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Green & the City
Green & the City is een verkenning naar
nieuwe economische dragers voor de
groene ruimte. In het project staat het versterken van de stad-land relatie centraal en
de economische potenties van deze relatie.
Door het duidelijk identificeren, uitdragen
en beantwoorden van de stadse vragen en
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behoeften kan het platteland aan betekenis winnen voor de stad en vice versa. In
de verkenning gaan we op zoek naar o.a
innovatieve product-marktcombinaties. Dit
gebeurt aan de hand van de casus Hof van
Delfland, het landelijke gebied tussen Delft,
Den Haag en Rotterdam. Een consortium van partijen werkt samen aan deze
opdracht: stadsregio Rotterdam, TransForum, Provincie Zuid-Holland, Groenservice
Zuid-Holland, Wageningen Universiteit en
Rotterdamse Oogst. De inzichten die deze
verkenning oplevert kunnen worden gebruikt
voor concrete voorstellen voor pilots, vervolgonderzoek en/of busnisscases die bijdragen aan de verbeterde stad-landrelatie.
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1 Inleiding
Het innovatieprogramma Green & the City, is een verkenning
naar nieuwe economische dragers en impulsen voor de
groene ruimte. Het gaat over de relatie stad-land en de
economische potenties van die relaties met nieuwe kansen
voor de landbouw en het landelijke gebied.  Eén van
opdrachten is: breng in beeld wat de vraag van de stad is, wat
wil de stedeling met de groene ruimte, welke (economische)
potenties er zijn, hoe kun je de stedeling mede-eigenaar
maken van het landelijk gebied?
Partners bij het innovatieprogramma
Aan dit programma werken een aantal partijen samen, te
weten Xplorelab (de innovatiewerkplaats van de provincie
Zuid-Holland) TransForum (Innovatie programma voor
Land- en Tuinbouw van de nationale overheid), Rotterdamse
Oogst, Groenservice Zuid-Holland, Stadsgewest Rotterdam

en Wageningen Universiteit/LEI. Daarnaast wordt
samengewerkt met verschillende partijen voor
deelonderzoeken en pilots.
Aanleiding
Vanuit verschillende invalshoeken is er noodzaak
om te zoeken naar structurele verandering in het
huidige systeem dat gaat over de groene ruimte,
het landelijke gebied, de stad-land relatie en de
dragers van het landelijke gebied (de landbouw).
1. De toekomst van de landbouw in Metropolitane
gebieden. ‘Grondgebonden boeren’ rond de grote
steden is steeds vaker niet meer economisch
rendabel. Dit komt door factoren zoals de
hoge grondprijs, hoge belastingen, gebrek aan
mogelijkheden tot schaalvergroting en een
terugtredende overheid. Enerzijds wordt er
daarom op Europees niveau aandacht gevraagd
voor de boeren in peri-urbane gebieden,
anderzijds moet er op relatief korte termijn op
bedrijfsniveau gezocht worden naar andere
vormen van inkomsten of andere manieren van
bedrijfsvoering.
2. De toekomst van het Metropolitane landschap.
Afgelopen jaren waren vooral de boeren en de
overheid de dragers van het landschap.
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Echter de economische dragers (de boeren) staan onder druk
en ook de overheid heeft beperktere middelen dan voorheen.
Daarom wordt gezocht naar –nieuwe- economische dragers
voor de groene ruimte.
3. De stedelijke behoeften en invloeden. Doordat er steeds
meer mensen in steden wonen is de relatie met de plek
waar ons voedsel vandaan komt minimaal. Om deze relatie
weer te herstellen zijn allerlei initiatieven ontstaan; van
productie van voedsel op daken tot in wijk- en buurtparken.
In eerste instantie ging het alleen om het verbouwen van
voedsel in de groene ruimten in de stad, daarom wordt de
term “stadslandbouw” geïntroduceerd. De laatste tijd wordt
deze term meer opgerekt in ruimtelijke en functionele zin.
Zo wordt het ook toegepast in peri-urbane gebieden en krijgt
het naast voedselproductie ook maatschappelijke functies,
bijvoorbeeld op het gebied van educatie, sociale cohesie,
zorg en recreatie. Tegelijkertijd zien we de relatie stad-land
intensiever worden, bijvoorbeeld door het toelaten van
stedelijke functies in het landelijk gebied. Hierdoor worden
ook hier stedelijke waarden en normen geintroduceerd; zoals
stank- en geluidsregelgevingen, dierenwelzijn, gezondheid
en eisen en wensen ten aanzien van ecologische diensten en
duurzame productiemethoden. De duidelijke inmenging van
de stedeling biedt kansen voor zowel de boeren als voor het
financieringsvraagstuk van het landschap.

Doel
Het doel van het innovatieprogramma Green
& the City is het schetsen van duurzame
toekomstperspectieven voor het landelijke gebied:
gericht op de behoeften van de Metropolitane
consument (people), een nieuwe vorm van
gebruik gericht op de ontwikkeling van een
vitaal open en ecologisch landschap (planet)
en het benutten van de meerwaarde die deze
gebieden hebben binnen de ruimere context
van de metropool (profit). De inzichten die deze
verkenning oplevert resulteren uiteindelijk in
concrete voorstellen voor vervolgonderzoek, dan
wel input voor projecten of pilots die bijdragen
aan de zoektocht naar nieuwe economische
dragers voor de groene ruimte van Metropolitane
gebieden.
De “stad” als drager van het landschap?!
In deze verkenning staat de vraag van de
stad centraal. Door het duidelijk identificeren,
uitdragen en beantwoorden van de stadse vragen
en behoeften kan het platteland aan betekenis
winnen voor de stad, en vice versa. Door deze
verbinding en wisselwerking expliciet te maken
worden de opgaven en kansen duidelijk.
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

5

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

Casus Hof van Delfland
De casus Hof van Delfland staat in deze verkenning centraal.
Het Hof van Delfland beslaat het groene gebied tussen
Rotterdam, Pijnacker, Delft, Den Haag, het Westland,
Vlaardingen en Schiedam. Het gebied is een belangrijke
groene buffer in het verstedelijkte gebied. In dit oorspronkelijk
agrarisch cultuurlandschap fungeert de melkveehouderij
als drager van het gebied en is bepalend voor de identiteit.
Daarbij krijgt het gebied een belangrijke toegevoegde waarde
(ecologisch, recreatief en psychologisch) voor het omliggend
stedelijke gebied en wordt het met contouren en restrictief
beleid open gehouden.
Het motief om een casestudie onderzoek te doen is in dit geval
om voorbeelden te krijgen die weer kunnen worden gebruikt in
vergelijkbare gebieden, zoals het Groene Hart.
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2 Facts
Stad - Land

Het ‘land’ en de ‘stad’ zijn in Green & the
City gedefinieerd volgens de in dit hoofdstuk
opgenomen figuren en tabellen. De kaartbeelden
en facts geven een overzicht van het land en de
stad op hoofdlijnen.

STAD

LAND

STEDELIJK GEBIED
METROPOOLREGIO ROTTERDAM - DEN HAAG

PROVINCIAAL LANDSCHAP HOF VAN DELFLAND
(= MIDDEN DELFLAND GEBIED)

De Stad (stedelijke
metropoolregio
Rotterdam - Den
Haag) en het Land
(provinciaal landschap
Hof van Delfland)

onderne

mer

stad

land
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paar zonder kinderen

paar met kinderen

eenoudergezin

24,6

eenpersoonshuishouden

51,9

particuliere huishoudens

huishoudens zonder kinderen

51558
236950

Gemiddeld besteedbaar Inkomen ( in 1000 euro)

eenpersoonshuishouden

17
32,7

huishoudens met kinderen

Aantal huishoudens (absoluut)

Huishoudenssamenstelling (%)

8

71,1

Allochtonen niet-westers

4

96168

Allochtonen - westers

68

Autochtonen

7

Aantal inwoners 2009 (absoluut)

1

Bevolkinssamenstelling (%)

3

3

Bos- en open natuurlijk terrein

Agrarische terrein

4

98,2 2819

Woningdichtheid

24,08 1908

oppervlakte(km2)

Recreatieterrein

' Land voor de stad''
Bodemgebruik (ha per 1000 inwoners)

DE STAD IN CIJFERS

28,9

18,8

33,9

42,4

24,7

28,9

19

35,7

41,9

23,3

39,2

21,1

39,4

48,7

24,9

Maassluis

10,11 1677

Midden-Delfland

49,38

140

38,6

438

5

53

1
2
3
1
5
8

43762

85,6

7,1

7,3

16282

21,5

30,1

48,4

38,6

21,9

37,3

47,9

26,6

14,48 1713

9

4

0

46833

73

14,6

12,4

23752

42,8

30,9

26,3

30,8

20,7

35,1

44,7

27,7

Delft
Den Haag
Lansingerland

Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk

56,39

347

10 222

475681 53.8

11,9
13.5

48 22.5

49411

86,7

6,7

6,6

18558

20,6

31394

77

6,9

16,1

13603

17451

92

5

3

6723

23,6
29.5

32,4

46,9

31,3

32,7

36

32

19,1

33,6

42,6

27,8

25

30,9

44

38,6

21,1

38,4

48,4

31,9

Rotterdam

319,35 1402

4

4

1

582951

53,8

10,2

36

293147

47,2

23,7

29,1

26,6

17,5

32,6

39,3

22,6

Schiedam

19,89 1958

4

5

0

74947

67,4

8,4

24,2

34939

38,7

28

33,3

28,2

17,8

31,5

39,7

22,8

Vlaardingen

26,71 1455

5

7

4

70860

76

7,2

16,8

33219

38,5

29,5

32

28,4

17,9

31,6

41

22,7

Westland

90,59

494

2

50

4

99299

90,6

5

4,4

38671

24,8

32,8

42,4

35

19,1

34

46

28,9

Zoetermeer

37,06 1498

5

6

0

119504

72,8

10,9

16,2

51266

31,1

29

39,9

33,3

19,7

36,5

44,6

25,9

Bron: CBS- Gemeente op Maat 2009
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Totale bestedingen in euro
Totale bestedingen in %
11 Voeding
22 Woning
33 Kleding en schoeisel
44 Hygiene en geneeskundige verzorging
550 Ontwikkeling
551 Sport, spel en vakantie
553 Overige ontspanning
556 Roken
557 Verkeer en vervoer
66 Overige bestedingen

Meerderjarige kinderen/anderen

(Echt)paar zonder minderjarige kinderen

Zonder minderjarige kinderen (totaal)

Met minderjarige kinderen (totaal)

Totaal alle huishoudens

BESTEDINGEN; BEKNOPTE INDELING NAAR HUISHOUDKENMERKEN

31097 39424,8 35011,4 34505,5 x
100
100
100
100 x
15,4
15,1
16,5
16,3 x
35,4
30,8
35,5
36,1 x
6
7,6
5,3
5,4 x
7,8
10,4
6,4
6,2 x
3,6
3,9
3,1
2,8 x
8
8,3
8,8
9,4 x
4
4
4
4,1 x
0,7
0,6
0,7
0,6 x
16,1
16,3
16,6
16,1 x
3,1
2,9
3,1
3,1 x

x : geheim; het CBS heeft hier wel
cijfers over maar kan
deze om geheimhoudingsredenen
niet publiceren.

