Workshop Stadslandbouw en de Overgooise
Strook in Almere. 23 Juni-2011
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Inleiding
De Overgooise Strook en stadslandbouw
De Overgooise Strook is de benaming voor een stuk land van plm 130 m breed en 1200 m lang (15 ha
in totaal). Het ligt langs de Waterlandse Weg, aan de zuidkant ervan, schuin tegenover
Stadslandgoed De Kemphaan en de (inmiddels afgedekte) vuilstort Braambergen. Aan de zuidkant
wordt het begrensd door de toekomstige uitbreiding van de wijk Overgooi en het park Overgooise
Zoom. In de lengte loopt het vanaf de toegangsweg naar de wijk Overgooi tot aan het Cirkelbos.
Het huidige bestemmingsplan loopt over een paar jaar af. De Stichting Vrienden van de
Stadslandbouw Almere heeft vorig jaar aan de gemeente verzocht om, nu het bestemmingsplan toch
herzien moet worden, om ‘stadslandbouw’ toe te staan, als tijdelijke bestemming. De gemeente wil
deze optie verder (laten) onderzoeken.
Stadslandbouw staat volop in de belangstelling, zo ook in het onderwijs aan de CAH Almere. Dit is
een nevenvestiging van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten. De vestiging in Almere
richt zich op ‘groen en natuur’ in een stedelijke omgeving. In september 2010 zijn twee opleidingen
gestart: Toegepaste Biologie, met 34 studenten, en Natuur, Economie & Leefomgeving met 4
studenten. Twee nieuwe opleidingen dus. Andere hele nieuwe ontwikkelingen zijn de oprichting van
een Kenniswerkplaats (een intermediair tussen kennisvragers en kennisinstellingen in Almere), en de
instelling van het lectoraat ‘Eco-effectief ondernemen in een stedelijke context’, van de CAH Almere.
Lector is dr Gaston Remmers.
De vraag van de gemeente, naar mogelijke vormen van stadslandbouw op de Overgooise Strook,
werd geadresseerd aan de Kenniswerkplaats, en door deze uitgezet bij het nieuwe lectoraat en de
nieuwe opleiding Natuur, Economie en Leefomgeving. Een deel van het onderzoek is uitgevoerd door
een viertal eerstejaars studenten van de Agrarische Hogeschool in Dronten, opleiding Tuin- en
Akkerbouw.
Dit rapport is het verslag van het onderzoek, zoals dat is uitgevoerd door de studenten. Hieronder zal
eerst worden beschreven wat de opdracht was aan de studentengroep uit Dronten en wat het
bereikte resultaat is geweest. Vervolgens wordt de opdracht aan de Almeerse studenten uitgelegd,
met de relatie met het onderwijs. Onderdeel van deze opdracht is het uitwerken van vier
alternatieve scenario’s, voor stadslandbouw op de Overgooise Strook . Deze scenario’s worden
toegelicht. Daarna volgen de beschrijvingen van de workshop en van de resultaten ervan. Tenslotte
zal worden aangegeven wat, vanuit het lectoraat ‘eco-effectief ondernemen in een stedelijke
context’, de vervolgstappen zullen zijn om te komen tot een weloverwogen antwoord aan de
gemeente. Gesprekken met de stakeholders zullen hiervan een belangrijk element zijn.
Deze inleiding is geschreven door ondertekende, docent aan de opleiding Natuur, Economie en
Leefomgeving van de CAH Almere. De overige teksten en al het beeldmateriaal zijn afkomstig van de
rapportages door de studenten. De begeleiding van de studenten was in handen van ondertekende
en van mw Jeanette Wolters, docente communicatie aan de CAH Almere.
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De opdracht aan de studenten Tuin- en Akkerbouw, van de CAH Dronten
Onafhankelijk van de groep uit Almere is ook een groep van vier eerstejaars studenten uit Dronten
met de Overgooise Strook aan de slag gegaan. Dit waren studenten van de opleiding Tuin- en
Akkerbouw, begeleid door mw Els van der Leck, docente tuin- en akkerbouw aan de CAH Dronten.
Hun opdracht hield in om op basis van de mogelijkheden die de strook biedt, een fictief agrarisch
bedrijf op te zetten en een onderbouwing te geven van de levensvatbaarheid van dat bedrijf. Zij zijn
begonnen met een onderzoek naar de kwaliteit van de grond (‘goede landbouwgrond’). 1
Gegeven was de komst van een manege aan de kant van de strook die het dichtst bij Almere ligt.
Zodoende resteert 12 ha voor het agrarisch bedrijf. Dit kan alleen economisch zelfstandig
geëxploiteerd worden door een sterke menging van functies te scheppen. Dit is dan ook wat de
groep heeft gedaan. Het gebied werd opgedeeld in 6 stukken van 2 ha. Voor wat betreft de invulling
volgt hier een uitgebreid citaat uit het eindrapport van deze groep:
“ De eerste twee hectare is bestemd voor het beheren van een moestuin voor, met name, inwoners
van de stad Almere. Het idee van deze moestuin is dat stukken land worden verhuurd aan de
bewoners voor het telen van gewassen voor eigen consumptie. De grootte van de percelen kan
verschillen maar er wordt uitgegaan van stukken van 10 bij 10 meter en stukken van 5 bij 10 meter.
Uiteraard is het mogelijk om grotere stukken land te verkrijgen, dit zullen veelvouden zijn van de
hierboven gegeven vierkante meters. Deze percelen zullen worden onderhouden door medewerkers,
al dan niet vrijwillig. De burgers hoeven alleen te zaaien en te oogsten. Het wieden van de onkruiden,
het bemesten en het bewerken van de grond zal gedaan worden door medewerkers. Uiteraard mogen
burgers deze activiteiten ook uitvoeren wanneer hier behoefte aan is, (bijvoorbeeld om na een dag
