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Het voedsellandschap van de zuidvleugel

Von Thünen opnieuw bekeken;
voedsel als economische drager
van het metropolitane landschap
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Ineke den Heijer
planoloog, bestuurskundige bij de Provincie ZuidHolland en projectleider van het innovatieproject
Green & the City

Dit boekje is een inventarisatie van bedrijven en initiatieven in en
rond het stedelijke gebied die zich richten op voedselproductie
voor voornamelijk de lokale markt. Sommige mensen die dit
lezen zullen misschien denken: dit is een zoveelste opsomming.
Toch denk ik dat we met dit boekje een begin maken van
een volgende stap in het denken en praten over regionale
voedselproductie, namelijk nadrukkelijk de koppeling leggen met
economische en geografische aspecten van voedselproductie.
Waarom is dit zo interessant?
Het start wat mij betreft bij de voorspellingen van bijvoorbeeld
de Verenigde Naties dat in 2015 70% van de wereldbevolking
in steden leven; een enorm getal als je weet dat in 1950 dat
nog nauwelijks 30% was. Op dit moment is het zo dat er meer
mensen in grote steden wonen dan in het landelijke gebied. De
relatie met groen en natuur is op deze plekken dus veranderd.
Logisch dus dat deze mensen vervreemd raken van waar ons
voedsel vandaan komt en hoe het groeit. Is het voor te stellen
dat er plekken zijn waar geen onverpakt voedsel meer te krijgen
is? Als tegenreactie zie je wereldwijd activiteiten gericht om de
kennis over groen en voedsel terug te brengen bij de consument.
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Een onderdeel van deze trend is: ‘Stadslandbouw’, het
verbouwen van voedsel in groene ruimten in en rondom de
centrale kern van de stad. Ook hier zijn weer ontwikkelingen
in, want de laatste tijd wordt de term stadslandbouw breder
opgevat. Ook de buitengebieden van de stad doen steeds
meer aan stadslandbouw daarnaast wordt – naast enkel
voedselproductie – ook andere functies aan de landbouw
toegekend. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld educatie,
sociale cohesie, zorg en recreatie. Wel blijft het voedsel de
belangrijkste ‘drager’.
Metropolitane landbouw
Dat de term ‘stadslandbouw’ wordt opgerekt richting het
groen in stedelijke gebieden (dus verder uit de kern van
de stad) heeft ook alles te maken met de ontwikkelingen
op het platteland en in de landbouw. Als voorbeeld
noem ik hier het innovatieprogramma van de nationale
overheid, TransForum. Zij hebben de afgelopen jaren
diverse projecten gestart om te investeren in duurzame
landbouw door te kijken naar de relatie tussen landbouw
12/22/10 10:51 AM
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en metropool (kijk voor meer informatie op transforum.nl). Het
belangrijkste punt in hun verhaal is dat landbouw moet kunnen
inspelen op de veelvormige vraag uit de samenleving, en
meer en beter gebruik moet maken van de unieke kwaliteiten
van de Metropolitane omgeving. Of eenvoudiger gezegd: een
intensieve samenwerking tussen de landbouw en de nabij
liggende steden. Dit wordt ook wel “Metropolitane landbouw”
genoemd. Stadslandbouw en Metropolitane landbouw staan
dus samen op één medaille. De vraag is hoe je deze medaille
optimaal kunt verzilveren. Hoe wordt die munt meer waard?
Voedsellandschap van de zuidvleugel
Het doel van deze inventarisatie is de initiatieven in de stad en
op het land niet meer afzonderlijk te zien, maar juist als een
geheel: als één (regionaal voedsel) systeem waarin stad en land
(weer) onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het systeem
dat werkt, waardoor weer duidelijk wordt waar het voedsel
vandaan komt, en waarom het juist daar vandaan komt, waarbij
niet de kwantiteit voorop staat, maar de kwaliteit.
Deze inventarisatie biedt geen sluitend antwoord uiteraard,
maar is een aanzet tot een structurele benadering, waarvan
ik hoop dat we dit verder kunnen complementeren met alle
informatie die beschikbaar is. Het is een eerste begin om meer
kennis te ontwikkelen van waar we staan met, zoals we dat nu
genoemd hebben; het voedsellandschap van de Zuidvleugel.
Iedereen weet dat landbouw van waarde is voor ons allemaal,
dat een regionaal voedselnetwerk meerwaarde biedt, al is het
maar voor de maatschappelijke functie. Maar om het goed te
kunnen faciliteren en organiseren is meer kennis nodig, maar
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vooral eerst een heldere en eenduidige visie. Wat streven
we na? Hoe zien we de toekomst? Welke doelen stellen we?
Willen we naast een recreatief netwerk, een groen netwerk, een
natuurnetwerk bijvoorbeeld ook een regionaal voedselnetwerk
ontwikkelen? Zo ja? Welke plaatsen en plekken zijn daarvoor
dan geschikt, en welke niet? Welke producten is behoefte aan?
Is het economisch wel rendabel? Dit zijn nog allemaal vragen die
spelen en waar wij hopen een bijdrage aan te kunnen leveren.
In iedergeval wens ik u heel veel kijk- en leesplezier en hoop ik
dat u na het lezen van dit boekje vanuit uw eigen perspectief en
belangstelling een bijdrage wil leveren aan de discussie over
de vernieuwde relatie tussen (regionale) voedselproductie en
de stad.
Innovatieproject Green & the City
Deze studie is gedaan in het kader van het innovatieproject
Green & the City, een project van de provincie Zuid-Holland in
samenwerking met TransForum en een aantal andere partijen
waaronder ook de WUR (zie colofon). Dit is een verkenning
naar nieuwe economische dragers en impulsen voor de groene
ruimte, met als casus het Hof van Delfland en zijn stedelijke
omgeving (Rotterdam, Delft, Den Haag). Het gaat over de
relatie tussen stad en land, en de potentie van die relaties.
Kortom: nieuwe kansen voor de landbouw en het landelijke
gebied. 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. Het project is in december
2010 afgerond.
12/22/10 10:51 AM
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Jan Willem van
der Schans