Bron: CBS. Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het Budgetonderzoek, 2008

Aug 2010
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PROVINCIAAL LANDSCHAP MIDDEN DELFLAND = GEBIED MIDDEN-DELFLAND
Het Land
(r = 10km)

CONCEPT

Hof van Delfland
Oppervlakte (ha)

Land het; o -en 1. Provinciaal landschap Hof van
Delfland 2. Gebied Midden-Delfland (MD) 3. Het
gebied MD is groter dan de gemeente MiddenDelfland. Het omvat ruwweg het groene gebied
tussen de steden Delft, Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Rotterdam, het Westlandse
kassengebied en Pijnacker-Nootdorp.
Het MD-gebied bestaat uit deelgebieden (zie
legenda) die een verschillende hoofdfunctie
hebben maar toch een eenheid vormen.
Samen vormen zij de unieke identiteit van het
gebied; ‘weidevogels in een gevarieerd

7820

Grondprijs (euro/ha)

42.202

* Grondprijs Drenthe = 23811

Den Haag

Rijswijk
Pijnacker-Nootdorp

Delft
Westland

Lansingerland

Midden Delfland

stedelijke omgeving’(Metropolitaan Landschap
Zuidvleugel) ‘koe in de wei’ (LOP) ‘Groene
binnentuin van de stad’ (LOP)

Rotterdam
Maassluis

Provinciaal landschap Hof van Delfland

Schiedam
Vlaardingen

Dorpen, buurtschappen en Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Bestaand en gepland recreatiegebied
Bestaand en gepland natuurgebied

0

1

2 Kilometers

Aug 2010
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AGRARISCHE BEDRIJVEN, VERDEELD NAAR HOOFDTYPE

Pilot Provinciaal landschap Hof van Delfland (Midden-Delflandgebied) e.o.
(r = 10km)

CONCEPT

AGRARISCH BEDRIJF = Bedrijf met
agrarische productie, hoofdvestiging in
Nederland, en een economische omvang >= 3
NGE (Nederlandse Grootte Eenheden).
1 NGE staat voor ongeveer 1400 euro.
De NGE voor een bedrijf wordt berekend op basis
van het Bruto Standaard Saldo (BSS). Dit is de in
geldswaarde uitgedrukte totaalopbrengst van een
gewas of dier, minus bepaalde bijbehorende
specifieke kosten, in een gemiddeld jaar onder
normale omstandigheden (Definities CBS).

Pijnacker-Nootdorp

75

3%

Westland

1150

Midden Delfland

175

59%

325 Agrarische bedrijven in
het Hof van Delfland

Combinatie

Lansingerland

10

17%
83%

40%
Rotterdam

20

Schiedam

19%
81%

15

Verdeling naar Hoofdtype (%)
Gewassen
Veeteelt

Delft

10

1%

99%

23%
74%

8%

Maassluis

15

Vlaardingen

92%

5

38%
62%

Bron: CBSgegevens Gemeente op Maat 2009

Provinciaal landschap Hof van Delfland
Stedelijk gebied

0

1

2 Kilometers

Agrarisch gebied

Aug 2010
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VERBREDING EN VERDIEPING VAN DE LANDBOUW

Pilot Provinciaal landschap Hof van Delfland (Midden-Delflandgebied) e.o.
(r = 10km)

CONCEPT

VERBREDING: activiteiten die niet binnen de
primaire landbouw (veeteelt en teelt van gewassen)
vallen, maar die wel aansluiten bij de primaire landbouw
en de beschikbare productiemiddelen. Het accent ligt
daarbij op de extra mogelijkheden voor boeren om een
inkomen te verwerven (definitie CBS). Thema’s:
Food (verwerking & verkoop aan huis)
Biologische boer
Recreatie
Educatie
Zorg & welzijn
Natuurbeheer
De gemeenten van het Hof van Delfland tellen

128 agrarische bedrijven met verbredings-

activiteiten (Bron: CBS landbouwtelling 2007)

Door de combinatie van functies wordt een relatie
tussen stad en land gelegd. Ook ‘stadse
ondernemingen’ die actief een bijdrage leveren aan
deze stad-land relatie staan op deze kaart.
Provinciaal landschap Hof van Delfland
Stedelijk gebied
Bron: Atlas van Zuidelijk Holland 2008, p.46+47 (Atelier Zuidvleugel) aangevuld met gegevens uit: Digitale atlas Zuid-Hollandse
samenleving (pzh) en websites: plattelandsgids.nl, Rotterdamse Oogst.nl, Vockestaert.nl, Groen Goud.nl, recreatiegebiedmiddendelfland.nl,
landwinkel.nl, zorgboeren.nl

Aug 2010

3 Xpeditie

De Xpeditie is ingedeeld in 4 “basiskampen”;
waar steeds één thema centraal staat;
•
food (voedsel),
•
educatie,
•
recreatie & vrije tijd en
•
zorg & welzijn.
Deze thema’s sluiten aan bij de sociaal
maatschappelijke belangen en behoeften van de
stedeling.

Doel van de Xpeditie Green & the City
De Xpeditie heeft als doel om nieuwe kansen te identificeren
- in  algemeen voor metropolitane groengebieden en in het
bijzonder voor het Hof van Delfland- waarbij we ‘de stad’ als
uitgangspunt nemen.
Hoe? Door het bezoeken van inspirerende locaties en
verhalen te horen, door het delen van kennis en ervaring, maar
ook door iedereen uit te dagen om met innovatieve ideeën en/
of projecten te komen.

De Xpeditie is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in bovenstaand onderwerp,
maar ook (en vooral) voor diegene die voor
zichzelf een rol zien weggelegd in de opgave.
Om zo daadwerkelijk de stad-land relatie te
concretiseren en voort te kunnen bouwen op alle
goede initiatieven die al bestaan.
De vragen die tijdens de Xpeditie centraal staan:
•
Hoe kun je inspelen op de vraag en behoefte
van de stad / stedeling? En wat levert het
op ?
•
Welke opgaven, vragen of verkenningen
moeten verder worden opgepakt ?

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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INSPIRATIEKAART XPEDITIE GREEN & THE CITY
Deze locaties zijn aan bod gekomen bij de xpedities.

Inspiraties
Initiatieven verbede landbouw
Inspiraties buiten de provincie Zuid-Holland:
Oregional, Wageningen
Vereniging Boerenstadswens, Amsterdam
Stichting Educatief Platteland, Bunschoten
Natuur/Milieu Educatiecentrum, Amsterdam
Taskforce Multifunctionele Landbouw, Zegveld
Orbis Medisch & Zorgconcern, Sittard
Boerderij Anders, Maarssen

Provinciaal landschap
Stedelijk gebied
Provinciegrens ZH
Zuidvleugel
Hof van Delfland

Bron: De basis van deze kaart zijn gegevens uit de Atlas van Zuidelijk Holland 2008, p.46+47 (Atelier Zuidvleugel)
aangevuld met gegevens uit: Digitale atlas Zuid-Hollandse samenleving (pzh) en de websites: plattelandsgids.nl,
Rotterdamse Oogst.nl, Vockestaert.nl, Groen Goud.nl, recreatiegebiedmiddendelfland.nl, landwinkel.nl, zorgboeren.nl

0

5

10 Kilometers

#1 Food

Donderdag 20 mei 2010
Villa Augustus, Dordrecht
Voedsel en regionale landbouw; het opnieuw
verbinden van de voedselproductie met landelijk
gebied als natuurlijke productieomgeving.
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FOOD EN DE LANDBOUW

Pilot Provinciaal landschap Hof van Delfland (Midden-Delflandgebied) e.o.
(r = 10km)

CONCEPT

FOOD
Verwerking & bereiding = Verwerking van
een ruw landbouwproduct tot een ander
nieuw product die bedoeld zijn voor de
markt. Bijvoorbeeld melk tot kaas of
aardbeien tot jam (definitie CBS). De
bereiding van deze producten in bv
restaurant of ijsboerderij.

Historische kwekerij ‘De Sonnehoeck’
Van Nature
Druivenkwekerij ‘Nieuw Tuinzigt’

De Pluktuin

IJsboerderij ‘De Zwaluw’
Uitspanning De Landbouw

Verkoop (aan huis) = Directe verkoop
van landbouwproducten (van eigen
bedrijf en/of andere bedrijven) aan de
consument of de detailhandel (definitie
CBS)

Op Hodenpijl

Zuivelwinkel v Winden

Stoeterij Hofstede Oostrijk
Biologische groentekwekerij Van Paassen

De Historische Keuken (catering)
Imkerij De Bijzaak
The Greenery Maasland

Biologische boer

Boerenbont H’eerlijk Delfland

Boerderijwinkel ‘De Rode Klaver’

Pannenkoekenboerderij ‘t Sonnetje
De Wijnboerderij

Hoeve Avondrust

Van de Boer

De Walvisch
An-dijvie
H. van Toor Distilleerderij
Vlaams Broodhuys
Cranberry vd G

Provinciaal landschap Hof van Delfland
Stedelijk gebied
Bron: Atlas van Zuidelijk Holland 2008, p.46+47 (Atelier Zuidvleugel) aangevuld met gegevens van de websites: plattelandsgids.nl,
Rotterdamse Oogst.nl, Vockestaert.nl, Groen Goud.nl, landwinkel.nl,

Aug 2010

Bij Villa Augustus in Dordrecht (www.villa-augustus.nl)
ontmoeten beleidsmakers, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar om gezamenlijk
te verkennen op welke manier en hoe de stad-land relatie
verbeterd kan worden door in te spelen op de wensen en
behoeften van de stad cq. stedeling.
Hoe kun je dit doen en wat levert dit op? Dat zijn de vragen die
centraal staan in deze xpeditie. Inspiratie komt van de verhalen
van en over Villa Augustus, Oregional, Rotterdamse Oogst en
de stichting GroenGoud.

Villa Augustus, Dordrecht
De aftrap komt van Daan Schuurman, de
oprichter van Villa Augustus en voormalig
eigenaar van Hotel New York in Rotterdam.
Villa Augustus is een restaurant, zalenverhuur,
marktcafé, en hotel op een prachtige locatie in
Dordrecht aan het water in een oude watertoren
met verschillende bijgebouwen.
Het restaurant van Villa Augustus ligt midden
in de groentetuin, die er fantastisch mooi en
verzorgd bij ligt. Een restaurant waar zowel
bezoekers als medewerkers in aanraking komen
met de seizoenen.

De presentatie van
Jolanda RobinsonKuilboer van Stichting
Groen Goud (links)
en de tuinen van Villa
Augustus in Dordrecht
(rechts)

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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(Rechts) Locaties
Oregional voor teelt,
koop en verkoop van
streekproducten.
(Bron:
www.oregional.nl)

In de open keuken wordt geprobeerd om dat seizoen zo lekker
en mooi mogelijk op het bord te krijgen. Er is een menukaart
met een beperkt aantal gerechten waarvan er wekelijks een
aantal veranderen. Er wordt zoveel mogelijk met biologische
of op een anderszins goede manier geproduceerde producten
gewerkt. Het liefst uit de directe omgeving, maar omdat
dat niet altijd haalbaar is, worden ook ingrediënten elders
uit Europa gehaald. Mensen vinden het een beleving om
de relatie met hun voedsel te zien en ook te ervaren. Dat
is de kracht van dit concept. In feite is het een stad-land
relatie op kavelniveau. Ook het betrekken van de historische
culturele waarden van het gebied heeft enorme toegevoegde
waarde. Naast het restaurant en hotel en zalenverhuur is
er een marktcafé. In het markt-café bevindt zich ook de
voorbereidingskeuken, en de bakkerij. Brood, taart en koekjes
uit eigen bakkerij worden geserveerd, maar kunnen ook
worden gekocht voor thuis.
Hoe is ingespeeld op de behoefte van de consument en de
stad?
Duidelijk werd dat de heer Schuurman zijn eigen ideeën
en gevoel heeft gevolgd. Het plan en de ideeën van Villa
Augustus spraken de gemeente enorm aan. Kennelijk had
Daan Schuurman bewust dan wel onbewust een neus voor de
wensen en behoeften van de stedelingen.

Gebiedscooperatie Oregional, regio Nijmegen
Gerard Titulaer is initiatiefnemer van de
Gebiedscoöperatie Oregional, Regio Rijn/Maas
(www.oregional.nl). Er wordt een nadrukkelijke
keuze gemaakt voor regionale landbouw in
plaats van mondiale landbouw. Oregional - zo
stelt Gerard Titulaer - wil naar een ‘korte keten’.
De supermarkt wordt overgeslagen. Er wordt
rechtstreeks gecommuniceerd met de consument.

Oregional maakt onderscheid in kwaliteit. De
nadruk ligt op smaakvol. Consumenten bevinden
zich in een gebied met een straal van 40 km rond
Nijmegen.
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Doelen zijn: stad en land verbinden, duurzame productie, een
korte keten, een eerlijke prijs voor de consument en gezonde
producten. Eenderde van de CO2-uitstoot heeft met voedsel
te maken. “Bij een regionaal product kunnen we 20 procent
besparen”. Producten krijgen een gebiedslabel met de naam
van de ondernemer. Er komt een kwaliteitssysteem met een
puntensysteem. Een ondernemer kan groene punten krijgen
voor verschillende duurzame activiteiten. Titulaer: “Ook willen
we zo transparant mogelijk zijn. Klanten moeten duidelijk
kunnen zien hoe de producten gemaakt worden. Je kunt zelfs
denken aan het installeren van webcams.”