werken, “even de zinnen te verzetten”). Materiaal voor zaaien, onderhoud en oogsten van de
moestuin worden beschikbaar gesteld door de “Stadsboerderij Overgooi.” Door middel van dit concept
is het voor bewoners aantrekkelijk omdat men niet elke dag naar de tuin te hoeft om de gewassen
gezond te houden. Inwoners van de stad worden op deze manier met landbouw betrokken met als
bijkomend voordeel dat burgers hier hun eigen producten van het land halen. Een bijkomend voordeel
is dat de producten, welke door de burgers zelf geproduceerd zijn, biologisch en gezond zijn en dat
burgers bewust zijn van wat ze consumeren. Op deze manier probeert men dus de consument bewust
te maken dat biologische voedsel, op deze manier geteeld, gezond is voor lichaam en geest. Wanneer
er overproductie gerealiseerd wordt, dus wanneer burgers meer opbrengst hebben dan nodig, is het
mogelijk dit restant te verkopen via de stadsboerderij. Een mogelijkheid hiervoor is bijvoorbeeld door
op de biologische boerenmarkt (de Kemphaan) producten aan te bieden.
Een ander deel van twee hectare is bestemd voor een maïsdoolhof. Het idee hierachter is om
kinderen van basisscholen uit te dagen een ontwerp te laten maken voor dit doolhof. Dit kan in de
vorm van een wedstrijd. Het idee hierachter is dat kinderen graag “hun” doolhof willen zien, waardoor
de kans op succes groter is. Door middel van een persbericht kan de succesfactor van dit doolhof
vergroot worden. De maïs welke geoogst gaat worden, wordt verkocht aan de stadsboerderij Almere.
Daardoor zal het saldo voor dit doolhof rendabel zijn. Met maïs is het mogelijk om 1 op 1 teelt toe te
passen, echter wordt de ziektedruk na verloop van tijd groter. Daarom is het verstandig om een teelt
van 1 op 2 toe te passen. Dit kan in combinatie met de moestuin. Door deze te laten roteren, blijft de
ziektedruk gering. Dit omdat maïs een monocotyl gewas is en de meeste gewassen, welke in de
moestuin geteeld zullen worden, dycotyle gewassen zijn. Tevens zal er een aparte strook beschikbaar
worden gesteld voor teelten welke meerdere jaren in beslag nemen. Hierbij is te denken aan
bessenstruiken, bramen, etc.
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Het betrof een onderzoek door de studenten zelf, en ook een onderzoek door laboratorium Altic in Dronten.
Onderzocht werden o.m. de gehaltes aan fosfaat, kalium, magnesium, en de zuurgraad.
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Op het midden van de kavel zal vier hectare beschikbaar zijn voor recreatie en educatie. Het gedeelte
aan de westzijde van het perceel zal worden voorzien van een speeltuin met daarin een aantal
speeltoestellen, een skelterbaan en het neerzetten van enkele werktuigen en trekkers welke gebruikt
worden in de agrarische sector. Ook is er de mogelijkheid voor het meedoen aan een speurtocht/
natuurpad. Door middel van vragen, welke op bordjes staan, kunnen kinderen, al spelenderwijs,
kennis opdoen over de agrarische sector. Het gedeelte aan de oostzijde van het perceel zal ingedeeld
zijn als recreatiehoek. Door middel van enkele fruitbomen daartussen gras, kan dit dienen als mooie
picknickplaats. Door het neerzetten van enkele picknickbanken kunnen bezoekers heerlijk tot rust
komen op het platteland. Verder wordt er een binnen- en buitenruimte ingedeeld voor het geven van
cursussen, workshops het houden van vergaderingen en het houden van een (biologische) markt.
Ook is het mogelijk om hier basisscholen te ontvangen waarin lessen gegeven kunnen worden over,
bijvoorbeeld, de landbouw. Aan deze binnenruimte zal een fruitautomaat worden neergezet.
Consumenten kunnen hier hun biologische versproducten kopen.
Aan de zuidzijde van het perceel zal twee hectare beschikbaar zijn voor een kassencomplex. Dit om
ook producten aan te bieden welke van herkomst niet in Nederland voorkomen. Hierbij kan gedacht
worden aan bepaalde soort groenten en bloemen. De bloemen zouden bijvoorbeeld gebruikt kunnen
worden voor het geven van bloemschik cursussen. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden
met een plaatselijke bloemenverkoper. De overige producten worden verhandeld, ofwel via de
fruitautomaat, ofwel via de veiling.
De laatste twee hectare aan de zuidoost zijde van het perceel zal beschikbaar worden gesteld voor
beheer van natuurweide. Hierin wordt de natuur de vrije hand gegeven, echter wordt er wel gemaaid
en gehooid op traditionele manier. Een vorm om dit te doen is het organiseren van een hooiwedstrijd,
wat ook elders in het land gebeurt. De weide zal worden omrasterd door middel van een sloot zodat
het vee hieruit drinken kan en de kans op beschadigingen, door bijvoorbeeld vertrapping, uitgesloten
wordt. Uiteraard zullen er bruggetjes worden aangelegd waardoor bezoekers bij het vee kan komen.
Op dit stuk land wordt kleinvee gehouden met een hoog “aaibaarheidsgehalte”. Het kleinvee kan in
samenwerking met stadsboerderij “De Kemphaan”, beheerd worden. Dit betekent dat dit gedeelte van
het perceel verhuurd word aan de stadsboerderij “De Kemphaan”, maar waar ook stadsboerderij
“Overgooi” van profiteert omdat op deze manier bezoekers getrokken worden door middel van het
kleinvee. Wanneer het kleinvee, wanneer dit nodig is, geslacht moet worden, kan het vlees hiervan
verhandeld worden op de stadsmarkt.”

