij dat circulaire economie. 

KUNSTMEST
Na de oorlog verdwijnt de wederzijdse afhankelijkheid 
tussen stad en platteland. Met de import van kunstmest 

vindt men het niet langer nodig om de mineralen en mest- 
stoffen van de stad nog langer naar het platteland terug te 
brengen. Door de opkomende grootschaligheid loont het 
niet langer om alle boerderijproducten zelf te verkopen in 
de stad. De opkomst van veilingen en supermarkten koppelt 
de stad verder los van het platteland en omgekeerd. Met de 
ontwikkeling van grote Vinex locaties en rondwegen, wordt 
de stad fysiek afgesloten van zijn natuurlijke omgeving. Aan 
de ene kant wordt de populatie boeren steeds kleiner, aan 
de andere kant groeit het aantal consumenten. Daartussen 
bevinden zich de supermarkten. Door concentratie van 
supermarktformules zijn er nog maar enkele partijen over. 
Vijf inkoopmanagers bepalen nu wat de Hollandse consu-
ment te eten krijgt… 

DE LAATSTE KOOPMAN
De herkenbaarheid van lokale producten is met deze 
ontwikkeling flink teruggelopen. Een groep studenten  
van de Groene Campus Helmond onderzocht enkele jaren 
geleden of er nog tuinbouwproducten uit Den Dungen  
op de reguliere markt in Den Bosch te vinden waren. Ze 
vonden nog één marktkoopman uit Den Dungen en die zou 
binnen een jaar stoppen. Verder waren er geen Dungense 
producten meer op de Bossche markt. Een andere student 
van de Wageningen UR onderzocht de versmarkten in 
Brabantse steden. Ook op de weekmarkten worden  
nagenoeg geen herkenbare regionale producten meer 
gevonden. De laatste jaren treedt er echter een kentering 
op. De studenten van de Groene Campus hebben in  
Den Bosch een biologische versmarkt ontdekt. Op de 
Markt staan elke vrijdagmorgen tuinders met biologische 
producten uit de regio. 

AANDACHT VERSCHUIFT
Er zijn verschillende redenen waarom consumenten steeds 
meer belangstelling krijgen voor gezond en regionaal voedsel. 
Een positieve impuls gaat bijvoorbeeld uit van de toegenomen 
belangstelling voor de eigen gezondheid via gezond voedsel. 
Veel boeken, tijdschriften en TV programma’s ruimen daar- 
voor plaats in. Er zijn ook veel negatieve impulsen, zoals  
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de voedselschandalen met paardenvlees, toxines, etc. die 
vervolgens breed uitgemeten worden in de media. Met  
als gevolg dat we ons eigen voedselsysteem niet meer 
vertrouwen, ook al zitten er allerlei labels en stickers op. 
We willen weten waar ons voedsel wordt geproduceerd. 
We willen de boer en de tuinder in de ogen kunnen kijken 
zonder allerlei keuringssystemen die we niet meer vertrouwen. 
Vandaar het toenemend aantal initiatieven onder de brede 
noemer van stadslandbouw. Inwoners van steden, maar 
zeker ook dorpen, gaan zelf hun voedsel telen in geveltuinen, 
vierkante meterbakken, buurt- en samentuinen. Restaurants 
willen zich onderscheiden door te werken met producten 
uit de regio en zijn daarmee een belangrijke promotor  
voor lekker en gezond regionaal voedsel. In opkomst zijn 
concepten die verder gaan dan alleen voedselvoorziening. 
Want het platteland heeft zoveel meer te bieden.
 

HEERENBOERENCONCEPT
Volgens het ‘Heerenboerenconcept’ leggen 200 burgers  
een bedrag bij elkaar van een ieder een paar duizend euro. 
Daarmee starten ze een eigen boerderij en trekken een 
tuinder aan die voor en samen met de groep groenten, 
eieren en vlees gaat produceren. Zorgtuinderij De Es uit 
Haaren heeft daartoe de exploitatie losgekoppeld van de 
grond. De grond is in een aparte stichting geplaatst die bij 
wijze van crowdfunding aandelen verkoopt voor duizend 
euro per stuk. Het rendement wordt in natura uitgekeerd. 
De koper kan deelnemen aan het jaarlijkse portiehouders- 
diner of voor een bepaald bedrag producten kopen in  
de winkel op het terrein. De Es staat ook op de markt  
in Den Bosch. Zo kunnen stedelingen niet alleen groenten 
kopen, maar ook eigenaar zijn van hun tuinderij. Zij kunnen 
de tuinderij bezoeken, die veel meer biedt dan voedsel 
alleen, zoals meewieddagen, meditatie, en seizoendagen. 
Ook in opkomst zijn de voedselcollectieven: consumenten 
verenigen zich en bepalen zelf welke boeren aan het 
collectief mogen leveren. Voorbeelden zijn er in Tilburg 
(www.goeieete.nl) en Eindhoven (Versvoko Kleingemaakt). 

GEMEENTELIJK BELEID
Tot slot als voorbeeld de gemeente Oss, die een bijzonder 
voedselbeleid voert. In een beleidsdocument staat beschreven 
hoe stadslandbouw gezorgd heeft voor de verbinding 
tussen de stad en het platteland. In de stad zelf zijn er 
diverse kleinschalige en vaak sociale stadslandbouw- 
initiatieven als BergbOss. Aan de rand van de stad liggen  
de stadsboerderijen: poorten van en naar het platteland.  
Op het omringende platteland telen de boeren met het 
gezicht naar de stad. Ze produceren voedsel en andere 
diensten voor de stedeling. De groeiende aandacht voor 
stadslandbouw onder burgers en gemeentebesturen draagt 
direct bij aan het herstel en de versterking van de verbinding 
tussen stad en platteland. 
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Wat vind je van biologisch eten als je alleen 

Hollandse pot gewend bent? Boekweit, gerst  

en linzen zijn geen gangbare ingrediënten in  

de Brabantse keuken. Maar ze komen wel uit 

deze streek en zijn ook nog eens supergezond. 

Daarom nodigt het Tilburgse restaurant Resto 

Van Harte zijn gasten uit voor een avondje lokaal 

eten. Onder het motto ‘Een dagje groen, gewoon 

doen!’ schuiven zo’n vijftig Tilburgers aan voor 

een biologisch vegetarisch menu, samengesteld 

uit streekproducten. Over de smaak wordt flink 

getwist. Maar het is voor iedereen een bijzondere 

ervaring.

INITIATIEF
TILBURG

INITIATIEF
TILBURG

RESTO VAN HARTE, TILBURG

WENNEN AAN 
PRODUCTEN UIT 
JE EIGEN STREEK

V
E
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KLEINE BEURS
Resto Van Harte in Tilburg is een bijzonder restaurant. Net als in andere 
vestigingen bereiden vrijwilligers er maaltijden voor mensen met een 
kleine beurs. Afhankelijk van het inkomen kun je er voor 4 of 7 euro 
eten. Je schrijft je in op de website en bent dan diezelfde donderdag 
welkom. Voor de 14 Tilburgse vrijwilligers is het restaurant net zo 
belangrijk als voor de gasten. Voor sommigen is het een welkome  
besteding van de dag, anderen leren er vaardigheden waarmee ze in  
de toekomst verder kunnen. Deze avond is ook voor de vrijwilligers  
een bijzondere. Ze helpen een biologische maaltijd bereiden die ze 
vervolgens ook zelf serveren.
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Huub Glas, manager van Resto 
Van Harte, opent het diner.  
‘We zijn bezig met ons restaurant 
de stadslandbouw naar binnen  
te halen. Zo komen er naast het 
restaurant enkele moestuintjes 
die we met scholieren aanleggen 
en die producten aan Van Harte 
leveren. Zo werken we ook met 
wijkprojecten en volkstuinen. 
Voor vanavond hebben we een 
kok gevraagd die gespecialiseerd 
is in het bereiden van biologische 
streekproducten. Ze zal daar 
straks een verhaaltje bij vertellen 
zodat iedereen weet wat-ie eet, 
maar ook wat de achtergrond is 
van de verschillende producten.’

SLOW FOOD
Inge van der Hall is vanavond de kok. Ze 
weet waar ze het over heeft, want ze heeft  
in Eindhoven een eigen eetwinkel waarin  
ze biologische (streek)producten bereidt en 
verkoopt, ook als cateraar. ‘Ik doe aan slow 
food. Om in het Engels nog even door te 
gaan: good, fair and clean. Ik zet me in voor 
het behoud van streekproducten. Boekweit 
bijvoorbeeld. Dit typische Brabantse gewas 
groeit hier niet voor niets. Het doet het goed 
op de arme Brabantse zandgrond zonder 
gebruik van (kunst)mest. Zo haal ik al mijn 
producten bij producenten uit de streek. 
Vanavond kook ik vegetarisch, maar ik kan 
ook prima uit de voeten met biologisch  
vlees van Brabantse boeren.’ 

GEWOON WENNEN
Voor de meeste gasten van Resto Van Harte is het de eerste 
keer dat ze een biologische voorgeschoteld krijgen. De 
reacties lopen dan ook uiteen. De een vindt het verrassend 
lekker, een ander zou het nooit zelf maken. Inge van der 
Hall blijft erbij lachen. ‘Ik weet dat het zo gaat. Ik maak dat 
vaak mee. Maar het klopt. Mensen kennen dit soort eten 
niet. Toch is het een kwestie van wennen. Voor sommige 
gasten is dat misschien vanavond begonnen.’
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1. Haal de stelen  
van de venkel

2. Snijd de venkel in plakken 
van een halve centimeter

3. Kwast beide zijden  
van elke plak in met olie

4. Leg in een gloeiend hete 
grillpan en keer om zodra 
er zwarte strepen ontstaan

5. Keer de plakken zodat 
beide zijden gestreept zijn

6. Maak een dressing van  
een teentje knoflook,  
een theelepel mosterd,  
wat citroensap, een snufje 
suiker, zout en peper

7. Bestrijk de groente  
met deze dressing

GEGRILDE 
VENKEL 

UIT DE PAN 
OF VAN DE 
BARBECUE

OOGST
VENKEL 163162
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Ze spreken nu al van een ‘koud buffet’ voor 

bijen. Maar liefst negen organisaties verbeteren 

samen het regionaal voedselaanbod voor bijen. 

