Stadsakker Den Uylpark Almere
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Hoe is de Stadsakker ontstaan?
Bij het Echnaton, een middelbare school in Stedenwijk, Almere is de vraag gesteld “Kunnen we iets
ondernemen om overgewicht van leerlingen terug te dringen en een gezonde leefstijl te bevorderen?”. Vanuit
de wens hieraan te werken is in 2012 het project “Stadsakker” voortgekomen. De akker is aangelegd in het
Den Uylpark, dat vlak bij het Echnaton ligt. Doel van de stadsakker is het leren en beleven in het groen en het
overbrengen van kennis en de betrokkenheid bij voedsel en de omgeving stimuleren.
Tijdens de looptijd van het project (een NMEarrangement) zijn de leerlingen van Echnaton actief aan de slag
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gegaan met voedsel verbouwen op de akker op een proefstuk van 800 m . Er zijn activiteiten georganiseerd om
de buurt te betrekken bij de stadsakker. Het doel is dat de akker van de hele buurt wordt; voor elkaar, met
elkaar en dus verder zal uitbreiden. De oogst zal gebuikt gaan worden in de keuken/catering van het Echnaton
en/of omringende basisscholen. Het was eerst een onderdeel van het NME-arrangement Gezond en Groen. Na
de looptijd van het project hebben de betrokken partijen besloten ermee verder te gaan. Op de stadsakker
werken Stichting Stad & Natuur, Gemeente Almere, Echanton en CAH Vilentum samen. Hiervoor is een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de toekomst wil men een coöperatie oprichten. (? is dat (nog)
zo?)
Studenten/leerlingen van het CAH Almere, het Groenhorst en Echnaton werken aan het telen van de gewassen
van de stadsakker jaarrond en daarnaast helpen ze activiteiten organiseren en onderzoeken uitvoeren, die
gekoppeld zijn aan de stadsakker. Studenten begeleiden hierbij leerlingen. Zo leren ze elkaar op natuurlijke
wijze te motiveren, te leren en leiding te geven. Dit gebeurt onder leiding van een professional van Stad &
Natuur Almere.
Afgelopen maanden hebben deelnemers van Groenhorst (opleiding Natuur & Leefomgeving) de Stadsakker
bewerkt en ingezaaid en hebben studenten van CAH Vilentum Almere activiteiten georganiseerd op en rond de
Stadsakker.

1

Stadsakker Almere is onderdeel van KIGO/2012/06-023 ‘Van Voedselstrategie naar Werk-In-Uitvoering’