senior onderzoeker duurzame voedselketens bij
het LEI en de universiteit van Wageningen, medeoprichter Eetbaar Rotterdam

In het huidige Nederlandse landschap is er een strikte scheiding
tussen de stad en het platteland, tussen de plaats waar voedsel
geconsumeerd wordt en de plaatsen waar het geproduceerd
wordt. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar het is niet altijd zo
geweest. Voor de introductie van de trein en de auto (in Nederland
zo’n 150 respectievelijk 100 jaar geleden) was transport over land
tamelijk omslachtig en zonder gekoeld transport was vervoer van
bederfelijke waar over lange afstanden onmogelijk. De melkboer
en de groenteboer waren ook echt nog boeren, ze hadden hun
bedrijven in of aan de rand van de stad en verkochten hun waar
direct aan de stedeling. Stedelijk afval (uitwerpselen van mens
en dier) werd hergebruikt in de landbouw, er was immers nog
geen kunstmest.
Deze situatie wordt wel gestileerd weergeven met het model
van Von Thunen, een Pruisische boer die de inrichting van
zijn landerijen in relatie tot de stad wilde optimaliseren, en
uitkwam bij een ringen model, met het meest dichtbij de stad
inderdaad melkveehouderij en groenteproductie, iets verder
weg bosbouw (het transport van hout over de weg was geen