Ze doen dat door langs het Bels Lijntje op 

diverse plekken stepping stones te creëren.  

Daar planten zij vegetatie waaraan de bijen zich 

kunnen laven. Op 18 maart 2015 was het Nationale 

Boomfeestdag. Bij die gelegenheid plantten 

tientallen vrijwilligers van jong tot oud grote 

aantallen bomen en struiken op een voormalig 

maïsveld. De eerste stapsteen is daarmee  

een feit. Voor bijen, maar ook voor hommels  

en vlinders. 
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BIJENLINT, TILBURG

VOLOP 
NECTAR VOOR 

BRABANTSE 
EN VLAAMSE

BIJEN
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Twee wijkbewoners 
lopen hier trots rond.  
Zij hebben er lang voor 
gestreden dat dit gebied 
een bijdrage levert aan 
de leefbaarheid van hun 
buurt. Maar wethouder 
Mario Jacobs spreekt 
vooral de kinderen toe. 
‘Vandaag planten wij hier 
bomen en struiken die 
heel mooi bloeien. Dat  
is goed en gezond voor 
mensen en ook mooi  
om te zien. Maar met  
de bomen en planten 
zorgen we er ook voor 
dat bijen hier genoeg 
voedsel vinden. Want 
dat is er nu te weinig. 
Straks staat hier een 
aantal echte bijenkasten 
en loopt er ook een 
imker rond. Die verzorgt 
de bijen en bezorgt ons 
lekkere honing. Jullie 
kunnen hier straks  
met de hele klas gaan 
wandelen. Dan leer je 
het gebied kennen,  
maar ook de dieren  
die hier voedsel vinden.’ 

B
IJ

E
N

LI
N

T
INITIATIEF
TILBURG

INITIATIEF
TILBURG

V
E

R
B

IN
D

IN
G

LICHTVOETIG
Plaats van handeling is een veld van vier hectare op 
de hoek van de Reeshofdijk en de Zwartvenseweg. 
Precies op het punt waar vroeger de spoorlijn, het 
Bels Lijntje, afboog naar Turnhout. De gemeente 
heeft het perceel enige tijd geleden aangekocht.  
Het is nu onderdeel van het Stadsbos013 dat zich 
geleidelijk ontwikkelt. De gemeente stelt de grond 
beschikbaar aan de organisaties die hier samen  
een natuurgebied van willen maken. Hier moeten 
Tilburgers de natuur lichtvoetig kunnen beleven  
en zich aangetrokken voelen tot de omliggende, 
meer robuuste natuur. Nu staan op het veld alleen 
nog de stoppels van de maïs van vorig jaar. 
Binnenkort is het hier een bloemenzee. 

BOEKWEIT
Brabants Landschap heeft als deelnemende partij 
het plan voor het bijenlint gemaakt. Wim de Jong 
staat bij een aanhanger vol boompjes. ‘We gaan  
hier vandaag een boomgaard aanleggen. Binnenkort 
volgen de graanakkers. En langs de weg komt nog 
een bloemrand. We zetten hier alleen inheemse 
bomen en planten en zorgen. Want die hebben zich 
hier zo goed ontwikkeld dat ze bijvoorbeeld bijen 
genoeg voedsel geven. Stichting Korensla heeft 
allerlei ‘vergeten granen’ uitgezocht, die op de graan- 
akkers een plaats krijgen. En vergeet de ouderwetse 
Brabantse boekweit niet. Die hoort echt in dit rijtje 
thuis.’ Als dit veld in bloei staat is het de eerste 
stapsteen in een bijenlint. Het lint volgt het ‘Bels 
Lijntje’ dat nu een 35 kilometer lang fietspad is.  
Dit jaar staan er nog drie van deze stapstenen  
op het programma. Maar overal wordt wat betreft 
de vegetatie aan de bijen gedacht. Want die vinden 
op dit moment veel te weinig stuifmeel en nectar. 

WITTE PAKKEN
Op deze Boomfeestdag laten zich ook twee mannen in witte pakken zien. Het zijn stadsimker Marcel 
Horck en zijn stagiair. De imker helpt mee de juiste gewassen voor bijen te zaaien. Overigens zal op 
deze plek niet hij, maar een aanwonende collega, de bijenkasten plaatsen en verzorgen. ‘Zo doen wij 
dat als collega’s.’ Dan tovert hij een fles tevoorschijn met een amberkleurig goedje erin. Wie toevallig  
in de buurt is, krijgt een klein glaasje met een oortje eraan. ‘Proost’, zegt de imker. ‘Drink deze mede  
of honingwijn en laat ons toasten op dit nieuwe stukje Tilburgse natuur.’
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1. Schil de pastinaak

2. Snijd de groente overlangs 
in plakken van een halve 
centimeter

3. Bestrijk met (olijf)olie en 
bestrooi met zout en peper

4. Bak 20-30 minuten op  
bakpapier in een oven  
op 200 graden

5. Meng een gelijke hoeveel-
heid honing en mosterd 
met wat olie, zout en peper

6. Bestrijk de nog warme  
pastinaak met dit mengsel

PASTINAAK 
UIT DE OVEN

MET HONING!
LEKKER IN OF BIJ  

EEN SALADE

OOGST
PASTINAAK 169168
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STADSE BOEREN VOOR LEEFBAARHEID 

DE RESULTATEN
NA EEN JAAR
Het project Stadse Boeren voor Leefbaarheid  

is een publiek-private samenwerking tussen  

de provincie Noord Brabant en meer dan twintig 

private partners uit Brabant. De doelstelling 

luidt: Midden 2015 bestaat de Stadse Boeren 

community in Tilburg, Oss en Den Bosch uit 

tenminste 1000 actieve burgers die betrokken 

zijn bij en bijdragen aan tenminste 10 lokale 

stadslandbouw initiatieven met directe  

uitkomsten op het gebied van de leefbaarheid.

Het totale budget van het project 
bedraagt € 909.530,60 waarvan  
de provincie Noord Brabant,  
€ 472.285,00 (51% van de het totale 
budget) bijdraagt uit de subsidie-
regeling Leefbaarheid@Brabant.  
Het project loopt van 5 februari 2014 
tot 30 juni 2015. Om de voortgang 
van het project te bepalen ten 
opzichte van genoemde doelstelling 
is op 12 maart 2015 een tussentijdse 
meting en analyse gedaan. 

Deze meting bestond uit een  
online survey, afgenomen bij  
de coördinatoren van het project  
in ’s-Hertogenbosch, Tilburg,  
Oss, Helmond en Eindhoven.  
Dit survey inventariseerde de 
volgende indicatoren:  
1.  Het aantal burgers dat actief  

is in en door het project, 
2.  Het aantal nieuwe en bestaande 

initiatieven waar het project aan 
heeft bijgedragen 

3. De oppervlakte vergroening 
4.  Type vergroening door het 

project.

Voorts is een analyse gemaakt van 
het gebruik van de digitale media  
die ingezet zijn in het project. Hiertoe 
zijn de data van Google Analytics  
en Facebook Insight geanalyseerd 
voor de volgende media:  
de Stadse Boeren App, de Stadse 
Boeren website, de Stadse Boeren  
en Bossche Boeren, Tilburg Stads-
landbouw en BergbOss en Stadse 
Boeren Oss Facebook pagina’s.

De resultaten van de analyse  
zijn weergegeven in zeven staaf- 
diagrammen.

CONCLUSIES:
•  Het survey laat zien dat het project haar doelstelling  

op het gebied van het aantal actieve burgers (1400)  
en het versterken van de sociale samenhang (contacten 
tussen mensen toegenomen en kwaliteit van contact 
toegenomen), het aantal initiatieven (34) en de vergroening 
(9.000 m2), ruim heeft bereikt. De vergroting van de 
geografische reikwijdte van het project van drie naar  
vijf Brabantse steden, suggereert hetzelfde. 

•  Het aantal gebruikers van de Stadse Boeren website  
en de Facebook pagina’s in Brabant is in dezelfde orde 
van grootte als de getallen gerapporteerd in het survey 
(1400-1500).

•  Het aantal actieve gebruikers van de Stadse Boeren App 
(383) in Brabant is substantieel lager dan de doelstelling 
van het project voor het aantal actieve burgers (1000). 
De Stadse Boeren App lijkt de verwachting als virtuele 
drager van de Stadse Boeren community (nog) niet 
waargemaakt te hebben. De diverse Facebooks en  
de website lijken op het meetmoment deze rol beter  
te vervullen.

•  De geografische reikwijdte van de Stadse Boeren is veel 
groter dan alleen Brabant. Vooral de provincies Noord 
en Zuid-Holland laten een substantieel aantal gebruikers 
zien.
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Vergroening van braakliggend terrein 

Kwaliteitsverbetering bestaand groen
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Tilburg
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2

Oss

Oss

Oss

3
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AANTAL BURGERS ACTIEF OPPERVLAKTE VERGROEND
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NIEUWE INITIATIEVEN

Bronnen:   SurveyMonkey enquete dd. 5 maart 2015 ingevuld door vier stedelijke coordinatoren (www.surveymonkey.com/r/7R5MR6Z)

Informatie van Eindhoven gezien de late toetreding tot het project niet meegenomen

De stedelijke coordinatoren geven 

aan dat het project heeft bijgedragen 

aan meer contacten tussen mensen 

(totaal 1400) en dat de kwaliteit van 

het contact is toegenomen.  

Samen geeft dit een indicatie voor 

de toename van de sociale samen- 

hang tussen mensen in het project.
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SLOTBESCHOUWING
Het is duidelijk dat het Stadse Boeren voor Leefbaarheid project 

veel heeft opgeleverd. Er zijn meer dan 1400 burgers actief 

betrokken in meer dan 30 initiatieven in 5 Brabantse Steden  

waar ongeveer 1 hectare is vergroend. Daarmee zijn de beoogde 

resultaten van het project ruimschoots bereikt. Maar het belang-

rijkste resultaat van het project is dat het een motor is geweest 

achter het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en dat de 

verbindingen tussen mensen en organisaties, met andere  

woorden: de community, zijn versterkt.