(bron: Jordy Brouwer, Erwin Hand, Geert Steenhuis en Ronald de Vries “Stadsboerderij De Overgooi”
CAH Dronten, 2011)
De studenten hebben vervolgens al deze activiteiten doorgerekend op arbeid, bemesting,
investeringen, kosten en potentiële opbrengsten. Ook hebben zij een uitgebreide SWOT analyse
gemaakt. Op papier is het mogelijk om dankzij de mix van functies een zeer intensief agrarisch bedrijf
te vestigen, dat economisch zelfstandig is. Maar de onzekerheden zijn groot. De intensiteit en de
hoeveelheid publiek vormen ook risico’s.

De opdracht aan de studenten Natuur, Economie en Leefomgeving van de
CAH Almere
Een onderzoek als dit moet goed worden geïntegreerd in het onderwijs, zodat het bijdraagt aan de te
verwerven competenties en aan de te bereiken leerdoelen. Ook moet het passen bij de
ontwikkelingsfase van de studenten. In het tweede semester van het eerste jaar volgen de
studenten 2 modulen. De eerste heeft als thema ‘Mens en Natuur’. Kenniselementen zijn onder
meer de betekenis van de natuur voor de mens, natuurbeelden in diverse culturen en door de
historie, soortenkennis, landschap lezen. De vaardigheden richten zich met name op voorlichting en
5