(Rechts):
Rotterdamse Oogst op
festival Motel Mozaique. April 2010 in
Rotterdam.
(Bron: www.rotterdamseoogst.nl)

Er is een succesvolle pilot geweest in de Maaskliniek om
dit ziekenhuis te bevoorraden met regionale producten. De
strategie van Titulaer: “Maak afspraken met de koks van het
restaurant, niet met de directie van het ziekenhuis”. Zij hebben
namelijk de kennis van het voedsel en de inkoop. Voorwaarde
is in eerste instantie dat het product in elk geval uit de streek
komt. Daarna worden er andere voorwaarden verkent.
Omschakelen naar biologisch kost een aantal jaar. Dus dit
moet ook stapsgewijs gebeuren. Rudy Rabinge (hoogleraar
Duurzame Ontwikkeling aan de WUR en oud-PvdA-politicus)
zegt: “We produceren eens zoveel dan we consumeren. Dus
tegen de tijd dat we vastlopen qua volume, zitten we met een
luxeprobleem. Wij zeggen ‘verkoop schaarste’. Je kunt beter
net iets te weinig leveren.”

Rotterdamse Oogst, stad Rotterdam
Leon van der Geest verteld over het project
Rotterdamse Oogst. Het is begonnen met met
‘Stichting Van de boer’. Rotterdamse Oogst is
een initiatief van deze stichting. Stichting Van
de boer is opgericht door Rianne Andeweg en
Nicole Hoven en wil het platteland de stad in
brengen om zo het natuurlijk contact tussen stad
en land, boer en burger, gezondheid en voeding,
eten en genieten, bewoner en omgeving, in de
stad te herstellen. De eerste activiteit van de
stichting was de exploitatie van het biologische
buurtrestaurant Van de boer in 2007 in Bospolder
– Tussendijken en Spangen in Rotterdam.

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Rotterdamse Oogstfestival 2009 (Bron: www.
rotterdamseoogst.nl)

De missie van Stichting Van de boer kan opgesplitst worden
in de volgende doelstellingen:
- Het stimuleren van gezonde en duurzame voedingwijze,
-productie en -consumptie in de stad;
- Het leven en de beleving van het platteland een zichtbare
plek geven in de stad;
- Een uitwisseling tot stand brengen tussen kwaliteiten en
talenten uit de stad en het omliggende platteland;
- Het behoud van ‘boerenwijsheid’. Dat wil zeggen, behoud en
verspreiding van kennis over (duurzame) landbouw,
producten en ambachtelijke bereidingswijzen.

De stichting wil deze doelstellingen bereiken
door middel van het opstarten van sociale
ondernemingen van waaruit projecten op het
gebied van duurzame voeding en gezondheid
georganiseerd worden. Productie en consumptie
van plattelandsproducten worden ingezet om
participatie, werkervaring, communicatie en
educatie tot stand te brengen. Met name onder
de kinderen en jongeren. In eerste instantie richt
stichting Van de boer zich op de stad Rotterdam,
maar Rotterdam zou kunnen staan voor alle grote
en minder grote steden in Nederland.
Rotterdamse Oogst (RO) wil meer producten
uit de regio in de regio beschikbaar maken. Als
projectorganisatie voert RO in de periode 2010 –
2012 een actieprogramma en campagne uit om
de productie, verwerking, afzet en bekendheid
van regionale producten te bundelen, stimuleren
en innoveren. Het projectbureau heeft als
belangrijkste taak om partijen te zoeken en met
elkaar te verbinden, initiatieven te ontwikkelen
en begeleiden en innovaties te stimuleren.
RO wil laten zien dat de stad en het platteland
elkaar heel veel te bieden hebben en dat
leefomgeving, gezondheid maar ook het milieu,

20

de werkgelegenheid en de economie er baat bij hebben.
Rotterdamse kinderen leren dat lekker ook gezond kan zijn,
ondernemers worden uitgedaagd om duurzaam en innovatief
te werken, het (agrarisch) landschap krijgt een herwaardering,
verschillende culturen komen met elkaar in aanraking en er is
meer ruimte voor maatschappelijk en sociaal ondernemen. Het
project heeft vier pijlers:
- Nieuwe marktplaatsen
- Activiteiten en evenementen
- Nieuwe streekproducten
- Stadslandbouw
Doel is uiteindelijk om zichzelf overbodig te maken doordat
deelnemende partijen na 2013 zelfstandig en kostendekkend
kunnen doorgaan.
Hoe is ingespeeld op de behoefte van de consument en de
stad?
Leon van der Geest geeft aan dat er in de stad Rotterdam
behoefte is aan een meer structurele plek (Rotterdamse
Oogst) in het stedelijke om aandacht te geven aan food
(bijvoorbeeld een markt)

Stichting Groen Goud
Jolanda Robinson-Kuilboer is projectmanager
bij Stichting Groen Goud. Stichting Groen
Goud is een samenwerkingsverband tussen
drie ondernemersorganisaties en drie
streekorganisaties in Midden-Delfland. Samen
werken zij aan het ontwikkelen en ondersteunen
van groene economische activiteiten in MiddenDelfland. De nadruk ligt daarbij zowel op
toeristische en recreatieve ontwikkelingen als op
initiatieven op het terrein van kenniseconomie
en cultuurhistorie. De stimulering staat altijd in
dienst van het open en groene cultuurlandschap.
De bundeling van ondernemerskennis en kennis
van de streek en haar historie, maakt dat de
Stichting Groen Goud meer slagkracht heeft dan
individuele ondernemers en particulieren.
Groen Goud stelt zich ten doel om in MiddenDelfland:
1. De sociaal-economische structuur te
versterken;
2. De economische bedrijvigheid en
werkgelegenheid te stimuleren;
3. De kwalitatieve ontwikkeling te bevorderen.

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Midden-Delfland (Bron: www.groengoud.nl)
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Het gebied Midden-Delfland bestaat uit de kernen
van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn en de
open agrarische veenweiden. Dit is het laatste
stukje waardevol agrarisch cultuurlandschap
middenin het verstedelijkt gebied van de Haagse
en Rotterdamse regio. De ‘Gebiedsvisie 2025’ van
de gemeente Midden-Delfland en het Landschaps
Ontwikkelings Perspectief (LOP) vormen de
bakens waarbinnen Groen Goud inhoud geeft
aan haar taak om initiatieven van ondernemers
te bevorderen. Groen Goud realiseert haar
doelstelling door de inzet van gebiedsmarketing
en streekmanagement. De begeleiding van
potentiële en bestaande ondernemers neemt
daarin een belangrijke plaats in.
Verder voert Groen Goud marktonderzoek
uit en fungeert zij als centraal punt voor
informatievoorziening. Ondernemers uit de
eigen streek spelen een cruciale rol om de
groene economie van Midden-Delfland verder
te ontwikkelen. Groen Goud nodigt lokale
ondernemers uit om een actieve rol te spelen
bij dit proces in ondernemersbijeenkomsten
en gebruikersplatformen rond de thema’s
streekproducten, horeca en recreatie,
kleinschalige logies en watersport.

De ondernemers uit Midden-Delfland worden door Groen
Goud verdeeld in drie groepen:
1. Streekproducenten van jams, chutneys, mosterds, honing,
kaas, zuivel, druiven, AGF, soep, bier, vlees en brood.
Deze ondernemingen zijn kleinschalig en ambachtelijk.
De vraag naar de producten is groter dan het aanbod en
de afzet vindt plaats via eigen netwerk en huisverkoop.
De producent is ook de verkoper, er is lokale marketing en
promotie De groeiambitie is divers en samenwerking is nog
in ontwikkeling.
2. Bereiders: catering, kookworkshops, horeca & recreatie
3. Verkopers: dorpswinkels, landwinkels en VVV’s.
Uit de ondernemersbijeenkomsten voor streekproducenten
in Midden-Delfland komt naar voren dat er behoefte is
aan kwaliteitsrichtlijnen. Melk wordt in Midden-Delfland
het meest geproduceerd. Er is maar één boer die hiermee
streekproducten maakt, de rest handelt via Campina en dat
gaat dat niet samen. Er moet aangesloten worden bij groene
gebieden in Hof van Delfland en de mogelijkheden om logistiek
en distributie los te koppelen van productie moeten worden
verkend. PR en reclame kunnen gezamenlijk opgepakt worden
via gebiedsmarketing. Er kan opgeschaald worden door
middel van uitbreiding van het aantal ondernemers en het
assortiment. Aandachtspunten: distributie, organisatiegraad en
pilots.

Heeft de boer de stad wel nodig ?
Voor een aantal van de ondernemers is de
nabijheid van Rotterdam en Den Haag heel
interessant. De steden bieden veel betrokken
burgers, consumenten en bedrijven en
ondernemers zijn altijd op zoek naar verbetering
van het rendement. Daarbij zijn de ondernemers
trots om hun ambachtelijkheid te tonen. Vanuit het
veld zijn er een aantal ideeën.
Burger naar de boer
- Melkfabriek in de vorm van een ‘zienerie’;
- Events (zaai/oogstfeest, week van de smaak,
Boerol);
- Recreatie: wandelen, fietsen, varen;
- Arrangementen, kinderfeestjes.
Boer naar burger
- Streekmarkt;
- Biomarkt (Den Haag);
- Virtueel via internetverkoop;
- Via bedrijven die zich willen profileren op
duurzaamheid, kwaliteit en authenticiteit.
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De behoefte van de stad
De behoeften van de stad liggen op 2
verschillende waarden: 1 Landwaarden, zoals
rust, landschap, stilte, cultuur;
2 Identiteit en productwaarden, zoals gezond,
duurzaam, lekker, traceerbaar, ambachtelijk.
De oplossing is het realiseren van een korte
voedselketen (zie het voorbeeldinitiatief van
Oregional).

#1 Xperiences
Keten
voedselmarkt

€
FOKKER

Lange keten (huidig)

VEILING

PRODUCENT

GROOTHANDEL

FABRIEK

WENSEN & BEHOEFTE

€
Korte keten (gewenst)
FOKKER

PRODUCENT

CONSUMENT
KWALITEIT

DETAILHANDEL

CONSUMENT
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Logistiek als struikelblok
Bij een volwaardige stadslandbouw blijkt vooral de logistiek het
struikelpunt. In Nederland zie je initiatieven die - in navolging
van andere landen - voedsel dichterbij de klant brengen.
Zo is daar Marqt (regio Amsterdam), een winkel waar je
direct producten uit de buurt kunt kopen en StreekSelecties
(provincie Brabant) brengt streekproducten via de supermarkt
dicht bij de klant. Slechts een deel van de klanten is te
bereiken door verkoop op het boerenerf. Dit lijkt overigens wel
de beste context voor de verkoop van producten
Cultuurverschillen stad en land
Er is een cultuurverschil tussen de benadering van
Rotterdamse Oogst en Groen Goud. Waarbij Rotterdamse
Oogst veel meer kijk en oog heeft voor de behoeften van de
stad is Stichting Groen Goud ook gebonden aan de meningen
van ondernemers in het gebied die vooral de nadelen zien van
een meer intensieve relatie met de stad. Wel is er duidelijk
eenstemmigheid over de ambitie om een regionale markt
op te bouwen in het belang van de stad én het land. De
beleidsmatige legitimatie blijkt uit het verhaal van Oregional.
Interessante ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn:
- Ethnic Food & Services (zie ook volgende pagina)
- Lichte groei aantal biologische bedrijven
- Boerderijwinkels