Het verenigen van mensen en initiatieven in een community als Stadse Boeren was 
niet altijd makkelijk. Veel stadslandbouwinitiatieven hebben als vanzelfsprekend een 
sterke lokale identiteit en koesteren deze als gemeenschap of community. Gebleken 
is dat dergelijke lokale initiatieven de Stadse Boeren community met haar eigen 
sterke identiteit soms als overweldigend of concurrerend ervaren. Onder andere 
dankzij een lopend onderzoek van studenten van de HAS Den Bosch hebben we 
recent de dynamiek van dit fenomeen beter kunnen doorgronden en de effecten 
ervan gezien. Sommige lokale communities en initiatieven willen niet (meer) partici-
peren in die van de Stadse Boeren, ook al staan we met zijn allen voor dezelfde 
hogere doelen. De uitdaging die nu voor ons ligt is om de onderzoekresultaten  
op te pakken en met elkaar de Stadse Boeren community verder vorm te geven, 
uitgaande van de sterke eigen identiteit en rol die immers ook de slagkracht van 
lokale communities versterkt. 

Uit het project blijkt verder dat de Stadse Boeren community een rol vervult als een 
community van communities. Stadse Boeren fungeert dan als een meta-community 
of een netwerk waarin verschillende andere communities bij elkaar komen. Het doel 
van de Stadse Boeren zou in de toekomst nog meer gericht kunnen zijn op het 
vervlechten van lokale communities en zo een groter, dynamischer en invloedrijker 

community netwerk te vormen voor stadslandbouw. De rol van de Stadse Boeren 
community is dan mensen, organisaties en initiatieven met elkaar te verbinden in een 
open netwerk waar kennis en informatie vrij kan vloeien, zodat zij op grotere schaal 
bijdragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling, duurzame voedselvoorziening en 
duurzaamheid in het algemeen. 

De mogelijkheden van de Stadse Boeren community zijn overigens eindeloos. Niet 
iedereen beseft het nog, maar iedereen kan een Stadse Boer zijn. De Stadse Boeren 
community maakt stadslandbouw mainstream en inclusief. En iedereen kan de 
community dan inzetten om eigen initiatieven te verwerkelijken en verder te brengen. 
Of het nu gaat over groenten in je eigen tuin, een groen akkerdak, een buurtmoestuin 
of stadsboerderij. In de community kan iedereen kennis en informatie halen en brengen, 
contact zoeken met experts, medebuurtbewoners, scholen, bedrijven en overheden, 
maar ook contacten, producten en diensten aanbieden. Met elk nieuw lid krijgt de 
community weer een nieuwe vorm en een nieuwe impuls. Het enige dat iemand hoeft 
te doen is samen met anderen uit de community actie ondernemen.

Dankzij het project is de Stadse Boeren community het afgelopen jaar gegroeid van een 
zaadje tot een jonge zaailing. De stevige (financiële) impuls van de samenwerkingspartners 
en de provincie Noord-Brabant heeft daar fors aan bijgedragen. Maar het is nog niet 
klaar. Nu is het zaak de zaailing verder te verzorgen zodat deze tot wasdom kan komen. 
We groeien nu naar een situatie waarin partners niet langer meer direct in een omvattend 
project samenwerken. In zekere zin vallen we dus weer volledig terug op onszelf in de 
community. Met de opgedane kennis en ervaring ontstaat daardoor ruimte voor nieuwe 
ideeën en initiatieven. De eerste contouren van nieuwe vormen tekenen zich al af. Zo 
ontstaan er nieuwe buurtinitiatieven in Oss en Helmond, en thematische initiatieven als 
De Moesfabriek. De Stadse Boeren community wordt daarmee een broedplaats waar 
ideeën ontstaan en initiatieven geboren worden.

Het project laat ten slotte de contouren zien van stadslandbouw als een mainstream 
beweging: midden in de samenleving, en als gevolg daarvan met een grote verschei-
denheid aan initiatieven. Hun gemeenschappelijk kenmerk is dat zij zichtbaar waarde 
toevoegen aan de stedelijke samenleving. De initiatieven sporen iedereen in de 
samenleving aan om na te denken over en bij te dragen aan een betere stedelijke 
leefomgeving. Om samen oplossingen te zoeken en in actie te komen voor een 
economisch rendabele, duurzame en lokaal georiënteerde voedselvoorziening.  
Om samen met de overheid en het bedrijfsleven, nieuw vorm te geven aan de  
manier waarop stedelijke planvorming en gebiedsontwikkeling tot stand komt.  
Om met groen(te), ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren. Wij hopen  
dat de Stadse Boeren community de kennis en netwerken, maar belangrijker nog  
de creativiteit en inspiratie blijft bieden opdat nog meer mensen op nog grotere 
schaal duurzame ontwikkeling concreet maken.
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FOREWORD

The stories and images in this book offer a 
good perspective on the development of urban 
farming as a movement of people who together 
shape their relationship to food, green areas, 
being and working together. Urban farming is a 
movement that puts sustainability into practice 
and thus investigates, questions and shapes the 
sustainability of our food production, our cities 
and our society on a daily basis.

It is clear that urban farming is not only about 
farming in the city. Urban farming as a pheno-
menon is also a connector, or as the origina-
tors of the ‘Stadse Boeren’ (urban farming 
community) call it themselves: urban farming is 
green glue. Green glue that connects people, 
initiatives, organisations, sectors, knowledge 
fields, city and countryside. These connections 
create room for innovative ideas about how 
society can move towards sustainability. But 
it’s more than that. Urban farming contributes 
especially to increasing social cohesion. In 
addition, it will make the city greener and more 
climate-proof. Urban farming is green glue in 
action.

The ‘Stadse Boeren’ is the first initiative in the 
Netherlands to place strong emphasis on 
building a community and several networks of 
communities in the field of urban farming. 
Consequently, this green glue not only exists in 
the physical world but also in the virtual world. 
In that ephemeral world, groups of people are 
formed that are connected either loosely or 
tightly to one another as regards the theme of 
urban farming. This virtual cohesion between 
people is supplemented with online informa-
tion and knowledge about urban farming. As 
far as ‘Stadse Boeren’ is concerned, the world 
is flat; anyone can be an urban farmer (a 

‘Stadse Boer’). Everyone in the community is 
accessible to one another and knowledge and 
information is always available to everyone. 
This creates a kind of pressure cooker for 
ideas and action. The result is a large dynamic 
environment, in which centralised control is 
not possible and not even necessary and in 
which outcomes are difficult to predict.

It is therefore not surprising that urban farming 
is also seen as a frontier sector, a border area 
in which unbridled activity and rapid growth 
occurs. In the meantime urban farming challen-
ges all of us. Citizens, politicians, government, 
civil society and the business community are 
all called upon to think and take action, to 
contribute to improving our living environment 
and to revise the way in which policy and 
regional development comes about. But also to 
seek solutions for an economically viable, 
sustainable and locally oriented food supply in 
which the large and small scale are seamlessly 
intertwined. Like this, urban farming has slowly 
moved from being a marginal activity to an 
indispensable movement of initiatives that adds 
visual value to the urban society. This takes a 
little getting used to as far as the authorities are 
concerned. But one by one they will have to 
include this observation in a policy that 
facilitates citizens to make their contribution to 
the city through urban farming.

The experiences of the ‘Stadse Boeren’ hint at 
what all can be achieved. Within one year, a 
scale has been reached that transcends the 
local, but does not undermine it. Connections 
have been made between urban farming, 
education, events and spatial planning and 
turned into concrete projects in which govern-
ment, businesses and citizens collaborate 

directly. An intensive exchange of knowledge 
and information takes place and a network of 
communities has come into being that 
continues to shape urban farming.

With this publication, I hope that the ‘Stadse 
Boeren’ can convey to you, the reader, some 
of their experiences, knowledge and informa-
tion, but also their inspiration and creativity. So 
that the momentum that has been built up in 
the project continues to grow and inspire even 
more people and organisations to work 
together towards a more sustainable society.

Herman Wijffels
Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke 

Verandering aan de Universiteit Utrecht
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AN URBAN FARMING  
COMMUNITY NEEDS  
TO BE CULTIVATED

Aldo de Moor
Urban farming is really trendy right now. 
Initiatives are shooting out of the ground  
like mushrooms all over the place. Inspired 
people, driven by their ideals and passion,  
are starting their own vegetable garden. They 
organise events and are changing the face  
of the city, from small green strips to entire 
fields. But they want more. Their projects are 
not an end in itself, but contribute to building 
a better society in which farming and the 
economy are organised in a different way.  
A world no longer in the ruthless pursuit of 
profit, but rather where respect for people and 
nature are central. Urban farmers strongly feel 
that they are part of a global movement. This 
‘sense of community’ is an important prere-
quisite for achieving something. While it is 
necessary and important to feel part of a 
global vanguard, it is by far not enough. Only 
if they are able to hold out for a long time and 
by joining forces can they get there. There is 
still a large gap between an idea and action. 
It’s not for nothing that the motto is ‘think 
global, act local’. But how do you translate 
those abstract ideals into concrete action? 
Not on an individual basis but together with 
like-minded people. Not a continent away,  
but here in the neighbourhood. This is where 
the story of urban farming becomes more 
complicated. How do you get all those green 
frogs into a communal wheelbarrow? And 
how do you get that wheelbarrow to where  
it is needed?

Nobody knows exactly what constitutes a 
community, but people usually have a good 
feeling associated with it. Thinking about 
communities makes people happy. It conjures 
up images of solidarity, caring for each other 

and the idea that we are ‘stronger together’. 
And indeed, this is all part of the strength  
of communities. However, they have a darker 
side as well. Think about all sorts of religious 
sects who push their members into a mental 
straitjacket, while at the same time not giving 
members of other religious communities the 
time of day or, even worse, wishing for their 
demise.

EXCHANGE
It is essential that communities do not develop 
in isolation, but are an integral part of a much 
larger social group of individuals, networks 
and other communities. Communities should 
be able to ‘breathe’ and have an intensive 
exchange with stakeholders outside the 
community. Of course, their own ideology  
may be central. After all, that is what unites the 
members of the community. However, healthy 
communities are constantly trying to make 
new connections with ideas and people from 
the outside. It is the only way to ensure that  
the movement will really be able to make an 
impact and then truly realise the envisaged 
change within society. Moreover, such 
embedding ensures that communities do not 
take the wrong, isolated road as regards ideas.

