Stadsakker Almere en Drontens - vervolg1
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.
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, Echnaton en CAH Vilentum
samen. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

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.
Naar aanleiding van bovenstaand project heeft CAH Vilentum het initiatief genomen om in
Dronten te starten met moestuinierprojecten onder de naam ‘Het Smakelijke Klaslokaal’.
Studenten van de opleiding Voeding en Gezondheid leren basisschoolleerlingen over
gezond voedsel en hoe voedsel groeit. Dit project loopt inmiddels voor het 2e jaar. Aan dit
project is een onderzoek gekoppeld naar leereffecten bij alle deelnemers. Deze projecten
leveren veel enthousiaste reacties op bij deelnemers, leerkrachten en ouders.

Almeerse studenten van de opleiding Groene Stedelijke Ontwikkeling gaan in het voorjaar
van 2014 scenario’s inclusief verdienmodellen ontwikkelen voor een mogelijke ‘stadsakker’ in
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Stadsakker Almere is onderdeel van KIGO/2012/06-023

‘Van Voedselstrategie naar Werk-In-Uitvoering’

Dronten. Dat doen zij in opdracht van de zogenaamde kerngroep ‘van Eiland naar Wijland’.
Deze kerngroep heeft als taak om een in 2012 vastgestelde gebiedsvisie met dezelfde titel
verder uit te werken samen met maatschappelijke partijen in Dronten. De Aeresgroep is
mede initiatiefnemer van deze gebiedsvisie.