gemakkelijke opgave) en akkerbouw, en het verst weg de
vleesveehouderij (varkens en runderen konden immers op
eigen poten naar de stad lopen om daar afgemest, vermarkt
en geslacht te worden). Hoewel dit model nog steeds opgeld
doet in metropolitane gebieden zonder goede logistiek
(zoals bijvoorbeeld rond sommige grote steden in de derde
wereld) moge duidelijk zijn dat de globale voedsel economie
inmiddels minder door transportkosten en veel meer door
arbeids-, grond-, en energiekosten gedicteerd wordt. Zo is
het telen van groenten in Kenia voor de West-Europese
markt kennelijk winstgevend en vinden Westlandse tomaten
kopers tot ver in Oost-Europa. Dit systeem heeft ons veel
voordeel gebracht, zoals een lage prijs, een zeker variëteit,
en continue beschikbaarheid (aardbeien met de kerst). Maar
er zitten ook nadelen aan.
De consument weet niet meer waar het voedsel vandaan
komt, weet niet meer onder welke omstandigheden het
geproduceerd is (bestrijdingsmiddelen gebruik, dierziekten
en dierwelzijn) en kan zich geen voorstelling maken bij een

foto: Michel Mees
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redelijke prijs. De producent zit klem tussen toeleveranciers
die met oplossingen komen die geld kosten en afnemers die
steeds hogere eisen stellen. Terwijl hij in toenemende mate
uitwisselbaar is tegen andere producenten die waar ook ter
wereld kennelijk iets goedkoper kunnen produceren. Daarbij
komt het probleem van de voedselkilometers, in feite gaat het
om het gebruik van fossiele brandstoffen niet alleen tijdens
het transport maar ook tijdens andere levensfasen van ons
voedsel. Een biologische tomaat uit een kas in Nederland kost
meer energie dan een gewone tomaat uit Spanje, inclusief het
transport naar Nederland. Een appel uit Nieuw-Zeeland kost
(voornamelijk vanwege het transport) meer energie dan een
appel uit Nederland (inclusief opslag buiten het seizoen).
Lokaal geteeld voedsel en voedsel uit het seizoen zijn in
opkomst, een trend die zich uit in de groeiende populariteit
van rechtstreeks kopen bij de boer (winkel op de boerderij of
bezorgservice aan huis), de komst van een nieuwe supermarkt
keten als Marqt (gespecialiseerd in een kwalitatief hoogstaand
product uit een korte keten), en de belangstelling van gangbare
ketens voor het regionaal geproduceerd product (Gijs is een
streekproductenmerk dat aangeboden wordt via de Plus markt
en Willem en Drees verkopen producten uit de regio via een apart
schap in reguliere supermarkten). Binnen deze trend past ook
de groeiende populariteit van volkstuintjes, gemeenschappelijke
moestuinen en balkontuinen. Stedelingen nemen zelf het
heft in handen en telen hun eigen groenten of fruit, noten of
paddenstoelen, in de achtertuin of op (tijdelijk) braakliggende
082_stadland_v5.indd 7

lapjes grond in de stad. Ook het houden van bijen neemt toe in
binnensteden, alsmede (zei het schoorvoetend in Nederland),
het houden van kippen en ander kleinvee.
Voedselproductie in en rond de stad (in plaats van ver weg op
het platteland en/of in het buitenland) staat in de belangstelling
en zoekt een plaats op de kaart en in het metropolitane
landschap. Dit alles vraagt om een herijking van het Von Thunen
model. Transport kosten spelen een rol, maar transport van
verre kan ook efficiënt zijn. Energiekosten spelen een rol, maar
dichtbij de stad kan je soms gebruik maken van restwarmte,
het is in de stad sowieso vaak iets warmer dan er direct buiten.
Arbeidskosten spelen een rol, maar in de stad zijn er ook veel
vrijwilligers of herintreders op de arbeidsmarkt die ingeschakeld
kunnen worden in het stads(nabije)-boerenbedrijf. Grondkosten
spelen en rol, maar in en rond de stad ligt veel grond braak die
gratis (tijdelijk) gebruikt mag worden. Eetbaar groen in en om de
stad heeft een hoge belevingswaarde, terwijl recreatiegebieden
buiten de stad vaak moeilijker toegankelijk zijn.
Hoe al deze factoren precies uitwerken is nog niet bekend. We
hopen met dit boekje bij te dragen aan het verduidelijken van de
zich vernieuwende relaties tussen voedselproductie en de stad.