DEVELOPMENT PROCESS
It seems logical that a community must be 
rooted in society, but what is a community 
exactly? Even among ‘community professionals’ 
there is no unambiguous definition. One that 
comes close to the essence is that of Marc 
Smith (2002). He defines a community as  
a set of relationships in which people interact 
socially for the common good. Keywords  
are that a community consists of a web of  
relationships that people have with each other 

in which common goals are realised through 
all kinds of interactions (like getting urban 
farming off the ground in a particular region). 
Such a community does not spring into 
existence just like that but rather goes through 
a whole process of development. Like a natural 
organism, a community has a life cycle. 
Through various intermediate stages, a novice 
community can grow into a mature community 
with many active members whose roles are 
well-distributed, with a rich palette of activities 
and a great mutual trust and social capital. 
However, a community can at one point pass 
its peak and eventually die or assimilate into 
another community. Wenger and his colleagues 
(2002) have written a wonderful book about 
how you can ‘cultivate’ communities through 
these stages.

RELATIONSHIPS AND  
INTERACTIONS
How does a community reach the stage  
of maturity? After all, it is not a traditional 
organisation in which management runs the 
show and development can be controlled via 
multi-annual plans and budgets. Members  
of the community have to do it all together.  
A necessary condition for this is that community 
members become aware of what is happening 
in the community and where the opportunities 
are for growth, connection and co-operation. 
In other words, the community must become 
visible and mapped. What does that mean? 
Traditionally, many projects are evaluated  
by the products they produce. However,  
when stimulating growth and the impact of  
a community or network, this is too limited  
a measure. Just as important, if not more 
important, are the relationships and interactions 
which emerge ‘below the surface’ between 

members of the community and their stakehol-
ders. To use a farming metaphor: in the case  
of bamboo and other types of grass it is not  
so much their shoots (‘the results’), but rather 
the densely branched root system (‘the 
relationships and interactions’) that influence 
future growth and impact. To visualise these 
relationships and interactions, the ‘Stadse 
Boeren’ urban farming community in Tilburg 
experimented with an online tool, Kumu 

KUMU
The essence of Kumu is that you create a map 
consisting of ‘circles and lines’. The circles 
represent the elements of the community (e.g. 
activities such as projects and their results)  
and the lines the connections (relationships 
and interactions) within the community. For 
example, the circles represent the participants, 
activities and results. The lines represent the 
increasing degree of impact: from only being 
aware to becoming a passive member of the 
community, to being actively engaged in 
activities and eventually achieving measurable 
results. Thanks to the community map of circles 
and lines, you can see at a glance where the 
bottlenecks, action and energy are within the 
community. Also, you can define all kinds of 
perspectives on the map, whereby Kumu only 
shows you the circles and lines that interest 
you at that particular moment. Thus, the sum 
becomes greater than the parts (the total map), 
while it is also possible to show a small piece 
of it (a perspective), which may be relevant to  
a particular stakeholder.

Early results of this approach are promising. 
Urban farmers in Tilburg, who to date often 
worked separately from one another, now 
literarily see how they are part of the bigger 

ESSAY
COMMUNITY

ESSAY
COMMUNITY
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carried out from the beginning to see if there  
is any interest in the neighbourhood. A working 
group is then set up to de-velop plans and to 
discuss these with the municipality and other 
stakeholders. However, this takes a lot of time, 
which means there is a risk that some people 
may pull out. Another disadvantage is that 
unexpected obstacles often emerge as a result 
of, for example, laws and regulations. It is 
therefore important to know the ins and outs  
of local regulations. However, the major 
advantage of this way of working is that the 
neighbourhood and the municipality are 
involved in the project from an early stage, 
which limits the risk of problems surfacing 
later.

HIGH QUALITY
Besides being well-organised, city gardens 
need to look good. Whoever is going to work 
in public spaces has an obligation and 
responsibility to the city and its residents. The 
municipality, which rep-resents the interests  
of the city as a whole, demands quality in any 
intervention of a public space. The municipality 
will want to assess plans from citizens. To 
create such a plan, the initiators must be 
organised. It also helps if they seek professional 
support to work through procedures and to 
create a high-quality plan.
By setting the bar high with regard to quality,  
it is also easier to involve local residents in the 
initia-tive. A good first step is half the battle  
for any project to succeed. Those who aim for 
a high-quality design of public space, instead 
of getting off to a messy start, will create a 
support base. In addition, the garden’s design 
must suit the wishes of the residents for whom 
the garden is intended. Initiators must be aware 
that what they themselves might think is beautiful 

with an increase in the ‘quality of life’ as the 
pay-off. If a city garden adds value to the 
social domain, it can therefore be consciously 
created as such. However, the neighbourhood 
garden is not just a place where residents meet 
each other. The garden can also be used for 
educational purposes by linking it to a primary 
school, for example. The city garden can also 
play a key role in the social network of the 
neighbourhood for other initiatives, prob-lems 
and topics of discussion. This creates new 
dialogue with new possibilities. 

SUPPORT BASE IS ESSENTIAL
Roughly speaking, urban farming can be set up 
in two ways in a neighbourhood. The first way 
is the brazen way: squat a piece of land and 
simply just begin. Like this, areas that have laid 
fallow for a long time can be put to use quickly 
without having to follow lengthy procedures. 
Consequently, the first part of the trajectory 
goes very fast. Groups often start out small  
like this and they should grow as the project 
progresses. So it is not necessary to have a 
wide level of support from the very beginning. 
A group with a particular vision can take over  
a piece of public space with the best of 
intentions. The danger exists of course that  
a part of the neighbourhood may not agree 
with the selected meth-od of working and the 
resulting use of the terrain. Moreover, there  
is a risk that the garden cannot remain there 
because the owner is not behind the develop-
ment.
Contrary to this guerrilla approach is a method 
of working in which residents, stakeholders 
and authorities are involved in the development 
from the start. Perhaps not all the residents in 
an area are behind the development of a city 
garden, but at least like this an assessment is 

picture and where opportunities lie for sowing 
new collaborations. Continuously updating the 
maps and discussing them at meetings raises 
the collective consciousness of urban farmers 
as regards where they are now and where they 
want to grow towards. In collaboration with  
the HAS University of Applied Sciences in  
Den Bosch, Kumu will now also be used by 
urban farming communities in Oss, Den Bosch, 
Eindhoven and Helmond.

INTERWOVEN
Urban farmers like to keep both feet on the 
ground. They are proud of their beautiful 
projects, products and initiatives, and are happy 
to communicate their message to those who 
are willing to listen. However, urban farmers 
often still do too much ploughing on their own. 
More is needed to re-organise society and its 
food production in a seriously different way. 
Not only vegetables, fruit and cattle need to 
grow. The web of invisible lines between the 
farmers and anyone who has anything to  
do with food – all of us in fact – deserves  
to be ever more tightly woven. By cultivating 
together the expanding ‘root system of the 
community’ and learn from this, the ideals of 
the worldwide movement can be interwoven 
with local everyday practice. 

URBAN FARMING,  
AN ASSET TO THE CITY?

Michael Bol
In Dutch cities, public space has been largely 
filled and is used intensively. At the same 
time, the real estate crisis has resulted in 
many vacant lots looking like ugly scars on 
the city landscape. The-se low quality idle, 
barren spots, which are located in dense and 
dynamic public spaces, offer op-portunities 
for setting up urban farming projects. But 
what does urban farming actually add to an 
intensively used urban environment? Is it the 
supply of food or is it especially the meaning 
it adds in respect to the quality of life? How 
can initiators best tackle an urban farming 
project? How can they ensure quality and 
continuity of the initiative, also for the long 
term?

Thanks to the ‘Stadse Boeren’ (urban farming 
community) project, we have recently learned 
a lot regarding the development and progres-
sion of different initiatives at various locations 
in Brabant. Initiators, governments and other 
organisations can benefit from these experiences.

EMPHASIS ON QUALITY OF LIFE
Those who want to primarily grow vegetables 
and in a structural manner need a good-sized 
piece of land and a lot of time. Traditional 
farming does not seem to be very feasible  
in an urban environ-ment. So, what is the 
additional value? Urban farming has a parti-
cularly strong social component. Green areas 
in the city, such as city gardens and parks, are 
always places where people meet and carry 
out activities together. It appears that succes-
sful urban farming initiatives can be the spark 
for new social development. The growing 
social involvement ensures that urban farming 
provides a new type of production landscape, 
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spawned a pool of professionals. The latter  
is also coupled with the self-employed craze 
of recent years. They passionately seek new 
opportunities to find work in a declining 
market. These professionals offer their services 
at a low rate or on a voluntary basis, also in 
urban farming. Some examples are designing 
and organising initiatives, setting up  
organisations and networks and raising  
funds. The subsidies for urban farming thereby 
generate a plurality of professionals with  
urban farming on their resumes. Check out  
the LinkedIn group ‘Stedennetwerk Stadsland-
bouw’ (Urban Farming City Network). There are 
654 professionals in this group alone. With the 
advent of the professional, not only does the 
level of professionalism increase but there is 
also more focus on earning money, revenue 
models and economics in urban farming.  
Thus, the urban farming sector is starting  
to look more and more like a market sector.

MONEY
In urban farming initiatives, it is becoming 
increasingly clear to the urban farmers that 
money plays a larger role than they previously 
thought. Whereas previously all the loose ends 
could be tied together without the need for a 
budget, now small and large subsidy providers 
demand detailed estimates, making costs 
visible which were previously hidden. It also 
becomes clear what is being earned and by 
whom. Recent research by students at the  
HAS University of Applied Sciences in Den 
Bosch shows that the distribution of earnings 
can cause problems. Money appears to create 
tension between volunteers who get their 
hands dirty and co-coordinators who often  
do the organising work. Also in the ‘Stadse 
Boeren’ project that was funded by the 

URBAN FARMING – IT’S  
THE ECONOMY, STUPID!