communicatie. In het kader van de opdracht Overgooise Strook kregen de studenten de opdracht tot
het maken van een presentatie, het organiseren van een workshop en het daadwerkelijk uitvoeren
van deze workshop. Omdat ‘natuurbeelden’ en de visuele beleving van het landschap zo centraal
staan in deze module, zou de presentatie erg ‘beeldend’ moeten zijn.
De tweede module heeft als thema ‘kosten en opbrengsten van het groen’. Kenniselementen in deze
module zijn bedrijfseconomie, de waarde van groen, kosten van onderhoud en beheer,
gemeentelijke financiën. De vaardigheden richten zich op het identificeren en beschrijven van kansen
voor ondernemersactiviteiten in het stedelijke landschap. Voor wat betreft de Overgooise Strook was
de opdracht om te komen tot een aantal (palm 4) scenario’s met betrekking tot stadslandbouw, die
een duidelijke aanvulling zouden moeten geven ten opzichte van bestaande activiteiten op De
Kemphaan. Deze scenario’s zouden tijdens een workshop niet alleen moeten worden gepresenteerd,
maar vooral ook moeten worden bediscussieerd met de deelnemers aan deze workshop. De
uitkomst van deze discussie moest worden opgenomen in het verslag.

Voorbeelden elders
Onderdeel van beide modulen was een excursieprogramma. Bezocht werden het Doepark Nooterhof
in Zwolle, de Hof van Twello in Twello, het Westerpark (inclusief Westergasfabriekterrein,
natuurspeelplaats en buurtboerderij) in Amsterdam, het Goois Natuurreservaat (lokatie
Schaapskooi, Tafelberg Blaricum) en buurtmoestuin De Graafse Hof in Den Bosch. Behalve de laatste,
werden deze lokaties zowel bekeken op hun kwaliteiten als ‘landschap’ , op hun sociaal-economische
betekenis en op de aanwezige en potentiële mogelijkheden voor ondernemersactiviteiten. Deze
voorbeelden leverden inspiratie op voor mogelijke vormen van stadslandbouw op de Overgooise
Strook in Almere.

Aanvullend ten opzichte van de Kemphaan
Onder begeleiding van de lector, dr Gaston Remmers, hebben de studenten een inventarisatie
gemaakt van hetgeen op Stadslandgoed de Kemphaan wordt aangeboden, en voor wie dat aanbod
aantrekkelijk is. Vervolgens is bekeken wat aanvullend zou kunnen worden aangeboden op de
Overgooise Strook, zodanig dat de functies van de Kemphaan worden versterkt. Een van de
bevindingen is dat de Kemphaan vooral wordt bezocht door kinderen (in elk geval jonger dan 18) of
door mensen van boven de 30. Jongeren komen er eigenlijk niet (tenzij in het kader van een studieproject).