12/22/10 10:51 AM
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Locatietheorie

Walter Christaller (21 april 1893 – 9 maart 1969) was een Duitse
geograaf die vooral bekend is geworden door zijn Centraleplaatsentheorie (CPT) uit 1933.

schematische weergave van
de CPT van Christaller

Hij formuleerde zijn theorie naar aanleiding van zijn studie
naar vestigingspatronen in Zuid-Duitse stadjes. Hij trachtte de
ontwikkeling en spreiding van deze plaatsen ten opzichte van
elkaar te verklaren door zich de vraag te stellen of er regels
konden opgesteld worden die het aantal, de grootte en de
ruimtelijke spreiding van deze steden bepalen.

reëele weergave van de
CPT van Christaller

Hij stelde dat er (in een ideale situatie) een verband is tussen
de “centrale plaatsen”, die als knooppunten kunnen worden
gezien in een netwerk van “nodes” en “links, en de afstand naar
omliggende plaatsen en de grootte van die plaatsen.
De CPT vormde een inspiratiebron voor de planning van dorpen
en steden in de IJsselmeerpolders. (wikipedia.nl)
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diagram over grondgebruik en afstand
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De theorie van Von Thünen werd in 1826 in Duitsland
gepubliceerd, op dit moment was de industriële revolutie nog
maar nauwelijks begonnen. De theorie gaat over de relatie
tussen de afstand van een landbouwbedrijf tot de afzetmarkt en
het grondgebruik.
Wanneer het bedrijf verder van de markt af ligt verandert
het grondgebruik. Dit komt met name door de hogere
transportkosten. Daarbij komt ook dat de prijs van de grond
afhangt van het product wat erop wordt verbouwd. Dichter bij de
markt op de dure grond verbouwt men bijvoorbeeld bloemen en
groenten, verder weg op goedkopere grond verbouwt men tarwe
of houdt men slachtvee. Wanneer deze twee factoren worden
samengevoegd kan men de economic rent (winst) berekenen,
dit is de netto opbrengst van de grond: De opbrengsten min de
productie- en transportkosten naar de markt.
Deze theorie geeft niet de exacte werkelijkheid weer, want er zijn
wel degelijk verschillen in klimaat, vruchtbaarheid van de bodem,
natuurlijke barrières, etc.
Door deze verschillen bestaat het model in werkelijkheid niet
uit concentrische cirkels, de continuïteit van de cirkels wordt
bijvoorbeeld vaak doorbroken door middel van meerdere
mogelijke afzetmarkten binnen het geheel. Ook kan een goed
wegennet ervoor zorgen dat een gebied makkelijker toegankelijk
wordt gemaakt, hierdoor kan men ervoor kiezen om andere
producten te verbouwen. Het basisprincipe van het model blijft
echter gewoon geldig: hoe dichter men bij de afzetmarkt zit,
hoe duurder de gewassen die op de grond verbouwd worden.
(geoclopedie.nl)

reëele weergave en
schematische weergave van
het model van Von Thünen
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Hoeksche Hoeve
De Buytenhof
Dante Tuin
Schooltuin de Enk
Creatief Beheer
Nu Hier
Hoeve Ackerdijk
CW Delft
Kindertuin de Zonnebloem
Kindertuin de Papaver
Hoeve Biesland
Van der Burg

Op de kaart rechts is te zien welke locaties bezocht zijn en op
welke plek ze liggen. Op de stedelijke kernen in de omgeving
is de locatietheorie van Von Thünen toegepast door ze elk een
invloedsgebied te geven. Dit is gedaan door de onderstaande
tabel te hanteren voor de grootte van de steden.
Inwoners
0 - 25.000
25.000 - 75.000
75.000 - 150.000
150.000 - 250.000

Invloedsgebied
Verwaarloosbaar
Klein		
Normaal		
Groot		

Voorbeeld
Westvoorne
Rijswijk
Delft
Rotterdam

Legenda

Binnenstedelijk gebied
Stedelijke randen
Recreatiegebieden
Buitengebied
basis: google maps
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startjaar:
2002

12

looptijd:
nvt

Hoeksche Hoeve
Boendersweg 36
‘s-Gravendeel
ambachtelijkechips.nl
foto: bing maps

Akker waar de aardappels gerooid zijn
en onderweg zijn naar de productielijn.
De bloemen in de akkerrand zorgen
voor insecten die luizen eten.