Derk Kuiper 
In urban farming, money and economics  
seem to be a fairly taboo subject, while the 
vast majority of the sector runs on subsidies 
and sponsorship in cash and in kind from 
various sources. Many enthusiastic urban 
farmers quietly assume that the money will 
continue to flow in the future and that 
voluntary contributions from local residents, 
professionals and institutions will not dry  
up. But is that really so? Will governments, 
businesses and neighbourhoods continue to 
be interested in this rapidly developing sector 
with hard cash? And if not, then what?

Growing and thriving neighbourhood gardens, 
such as the picking garden De Vliert in Den 
Bosch and the Brandevoort garden in Helmond, 
came into being under the leadership of  
local residents who transformed pieces  
of undeveloped land into beautiful, tangible 
and edible gardens. However, the average 
urban farming initiative does not own any  
land. Land use is tolerated or a landowner has 
promised that land can be used for a certain 
period, often at no cost. The land has often 
become available due to the economic crisis. 
The continuation of low real estate and housing 
prices means that development or sale of the 
land in the immediate term is not economically 
feasible. Therefore, the landowner is holding 
on to the land until the economic climate 
improves. This has opened the door for 
neighbourhood initiatives. A garden is often  
set up by local residents through squatting  
or in consultation with the landowner.

PROFESSIONALISM
The current crisis has not only ensured that 
land has become available, but has also 

of the required activities concerning mainte-
nance, communication and organisation.

CONCLUSION
There is not a lot of green space in most Dutch 
cities. And the space that is there is used for  
a variety of activities. Urban farming can 
acquire a role here by forging connections 
from the outset. For sus-tainable development, 
it is important right from the start to work on a 
support base in the area and build connections 
with all the parties involved. The quality of 
spatial design weighs heavily. It helps when 
professional knowledge is utilised to create  
a good design and to work through the various 
procedures. A municipality should not be seen 
as only a threat. It has knowledge and expertise 
at its disposal and can sometimes provide 
financial support as well. For an individual  
or a small initiative, it is difficult to get through 
to the municipality. Initiators can add more 
weight to their request and will be better heard 
by setting up a community and attracting 
professionals.

By working on well-organised, high-quality 
green projects in public spaces, urban farming 
can gain a foothold in a country as busy as the 
Netherlands and even become a source of new 
development.

may not always be what needs to be set up. 
Finally, another factor is that gardens in public 
spaces are vulnerable. A neat and well-kept 
garden is less likely to suffer from vandalism.

FOCUS ON CONTINUITY
So now we have a lovely neighbourhood 
garden – with involved citizens – that suits the 
public space nicely. Then what? How do we 
ensure that the community garden remains and 
the people stay involved? It is really necessary 
to pay close attention to this, as has become 
apparent from a large number of urban farming 
initiatives that got off to a flying start but then 
had to contend with a decline in attention from 
local residents, initiators and the government. 
When this happens, there is a strong possibi-
lity that the beautiful neighbourhood garden 
will degenerate. To prevent this, discus-sions 
about the garden’s continuity should take place 
already at an early stage.
What are the minimum maintenance require-
ments of the neighbourhood garden and how 
do we meet these? How do we hold on to 
people who are involved already? How do  
we continue to involve the neighbourhood in 
the initiative and how do we connect to other 
green initiatives in the neigh-bourhood or city? 
How do we ensure that the landowner, the 
municipality, the managing authority and  
other key stakeholders continue to support the 
garden and stay sympathetic towards it? How 
do we cover the annual cost for maintenance, 
seeds and tools? Quite often these questions 
are not asked prior to the construction of the 
garden. This means that the continuity of the 
neighbourhood garden is already an issue right 
from the start. It is imperative to form a key 
group of stakeholders who feel responsible  
for the continuity of the garden and take care 
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FARMERS AND CITIZENS
The time of strictly separate vegetable and 
ornamental gardens seems to be over. Both  
of these garden types are growing ever closer 
together. Vegetable gardeners want colour and 
nature in the garden apart from just delivering 
products. Conversely, there is a trend towards 
the ‘edible ornamental garden’. Professional 
gardeners need their ecological ‘garden friends’ 
for organic pest control. They want to spoil 
these animals by offering flowers and host 
plants in the vicinity. This not only increases 
the amenity’s attraction for the visitor in the 
form of colours, scents, sounds and senses  
but also increases biodiversity in vegetable  
and ornamental gardens and some farmland.

COFFEE DREGS
Urban farming continues to play an increasingly 
important role in the revaluation of waste 
streams. No more waste is the credo.  
A well-known example of this is ‘Rotterzwam’. 
A group of young entrepreneurs collects coffee 
dregs from nearby restaurants and brings them 
to a central location at a former tropical pool 
called Tropicana. They use the dregs to grow 
oyster mushrooms that are then delivered  
to the surrounding area, sometimes even back 
to the same restaurants, where they are used 
fresh in dishes. What used to be waste and 
expensive to dispose of, is now a valuable raw 
material. Like this, a group of entrepreneurs 
earns an income from this process, which is  
a wonderful example of a circular economy.

COMPOST MANAGER
In addition to a cycle of nutrients, ‘Rotterzwam’ 
has also created a cycle of money. Money and 
nutrients continue to circulate within the 

FOOD FROM THE CITY FOR  
A BETTER ENVIRONMENT

John Vermeer
Urban farming is good for people’s health  
and for social cohesion in the neighbourhood. 
But what function does urban farming actually 
have as regards the environment? How does 
urban farming add to nature and biodiversity 
in the city? A beautiful ecological vegetable 
garden in the city is of course an explosion  
of plants and animals in a gritty environment. 
But what does urban farming mean in the 
rapidly emerging circular way of thinking  
and doing things, both in terms of money  
and resources? And what is the significance 
of urban farming to cities in light of climate 
change? Can urban farming contribute to  
the climate-resilient city? It seems that  
the contribution of urban farming to the 
environment is underestimated. Just like  
its innovative power.

The flourishing BergbOss garden in Oss  
is a true pleasure garden. Trays with tasty 
vegetables and soft fruit are interspersed with 
mounds full of wild flowers where bees and 
butterflies feast themselves. The biodiversity 
and nature in this well-maintained and 
ecological neighbourhood vegetable garden  
is immediately visible and perceptible. Here 
they also care for the soil, which after all 
contains more than 30% of the potentially 
present biodiversity. The wide variety of 
insects and other animals helps to prevent 
possible diseases to cultivated fruit and  
vegetables. Attention is also paid to old 
forgotten vegetables. An example of this  
is spinach beet, a chard-like vegetable,  
which can be found in the garden. But what  
is perhaps most important: the urban farmer is 
actively engaged with nature here and in return 
is rewarded with tasty and nutritious food.

cost-effective and financially sustainable. At  
the same time, it is clear that subsidies for 
urban farming will dry up. In the future, land 
will revert to a higher economic value and will 
no longer be available for urban farming. 
Therefore, it is important to change the approach. 
It is essential to work on this before it is too 
late and market conditions reclaim the land. 
The way forward is to align the two systems 
closer to one another. This means that the role 
of capital, economics and money is going to 
increase without undermining the social and 
green goals of urban farming.

The challenge is to use the capital that govern-
ments, charities, companies and individuals 
invest to generate a profit for the social 
objectives of urban farming. Let the capital 
offer employment to people, contribute to  
a better urban environment, health, awareness, 
more understanding and a connection between 
people, innovation and new activities. And 
most important still, let us ensure that urban 
farming becomes cost-effective instead of 
being dependent on the subsidy tap. This can 
only happen by developing urban farming as 
an economic sector that fulfils functions that 
the society wishes to invest in. To accomplish 
this, urban farmers from different fields will 
need to work together, more than before,  
and together form a diverse and open network. 
This will ensure that knowledge, information, 
co-creation and innovation, but also beautiful 
gardens, products and services can continue 
to flourish.

province of North Brabant, the partial payment 
of professionals creates dissatisfaction among 
‘gullible’ volunteers that do manual work ‘for 
free’. Money has become an issue in the urban 
farming community.

TENSION
Talking about money and economics within the 
urban farming sector is difficult because this is 
where two different belief systems collide. One 
system focuses on the direct realisation of the 
social and communal functions and results  
of urban farming. In this system, money is 
considered of very secondary importance. 
Many urban farming initiatives stem from this 
system. The other urban farming system is  
a more recent phenomenon. It focuses more 
on the material, the money and the economics 
of urban farming. Urban farmers in this system 
view money also as a condition to generate 
social and societal results. It is interesting that 
the greater availability and higher amounts  
of subsidies and funds stimulate this system.  
It has everything to do with the professionalism 
and commercialisation of urban farming. In  
a sense, this system is traditional. It looks a lot 
like the current capitalist economic system, 
even though it is not. Experience with the 
‘Stadse Boeren’ project has shown that serious 
tensions can arise between representatives  
of both systems. They come from a head-on 
collision of beliefs and lead to irreconcilable 
differences of opinion. The tragic outcome  
is that communication and the sharing of 
knowledge and information ceases, just like 
co-creation and innovation.

DIFFERENT APPROACH
It is indisputable that economics, money and 
the market are needed to make urban farming 
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and develop their own interests and talents. 
Learning by doing. Experiential learning 
encourages youngsters and adults to discover 
their own strengths and skills and to develop 
and use them, thanks to the implementation  
of realistic applications.

OUTWARDS AND INWARDS
This entrepreneurial education system stimu-
lates turning of ideas into action, spotting 
opportunities and also utilising them. Books 
stay closed more often and partners from  
the immediate school environment are involved 
in education. This combination of ‘entrepreneur-
ship’ and ‘teaching’ contains much more than 
having students write a business plan or try  
to sell a product. After all, entrepreneurship is 
also about behaviour. The school, the teacher 
and the pupil are challenged to search, 
together with partners, for realistic educational 
applications. It is about propagating educational 
expertise from the inside outwards, and 
bringing the external expertise of partners, 
parents and entrepreneurs from the outside 
inwards and utilising it.