Mogelijke oplossingsrichting richting een
intensieve stad-land relatie
Het hele verhaal begint in de praktijk met boeren
die een mooi product maken: vers, smaakvol,
er goed uit zien, weten waar het vandaan
komt. Daar direct op hoort een moment en
plek in de stad waar de burger het product
ontmoet: de evenementen van de Rotterdamse
Oogst en Van de Boer. Van daaruit kun je
dat uitbouwen/ontwikkelen op basis van de
specifieke mogelijkheden (ligt aan de mensen,
hun kwaliteiten, het slagen van evenementen, de
mogelijke vormen van samenwerking in de keten,
het toehappen van instellingen en partners om
zich aan de producten te binden). Stap voor stap
wordt duidelijk wat agrarisch ondernemers zelf
moeten (blijven) doen om hun producten aan de
man te brengen, daarin ligt ook de keuze besloten
of zij zich zelf richten op een consumentenmarkt
of op een handelsintermediair. Dan kan de
afzetketen stap voor stap geïnstitutionaliseerd
worden, dan kristalliseert de logistiek uit. Pas als
laatste drukken deze zich uit in het (veranderend)
landschap.
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De vraag van de stad - Ethnic Food en Services
De bevolkingssamenstelling van de Nederlandse steden is afgelopen veertig jaar sterk veranderd. Surinamers,
Marokkanen, Antillianen/arubanen en Turken zijn qua omvang de belangrijkste groepen niet-westerse
allochtonen, ook in de vier grote steden van Nederland; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Utrecht.
Inmiddels is één op de drie inwoners een niet westerse allochtoon in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.
Ook andere allochtone bevolkingsgroepen zijn sterk in opkomst, zoals chinezen en polen. Op dit moment
is het precieze potentieel van de etnische voedsel- en dienstenmarkt lastig vast te stellen maar uit eerder
onderzoek van de Rabobank (2007) blijkt dat er jaarlijks € 2,7 miljard omgezet wordt in Nederland op de markt
voor ethnic food en dat er komende tijd een jaarlijkse groei van 3,5 % verwacht kan worden. Voor de diensten
is het lastig om een schatting te maken van de potentiële markt, omdat deze in ontwikkeling is. Wel is duidelijk
dat er mogelijkheden zijn voor waardecreatie. Hierbij is te denken aan ouderenzorg, en de teelt van medicinale
kruiden op multifunctionele landbouwbedrijven.
(Bron: Schans, J.W. van der (e.a.) (2009) “Marktkansen voor ethisch voedsel en etnische diensten”, publicatie
LEI)
Lichte groei aantal biologische bedrijven
Het aantal biologische bedrijven in Nederland groeit weer enigszins, na een afname tussen 2003 en 2006. Het
biologische areaal is tussen 2007 en 2009 gestegen van 47.000 tot 52.000 ha. De oppervlakte biologisch in
Nederland groeit de komende jaren wel minder hard dan in andere landen. Nederland staat zelfs als laatste op
de ranglijst van het aandeel in overgang van gangbaar naar biologisch. Koplopers op deze lijst zijn de jongste
lidstaten, Bulgarije en Roemenië. (Bron: Landbouw Economisch Bericht, juni 2010)
(Bron: www.biokennis.nl)
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#2 Educatie

Donderdag 27 mei 2010
Horeca Vakschool,
Rotterdam
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EDUCATIE IN DE LANDBOUW

Pilot Provinciaal landschap Hof van Delfland (Midden-Delflandgebied) e.o.
(r = 10km) CONCEPT
EDUCATIE

Voor 2009 werd in de CBS landbouwtelling
boerderijeducatie gezien als onderdeel van
Agrotoerisme. Sinds 2009 wordt
boerderijeducatie beschouwt als een aparte
activiteit van verbreding.
In het Midden-Delflandgebied coordineert
Vereniging Vockestaert het educatief aanbod
in de landbouw.

Hoeve Biesland
Natuur- en milieucentrum ‘de Papaver’

Melkveehouderij Dijkshoorn

Natuur- en Educatie centrum
Vockestaert

Educatieboerderij
De 8 deelnemende boerenbedrijven
van het schooljaar 2009/2010 aan
het educatieprogramma in het
Midden-Delflandgebied.
(Bron: Vockestaert)
Provinciaal landschap

E. vd Kooij

Hoeve Ackerdijk

M. Boekesteijn
A. Hofstede

S. van der Kooij

A. Rodenburg
NME ‘de Woudhoek’

NME Oranjetipje

Natuurcentrum ‘de Boshoek’
M. Moerman
Hollaar (De Karperhoeve)
NME Vlaardingen

Stedelijk gebied
Hof van Delfland
Aug 2010

Bron: Atlas van Zuidelijk Holland 2008, p.46+47 (Atelier Zuidvleugel) en de websites: plattelandsgids.nl, Vockestaert.nl, Groen Goud.nl,

Midden in het centrum van Rotterdam, dichtbij Hofplein
staat op een braakliggend terrein een groot bouwbord.
Op dit bord staat zoals gebruikelijk de informatie over het
nieuwbouwproject, maar er staat ook een oproep aan pioniers
om met initiatieven te komen om het braakliggend stukje
tijdelijk te gebruiken. In een vrijwel leegstaand gebouw
tegenover dit terrein zijn beleidsmakers, maatschappelijke
organisaties, ondernemers en kennisinstellingen te gast bij
Tussentijds/Nu Hier. Ze zijn bijeen om te verkennen wat de
rol van educatie is bij de relatie stad-land en hoe kan worden
ingespeeld op de behoeften van de stad. Stichting BuurtLAB,
initiatief Nu Hier en natuurbeheervereniging Vockestaert
vertelden over hun ideeën en ervaringen.
Xpeditie #2 te gast bij
Tussentijds/Nu Hier in
Rotterdam

BuurtLab, project Coolzaad Rotterdam
BuurtLab is een stichting die gespecialiseerd is
in vraagstukken rondom leefbaarheid in de buurt,
aldus Edward Boele, een van de initiatiefnemers.
BuurtLab gaat uit van het zelforganiserende
vermogen van een buurt en weet dit aan te
spreken en te ontwikkelen. Een van de projecten
van BuurtLab is het project ‘Coolzaad’. Dit project
heeft als doel om kinderen weer in contact te
brengen met groen en alles wat groeit en bloeit
en wat je ook kunt eten. Met dit project wordt
aansluiting gezocht bij de belevingswereld van de
kinderen door:
1. Een speciaal ontworpen tuintje voor kinderen
in de stad, waar kinderen vertrouwd raken
met zaaien, kweken, handen in de grond,
het met liefde verzorgen van planten.
2. Een speciaal ontwikkelde spaarkaart. Het
doel is dat kinderen stickertjes sparen. De
enige manier om de COOLzaad-stickertjes
te krijgen is bij goed gedrag. Een volle
spaarkaart levert groene kadootjes op
zoals, zakjes met zaden, voederbuisjes
voor vogels, zelf-timmer-bloembakjes,
aardbeiplantjes, etc.
3. Een heuse echte groene glossy.
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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De activiteiten van
BuurtLab in het project
Coolzaad
(Bron: www.coolzaad.
nl)
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Wat zijn de wensen van de stedeling?
Dat groen een grote invloed heeft op de belevingswereld
van kinderen is iets dat buiten kijf staat volgens Boele.
Stadskinderen hebben geen vanzelfsprekende verbinding
met groen en de kennis over voedsel. Buurtlab legt deze
verbinding, bijvoorbeeld door te beginnen bij hoe het voelt
om een rups op je hand te hebben. Nadrukkelijk doen zij dat
door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De
bekendheid is inmiddels groot en ook de erkenning van hun
goede werk. Er was wel nogal eens gebrek aan groenkennis.
Wanneer groeit wat en hoe, wat doe je met wormen en
vlinders en of luizen? Nu schakelen ze een hovenier in, maar
waarom eigenlijk niet een boer? Duidelijk is dat de behoeften
uit de stad er zeker zijn om meer over groen en groeien te
leren, zij het dat het moet worden opgezocht en aangewakkerd
en ondersteund door een educatief programma.
Impressie van
de xpeditie in
Rotterdam

Nu Hier, project Tussentijd Rotterdam
Gerda Zijlstra verteld over het initiatief
‘Tussentijd’ van Nu Hier. In bouwprocessen
ontstaan tussentijden, periodes waarin de
oude situatie verdwenen is en de grond wacht
op een nieuwe invulling. Deze wachtgronden
kunnen ingezet worden voor publiek gebruik.
Zo wordt bouwgrond, zij het tijdelijk, herwonnen
als openbare ruimte. Deze periode kan ingezet
worden als een laboratoriumfase waarbij nog niet
alles vaststaat. Waar vanuit onderzoek nieuwe
initiatieven zich kunnen ontwikkelen en nestelen.
De overgangsfase kan zelfs gezien worden als
een methode om gebieden marktconform om
te vormen. Tijdelijke beschikbare ruimte kan
zo een aanjager voor vernieuwing zijn. Nu Hier
ontwikkelt door te doen in tijdelijke projecten. In
deze tijdelijke projecten is er minder weerstand
voor nieuwe programma’s, daardoor zijn er
kansen voor vernieuwing en voor experiment.
Wat werkt blijft! Wat niet werkt verdwijnt.
Nu Hier gelooft in de mogelijkheid van een
openbare ruimte die echt in gebruik genomen
wordt voor dat wat stedelingen graag doen:
dansen, moestuinieren, sporten, koken, etc.
Hiervoor wordt gebouwd aan een pakket van
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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elementen en tools die verplaatsbaar zijn; omkuilbare bomen,
een mobiele keuken, verplaatsbare kweekbakken, etc. Zo
kan er een karavaan langs plekken trekken die een tijdelijk
programma kunnen herbergen. Nu Hier zoekt naar potentiële
gebruikers in de buurt, naar clubs, verenigingen en andere
collectieven. Zij bepalen en organiseren het programma. Hun
ondernemerschap is de drijvende kracht.
Tussentijd is een initiatief van Ester van de Wiel en Gerda
Zijlstra uit 2009 voor het tijdelijke gebruik van de Palace-locatie
in het Zomerhofkwartier in Rotterdam. Samen met bewoners,
PWS Rotterdam, leerlingen van de Horeca vakschool,
BuurtLab, leerlingen van de infra-opleiding van het Zadkine en
GemeenteWerken Rotterdam is een buurtmoestuin aangelegd
met onder andere een kleine kas, kweekbakken en diverse
paden. Deze vorm van tijdelijk beheer levert voedsel op.
Hoe beantwoordt dit aan de vraag van de stad?
Gerda Zijlstra vertelt dat er als initiatiefneemster veel
verantwoordelijkheid op haar schouders rust, zowel voor de
invulling als organisatie als in het beheer. Er werd geopperd
om ook aansluiting te zoeken met boeren in het buitengebied,
voor advies en als mogelijke stap voor omwonenden om ook
een keer buiten de stad te gaan kijken. Deze relatie is nog wel
erg dun. De vraag uit de stad wil zij formuleren als een plek
waar eigen initiatief kan ontstaan, waar de bewoners weer zelf
invulling aan kunnen geven.
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Vockestaert, Midden-Delfland
Voorzitter van de Vereniging voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer in MiddenDelfland, Nico van der Wel, vertelt dat de
vereniging zich inzet voor het behoud van
het karakteristieke open polderlandschap van
Midden-Delfland. Met zijn natuurwaarden, zijn
waardevolle cultuurhistorische bebouwing en zijn
landschapselementen en patronen. Zij brengt
deze doelstelling in praktijk door de boeren en
andere grondeigenaren in het buitengebied te
stimuleren en te ondersteunen om deze waarden
te beheren en te onderhouden. Vockestaert is in
1999 opgericht door boeren, die zich betrokken
voelden bij Midden-Delfland en de noodzaak
inzagen zich actief voor de instandhouding van
dit gebied in te zetten. In de loop der jaren sloten
steeds meer boeren zich aan en op dit moment
zijn vrijwel alle boeren uit het gebied (ca. 90) lid.
Ook staat de vereniging open voor niet-agrariërs.
Deze "burgerleden" ondersteunen met hun
lidmaatschap de vereniging in haar doelstellingen.
Educatieprogramma "Stilte naast de Stad"
Is de hoofddoelstelling van de vereniging het
behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie
door een actief beheer door boeren, gaandeweg

Koeien in de Klaas
Engelbrechtspolder.
(Foto:
Henk Groenendaal)

ontstond het inzicht dat ingespeeld moest worden op het
recreatieve belang van Midden-Delfland, de recreatieve
behoeften van de bevolking in het gebied zelf en van de
bewoners van de omringende steden. Zo ontstonden
activiteiten onder de noemer "Stilte naast de Stad". Jongeren,
vooral in de stad, lijken steeds meer vervreemd te raken
van de natuur en vaak zijn zij niet of nauwelijks bekend met
het werk op een boerenbedrijf. Dat de melk gekocht in de
supermarkt uit een koe komt, is voor sommige een vreemde
gewaarwording. Deze constatering is voor Vockestaert één
van de redenen geweest het werkveld uit te breiden met
onderwijsactiviteiten. Bij de boer kunnen schoolklassen
horen en zien hoe een boerenbedrijf werkt. Ook wordt
kennisgemaakt met planten en dieren. Tenslotte: Vockestaert
is zeker niet de enige "club" die zich actief met het gebied
Midden-Delfland bezig houdt.
Wat is de vraag uit de stad?
Interessant was dat Nico van der Wel vertelde dat er
jaarlijks 4.000 schoolkinderen, groep 7, een bezoek brengen
aan een boerderij (10 boerderijen doen mee). Ze gaan een
aantal uren de koeien voeren met kuilgras, kalfjes aaien,
hooi uitstrooien enz. Zodat de kinderen leren en voelen wat
het is om in de natuur te zijn, op het land te werken, waar
het voedsel vandaan komt, het weer, de verhalen achter het
ontstaan van het landschap horen en dergelijke.