Henk Scheele laat op de Hoeksche hoeve zien hoe en waar de
Hoeksche chips gemaakt worden. Onderweg naar een naburig
erf zien we een dorpsbewoner de achtergebleven aardappelen
uit een zojuist gerooide akker halen. Hier zie je heel direct de
relatie tussen het boerenland en de omwonenden. Verder wordt
de relatie met de stad bij de Hoeksche Hoeve niet echt gelegd,
behalve in de supermarkt.

Boerderij temidden van de
aardappelvelden met de productie
van de chips in de loods op het erf

De aardappels worden gescheiden van
de grond en gecontroleerd op kwaliteit

Gezien de omvang van het land is het duidelijk een professioneel
bedrijf, waar alleen met betaalde krachten gewerkt wordt. De
Combinatie de Seuters, opgericht door Henk Scheele, Gerrit
Rozendaal en René de Zeeuw, heeft in totaal 200ha grond,
waarvan een kwart is bestemd voor aardappels. Hiermee zijn
ze verzekerd van voldoende aardappels om het hele jaar rond
chips te produceren. De andere hectares worden gebruikt voor
wisselteelt van verschillende gewassen.
Aangezien de oogsttijd van aardappels valt van juli t/m september
en de productie van chips het hele jaar loopt wordt een deel van
de aardappels opgeslagen in een koelhuis. Doordat de boeren
082_stadland_v5.indd 12
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oppervlakte:
2.000.000m2
(200 ha)

eigenaar:
Combinatie de
Seuters

initiatiefnemer:
3 akkerbouwers

beheer:
Combinatie de
Seuters

opbrengst:
biologische
chips

hun krachten gebundeld hebben komen ze niet minder aan het
‘boerenwerk’ toe, want een aantal taken zijn gemeenschappelijk
geworden. Het chipsbedrijf is op deze manier dus echt een extra
waarmee ze hun eigen oogst opwaarderen en vermarkten.

De aardappels worden gewassen
in een grote trommel

082_stadland_v5.indd 13
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Akker met aardappelen die
nog chips moeten worden

In de snijmachine en hete
zonnebloemolie worden de aardappels
verwerkt tot verse Hoeksche chips
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startjaar:
2004

14

looptijd:
nvt

De Buytenhof
Rijsdijk 98
Rhoon
debuytenhof.nl
foto: bing maps

De jonge biggetjes trekken veel bekijks
van kinderen, maar belanden uiteindelijk
gewoon op ons bord

De Buytenhof is een eeuwenoud gemengd boerenbedrijf in
het landschapspark Het Buytenland. 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, waar u van harte welkom bent.

De Buytenhof is prachtig gelegen
tussen de weides en boomgaarden

De schapen grazen tussen de
appelbomen, waardoor dubbel
grondgebruik ontstaat

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 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. U kunt een wandeling
maken door dit prachtige boerenlandschap.
foto: JW vd Schans
082_stadland_v5.indd 14
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oppervlakte:
18.000m2
(18 ha)

eigenaar:
particulier

initiatiefnemer:
Ad & Marianne
Visser

beheer:
eigenaar met
vrijwilligers

opbrengst:
met zorg gekweekt voedsel

15

foto: JW vd Schans

Groenafval van kassen wordt vermengd
met hooi en gebruikt als compost

Op de Buytenhof werken meer dan 150 vrijwilligers en ruim 20
zorgcliënten, zij helpen niet alleen mee bij de voedselproductie.
Op het terrein van de Buytenhof zit ook een theeschenkerij,
een boerderijwinkel en een pluktuin waarin de hulpkrachten
werkzaam zijn. Deze combinatie van activiteiten leidt er toe dat er
altijd veel mensen te vinden zijn op de Buytenhof. De Buytenhof
levert een deel van zijn groenten rechtstreeks aan restaurants
in de stad.