APPLES IN THE CITY
Urban farming offers many opportunities. 
Urban farming fills a variety of social needs. 
Production in the city leads to a shortening  
of the food chain, a raised awareness of the 
origin of food, more cohesion and greening  
of neighbourhoods, more recreation and better 
care. For municipalities, urban farming is now 
particularly ‘a trendy happening’. But is it just  
a passing hype? Revenue models concerning 
urban farming are still few and far between. 
However, the rise of urban farming continues. 
This development takes place in parallel with 
the trend that the government withdraws more 

JUST GIVE ME CHICKEN,  
CHIPS AND APPLESAUCE!

Hans Hooft and Kirsti Pol
Everyone knows it and eats it. It’s typical 
Dutch and nice and sweet. Available from  
a jar or from a tin. To go with chicken and 
chips or in ‘hete bliksem’ (stewed apples and 
potatoes served hot). Just give me applesauce. 
First, pick some apples from the farmer’s 
orchard or your own back garden, a park 
close to school, or the local schoolyard.  
What can you actually learn from a jar  
of applesauce?

Making applesauce is a chemical process,  
a creative process too, a process of collabora-
tion. The right ingredients have to be bought  
at the right price. The correct amounts must  
be weighed, mixed together and flavoured just 
right. How does it end up in a jar and does  
it have a delicious flavour? How can we earn 
an income with a clever marketing campaign 
and strong sales so that we can make even 
more jars? Can you use applesauce to learn 
and if so how does that work?

LEARNING FOR THE FUTURE
Society develops rapidly and requires different 
kinds of knowledge and skills: co-operation, 
creativity, working systematically, research  
and self-reflection. But also: combining existing 
knowledge with new information, solving 
problems and learning to analyse. We call  
all this 21st century skills. Education, in 
general, is not yet equipped to develop these 
new skills. At this moment, knowledge is still 
mostly transferred from a central point, in a 
fragmented manner and driven by methods.
The rapidly developing knowledge society 
demands a fundamentally different approach 
to education. In the future, schools must teach 
children to build their own knowledge base 

cyclical way of thinking and working. Many 
urban farming initiatives, serving as laboratories, 
promote this by making cycles visible and 
manageable in districts and the city as a whole.

REDUCING THE HEAT
Climate change is a challenge for cities. Cities 
are becoming increasingly hotter; heat islands 
in a sea of green. Urban stone and concrete 
absorb heat, making the day and night 5–7 
degrees warmer in the city than the surrounding 
green countryside. Plants and trees have a 
cooling effect. Urban farming can create green 
oases and reduce the level of heat in cities. 
This is especially true for trees. During spring, 
beautiful (tall-stemmed) fruit and nut trees offer 
blossoms with pollen and nectar for bees and 
other insects in the city. In addition, they are  
a feast for the eye. During summer and 
autumn, residents can pick their own apples, 
pears, plums and nuts and eat them or process 
them into apple sauce and jams.

INNOVATION
It is clear that urban farming contributes 
directly to biodiversity and nature in the city. 
But it also closes the cycle of nutrients and 
mitigates the effects of climate change. Urban 
farming also provides innovations that have 
positive and economically feasible effects  
on the environment. The innovative power of 
urban farming on the environmental approach 
in urban and provincial policies has garnered 
little attention to date. Policies could be much 
more focused on the potential of urban farming 
to address environmental problems together 
with citizens, companies and research institutes. 
After all, urban farming offers so much more 
than just delicious food.

neighbourhood. Likewise, the number of 
so-called compost managers is on the rise, a 
fancy job title for someone who is responsible 
for the compost heap in a communal, neigh-
bourhood or allotment garden. The compost 
manager turns the compost pile regularly  
and ensures that the composting process goes 
smoothly. Participants from the garden take 
the vegetables home with them. The green 
waste that remains after processing is returned 
to the neighbourhood garden for composting 
and so the circle is complete.

CHICKEN PROJECT
In Belgium, the process goes even further.  
A chicken project has been set up in the town  
of Herne. Food waste and other green waste  
is fed to the chickens. In return they lay some 
tasty eggs. The amount of green waste has 
decreased by 30%. There are also initiatives  
on a larger scale, such as composting in 
people’s own neighbourhood. In several cities 
in Brabant, a centrally controlled composting 
process will be set up as an experiment that 
should allow, at neighbourhood or district 
level, for a reduction of green waste, an 
increase in employment and the preservation 
of valuable nutrients for local food production.

CYCLICAL THINKING
Cities import enormous amounts of food  
and export waste after consumption. The 
recent study ‘How to Feed’ by students at  
the University of Wageningen shows that a city 
like Den Bosch consumes 500 tons of food  
on a daily basis. That is 30 to 50 trucks full. 
This means that the same amount of waste 
leaves the city daily. Both in terms of cost, as 
well as for the preservation of essential 
nutrients, it is necessary to adopt a more 
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MANY FORMS OF EXPRESSION 
What is characteristic, among other things,  
is that people often focus on the ‘spirit’ or the 
core of a person. Furthermore, people refer to 
special experiences that may or may not relate 
to a higher reality. In addition, people focus  
on fundamental values and questions that, for 
example, relate to ‘what is life and what is 
death’. Finally, the general aim is to achieve  
a ‘fullness of life’, which goes beyond material 
wealth and a quick fix. In practical terms, 
spirituality is expressed in various ways. It can 
be yoga meditation on a mat or the purchase 
of a Buddha statue from the garden centre. It 
can also be the ‘flow’ of the runner who is lost 
in his continuous movement or the volunteer 
who grows vegetables together with others  
in a neighbourhood garden. That latter point 
might well lead you to ask: what’s so spiritual 
about that?

LIVING SPIRITUALITY
Urban farming is an example of what we call 
‘living spirituality’. It is a form of spirituality  
that does not consist of ‘still’ forms of expres-
sion such as meditation or certain rituals, but 
rather spirituality that is actively shaped. Doing 
instead of being. Living spirituality is about 
experiences relating to our body, nature,  
our relationships with others and with society. 
Examples include volunteer work, vegetarianism, 
reuse of materials, mindful work and simplifying 
our lifestyle. These aspects can all be seen  
in urban farming. In urban farming, the 
emphasis is of course on the green side of 
these aspects; nature, the earth as a whole, 
plants and animals, food and food production. 
The spiritual side of urban farming can 
therefore be seen as a form of living, green  

NOT VAGUE BUT GROUNDED  
AND CONNECTED

Christ Tielemans
Within the scope of my Master’s in Religious 
Studies at the Radboud University in Nijmegen, 
I did research on the relationship between 
urban farming and spirituality. When  
I started, many who are engaged in urban 
farming projects looked at me a bit funny. ‘ 
But I’m not at all spiritual,’ someone said.  
‘I don’t even like that vague stuff,’ said 
another. Most people who are involved  
in urban farming don’t think of themselves  
as vague types. On the contrary, they work  
in a very practical manner with others to  
grow food and to make the city greener.  
They want to restore the broken relationships 
between people and their food, between  
the city and the countryside, between man 
and nature and between people. From the 
viewpoint of ecology, politics, society and 
health, there are indeed strong arguments  
for being engaged in urban farming. Still,  
the urban farming movement also contains 
spiritual elements. However, these elements 
are normally left out of the equation in our 
largely secular society. So how spiritual  
is urban farming actually?

Because there are a lot of misconceptions,  
it is good to first clarify the concept of 
spirituality. We live in a secular society  
in which church and state are separated  
and the majority of people do not, or  
no longer, consider themselves religious.  
Yet, research shows that a majority  
is still spiritual, or is rediscovering  
spirituality. A comprehensive definition  
of what this means exactly is difficult  
to ascertain. However, it is possible  
to identify typical elements of spirituality, 
which often recur.

EDIBLE FINISHED PRODUCT
The ‘Stadse Boeren’ (urban farming community) 
responds to the entrepreneurship of children 
through several projects: the educational 
concept ‘De Moesfabriek’ (The Vegetable 
Factory) and also various neighbourhood 
vegetable gardens such as ‘Brandevoort’ in 
Helmond and ‘Bietje bij Bietje’ in Den Bosch. 
The national programme ‘De Moesfabriek’ 
offers children, teachers and the neighbour-
hood the opportunity to combine school 
lessons with a green and edible schoolyard  
or the utilisation of a neighbourhood garden. 
Children learn about nature and the origin of 
things and at the same time are encouraged  
to be creative. By working together on a 
tangible and edible finished product, we 
stimulate the learning experience. Jam,  
soup, sherbet, smoothie, applesauce and  
fruit juice – it’s all made in ‘De Moesfabriek’.

URBAN FARMING AS A DRIVING 
FORCE FOR EDUCATIONAL  
INNOVATION
‘De Moesfabriek’ contributes to renewal and 
innovation focused on entrepreneurship 
education. Primary school children learn in  
an entrepreneurial way what urban farming  
is and what it involves. Within this programme, 
the edible schoolyard or the neighbourhood 
vegetable garden serves as fertile ground and 
an ‘outside classroom’ for learning a wide 
range of knowledge and skills. Its core consists 
of the 21st century skills and raising awareness 
of the origin of food, organised around 
established methods and core subjects such  
as language, maths and nature.

Making applesauce is fun and educational. 
Just give me chicken, chips and applesauce!

and more from the field of area development. 
So researchers expect urban farming to boom 
even more over the coming years than is the 
case today.
 
EYE FOR COHERENCE 
The world does not consist of loose parts; it  
is not a list of separate bits. Instead, the world 
is a coherent, ecological system. Housing and 
food are our basic needs. Sometimes it appears 
we have forgotten this. Urban farming can help 
us experience the coherence of things again in 
our immediate surroundings because we work 
together on the area becoming greener and 
the quality of life, on social cohesion and 
education. If this is the case, is it then not 
possible for urban farming to also play an 
important role in education, in learning  
for the future? Can urban farming, if we  
go beyond the hype, indeed become part  
of the whole neighbourhood and contribute  
to the necessary tilt in education?

