Nordwin College in de Kanselarij
Stadslandbouw is een thema dat steeds nadrukkelijker lokaal en
regionaal op de agenda staat en is te definiëren als het
verbouwen van voedsel in en rond de stad, dichtbij de burger.
Maar stadslandbouw is veel meer dan de bovengenoemde
definitie. Het gaat niet alleen om het verbouwen van voedsel.
Sociale cohesie, meer natuur in de stad, aandacht voor onze
leefomgeving zijn in feite meer drijfveren voor verschillende
groepen dan puur voedselproductie. Nordwin College wil deze
ontwikkeling ondersteunen met het `Loket Stadslandbouw`.
Op veel plaatsen lopen of ontstaan, soms heel spontaan
stadslandbouwactiviteiten. De diversiteit in activiteiten welke
onder de term `stadslandbouw` plaatsvinden is erg groot.
Lokale overheden, ondernemers, burgers en/of instellingen als
woningcorporaties vragen zich af op welke wijze zij daaraan een bijdrage aan kunnen
leveren en hoe zij daarin kunnen en zouden moeten participeren.
Het groene onderwijs krijgt ook in toenemende mate met dit thema te maken. Of het nu
gaat om kleinschalige buurtmoestuinen, nieuwe mogelijkheden voor ondernemerschap op
braakliggende terreinen of in leegstaande gebouwen, vergroenen van een wijk of
formulering van beleid t.a.v. de `eetbare stad`.
Nordwin College werkt met diverse organisaties (gemeenten, IVN, milieufederatie, andere
onderwijsinstellingen enz.) samen in diverse projecten in het kader van stadslandbouw en is
actief in het ondersteunen en adviseren van allerlei kleinschalige projecten in de gemeente
Leeuwarden. Met o.a. inzet van leerlingen (VMBO) en studenten (MBO) worden buurten,
zorginstellingen, scholen enz. geholpen met ontwerp, advies en aanleg van allerlei
stadslandbouwactiviteiten.
Voor leerlingen/studenten van Nordwin College is dit `praktijkleren` een stimulerende
manier om ervaring op te doen en te werken met opdrachtgevers.
Om deze mogelijkheden nog breder bekend te maken bij inwoners, instellingen, bedrijven en
scholen in en rondom Leeuwarden wil Nordwin College een `Loket Stadslandbouw` starten.
Een laagdrempelig, duidelijk zichtbaar loket waar iedereen die vragen heeft met betrekking
tot het opstarten, professionaliseren of innoveren van stadslandbouwprojecten binnen kan
lopen voor informatie en advies. Waar leerlingen/studenten en medewerkers van Nordwin
College zitting hebben die weten wat kan en niet kan, die kunnen helpen met plannen
maken, partijen aan elkaar kunnen verbinden, ondersteunen enz.

Wat wil Nordwin College in de Kanselarij:


Een ruimte voor inrichten van een Loket Stadslandbouw dat 5 dagen per week
geopend is en waar inwoners, bedrijven, instellingen enz. binnen kunnen lopen voor
advies en ondersteuning. Onze voorkeur gaat
uit naar een ruimte op de begane grond in
verband met de inloopmogelijkheid voor
bezoekers en het directe contact met de tuin
en restaurant. Het Loket Stadslandbouw zal
zodanig worden ingericht dat het “mobiel” is
hetgeen betekent dat in geval van
evenementen het tijdelijk kan worden
weggehaald.



Het aanleggen van een ‘mobiele
moes/kruidentuin’ achter het gebouw
als voorbeeldtuin voor de bezoekers
van de Kanselarij. In overleg met het te
starten restaurant in de Kanselarij
worden de verbouwde producten hier
verwerkt. Gekozen is voor een mobiele
tuin om een goed voorbeeld te geven
aan bezoekers van wat je kan
verbouwen op een klein oppervlak. Dit
geeft ook de mogelijkheid de tuin ruim
te maken voor evenementen.



Vanuit dit loket de samenwerking te intensiveren met burgers, gemeente en andere
instellingen die zich bezig houden met stadslandbouw. Partijen aan elkaar te
verbinden en kennis op het gebied van stadslandbouw te ontsluiten.



Het gebruik van grotere ruimtes op aanvraag om hierin trainingen en/of workshops
te geven in het kader van stadslandbouw of andere thema’s.
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