Vier scenario’s
Op basis van de voorbeelden elders, van de analyse van het reeds bestaande aanbod, en ook op basis
van kenmerken van het gebied, werden vier scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s verschillen
onderling erg sterk (hetgeen ook de bedoeling is), omdat ieder scenario aanhaakt bij een ander
aspect. Ieder scenario’s zou mogelijkheden moeten inhouden voor versterking van het stadslandgoed
de Kemphaan (eigenlijk: de hele omgeving van de strook) en voor ondernemerschap. Men kan de
vier scenario’s het beste bezien tegen de achtergrond van het zogeheten ‘basisscenario’. Dat houdt
in dat van de 15 ha een deel (3 ha) wordt bestemd voor een manege met woonhuis, en dat de
overige 12 ha in gebruik worden gegeven aan een agrarisch ondernemer die zich bezig houdt met
stadslandbouw in Almere. Dan blijft de strook in feite wat het al jaren is: een akker. De collage
hieronder geeft een beeld van de huidige situatie; deze geeft ook een redelijk beeld van het
basisscenario.
6

De Overgooise strook, juni 2011
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De scenario’s
Hieronder volgt een korte omschrijving van elk van de vier scenario’s

Boomgaard en boomkwekerij
Dit scenario ligt nog het dichtst bij het basisscenario: het gaat om invulling van de 12 ha met de teelt
van bomen. Dit kan verschillende beelden opleveren, zoals laanbomen, parkbomen, fruitbomen of
heesters.

Overgooise Hof
Dit idee is gebaseerd op het concept van het Hof van Twello. Hierbij worden zorg en educatie
gecombineerd met het telen, verwerken en verkopen van agrarische producten. Zo wordt meteen
ook bijgedragen aan de locale economie. Aanvullend ten opzichte van het reeds bestaande aanbod
op de Kemphaan is dat de verwerking van producten echt zichtbaar wordt. Het gaat hierbij om
ambachtelijke verwerking. Dit kan in combinatie met zorg.

Survival agriculture
Het derde scenario verbindt de geschiedenis van Almere met de toekomst van de groene stad.
Uitgangspunt zijn de archeologische vindplaatsen in Almere. De prehistorie met haar ambachten en
landbouwmethode van ‘’zwerflandbouw’’ wordt nagebootst. Een aspect van de prehistorie is het
overleven met de natuurlijke hulpbronnen die voorhanden zijn. Dit kan worden vertaald naar het
heden , het betreft dan recreatie waar verschillende programma’s ontwikkeld kunnen worden voor
de doelgroep 16 tot 30 jaar. Deze programma’s bestaan bijvoorbeeld uit teambuilding,
integratieprojecten, trainingen en workshops. Men leert over duurzaam bouwen, met als voorbeeld
het Earthship dat gerealiseerd is in het doepark de Nooterhof in Zwolle. Het is hierbij de bedoeling
dat er systeem innovaties onderzocht en uitgevoerd worden. Voorlichting over bijvoorbeeld hoe
men groene daken kan maken van sedum, eigen voedsel kan produceren en andere eco-effectieve
methoden om het leven een stuk duurzamer te maken. De ‘’zelfvoorzienendheid” wordt sterk
benadrukt.

Mens en dier
Het laatste scenario was Mens & Dier. De bedoeling van het concept is om verschillende activiteiten
bijeen te brengen die te maken hebben met verschillende wijzen waarop de mens omgaat met
dieren, bijvoorbeeld een kinderboerderij, een theehuis met uitzicht op een weiland, een vlindertuin,
een asiel en opvangruimte voor Stichting Aap.