LEARNING FROM 
 A JAR OF APPLESAUCE
If we look further than we are used to and 
think from the perspective of urban farming, 
opportunities arise to connect new domains. 
Suddenly you see opportunities for spatial  
and organisational issues. Consider the 
establishment of edible schoolyards, squeezing 
juice from fruit from the vegetable garden  
at school, establishing a vegetable ‘factory’  
and shop at school for the entire neighbourhood. 
Or a link between school and neighbourhood 
in the form of an ‘outside classroom’, to  
which the whole neighbourhood collaborates. 
Like this, we can learn a lot from a jar of 
applesauce.
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importation of fertiliser, people no longer 
considered it necessary to bring the minerals 
and manure from the city back to the country-
side. Through the emergence of large-scale 
production it no longer paid the farmer to sell 
all his farm products in the city. The emergence 
of auctions and supermarkets disconnected 
the city further from the countryside and vice 
versa. With the development of large ‘Vinex’ 
locations (locations designated for urban 
development) and bypasses, the city became 
physically isolated from its natural environment. 
On the one hand, the farming population is 
getting smaller, but on the other hand the 
number of consumers is growing. In between 
we find the supermarkets. Due to the concen-
tration of supermarket formats, it’s now all  
in the hands of just a few parties. In fact, five 
purchasing managers now decide what ends 
up on the Dutch consumer’s plate...

THE LAST MERCHANT
Recognition of local products has diminished 
considerably through this development. 
Several years ago, a group of students from  
the Green Campus in Helmond investigated  
if there were still horticultural products from  
Den Dungen to be found at the regular market 
in Den Bosch. They found just one market 
trader from Den Dungen, who was going  
to quit within a year. For the rest, there were  
no longer any products from Den Dungen to 
be found at the market in Den Bosch. Another 
student from the Wageningen University & 
Research Centre investigated fresh-produce 
markets in the cities within Brabant. Almost  
no recognisable regional products could  
be found at these weekly markets. However, 
recent years have shown a turning point.  
The Green Campus students have discovered 

URBAN FARMING CONNECTS 
CITY TO ENVIRONS

John Vermeer
In earlier days, the city was directly  
connected to the surrounding countryside. 
Almost all the food came from the area  
within close proximity to the city. Those  
ties were almost severed, but now the 
connection is being re-established via our 
food, albeit in a different manner. How could 
that relationship have almost disappeared? 
How can urban farming make sure that it  
is re-established?

For centuries, each city was connected with  
its environs. In the city itself, some food 
production was possible, especially to  
survive times of siege. Still, most of the food 
was delivered from outside the city. A village 
such as Den Dungen had close ties with the 
city of Den Bosch and was in fact called ‘the 
vegetable garden of Den Bosch’.

INTERDEPENDENCE
Food came in many different ways from the 
countryside to the city: by foot, by dog cart  
or boat. On the return journey, the farmers 
took leftovers and excrement from the city  
to spread on the land. The manure ensured  
a prosperous growth. So besides food, the city 
and the countryside were connected to each 
other and dependent on each other for the 
circulation of nutrients. Nutrients were precious 
and necessary for farming. Little was let go to 
waste. The city and the countryside were also 
economically interdependent. Most of the 
money thus remained in the region. Now  
we call this a circular economy.

FERTILISER
After the war, interdependence between the 
city and the countryside disappeared. With the 

CONNECTED AND CONNECTING
Back to the question as to what the relations-
hip between urban farming and spirituality is. 
The short answer is that both are connected  
to each other, and that both connect. The 
illustrated examples show that there are many 
spiritual elements that are connected to urban 
farming activities. But both connect as well.  
In essence, spirituality connects ‘below’ with 
‘above’, ‘inside’ with ‘outside’, and people  
with each other. Urban farming puts this into 
practice by using local food production and 
the greening of the city to re-establish con-
nections, which have been lost by large-scale 
anonymous food production and the separation 
of the city and the countryside.

spirituality. In practice, and in the opinions  
of the people who are busy with it, it can be 
expressed in quite different ways. But a common 
basis is that one is aware of human dependence 
on the earth and the impact of our lifestyle on the 
continuity of the planet and future generations. 
That is why we also speak of ‘ecospirituality’.

SPIRITUALITY IN PRACTICE
In my research, I found practical examples  
of spirituality in urban farming. For example, 
people experience a ‘connection’ by working  
in a garden; a connection with other people 
who work there or with those who buy 
products from the garden, such as food bank 
clients. It is also about connecting to plants  
or to the earth as a whole. Amazement often 
plays a role as well. People experience nature 
as beautiful, ‘a wondrous system’, just as a 
beekeeper described the organisation of bees 
in his hive. Someone noticed that – thanks to 
his business – people come in contact with 
something greater than themselves. Another 
spiritual element that often plays a major role 
is personal transformation. This can be the 
case with people who are physically or 
psychologically in a difficult stage of their lives. 
By doing practical work in the garden, they can 
often literally ‘root’ themselves and get back  
in touch with reality. It also provides insight 
and acceptance. ‘Sowing, pruning, harvesting 
and death are metaphors for life,’ someone 
said. Finally, many projects show that the 
social side is very important. Besides growing 
food together, preparing, eating or sharing 
food is important. Previously, this was known 
as ‘charity’ but we now find that term old-
fashioned. Nevertheless, ‘being there for 
another person’ and ‘lending a sympathetic 
ear’, mean the same thing. 

ESSAY
SPIRITUALITY
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De Es from Haaren has separated how the 
garden is utilised from the land itself. The land 
is placed in a separate foundation, which sells 
shares by way of crowdfunding for a thousand 
euro per share. The return is paid in kind. The 
buyer can take part in the annual shareholder’s 
dinner or buy products up to a certain amount 
at the store located on-site. De Es can also be 
found at the market in Den Bosch. Like this, the 
townspeople can not only buy vegetables but 
also own their own market garden. They can 
visit the garden, which offers a lot more than 
just food and participate in weeding days and 
seasonal activities or meditation. Also on the 
rise are food collectives: consumers unite and 
decide which farmers can deliver to the 
collective. Examples of this can be found  
in Tilburg (www.goeieete.nl) and Eindhoven 
(Versvoko Kleingemaakt).

MUNICIPAL POLICY
In conclusion, let us look at the municipality  
of Oss, which conducts a special food policy. 
In a policy document it is described how urban 
farming has provided the connection between 
the town and the countryside. In the town 
itself, there are several small-scale and often 
social urban farming initiatives, such as 
BergbOss. On the outskirts of the town are  
the town farms: gateways to and from the 
countryside. In the surrounding countryside, 
the farmers cultivate with an eye towards the 
town. They produce food and other services 
for the urban dweller. The growing interest  
in urban farming among citizens and district 
councils contributes directly to the recovery 
and reinforcement of the connection between 
the city and the countryside.

an organic fresh-produce market in Den Bosch. 
Gardeners with organic products from the 
region can be found there every Friday 
morning.

SHIFT IN FOCUS
There are several reasons why consumers  
are becoming increasingly interested in healthy 
and regional food. One positive impulse is,  
for example, an increased interest in their  
own health through eating healthy food. Many 
books, magazines and TV programmes focus 
on this. There are also many negative impulses, 
such as food scandals involving horsemeat, 
toxins and the like, which are widely reported 
in the media. This results in us no longer 
trusting our own food system, even if there  
are all kinds of labels and stickers on it. We 
want to know where our food comes from.  
We want to be able to look the farmer or  
the gardener in the eye without all sorts of 
inspection systems that we no longer trust. 
Hence, the increasing number of initiatives that 
fall under the broad heading of urban farming. 
Residents of cities, but definitely also villages, 
grow their own food using square metre 
gardening trays, or in front gardens, neigh-
bourhood or communal gardens. Restaurants 
want to distinguish themselves by using 
products from the region and are therefore  
an important promoter for tasty and healthy 
regional food. Because the countryside has  
so much more to offer, concepts are emerging 
that go beyond just the supply of food:
According to the ‘Heerenboeren Concept’,  
200 citizens collect the sum of a few thousand 
Euro each. They use it to start their own farm 
and employ a gardener who produces 
vegetables, eggs and meat for and together 
with the group. For this purpose, care garden 
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CONCLUDING REMARKS

It is clear that the ‘Stadse Boeren voor  
Leefbaarheid’ project (Urban Farmers for 
Quality of Life) has yielded much. More  
than 1,400 people are actively involved in  
over 30 initiatives in 5 Brabant cities where 
about 1 hectare has been made greener. Thus, 
the expected results of the project have been 
amply achieved. But the most important result 
of the project is that it acted as a driving force 
behind the development and exchange of 
knowledge and that connections between 
people and organisations, in other words  
the community, have been strengthened.

Uniting people and initiatives in a community 
such as ‘Stadse Boeren’ was not always easy. 
Obviously, many urban farming initiatives have 
a strong local identity, which is cherished  
by the neighbourhood or community. It has 
become apparent that such local initiatives 
sometimes experience the ‘Stadse Boeren’ 
community, with its own strong identity, as 
overwhelming or competitive. Recently, we 
were able to better understand the dynamics  
of this phenomenon and see its effects due  
to to an ongoing study by students at HAS 
University of Applied Sciences in Den Bosch, 
among other things. Some local communities 
and initiatives did not, or no longer, want to 
participate the initiatives of the ‘Stadse Boeren’, 
even though we all stand behind the same 
higher goals. The challenge now before us  
all is to address the research results and to 
continue to shape the ‘Stadse Boeren’ commu-
nity, based on each other’s strong identity and 
role, which after all also bolsters the strength 
of local communities.

The project furthermore shows that the ‘Stadse 
Boeren’ community fulfils a role as a community 

of communities. ‘Stadse Boeren’ acts as  
a meta-community, or a network in which 
various other communities come together. In 
the future, the purpose of the ‘Stadse Boeren’ 
could be to focus even more on interweaving 
local communities to build a larger, more 
dynamic and influential community network  
for urban farming. If this happens, the role  
of the ‘Stadse Boeren’ community would  
be to connect people, organisations and 
initiatives in an open network in which 
knowledge and information can flow freely,  
so that they contribute on a larger scale to 
sustainable urban development, a sustainable 
food supply and sustainability in general.

Incidentally, the possibilities of the ‘Stadse 
Boeren’ community are endless. Not everyone 
realises it yet, but everyone can be an urban 
farmer (a ‘Stadse Boer’). The ‘Stadse Boeren’ 
community makes urban farming mainstream 
and inclusive. Plus, everyone can use the 
community to realise and advance their  
own initiatives. Whether it concerns vegetables 
in your own garden, a green rooftop garden,  
a neighbourhood vegetable garden or city 
farm. In the community, everyone can collect 
or contribute knowledge and information, seek 
contact with experts, fellow residents, schools, 
businesses and governments, but also offer 
contacts, products and services. With each 
new member, the community changes shape 
and gains a new impetus. All that someone 
needs to do is to take action together with 
others from the community.