De Buytenhof is prachtig gelegen
tussen de weides en boomgaarden

De schapenscheerder op bezoek

(tekst eerste twee alineas van website de Buytenhof)

foto: JW vd Schans
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startjaar:
2010

16

looptijd:
minimaal 3 jaar

Dante tuin
Guido Gezelleweg 45
Rotterdam (Lombardijen)

Deels overwoekerde teeltbedden

Mooie verse tomaten

Peter Snel bracht ons naar de Dante tuin vanaf het wijkkantoor
van Com.wonen. De tuin, ook wel ‘Van Grond tot Mond’, is een
initiatief van Partners for Healthy Cities om een stuk braakliggend
land een tijdelijke functie te geven. De tuin zal, zodra er gebouwd
gaat worden, weer verhuizen naar een andere plek in de wijk.
Om deze reden is geïnvesteerd in goede materialen, zoals een
hek dat meegenomen kan worden naar de nieuwe locatie.

Dante tuin op braakliggende grond

Deze eerste versie van de tuin is voor een groot deel een
leerproces. In de vakantieperiode heeft het onkruid het deels
gewonnen van de groenten. Om dit de volgende keer te
voorkomen wordt de nieuwe plek van de tuin, die al bekend is,
nu al onkruidvrij gemaakt.
De tuin is in beheer van een groep van twaalf vrouwen
(huurders) uit de buurt. Zij hebben ongeveer 45 gewassen
ingezaaid, waarvan sommige het goed doen en andere minder
uit de verf komen. Het is de bedoeling om in de toekomst uit
te breiden, waarbij de vrouwen de helft van de productie zelf
mogen houden en de andere helft verwerkt wordt tot producten
082_stadland_v5.indd 16
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oppervlakte:
500m2

eigenaar:
com.wonen

De opslag zit in een zeecontainer die
is afgewerkt met een schildering

082_stadland_v5.indd 17

initiatiefnemer:
com.wonen

beheer:
buurtbewoners

opbrengst:
45 soorten
gewassen

die in de buurt verkocht worden. Peter Snel heeft grote plannen
om met meer partijen in de buurt samen te werken om de
tuin tot een succes te maken en te zorgen voor blijvende
wijkverbetering. Met zijn achtergrond in de volkshuisvesting
én de voedingsmiddelenindustrie, als afgestudeerde van de
McDonalds Universiteit, is hij de aangewezen persoon om een
laagdrempelig restaurant op te zetten waar gekookt wordt met
lokale producten uit de Dante Tuin.

17

Peter Snel (com.wonen) in gesprek
met Kees van Oorschot (dS+V) en
Jan Willem van der Schans (LEI).

Heerlijke pepers
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startjaar:
1949

18

looptijd:
nvt

De Enk
Enk 182
Rotterdam (Vreewijk)

Bij de ingang kan je zien welke
brede aanpak deze tuin heeft.

In educatieve tuin De Enk vertelde Gerrit Roukens wat er in deze
tuin gebeurd en hoe dat bijdraagt aan de omgeving. De helft van
de tuin is in gebruik als ‘akker’, waarmee alle tuinier-activiteiten
worden bedoeld. Om de akker heen zijn verschillende initiatieven
die de tuin verrijken, zoals een kabouterpad voor kinderen,
een buitenkeuken voor evenementen zoals het jaarlijkse
pompoenenfeest en een imker. Een deel van de honing die de
zeven bijenvolken maken wordt op het terrein zelf verkocht. Door
bijen te houden ben je ‘verzekerd’ van bestuiving.