Dit wordt georganiseerd via de natuur- en
mileueducatie centra’s en de NZO (Nederlandse
Zuivel Organisatie). Opvallend was dat er wel
kinderen uit Schiedam, Vlaardingen deelnemen,
maar geen Rotterdamse kinderen. De vraag was
dan ook of deze niet zijn aangehaakt bij de NME.
Verder was de Campina boerderijendag in mei
2010 een groot succes. Er waren op één boerderij
in de buurt van Schiedam meer dan 4.000
bezoekers op één dag. Dit waren er veel meer
dan het vorige jaar.
Geconcludeerd kan worden dat er veel
belangstelling is voor dergelijke bezoeken aan
de boer. Daarbij komt dat er door Campina veel
reclame is gemaakt via de melkpakken.
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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HERKOMST DEELNEMERS EDUCATIE OP DE BOERDERIJ IN MIDDEN DELFLAND
Rotterdam en Den Haag de grote afwezige?
In het schooljaar 2009/2010 brachten 2178
leerlingen uit groep 7 een bezoek aan een
boerderij in Midden-Delfland. Dit
lesprogramma wordt georganiseerd vanuit de
NME-centra(natuur- en milieueducatie) en de
NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). 8
boeren deden hieraan mee. Opvallend is dat
deelname van leerlingen uit de grote steden
Rotterdam en Den Haag ontbreekt. Zijn deze
niet aangehaakt aan het lesprogramma van
de NME’s?
(Bron: lezing Vockestaert, Xpeditie #2
Educatie 27 mei 2010)

Den Haag

Delft

7%

2008/2009 2009/2010
86

96

1880

2178

35%

22%

%

8

13

klassen
leerlingen

9

23%

Midden Delfland

EDUCATIEPROGRAMMA MIDDEN-DELFLAND
deelnemende boeren

Zoetermeer

Maassluis
Vlaardingen

Schiedam

Rotterdam

Natuur- en Educatie centrum
Educatieboerderij
Deelnemende boerderij
Provinciaal landschap Hof van Delfland
Stedelijk gebied

Aug 2010

•

#2 Xperiences

•
•
•

•
•
Deelnemers aan de Xpeditie werd gevraagd opmerkingen en
adviezen dan wel conclusies bij elk initiatief te noteren en op te
hangen op flip-overs.

•
•

De oogst hiervan:
Vockestaert
•
Hoe kun je nog duidelijker maken bij welke boer je
welkom bent ?
•
Landschapsveiling in de stad!
•
Maak creatieve toegankelijkheid en aanspreekbare
concepten
•
Kinderen "ondergaan" de boerderij
•
Volwasseneducatie om levend landschap te ervaren beleving verkoopt
•
Ik kom graag op excursie met de kinderen uit Rotterdam

•
•

•
•
•
•
•

De boer de stad in - De stad naar de boer
toe!
Vakantie bij de boer
Via BSO's dagje boer organiseren
Met de kinderen vaker de open dagen
organiseren; gebruik van gemeentekrantjes
voor publiciteit
Hoe gaan we de jonge kinderen naar de
boerderij krijgen?
Er is zoveel mogelijk, maak gebruik van de
potenties stad-land
Met de boot en een boerderij als markering
in Rotterdam
Wees meer creatief in je aanbod. Ga op
zoek naar meer vraag.
Ga zo door ook met Rotterdams Scholen
Overnachten bij de boer uitbreiden met
meerdere doelgroepen- een paar uur, een
dag, een paar dagen en nachten
Maak een ‘hooiberg-hotel’
Na schoolse opvang en zomerkampen
Maak een kinderhouderij in het boerenbedrijf
Breng de vraag vanuit de stad goed in beeld,
en leg de bal niet enkel bij de ondernemer
School- en voorbeeldtuinen naar het
platteland, verdichten in de stad
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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BuurtLab
•
Openbare ruimte en de burgers betrekken
•
De gemeente meekrijgen bij het beheer !
•
Rups op je hand ervaren
•
Gezamenlijke verantwoordelijkheid, eigen
belang is gedeeld belang
•
Gewoon beginnen, bij ‘t eerste uurtje
•
Proeftuin
•
Excursies naar platteland
•
Moestuinen en integratie
•
Herkenbare verhalen voor de boer; zolang
de kinderen enthousiast zijn kunnen zij ook
een rol spelen richting de gemeente
•
Wat is de relatie met natuur en
milieueducatiecentrum of het structureel
maken van dit initiatief van onderaf?
•
Plakplaatjes actie
•
Bottom-up faciliteren om aan te sluiten bij de
vraag, top-down blijft energie vragen

Nu Hier - Tussentijds
•
Groen doet iets met je, vrijheid is heel erg
inspirerend
•
Goed initiatief; wel kwetsbaar
•
Het monitoren van initiatieven zorgt ervoor
dat kennis niet verloren gaat
•
Het tijdelijke permanent maken
•
Wellicht dat het zaaigoed uit het westland
kan worden gebruikt en de mest uit Midden
Delfland
•
Betrekken van boeren voor excursies
•
Via sociale media ideeën uitwisselen
•
Dilemma tussen laten gaan en regisseren
•
Maak aansluiting met de echte boer /
hoveniers kennis
•
Zoek een betrokken vrijwilliger/ en of een
vaste man/vrouw voor het groen
•
Kun je niet een paar mensen met groene
vingers vinden voor de verzorging van het
groen en uitleg erover?
•
Kun je niet 1 of 2 excursies per jaar
organiseren voor opbouw van kennis voor
de deelnemers?
•
Maak gebruik van boerenkennis, ga ze
halen, nodig ze uit
•
Gevouwen plantenbakjes
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#3 Recreatie &
Vrije tijd
Dinsdag 1 juni 2010
Delflandhoeve, Delft

RECREATIE EN DE LANDBOUW

Pilot Provinciaal landschap Hof van Delfland (Midden-Delflandgebied) e.o.
(r = 10km)
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CONCEPT

RECREATIE ook wel Agrotoerisme = Toerisme,
accommodatie of vrijetijdsbesteding. Het gaat hier om:
Historisch kwekerij ‘De Sonnehoeck’

Verblijfsrecreatie:

Recreatiecentrum ‘Delftse Hout’

Boerderijcamping of -accommodatie

Westlands museum
Tomatoworld

Accommodatie overig (niet bij boer)
B&B

Bed & Breakfast

Ontvangst van bezoekers op het bedrijf:

Buitengoed ‘de Uylenburg’

Paviljoen ‘De Zweth’
IJsboerderij ‘De Zwaluw’
Groeneveldse molen
Hoeve Buitenlust

B&B

Hoeve Oostrijk

B&B

Stoeterij Hofstede Oostrijk

Koffiehuis ‘De Hooiberg’
Museum De Timmerwerf

Cultureel aanbod
Eten & drinken

Camping ‘Bouwlust’

Sport & spel

restaurant ‘Het Schielicht’

Terras en kanoverhuur ‘Vlietzicht’

Verhuur van recreatiegoederen, -dieren of
-voorzieningen:

Evenementen

Op Hodenpijl
Art Centre Delft
Bezoekboerderij v Winden
Naturistencamping ‘Abstwoudse Hoeve’
Roboot
rondvaarten
Pottebakkerij
Camping Delflandhoeve
Museum ‘t Tramstation
De Vijverschie
De Paardenstal
Natuurcamping‘De Grutto’

Museum ‘De Schilpen’
Bootverhuur
‘De Vlietlander’

museum ‘Oud Overschie’

Kano en roeibotenverhuur ‘’t Jachthuis’
Pannenkoekenboerderij ‘’t Sonnetje’
Stal ‘De Karperhoeve’
De Wijnboerderij

Molen De Walvisch
Natuurvriendenhuis ‘de Hoogkamer’
Hoeve Avondrust

Provinciaal landschap Hof van Delfland
Stedelijk gebied
Bron: Atlas van Zuidelijk Holland 2008, p.46+47 (Atelier Zuidvleugel) , gegevens uit: Digitale atlas Zuid-Hollandse samenleving (pzh)
en de websites: plattelandsgids.nl, Vockestaert.nl, Groen Goud.nl, recreatiegebiedmiddendelfland.nl,

Aug 2010
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NATUURBEHEER IN DE LANDBOUW

Pilot Provinciaal landschap Hof van Delfland (Midden-Delflandgebied) e.o.
(r = 10km)

CONCEPT

AGRARISCH NATUURBEHEER = Het op
basis van een beheersovereenkomst ontwikkelen
en instandhouden van natuur- en
landschapswaarden op landbouwgrond.
Bijvoorbeeld weidevogelbeheer, botanisch
beheer, beheer van perceelsranden
en het onderhoud van houtwallen (definitie CBS).
Landbouwgebieden met
natuurbeheersovereenkomst

Den
Haag

Rijswijk
Pijnacker-Nootdorp

Delft
Lansingerland

Westland

Aantal boerenbedrijven met natuurbeheer in 2007:
Midden Delfland

= 46

Delft

= 3

Midden-Delfland

Pijnacker-Nootdorp = 5
Rotterdam

= 4

Vlaardingen

= 0

Schiedam

= 3

Lansingerland

=1

(Bron: Landbouwtelling 2007, CBS)

Rotterdam
Schiedam

Maassluis
Vlaardingen

Provinciaal landschap
Stedelijk gebied
Aug 2010

Hof van Delfland
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Op dinsdag 1 juni 2010 ontmoeten beleidsmakers,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en
ondernemers elkaar op de Delflandhoeve aan de Schieweg in
Delft. Midden in het Hof van Delfland. Een fantastisch decor
voor Green & the City: de stad dichtbij, en in een prachtig
landschap. De ochtend is verdeeld in twee delen. Het eerste
deel zijn de presentaties, het tweede deel is gereserveerd
om met elkaar nieuwe economische duurzame ideeën te
ontwikkelen voor het Hof van Delfland op gebied van recreatie
en vrije tijd.
Ook de Schie is een
(historische) verbinding
tussen stad en land.
Vroeger liepen de Rotterdamse en Delfshavense Schie over in
de Delftse Schie, een
prachtige verbinding.
Na de oorlog werd de
Schie in Rotterdam gedempt met puin. Nu zijn
de Schiekade en Schieweg voornamelijk nog
bekend als toegangswegen tot het centrum
van Rotterdam.

http://nl.wikipedia.org/

Delftse Schie

Schiedamse Schie

Delfshavense Schie

Rotterdamse Schie, thans
grotendeels gedempt

Taskforce Multifunctionele Landbouw
De eerste spreker is Ellen Kok van de Taskforce
Multifunctionele landbouw. Met het idee dat
het platteland de maatschappij zoveel meer te
bieden heeft, heeft het Ministerie van LNV om
de sector bij te staan en het volle potenteel te
benutten een Taskforce ingesteld. Deze Taskforce
Multifunctionele Landbouw werkt aan de
versnelling en verbinding van nieuwe initiatieven
in de multifunctionele landbouw door een impuls
te geven aan ondernemerschap, professionaliteit,
duurzaamheid en maatschappelijke relevantie.
Samen met multifunctionele landbouwbedrijven,
gebieds- en ketenpartijen werkt de Taskforce
aan het verdubbelen van de omzet in de periode
2008-2012. Tot de multifunctionele landbouw
behoren agrarische bedrijven die naast hun
veehouderij, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf
andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan
het primaire landbouwproces. Deze activiteiten
zijn zorg, recreatie, landschapsbeheer, educatie,
kinderopvang en of productie en verkoop van
streekproducten. Samen met belanghebbenden
heeft de Taskforce streekproductenprogramma's
opgesteld die onder ander de introductie van
nieuwe marktconcepten ondersteunen.