De scenario’s in beeld
Tijdens de workshop zijn deze vier scenario’s gepresenteerd, voornamelijk door middel van beelden:
zogeheten ‘Moodboards’. Zie de volgende 4 pagina’s.
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Boomgaard
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De Overgooise Hof
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De bespreking van de scenario’s door de deelnemers aan de workshop
De workshop
Deze werd gehouden op donderdag 23 juni, tussen 16 en 18 uur, bij Stad & Natuur Almere, lokatie
Kemphaan. Van de genodigde partijen waren vertegenwoordigd: Stad & Natuur Almere, de
gemeente Almere, de Stichting Vrienden van de Stadslandbouw Almere, de Vereniging Buitenstad,
de CAH Almere. Andere partijen waren op dit specifieke tijdstip verhinderd, maar hebben een warme
belangstelling voor het project te kennen gegeven: de bewonersgroep Overgooi en de Stadsboerderij
Almere.
De workshop bestond uit twee delen. Het eerste deel was een presentatie van de Strook en van de
lokatie ten opzichte van de Kemphaan, Braambergen, Waterlandse Bos en de wijk Overgooi. Het
titelblad en de collage op p. 6 geven een indruk van deze presentatie. Daarna een presentatie van de
vier scenario’s; zie voor een weergave daarvan de tekst en de beelden hierboven.
Het tweede deel van de workshop bestond uit een bespreking van de scenario’s met de deelnemers.

Vragen bij de bespreking van de scenario’s
Tijdens dit deel van de workshop werden in vier groepen steeds 2 scenario’s besproken. Vooraf
waren vijf vragen geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat zijn de kwaliteiten van het scenario?
Wat moet er gebeuren om dit scenario sterker te maken?
Wat is nodig om het scenario financieel haalbaar te maken?
Hoe kan het scenario de relatie tot de Kemphaan verbeteren?
Hoe kan het scenario de relatie met de wijk verbeteren?

Hieronder volgt per scenario een weergave van de gesprekken.

Boomgaard en boomkwekerij
De definitie van boomgaard is een stuk grond met blijvende vruchtbomen er op. Daarentegen is de
definitie van een boomkwekerij een stuk grond waar bomen op gekweekt worden om later ergens
anders te planten. Het zou mooi zijn als er een mix van beide zou komen. Hierdoor haal je productie
uit de boomgaard en kweek je ook bomen die je ergens anders weer kan planten of verkopen.
Een kwaliteiten van dit scenario is dat het een mooie poortfunctie heeft. Als je vanaf de
Waterlandseweg Almere binnen rijdt kom je langs de Overgooise strook. Deze strook zou dan
kleurrijk kunnen zijn door de bloesembomen maar ook andere kleurrijke planten. Nog een kwaliteit is
van dit scenario, is dat het niet erg veel geld kost om het te realiseren. Dat klinkt de gemeente vaak
wel goed in de oren.
Het scenario zou sterker gemaakt kunnen worden door veel verschillende vruchtbomen te planten
waardoor je een leuke diversiteit creëert. Hierdoor groeien er verschillende vruchten die niet
13

allemaal op hetzelfde jaargetij groeien. Wat het scenario nog meer zou versterken is het te
combineren met de Boerenmarkt van de Kemphaan. Van de vruchten van de vruchtbomen kunnen
verschillende producten gemaakt worden zoals jam, vruchtensappen, gedroogde vruchten etc.
Het onderhoud van dit scenario zou ook niet veel hoeven te kosten. Het zou namelijk gecombineerd
kunnen worden met de educatie van de Kemphaan. Leerlingen van groene scholen leren hoe ze
verschillende soorten bomen moeten onderhouden. Door een leerplan als dat op te zetten houd je
de kosten laag.
Tegen de Overgooise strook komt ook een wijk aan te liggen. De strook kan ook dienen als recreatie
voor die wijk. Bewoners kunnen door de boomgaard/boomkwekerij heen lopen. Het geeft ze enige
rust. Ook mooi voor de bewoners is dat de seizoenen waarneembaar zijn door de bloesemtijd, ook
op een bepaald moment zelf vruchten kunnen plukken. Het scenario oogt ook goed voor de
bewoners.