Thanks to the project, the ‘Stadse Boeren’ 
community has grown from a seed to a young 
seedling over the past year. The firm (financial) 
impulse from cooperation partners and the 

province of North Brabant has significantly 
contributed to this. But it’s not finished yet. 
Now it’s important to further feed the seedling 
so that it can come to fruition. We are growing 
towards a situation in which partners can  
no longer work directly in a comprehensive 
project. In a sense, we are reverting back to 
relying fully on ourselves within the community. 
The acquired knowledge and experience 
creates room for new ideas and initiatives. The 
first outlines of new forms can be seen already. 
For example, new neighbourhood initiatives are 
being set up in Oss and Helmond as well as 
thematic initiatives such as ‘De Moesfabriek’ 
(The Vegetable Factory). This makes the ‘Stadse 
Boeren’ community a breeding ground where 
ideas arise and initiatives are born.

Finally, the project shows the contours of 
urban farming as a mainstream movement:  
in the heart of society, which results in a huge 
variety of initiatives. Their common feature is 
that they add visible value to the urban society. 
The initiatives encourage everyone in the 
community to think about and contribute to  
a better urban environment. To find solutions 
together and take action for an economically 
viable, sustainable and locally oriented food 
supply. To redesign the way urban planning 
and regional development comes about, 
together with the government and the business 
community. To stimulate entrepreneurship  
in education through utilising green areas.  
We hope that the ‘Stadse Boeren’ community 
will continue to offer knowledge and networks, 
but more importantly their creativity and 
inspiration, so that even more people on an 
even larger scale make sustainable development 
a concrete reality.
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*noot van de redactie: het overzicht van contracten, projecten, financiering en co-financiering was tijdens de productie 

van deze publicatie nog niet helemaal compleet, deze weergave is een zo accuraat mogelijk beeld van de situatie zoals 

deze op dat moment bij ons bekend was en zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
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CONTRACTEN 
& PROJECTEN
CONTRACTEN
Tilburg: 1. Coördinator, Stadse Boeren Tilburg 2. Maria Melis,  
Stichting R-Newt 3. Bram Reiniers, Urban Tastin’ 4. Janneke de Vries, 
Stichting Op Groene Voet 5. Ayșegül Çil 6. Cees Smulders, Vereniging 
Vrienden van de Boerenbuurtmarkt 7. Aldo de Moor, Community Sense  
8. Huub Glas, Zeven Deugden Advies & Management 9. Tunde Koca,  
Stichting Atelier Famous 10. Martijn Ballemans, PUUR Permacultuur  
11. Dion Heerkens, Coöperatie Bels Lijntje U.A. 12. Lucy Bathgate  
13. Rob Kars, Stichting VanHarte 14. Luciana Macaluso, Studio Macaluso  
15. Jan Vugts, Bureau Verantwoord

Den Bosch: 16. Femke Obbema 17. Geert Das, DasArchitect  
18. Hans Hooft, Hooft Projectmanagement 19. Hanneke Matthijssen, 
Ministerie van Zinnige Zaken 20. Marian Peters, New Generation Nutrition  
21. Ivo van den Thillart 22. Germen Zoer 23. Hellen te Walvaart

Oss: 24. Erwin van Litsenburg, Cambiar B.V. 25. Ton Oomen 26. Ton Oomen 
B.V. Berghkwartier 27. Marian Nuijten, Stichting voor Buurtwerkcentrum en 
Krinkelhoek 28. Sonja Haven, Stichting BrabantZorg 29. Alex van der Heijden, 
Stichting Vivaan 30. Paul van Workum, Coöperatie Bizztopia U.A.  
31. Frank Ulijn, DrieDeeDesisign

Eindhoven: 32. Niek van de Klundert, Stichting Proeftuin040 Platform 
Stadslandbouw Eindhoven

Helmond: 33. Christ Tielemans, Buurttuin Brandevoort

Projectorganisatie, coördinatie, kennisdeling en communicatie:  
34. Kirsti Pol, Villa Polka 35. Derk Kuiper, Good Stuff International B.V.  
36. Tjeu Cornet, Transconcept Tekstproducties 37. Jan Denissen,  
Stichting HAS Opleidingen 38. Matthijs Olislagers, Afdeling apps B.V.  
39. Marloes van Dijk, Studio DAAD 40. Michael Bol, MBA beheer B.V.  
41. Ine van Eggelen, MBVDArchitecten 42. Mike Harris, Mike Harris 
Photography 43. Marijn Olislagers, Fotografie Marijn Olislagers

ALLE PROJECTEN
Tilburg: 1. Helping Hands 2. Mega Moestuin 
Missie 3. Tilburgse Stadstuintjes 4. Connecting 
Nature Culture and Art 5. Tilburgse Moestuintjes 
6. Boerenbuurtmarkt 7. Stadslandbouw Tilburg 
Community InZicht 8. Pilot Deelbibliotheek  
9. Mais Schillen Upcyclen 10. De Plukroute  
11. Stepping Styone Bijenlint Bels Lijntje  
12. Levend Water in de Stad 13. Meet the Local 
Farm Chef Resto VanHarte 14. Tilburg Food Story 
‘Groene Balie’ 15. Ontbijt Tilburg en Omstreken

Den Bosch: 16. Bossche Boeren jr.  
17. De Moesfabriek 18. Typisch Kunst en Groen, 
Verwonderstraat 2.0 19. Typisch Kunst en Groen, 
Festina Lente 20. Aquaponicslab 21. Groen Bieb 
22. Voedseltuin Villanueva 23. Pluktuin de Vliert 
24. Buurttuin Bietje bij Bietje 25. Stapeltuin 
Tolbrug 26. Strandtuin De Witte Sieb  
27. Stadslandbouwdag Den Bosch 2014

Oss: 28. Stadslandbouwdag Osse Boeren 2015  
29. Buurttuin Berghkwartier 30. Buurttuin BergbOss 
31. Buurttuin Krinkelhoek 32. Buurttuin Ruwaard 
33. Biomoestuin Vivaan 34. Stadstuin P@ulus

Eindhoven: 35. Proeftuin040

Helmond: 36. Buurttuin Brandevoort

HAS Hogeschool, Helicon & Brabantse Milieu 
Federatie (BMF); kennis en ondersteuning:  
37. Onderzoek en onderhoud Stapeltuin Tolbrug 
38. Onderzoek Stadslandbouw en Economie  
39. Ondersteuning Brabants Netwerk Stadsland-
bouw 40. Ondersteuning Voedseltuin Villanueva 
41. Afstudeeronderzoek Stadse Boeren voor 
Leefbaarheid 42. Fooddesign voor voedseltuin/ 
voedselbank 43. Afstudeerproject IBN Uden 
Groentetuin 44. Afstudeerproject Nieuwe  
Businessmodellen in de Stadslandbouw  
45. Afstudeerproject Herenboeren Boxtel 

Media & Communicatie: 47. Update en beheren 
Stadse Boeren App 48. Social Media Stadse Boeren 
49. Website stadeboeren.nl 50. Projectpublicatie 
Stadse Boeren voor Leefbaarheid, de kracht van 
groene lijm, oplage 500, 208 pagina’s.

HELMOND

EINDHOVEN

TILBURG

DEN BOSCH

OSS

BIJDRAGE

CO-FINANCIERING

Steden Bijdrage Co-financiering

Tilburg 125.786, —  74.832, —

Den Bosch 87.389, — 199.084, —

Oss 28.680, — 10.920, —

Helmond 2.000, — 1.500, —

Eindhoven 2.000, — + 1.500, — +

245.855, — 287.836, —

Organisatie, kennis 

en communicatie 226.430,— + 149.409,— +

Totaal project: 

909.530,— 472.285,— 437.245,—

PROJECTENCONTRACTEN
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COLOFON
STADSE BOEREN VOOR  

LEEFBAARHEID-PROJECT

Stadse Boeren coördinatie Den Bosch: 
Geert Das, Femke Obbema

Stadse Boeren coördinatie Eindhoven:
Niek van de Klundert, André Cools – Proeftuin040

Stadse Boeren coördinatie Helmond: 
Christ Tielemans

Stadse Boeren coördinatie Oss:  
Erwin van Litsenburg, Ton Oomen

Stadse Boeren coördinatie Tilburg: 
Huub Glas

Stadse Boeren & HAS Hogeschool – Den Bosch:  
Christ Tielemans

Stadse Boeren & Brabantse Milieu Federatie: 
John Vermeer

Stadse Boeren & Helicon Groen:  
Wilco van den Broek, Ben Rijken, Henk Reijnen,  
Chris van Eerdt

Communicatie, social media, website & Stadse Boeren-app:  
Michael Bol – De Conceptenbouwers

Onderzoek & kennispartners:  
Derk Kuiper – Good Stuff International B.V.

Contracten & administratie:  
Ine van Eggelen – De Conceptenbouwers

Projectleider Stadse Boeren voor Leefbaarheid:  
Kirsti Pol – De Conceptenbouwers

De publicatie ‘Stadse Boeren  

voor Leefbaarheid, de kracht  

van groene lijm’ is onderdeel 

van het project Stadse Boeren 

voor Leefbaarheid, mogelijk 

gemaakt door de gezamenlijke 

inzet van een community  

een veertigtal professionals  

en honderden vrijwilligers  

in zesendertig projecten mede- 

gefinancierd door een subsidie 

uit de Leefbaarheid@Brabant  

subsidieregeling van de  

provincie Noord-Brabant.

De Stadse Boeren 
community kent twee 
belangrijke verbinders  
en dragers: De website 
www.stadseboeren.nl en 
de Stadse Boeren-app, 
voor i-Phone en Android. 
Beide toepassingen zijn 
vrij toegankelijk voor  
en te gebruiken door 
iedereen die zich een 
Stadse Boer voelt en  
wil bijdragen aan het 
versterken en vergroten 
van het Stadse Boeren 
netwerk.

WEBSITE &  
STADSE BOEREN-APP
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