40

Tabel 1:
Omzet multifunctionele landbouw in
Nederland. Gegevens uit 2007.
(Bron: www.
multifunctionelelandbouw.nl, augustus
2010)

Tabel 2:
Multifunctionele
boerenbedrijven per
deelsegment recreatie in 2007.
(Bron: www.
multifunctionelelandbouw.nl, augustus
2010)

Bedrijven met:

Aantal

Totale omzet in Nederland (€)

Gemiddelde omzet per bedrijf

Boerderijverkoop

2.850

89 miljoen

€ 31.228,-

Boerderijeducatie

500

1,5 miljoen

€ 3.000,-

Agrarische kinderopvang

20

4 miljoen

€ 200.000,-

Agrarisch natuurbeheer

12.000-14.000

90 miljoen

€ 6.429,- - € 7.500,-

Recreatie

2.432

92 miljoen euro

€ 37.829,-

Zorglandbouw

756

45 miljoen euro

€ 59.524,-

Deelsegmenten

Aantal bedrijven (2007)

Omzet (in miljoen €)

Potentieel

Verblijfsrecreatie

1450

42

50

Dagrecreatie (ontvangst bezoekers)

1060

30-45

40-60

Dagrecreatie (verhuur)

510

10-15

20-30

Totaal

2430

82-102

110-140

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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De Taskforce signaleert een aantal knelpunten bij verbreding
in de landbouw, waaronder concurrentie van grote spelers en
een veeleisende en grillige consument, vraag naar hogere
kwaliteit, fysieke toegankelijkheid, regelgeving (bijvoorbeeld
stapelen van functies in buitengebied mogelijk maken), zorg
voor 4 p’s voor ondernemers (people, planet, profit en passie!)
en mentale toegankelijkheid: bij agrariers een ambivalente
houding, angst (rommel, ziektes, klachten), te weinig vanuit
de toerist en recreant gedacht, rentmeesterschap inhoud
geven. Bij gemeenten het dogma van de kleinschaligheid, en
onvoldoende focus op economisch perspectief buitengebied.
Ellen Kok van Taskforce Multifunctionele Landbouw spreekt
van een groeiende aantal Bed en Breakfast (B&B) in
Nederland. Ze geeft aan dat dit mogelijk ook kansen biedt
voor een gebied zoals het Hof van Delfland, waar nog relatief
weinig verblijfsrecreatie wordt aangeboden. Echter, uit
onderzoek van NRIT in samenwerking met Bed & Breakfast
Nederland uit juni 2009 blijkt dat er inderdaad groei zit in
de B&B markt, maar dat het exploiteren van een B&B een
hobbymatige bezigheid is, aangezien 40% van de B&B een
omzet opgeeft van minder dan €2.500 per jaar. Waarbij
eigenaren, familieleden en werknemers van een B&B per
week gezamenlijk 38,5 uur besteden aan het runnen ervan. In
combinatie met de marginale opbrengst blijft het exploiteren
van een B&B een dus een marginale operatie.

De Delflandhoeve, Delft
De tweede spreker is Ine Gereads, eigenaresse
van de Delflandhoeve. Deze hoeve was
oorspronkelijk een veehouderijbedrijf maar heeft
in 2002 een andere bestemming gekregen.
De hoeve is multifunctioneel; er kan vergaderd
worden, er zijn diverse sport-, landbouw- en
cultuurarrangementen te boeken en er zijn
feestzalen. De Delflandhoeve heeft een 7 ha
groot natuurkampeerterrein aan het water.
Er zijn diverse recreatiemogelijkheden in
de omgeving. Daarmee wil de hoeve graag
fungeren als uitvalsbasis voor geheel MiddenDelfland en de omliggende steden Delft, Den
Haag en Rotterdam. Als vergadercentrum
wordt de Delflandhoeve gebruikt door diverse
bedrijfsgroepen. De activiteiten zijn vaak
gekoppeld aan deze vergaderingen, of aan
teambijeenkomsten, personeelsuitstapjes en
feesten van particulieren uit de regio LeidenRotterdam-Den Haag. Van de mensen die
de hoeve bezoeken om te kamperen komt
40% uit de regio, 40% uit Nederland, 5% uit
het buitenland en 15% betreft kinderfeestjes.
Kanohuur vindt voor 98% in de polder plaats door
particulieren, scholen, feestjes en verenigingen.
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HERKOMST KAMPEERDERS

5%

Camping Delflandhoeve

Buitenland

40 %
Nederland

15 %

40 %

Overig

Regio

Camping Delflandhoeve

Bron: Lezing De Delflandhoeve, Xpeditie #3
Recreatie & Vrije Tijd 1 juni 2010)
Provinciaal landschap Hof van Delfland
Stedelijk gebied
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Tabel 3:
Scenario’s volgens
Delflandhoeve

Vanuit de
Delflandhoeve
zijn er een tweetal
routes te kanoën
(Bron:
Delflandhoeve)

Scenario 1

Scenario 2

Economische potenties

MD als groene buffer tussen de steden

•

Poldersport

•

Witte fietsenplan

•

Quadcircuit

•

Witte kanoplan

•

Paintballen

•

Veel kleine recreatie
bedrijfjes

•

Hotels en leisure

•

Vakantiewoningen

•

Samenwerking tussen deze
bedrijven

Volgens Ine Gereads zijn er in een bredere
context voor Midden-Delfland mogelijkheden
binnen twee scenario’s. Het eerste scenario benut
ten volle de economische potenties, scenario
twee speelt veel meer in op het landschap van
Midden Delfland (zie nevenstaande tabel).
Er zijn ontwikkelingen gaande op het gebied
van watersport (zie kaartje) en verblijfsrecreatie.
Door Ine Gereads wordt aangegeven dat er
nog veel meer routes zouden kunnen worden
gemaakt, maar dat deze kansen niet door
de overheden worden opgepakt. Ook uit
gesprekken die door Stichting Groen Goud
(ondernemersvereniging ism streekorganisaties
in Midden-Delfland) zijn gevoerd met
belangorganisaties blijken er veel potenties te
zijn in het gebied ten aanzien van watersport.
De acties die gewenst zijn worden beschreven
in het Landschapsontwikkelingsperspectief
(LOP) van het gebied: het passeerbaar
maken van bruggen, de realisatie van nieuwe
aanlegsteigers, uitbereiding van havens en
meer ruimte voor recreatievaart (Bron: Verslag
Watersportbijeenkomst, 1 dec. 2009,
www.groengoud.nl).
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Verblijfsrecreatie
De ambitie is om de verblijfsrecreatie in het Hof van Delfland
sterk te laten groeien. De gemeente heeft hiervoor een
beleidsdocument geschreven, ‘Gemeente Midden Delfland
(2010), Beleidskader Recreatieve Verblijfsvoorzieningen’.
Zoals ook omschreven in de Gebiedsvisie Midden-Delfland
2025, dragen kwalitatieve verblijfsvoorzieningen bij aan het
hoogwaardige imago van Midden-Delfland.
Er zijn inmiddels meer dan twintig ondernemers die
onlangs hun interesse hebben geuit in het starten van een
verblijfsvoorziening in het gebied.

Wat is de vraag vanuit de stad?
De vraag vanuit de stad naar activiteiten in het
buitengebied van Midden-Delfland is divers. Van
boerengolf tot Solexrijden, van Paintballen tot
natuurbeleving, van picknicken en appels plukken
tot hardlopen. Voor de Delflandhoeve liggen er
mogelijkheden wanneer vragen vanuit de stad
aansluiten bij ‘bewust leven’. Dit betekent respect
voor het terrein, persoonlijk contact en groepen
en activiteiten die passen bij de omvang van het
gezinsbedrijf.

Activiteiten in
Midden-Delfland:
een opsomming van
vragen uit de stad
naar activiteiten in
het buitengebied
(Bron:
Delflandhoeve)

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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#3 Xperiences
Het tweede deel van de ochtend staat in het teken van 'out of
the box' denken. Verschillende groepen leveren innovatieve
ideeën over economisch duurzame kansen voor het Hof van
Delfland. De uitkomsten:
Notes:
· Wat verdient het
gebied in de winter?
· Ontwikkel een
“Midden-Delflandpas” (= voordelen +
aanleidingen voor
vaste klanten, verspreiden via ANWB/
Rabobank)
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A Motto: Met een volle portemonnee Hof van
Delfland in en dan…….?
Het probleem is dat bezoekers met een volle
portemonnee Midden Delfland in gaan, en komen
er met een volle portemonnee weer uit. Met name
in het middengebied is het aanbod beperkt, er zijn
weinig mogelijkheden om te recreëren.
Welke duurzame economische kansen voor Hof
van Delfland zijn er?
Richt je op de bewoners van de steden, die kort
Midden Delfland bezoeken, bijv. in de pauze of als
(mid)dagje uit. De toekomst ligt in het combineren
van beide scenario’s (economische focus vs.
groene buffer tussen steden). Het is een kwestie
van slim inpassen.
Potentie: de economische potentie is groot, er
zijn meer dan een miljoen potentiële klanten in
de omgeving van Midden Delfland. Naast aanbod
ontbreekt echter ook een goede infrastructuur om
bewoners in het gebied te krijgen.
Kansen: meer aanbieden om bezoekers vanuit
de steden te lokken naar Midden Delfland.
Voornamelijk horeca (terrasjes), gecombineerd
met een ‘belevenis’, zoals: kinderboerderij,
maïsdoolhof, historische punten

Wat is mijn bijdrage om dat waar te maken?
- ANWB: promotie van het gebied richting leden.
- Gemeente Rotterdam: promotie van het gebied, vanuit de
gemeente en koppelen aan routes.
- Delfland Hoeve: nog meer samenwerken met andere
ondernemers in Midden Delfland.
- LEI: bijstaan met ontwikkeling economisch duurzame
business concepten.
- TU Delft: ontwerpen van nieuwe publieke domeinen.

Het verbinden van Ondernemers, Burgers,
Maatschappelijk veld en Kennis – kaders
Wat zijn tips & tricks?
Taskforce evenement
- Netwerk
- Markt vraag/aanbod

C Motto: Van platteland naar stadteland
Wat zijn tips & tricks?
- Vergroot aanbod in middengebied, middels horeca en
recreatie.
- Goede boeren op de juiste plek.

B Motto: Gewoon Doen!
Welke duurzame economische kansen voor Hof van Delfland
zijn er?
Evenement om Hof van Delfland op de kaart te zetten, een
Floriade / Silent disco
- Spin-off
- Passend beeld
Wat is mijn bijdrage om dat waar te maken?