De Overgooise Hof
Tijdens de discussie werd voornamelijk het zelf telen van gewassen naar voren gehaald en
besproken. Dit resulteerde erin dat de ervaring met bijvoorbeeld schooltuinen niet echt haalbaar is,
omdat deze uiteindelijk voor het grootste gedeelte onderhouden moeten worden door de
desbetreffende docenten. Zij hebben daar over het algemeen weinig tijd voor.
Wat overigens wel goed zou kunnen zijn de landelijke volkstuinen en bijvoorbeeld de regel dat de
helft van de opbrengst naar de eigenaar van het land gaat. Bij een wat grotere productie
(overproductie) kan er in samenwerking met de Kemphaan een versterking van de Boerenmarkt of
kookcursussen mogelijk worden (hier komt de educatie weer naar voren).
Overigens zal er bij dit idee wel een opzichter/kennisverschaffer aangesteld moeten worden om het
geheel op de rit te houden.
Tijdens al deze groene gedachten kwamen er ook ideeën voorbij die te maken hebben met het telen
van inheemse soorten zoals bijvoorbeeld Cranberry’s. Het probleem is echter dat Cranberry’s niet op
jonge zeeklei groeien, maar er zou bijvoorbeeld ook gedacht kunnen worden aan blauwe bessen,
kersen of pruimen.
Of het financieel haalbaar is, is nog niet bekeken, wel is het zo dat Hof van Twello een
zelfvoorzienende organisatie is waar geen subsidies aan te pas komen.
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Een van de vragen die de 23e ook voorbij kwamen was: ‘Hoe trek je de mensen er naar toe?’ Mede
door een soort van ereboog (de natuurlijke houten brug over de Waterlandse weg) wordt er
aandacht voor de Overgooise strook getrokken. Maar dit alleen zal niet genoeg zijn. Daarom zal er
veel tijd en aandacht besteed moeten worden aan een goed en aantrekkelijk educatief programma
en er zal geadverteerd kunnen worden in kranten voor mogelijke plaatsen in de moestuin.
Een ander idee was het creëren van een overnachtingplaats in het stedelijk groen van Almere. Dit
kan opgevuld worden door een Bed and Breakfast in landelijke omgeving. Nu blijken er overigens al
plannen te zijn voor een Bed and Breakfast aan de andere kant van de Kemphaan waar voor zover
bekend al een vergunning voor is verleend.