Welke duurzame economische kansen voor Hof
van Delfland zijn er?
- Communicatie: bekendheid van het gebied
- Relatie met de stad: goede verbindingen
Wat is mijn bijdrage om dat waar te maken?
- Samenwerking tussen bestaande organisaties:
aanhaken bij bestaande initiatieven,
kennisdeling
- Vraaggericht werken
Wat zijn tips & tricks?
- ‘Branding’
- Zorg voor veilige, aantrekkelijke routes (ook OV)
naar en in het gebied
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Impressie van de
sessie ‘Out of the
box’

- Kenniscluster
- Zorg voor poorten naar het gebied met
gebiedsinfo
- Maak het mensen makkelijk: ‘voorschotelen’
D Motto: Van snel naar langzaam
Welke duurzame economische kansen voor Hof
van Delfland zijn er? Wat zijn tips & tricks?
- Poorten in het Hof van Delfland verder
ontwikkelen en uitwerken
- Transferium ontwikkelen die het mogelijk maakt
om van snel naar langzaam verkeer over te
stappen, maar ook van grote groepen naar
kleine groepen
- Aansluiten bij ondernemerschap
Verschillende functies ter plaatse + verkenning
totaalgebied
- Mikken op de stedeling die €35,- per fles betaald
- Bestemmingsplan buitengebied aanpassen om
functiemening en stapeling mogelijk te maken
- Maatwerk en/of pro-actief meedenken, trek het
naar je toe
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Impressie van de
sessie ‘Out of the
box’

E Motto: Stilte als unique selling point (usp)
Welke duurzame economische kansen voor Hof
van Delfland zijn er?
“Battle of concepts”
- Begraafplaats
- Dierenbegraafplaats
- Hoogwaardig ‘expats’-hotel
- “Groene gevangenis”
- Kaasroutes met gids (boerengids)
- Stijlvol vormgegeven wandel/fietsroutes
- “Open lucht boerderij”
Wat is mijn bijdrage om dat waar te maken?
- Evenement “Gans Midden Delfland”
- Dieetboerderij – televisiekok benaderen als
ambassadeur
- Gesprek met HTM over halte Midden-Delfland
- Recreatieve routes oogstfeest
Wat zijn tips & tricks?
Stilte als usp en parkmanagement

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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In het Hof van Delfland wordt door ondernemers
al heel veel nagedacht over innovatie arrangementen:
Tijdens een Groen Goud bijeenkomst op 6 oktober 2009
bedenken horeca- en recreatie ondernemers uit Midden
Delfland arragementen voor het gebied. Hieronder een greep
uit hetgeen bedacht en opgeschreven is.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Midden Delfland als één groot groen ‘Walhalla’ met Eko
Hotel en de beleving van de oude trekvaarten
Combitickets voor het hele gebied met gebiedskaarten
Aanbod van cultuurtochten in combinatie met horeca
Koeknuffel arragementen
De Spido naar Maassluis en verder in sloepen naar de
vlieten
Opstapplaatsen in de steden zodat men gemakkelijk met
gehuurde fiets en per boot verder -kan
Bushaltes op belevenisplekken
Cittaslow arragementen waarbij kwaliteit van leven,
duurzaamheid en terug naar de basics centraal staan
(met bakfiets door het gebied om producten te kopen).
Met een kaart van Midden-Delfland groente en fruit
inkopen, koken op locatie en met begeleiding van een
culinair expert.

(Bron: www.groengoud.nl, augustus 2010)

Trends en ontwikkelingen
Wat zijn de trends in vrijetijd ?
- Tribes: Senioren, singles, allochtonen,
trendsetters, jongeren, gezinnen, romantiek
- Andere vormen: instantrecreatie, grote
vakantie, parttime living, combireizen,
thuisvakanties, authenticiteit,
goed doen, meditatie, veiligheid,
- Ruimte: bungalowparken, groenere steden,
regio, technologie
- Technologie: zorgvakantie, internet, virtueel
thuis
- Vervoer: auto, fietsen en wandelen, hybride
- Duurzaam: natuurbeheer, cradle to cradle,
groene recreatie
(Bron: Verlangen naar Vrije Tijd, ANWB 2010,
www.anwb.nl, augustus 2010)
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#4 Zorg &
Welzijn

Maandag 7 juni 2010
De Buytenhof, Rhoon
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ZORG IN DE LANDBOUW

Pilot Provinciaal landschap Hof van Delfland (Midden-Delflandgebied) e.o.
(r = 10km)
CONCEPT

Stichting Mens en Tuin

ZORGLANDBOUW = Hulp aan personen

met een zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor
mensen met verstandelijke of lichamelijke
beperkingen, langdurig werklozen, personen met
een psychische hulpvraag, (ex)gedetineerden,
(ex)verslaafden, asielzoekers, maar ook de
opvang van kinderen en ouderen (definitie CBS).

Zorgboerderij BuitenGewoon

Zorgboerderij
Mil Maasdijk ‘Kweken met zorg’

NB. deze categorie is onder te verdelen in
zorgboerderijen volgens de definitie van
de landbouwtelling (met >3NGE) en
zorgboerderijen volgens andere definities

Hoeve Ackerdijk
Zorgboerderij Nieuw Bijsterveld

Zorgboerderij Au Boulot

Provinciaal landschap
Stedelijk gebied
Hof van Delfland
Aug 2010

Bron: Atlas van Zuidelijk Holland 2008, p.46+47 (Atelier Zuidvleugel) en de websites: plattelandsgids.nl, Groen Goud.nl, zorgboeren.nl

Op zorgboerderij ‘de Buytenhof’ in Rhoon ontmoeten
beleidsmakers, maatschappelijke organisatie,
kennisinstellingen en ondernemers elkaar om het te hebben
over de relatie tussen stad en land op het gebied van zorg en
welzijn, en de vraag van de stad te verkennen. Inspirerende
voorbeelden zoals zorgboerderij De Buytenhof en de Stichting
Zorgboeren in Zuid-Holland geven een positieve richting aan
het denken.
Xpeditie #4 te gast op
zorgboerderij ‘de Buytenhof’ in Rhoon

Zorgboerderij ‘De Buytenhof’, Rhoon
De Buytenhof: proef, ruik en ervaar het
boerenleven. Ad Visser van de De Buytenhof
vertelt over zijn missie. De Buytenhof is een
eeuwenoud gemengd boerenbedrijf in het
landschapspark Het Buytenland.
Geschiedenis
Al vanaf 1896 bewerkt de familie Van den
Hoek het land aan de Rijsdijk. Jan van den
Hoek legt als eerste boer in IJsselmonde een
struikboomgaard aan. In 1911 laat hij op de
fundamenten van een oude hoeve uit 1600
een herenboerderij bouwen. Deze prachtige
herenboerderij is nu nog steeds bewoond door
zijn nazaten. Zijn kleindochter Marianne en
haar man Ad Visser hebben met hulp van veel
vrijwilligers De Buytenhof omgevormd tot een
open en gastvrij boerenzorgbedrijf.
Het boerenleven
De Buytenhof heeft een afwisselend
boerenlandschap met hoog en laagstam fruit- en
notengaarden, bonte hooilanden, weiden en
akkers. In de weiden lopen zomers schapen
en Blonde d'Aquitaine zoogkoeien. De bonte
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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landvarkens van de Buytenhof wroeten in de grond. In de
hoogstamboomgaarden staan maar liefst 60 oude fruitrassen
zoals de Zoete Ermgaard, Lemoenappel, Notarisappel,
Sterappel en de Juttenpeer. In het veld groeien wilde bloemen
en kruiden.

Aan het werk op de
zorgboerderij in Rhoon

Boerderijwinkel
In een sfeervolle oude fruitloods van de Buytenhof is
een boerderijwinkel. Hier worden producten van het land
verkocht, Buytenhofvlees van eigen vee, maaltijdpakketten
en huisgemaakte streekproducten. In de voormalige
aardappelkoeling is een theeschenkerij. Hier helpen
zorggasten in de bediening en worden huisgemaakte
gerechten geserveerd. Op het terras is een schitterend uitzicht
op de boomgaarden, de tuinderij en het schapenweitje. Naast
de landgoedwinkel is de bloemenpluktuin van de Buytenhof.
Achter de bloemenpluktuin en de theeschenkerij bevindt zich
een moestuin met veel vergeten groenten en divers biologisch
geteeld groente en fruit en een aardbeienveld.
Hulpboeren
Op de boerderij werken veel hulpboeren mee. Ze helpen mee
op het boerenland, in de landgoedwinkel, in de keuken of de
theeschenkerij. Zo ontwikkelen ze hun vaardigheden, leren ze
over het boerenleven en doen ze zinvol werk. De hulpboeren
van De Buytenhof genieten volop van de natuur, de rust en de

aandacht. Ook mensen, die willen reïntegreren
of om wat voor reden dan ook en tijdje op de
boerderij willen werken, zijn van harte welkom.
Toekomst
Ad Visser zit vol met ideeën over de toekomst
van zijn boerderij. Waarbij hij zich open stelt
voor allerlei taken zowel op gebied van zorg en
recreatie als op gebied van landschapsbeheer.
Met zijn ideeën komt hij de overheid steeds
weer tegen, en niet altijd als een betrouwbare
gesprekspartner.
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Stichting Zorgboeren, Zuid-Holland
"Bij de zorgboer is iedere dag buitengewoon". Nelie Slob
verteld over de Stichting Zorgboeren in Zuid-Holland.
Zorgboeren Zuid-Holland komt voort uit de afdeling Landbouw
en Zorg van de agrarische natuurvereniging Den Hâneker.
Den Hâneker hield zich sinds 2003 onder meer bezig
met het aanbieden van diensten en het bevorderen van
activiteiten in landbouw en zorg in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden. De flinke groei van het aantal zorgboeren
en zorgvragers heeft er in 2009 voor gezorgd dat Stichting
Zorgboeren Zuid-Holland is ontstaan. Zorgboeren ZuidHolland levert een compleet pakket aan diensten; Intermediair
tussen zorgboer en zorgvrager; Scholing voor zorgboeren;
Publieksbekendheid, etc. Zorgboeren Zuid-Holland is voor
cliënten die op zoek zijn naar andere dan de standaard
oplossingen die de meeste zorginstellingen bieden. Het sterke
punt van een zorgboerderij is dat er veel activiteiten te doen
zijn op en rond het bedrijf. Ook prettig: de rust en ruimte van
het buitenleven, het contact met de dieren, de zekerheid van
vaste werkzaamheden en de gezellige, gastvrije en sociale
sfeer op de boerderij. De bij de organisatie aangesloten
zorgboeren in het Groene Hart en de regio’s daaromheen (35
boerenbedrijven in totaal) voeren hun zorgtaken uit naast hun
gewone werkzaamheden op de boerderij. Op deze manier
verbreden zij hun bedrijf. De zorgactiviteiten die ze aanbieden
bestaan vooral uit dagbesteding en kort verblijf.

Hoewel er in Zuid-Holland relatief veel
veebedrijven zijn die in het veenweidegebied
gevestigd zijn, hebben de aangesloten
zorgboeren zeer uiteenlopende bedrijven.
Veebedrijven, grote en kleine met verschillende
soorten graasdieren; koeien, schapen,
paarden en geiten, fruitbedrijven en (glas-)
tuinbouwbedrijven.
Sinds decennia is een trend waarneembaar dat
de zorg voor mensen voor een deel weer in de
samenleving wordt gebracht (extramuralisering).
Dat is duidelijk waarneembaar in verschillende
zorgsectoren zoals in de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking en in de psychiatrie.
Cliënten krijgen steeds vaker nieuwe zorgvormen
aangeboden, waardoor ze in de maatschappij
zelfstandiger kunnen functioneren dan in het
verleden het geval was. Een tijd ging dat heel
goed, met dank aan de AWBZ die het de cliënt
via het PGB (Persoons Gebonden Budget) en
ZIN (Zorg in Natura) mogelijk maakte om zelf te
bepalen van welke ondersteunende begeleiding
en activiteiten men gebruik wil maken. Dit is
echter een vorm die de laatste tijd door de
bezuinigingen ernstig onder druk staat.
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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#4 Xperiences
Tot slot is gevraagd aan de deelnemers om hun ideeën
en adviezen naar aanleiding van de inspirerende verhalen
en de discussie op te schrijven. Hieronder is het resultaat.
Veel opmerkingen gaan over de rol van de overheid. Dat is
niet helemaal verwonderlijk na het horen van de verhalen
van Ad Visser en deels ook Nelie Slob, waarbij de overheid
meer hindermacht heeft gespeeld dan ontwikkelkracht heeft
getoond.
1. Innovaties in een regio laten zich niet plannen, maar zijn
het resultaat van een bijzondere samenloop van omstandigheden/mensen die je als overheid moet koesteren.
a. Om die kansen te identificeren moet er voor de regio:
een duidelijk verhaal liggen wat de (publieke) doelen zijn
voor een bepaald gebied. Op basis daarvan kunnen gemeentes en provincie richting ondernemers direct aangegeven of hun initiatief wel of niet ‘past’ cq of ze op mede-