Survival Agriculture
De kwaliteit van dit scenario is dat het ook voor heel Almere kan gelden; sterk punt is het gebruik
maken van de historie. Het scenario draagt bij aan de identiteit van Almere. Er kan zelfs een
archeologieroute worden ontwikkeld, waarvan de Overgooise Strook een onderdeel is.
De Overgooise Strook biedt in dit scenario een directe link om,via groene diensten, mensen/
organisaties met elkaar te kunnen koppelen. Om het financieel haalbaar te maken is het zoeken naar
partners in het omliggende gebied nodig. Ook is het zo dat er verschillende investeringsfases kunnen
zijn, we beginnen in dit scenario dan ook klein en breiden dit groter uit.
Het scenario kan de relatie met de Kemphaan verbeteren door middel van doelstellingsintegratie en
de ruilhandel met de voortgekomen producten/diensten die ondernemers in dit gebied kunnen
leveren. Als voorbeeld: stichting Stad & Natuur bij Stadslandgoed de Kemphaan (Almere) die haar
kennis kan overdragen en de wijngaard (Hof van Almere) die in deze haar producten afzet . Ook in
dit scenario is een goede( brug) verbinding over de Waterlandse weg noodzakelijk.
Onderzoek niet alleen de relatie in de richting van de Kemphaan en Braambergen, maar ook de
relatie met het Gooimeer en met de wijk Overgooi.
Het concept levert een bijdrage aan en profiteert van de kennis die voorhanden is om duurzaam,
natuur geïntegreerd te kunnen bouwen. Het draagt bij aan de ecologische, sociaal en economisch
duurzame schaalsprong van de stad Almere.
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Mens & Dier
Het laatste scenario was Mens & Dier. De bedoeling van het concept is om verschillende activiteiten
bijeen te brengen die met dieren te maken hebben, bijvoorbeeld een kinderboerderij, een theehuis
met uitzicht op een weiland, een vlindertuin, een asiel en opvangruimte voor Stichting Aap.
Door middel van de 5 vragen die in het programmaboekje stonden ontstonden er discussies en
nieuwe ideeën die het concept konden verbeteren.
De eerste vraag die werd besproken ging over de kwaliteiten van het concept. Wat als eerste naar
voren kwam was dat het een goede koppeling heeft met de Kemphaan. Er is plek voor stichting Aap,
wat ook al op de Kemphaan is, en het zijn activiteiten voor dezelfde doelgroepen, dus vooral jonge
gezinnen en de senioren. Wat ook opviel was dat dit concept niet gaat om landbouw en productie,
wat wel in de andere concepten is verwerkt.
Wat het scenario vooral sterker kan maken, is door er activiteiten te plaatsen die niet op de
Kemphaan aanwezig zijn en zich dus focussen op wat er daar nog niet is. In andere woorden, het
moet de Kemphaan aanvullen.
Het scenario is niet echt gericht op geld verdienen. Maar wat is er dan nodig om het wel financieel
haalbaar te maken? De enige organisatie waar het geld vandaan zou kunnen komen, is Stichting Aap,
maar dat is natuurlijk niet genoeg. De kinderboerderij was in het scenario bedoeld voor gratis
toegang, maar dat zou natuurlijk ook betaald toegang kunnen worden.
Ook zou er i.p.v. een asiel een dierenpension kunnen worden geplaatst. Hierdoor hebben de dieren
onderdak als de mensen op vakantie gaan en door deze voorziening word het dus een plek waar
bewoners gebruik van gaan maken. Naast het feit dat een dierenpension geld oplevert, geeft het ook
een ‘vrolijker’ beeld dan een asiel. Een dierenasiel levert echter ook wel hinder op.
Het laatste aspect waar over werd nagedacht, was de vraag of het scenario de relatie met de wijk kan
verbeteren, en natuurlijk hoe. Wat opviel aan de bewoners van het Overgooi was dat ze vooral
allemaal erg van het buitenleven hielden. Om deze bewoners te kunnen trekken naar het gebied, zou
er meer een buitenlevensfeer moeten worden gecreëerd.
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Het vervolg
Uit bovenstaande mag blijken dat het studentenproject eigenlijk wel geslaagd is. De studenten, en
dat geldt voor beide groepen, hebben veel werk verzet en zijn tot resultaten gekomen die er gezien
het stadium van de studie, best mogen zijn. Tegelijk mag geconstateerd worden dat de gemeente
nog niet echt een bruikbaar antwoord heeft gekregen op haar vraag. Kortom: het resultaat tot nu toe
is een tussenresultaat, zij het een heel bruikbaar tussenresultaat.
Er komt dan ook een vervolgtraject, tot de tweede helft van september, waarin de rol van het
lectoraat verschuift van begeleidend (van de studenten) naar uitvoerend en onderzoekend. Het
belangrijkste element hierin is het voeren van gesprekken met de bewonersgroep Overgooi , met de
stichting Vrienden van de Stadslandbouw Almere en vooral ook met betrokken partijen op en
rondom het stadslandgoed De Kemphaan. Voor de hand liggende gesprekspartners zijn dan Stad en
Natuur Almere, Stichting Afvalzorg, Tom Saat en Tineke van den Berg van de Stadsboerderij Almere
en Rene Bliekendaal van de Hof van Almere.
Het uiteindelijk doel is om scenario’s te formuleren voor een tijdelijke ontwikkeling van de Overgooise Strook, met stadslandbouw, die bijdragen aan de ontwikkeling van partijen / bedrijven in de omgeving (en vice versa), in het bijzonder de koppeling met bewoners van Overgooi, de ondernemers en
organisaties op en rond het stadslandgoed De Kemphaan, en de ontwikkelingen in de boswachterij
Almeerderhout.
Uit deze scenario’s moet blijken welke waarden gecreëerd kunnen worden. De vergelijking van de
scenario’s zou moeten leren welke ontwikkelingen van de Overgooise Strook de grootste kans bieden
op blijvende toegevoegde waarde.
Een vervolg ligt uiteraard ook in de verdere ontwikkeling van de CAH Almere, van de beide opleidingen en van de lectoraten.
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