werking of tegenwerking kunnen rekenen;
b. De overheid moet ingevoerd zijn in het
netwerk in de regio (bv via een regiocoördinator) waardoor ze innovatieve initiatieven
direct kan herkennen en voor ondernemers
aanspreekbaar is, dus praat als overheid
niet enkel met belangenbehartigers als
LTO, maar vooral ook met ondernemers
en hun verenigingen, bv Midden Dellfland
Vereniging.
2. Maak als ondernemer (of stimuleer als
overheid), dat aspecten van landschap/
cultuurhistorie onderdeel worden van de
businesscase beschrijving van het initiatief.
3. Verbrede landbouw past niet in de formats
van de regelgeving. Handhaving en in
control zijn frustreert de ontwikkeling. De
overheid moet aan de voorkant ruimte
scheppen in de regelgeving. In de
samenwerking met gebiedspartijen m.n.
ondernemers een ander abstractie niveau
van regulering kiezen en controle kiezen.
4. Zorg ervoor dat er draagvlak is voor de
keuze die gemaakt worden (bestuurlijk,
ambtelijk, en via het maatschappelijke
middenveld (incl. agrarische ondernemers) en
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vertaal dit in een concreet plan van aanpak (toegang,
tijdpad en middelen) Stel kwaliteitscriteria hiervoor op
(Cittaslow). NB laat de Hof van Delfland van woorden naar
daden gaan. En pas de regelgeving hierop aan. Monitor
dit draagvlak. Plaats de eventuele vervolgactiviteiten
vanuit de provincie/Xplorelab binnen ’t kader van de Hof
van Delfland.
5. Kijk wat het platteland en de stad elkaar te bieden hebben.
Laat de mensen uit het gebied aan het woord.
Vindt elkaar, maak beleid en het allerbelangrijkste is het
gemaakte beleid te concretiseren is eenvoudige regelgeving die voor iedereen herkenbaar is en accepteer is met
minimale bureaucratie. Hou bij alles de economische
vitaliteit van het plan in het oog.
6. To do- Stakeholder dialoog tussen bedrijven en overheid
om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Omgeving
inpassen in een businesscase. Visie moet zijn landschap
versus een multifunctioneel bedrijf.
7. Belang van rentmeesterschap van grondeigenaren (publiek
bezit en uitgifte aan particulier initiatief)
8. De toekomst moet zijn (als een sneak preview):
- Een boer met een hele open houding naar de maatschappij. Die produceert niet voor de fabriek, maar voor de
mensen en met de mensen.
- Een betrouwbare overheid die duidelijke een visie heeft
en dat met de boeren maakt en het proces faciliteert om

daar invulling aan te geven.
- Zorg als één van de dragers van het landelijke gebied zowel in de productie als in het
beheer, als in recreatieve diensten.
9. Gemeentelijke en provinciale implementatiescenario’s ontwikkelingen met als doel het
stimuleren van plaatselijke initiatieven die
passen binnen de gebiedsvisie. Meedenken
moet mogelijk worden gemaakt (attitude)
in plaats van het handhaven van regels. Dit
vraagt om interpretatieruimte van de regels
van de overheid om lokaal op maat te kunnen
meebewegen. Helder maken waar de ruimte
in het meebewegen voor de overheid ligt.
10. Ontwikkel en schets een gebiedsontwikkelingsconcept op publiek / private lans dat
de lange termijn doelen stelt. Bouw het
ILG instrument hierop om (en niet gebaseerd
op grondverwerving) naar een bv. Budget
voor de lange termijn om naar doelen te
groeien. Ontwikkel publiek privaat parkmanagement met instrumenten uit particulier
domein beheer. Zo geeft je publiekrechtelijk
fundament onder privaatrechtelijke sturing
en voorkom je speculatie verrommeling en
discontinuïteit.
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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5 Xperiences
Xperiences Xpeditie: de noodzaak voor een betere stad-land
en boer-burger-relatie.
Stad en landbouw
De laatste jaren zijn de stad en het land weer meer naar
elkaar toegegroeid. Dit komt door de betrokkenheid van de
stad en de stedeling, de landbouw en de boer en de overheid,
maar ook vanuit bedrijven en instellingen is er behoefte aan
verbinding met het landschap.
Globaal zijn er 4 spelers dit in gang zetten en stimuleren, elk
vanuit hun eigen belevingswereld en motivatie: de stad/de
stedeling; de landbouw/de boer; de overheid en bedrijven,
scholen en zorginstellingen.
Bij de stedeling is, ingegeven door zorgen over de toekomst
en ons huidige voedselsysteem, een groeiend vraag naar
duurzame producten en diensten.

De boer vindt de stad weer omdat het ook
economische kansen biedt, in tijd dat de
landbouw in Metropolitane landschappen erg
onder druk staat, maar ook vanuit de rol van
zorger voor het landschap. Vanuit de overheid
wordt gestuurd op een intensievere stadland-relatie, o.a. met de focus op gezondheid,
maatschappelijke dienstverleningen, recreatie.
De overheid ziet bovenal ook de landbouw als
de belangrijkste drager van de groene ruimte
in de verstedelijkte omgeving. Immers, wonen
in, of in nabijheid het groen heeft een positieve
invloed op het woongenot en daardoor ook op
de huizenprijzen. Daarnaast spelen bedrijven,
scholen en zorginstellingen een belangrijke rol,
als investeerder, als innovator maar ook als
vragende en als aanbiedende partij.
Oogst
Oogst van de Xpeditie: lessen vanuit de
initiatieven. De Xpeditie heeft naast veel inspiratie
en waardevolle ontmoetingen een aantal waarnemingen op hoofdlijnen opgeleverd ten aanzien
van de relatie stad land. De waarnemingen zijn
vanuit de initiatieven geredeneerd: “wat gaat
goed, wat gaat minder goed”?
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€

Vervolgstappen en onderzoek
Naast de waarnemingen die vanuit de initiatieven
en projecten komen (bottum-up) zijn er uit de
discussies die tijdens de Xpeditie plaatsvonden
ook opgaven geformuleerd meer op hoofdlijnen
zijn.

€

Hoe kun je nu de impact van deze initiatieven
vergroten en versterken?

€

€
€

Er is sprake van een breed scala van initiatieven,
in vorm, organisatie, doel. Al met al geeft het
een diffuus beeld. Een “raamwerk” waarin deze
vrij nieuwe ontwikkelingen zich afspelen is er
nog niet. Hierdoor is ook de impact van deze
initiatieven nog niet helemaal duidelijk en zijn er
verschillende inzichten over de mate waarin ze
bijdragen aan de economische versterking van de
peri-urbane gebieden en over de vraag welk deel
van de stedelijke vraag ingevuld kan worden door
de Metropolitane landbouw.
Doorpakken op de gesignaleerde knelpunten

MindMap inventarisatie
van belangen en actoren
metropolitane landbouw

Op verschillende plekken, en zo ook op deze
Xpeditie, komt naar voren dat er nadere studie
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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De rol van de overheid verder uitwerken
Daarbij is het de vraag welke rollen de
verschillende overheden zouden kunnen spelen
om de relatie tussen stad en land verder in te
vullen, bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling
van stadslandbouw te stimuleren.
De stad als drager van de groene ruimte
verkennen

Thema’s vervolgstappen
nodig is naar het oplossen van knelpunten die de ontwikkeling
belemmeren, bijvoorbeeld rond de planologische regelgeving,
logistieke processen en de communicatie tussen potentiële
afnemer en aanbieders van producten. Beeld daarbij is wel dat
er al heel veel bekend is, maar dat de stap naar oplossingen
nog onvoldoende wordt gemaakt.

Daarnaast wordt een substantiële toename van
het bezoek en betrokkenheid van stedelingen aan
het landelijke gebied beoogd. Dit zou zich ook
in financiële zin moeten doorvertalen. Maar hoe
ziet dit er uit en waartoe is de stedeling bereidt?
Dan is het niet langer de boer alleen als drager
van de groene ruimte, maar komt de stad ook
in beeld wanneer het gaat om betrokkenheid
en verantwoordelijkheid nemen voor het
landschap. Het gewenste effect is immers
dat de instandhouding van de karakteristieke
landschappen op langere termijn gewaarborgd is.
Dit is een belang van zowel stad als land.
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Deelnemers
Xpeditie # 1: Food
Ineke Bergsma
René de Bruin
		
Michiel van Dongen
Leon van der Gee
Bea Van Golen
Daan Ten Have
Ineke den Heijer
Erik Jansen
Hilde Jansen
Andre Jellema
Lasca Ten Kate
Hans Kleij
Lisa Mattemaker
Ingrid Meijer Boltjes

Slow Food Convivium Rotterdam
Stichting Streekeigen
Producten Nederland (SPN)
VROM Directie Nationale RO
Rotterdamse oogst
Ministerie van LNV
Villa Augustus
Xplorelab, PZH
Programmabureau Groene Hart
Druivenkwekerij Nieuw Tuinzigt
Provincie Zuid-Holland
Noordhollandse grond
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam

Bert Mens
Hiske Ridder
Jolanda Robinson
J.W. van der Schans
Gonda Storms
M. v Steekelenburg
Heleen ‘t Spijker
Gerard Titulaer
Peter de Waal
Tom Bakker
Simone Jansen
Martin ten Brinke

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Midden-Delfland
Stichting Groen Goud
Wageningen UR
Kookavontuur
Xplorelab, PZH
CuliCreatief
Stichting Landwaard
Ministerie van LNV
LEI
Gemeente Midden-Delfland
Business on stage

Xpeditie # 2 : Educatie
Joke Rodenburg
ANV Vockestaert
Nico van der Wel
ANV Vockestaert
Edward Boele
Buurtlab/Coolzaad
Ineke den Heijer
Xplorelab, PZH
J.W. van der Schans WUR
Donald Broekhuizen Provincie Zuid-Holland,
		
IODS
Nicole Hoven
Stichting van de Boer
André Jellema
Provincie Zuid-Holland
Bert Lambregts
Gemeente Schiedam
Bert Mens
Provincie Zuid-Holland
Sander vd Meulen
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Jan van den Brand
Wil de Moor
Marc Soeterbroek
Maartje Visser
Gerda Zijlstra

Groenservice Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam, DS+V
Tussentijd/Nu Hier

Xpeditie # 3: Recreatie & Vrije tijd
Tom Bakker
LEI
Paul Sonneveld
Sonnetje
Albert Koffeman
Provincie Zuid-Holland
Ine Geraerds
Delflandhoeve
Jan van den Brand Groenservice Zuid-Holland
Donald Broekhuizen Provincie Zuid-Holland, IODS
Bruno Bruins
Connexion Holding N.V.
Ko Droogers
ANWB /vereniging
Tanja Emonts
Kenniscentrum Recreatie
Ineke den Heijer
Xplorelab, PZH
John van Herpen
Sport en Recreatie Gemeente
		
Rotterdam
Hans Hoek
Veelzijdig Boerenland
Nicole Hoven
Stichting van de Boer
Eugine Klok
Gemeente Midden-Delfland
André Jellema
Provincie Zuid-Holland
Ellen Kok-Hendriks Taskforce Multifunctionele
		
Landbouw
Manita Koop
Regio Water Stad land

Bert Mens	Provincie Zuid-Holland
Sander vd Meulen	Provincie Zuid-Holland
Wil de Moor	Provincie Zuid-Holland
Irene Mulder	Provincie Zuid-Holland
M. Rimmelzwaan	TU- Delft
J.W. vd Schans
Wageningen UR
Xpeditie # 4: Zorg en welzijn
Jan vd Brand 	Groenservice Zuid-Holland
Tom Bakker 	LEI
P. Agterdenbosch 	Gemeente Schiedam
Rick van Dam	Lentiz Onderwijsgroep
Rik Eweg 	TransForum
Ineke den Heijer
Xplorelab, PZH
Nicole Hoven
Stichting Van de Boer
André Jellema	Provincie Zuid-Holland
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Colofon
Dit Xpeditieverslag is een uitgave van Xplorelab,
provincie Zuid-Holland, in samenwerking met Transforum,
Rotterdamse Oogst, Groenservice Zuid-Holland, Stadsgewest
Rotterdam en Wageningen Universiteit/LEI.
Tekst en redactie:
Ineke den Heijer, PZH, Xplorelab
Ontwerp kaarten en opmaak:
Mathilde Peen en Roos Berendsen
Met dank aan:
Alle deelnemers en sprekers van de Xpedities

Den Haag, 2010

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

63