Overal kan je zien dat over deze
tuin is nagedacht, zo voert de
buitenkraan haar water af naar een
bak waar de gieters gevuld worden.

Pompoenen zijn onderdeel van het
streven naar een tuin waarbij het
accent ligt op eetbaar en educatief.

Belangrijkste doel van de educatieve tuin is onderwijs geven aan
kinderen uit groep 6 en 7 van 14 basisscholen en de biodiversiteit
vergroten. In totaal gaat het om ongeveer 420 kinderen die een
stukje grond samen beheren. Ze kweken hier de ingrediënten voor
een pizza, zodat tastbaar is wat een tuin leveren kan. Daarnaast
zijn er 9 kleutergroepen (225 leerlingen), speciaal onderwijs (12
leerlingen) en 25 senioren die tuinieren bij De Enk.
Groeneducatie is een bijzonder vak, waarbij de inhoudelijke
kennis van planten én lesgeven gecombineerd wordt. Daarom
082_stadland_v5.indd 18
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oppervlakte:
13000m2

eigenaar:
OBR

initiatiefnemer:
gemeente
Rotterdam

beheer:
Gerrit Roukens
en team

opbrengst:
natuureducatie
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foto: bing maps

werken ze bij De Enk met betaalde krachten, aangevuld met
vrijwilligers. Door de ervaring van de beheerder en medewerkers
zie je allerlei slimmigheidjes in de tuin.

In navolging van Louis le Roy is
Gerrit ook stenen gaan stapelen met
deze mooie bank als resultaat.

082_stadland_v5.indd 19

De tuin ligt omringd door bomen
tussen de wijk en een dijk, waardoor
deze nogal verborgen is.

Het insectenleven draait in
de Enk op volle toeren.

12/22/10 10:52 AM

startjaar:
2004
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Creatief Beheer

looptijd:
minimaal tot
2012

Puntstraat
Rotterdam (Delfshaven)
creatiefbeheer.nl
foto: bing maps

Een tuin die aanvoelt als natuur

Stanley, de beheerder van het terrein, liet zien wat een plek als
Proefpark de Punt betekend voor de wijk. Op een braakliggend
stuk grond van com.wonen, waar ooit huizen gebouwd gaan
worden, is sinds 2005 iets bijzonders aan de gang. Creatief
Beheer kreeg de vrijheid om voor twee jaar met buurtbewoners
een park te maken. De investering van €50.000 per jaar wordt
gedragen door het OBR, de deelgemeente en com.wonen.

Proefpark de Punt omvat een vrij groot
terrein en verhuist naar het Dakpark
dat er naast gerealiseerd gaat worden

Buurtbewoners verzamelen zich bij
de kas, die tevens dient als opslag,
voor een praatje op de picknickbank

Inmiddels ligt het park er vijf jaar en is het braakliggend terrein
veranderd in een florerende omgeving. In de kas worden
alle bloemen en planten opgekweekt die op het terrein staan.
Omwonenden helpen hier aan mee als vrijwilliger of hebben
een moestuintje van 2x2 meter, jongeren knappen soms klusjes
op tegen een kleine vergoeding. Op die manier wordt het park
ook daadwerkelijk van iedereen en is er relatief weinig last van
vandalisme.
Door de aanpak van Creatief Beheer optimaliseren zij de interactie
(tussen mensen, tussen natuur) waardoor het zelfhelend
en organiserend vermogen toeneemt. Het is een vorm van
082_stadland_v5.indd 20
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oppervlakte:
8000m2

eigenaar:
com.wonen

initiatiefnemer:
creatief beheer

beheer:
creatief beheer

opbrengst:
gezonde wijken

preventieve geneeskunde, waarbij het product gezonde wijken
is. Doordat de dynamiek in de wijk toeneemt worden mensen
uitgedaagd om actief deel uit te maken van hun leefomgeving.

Omwonenden kunnen een moestuintje
krijgen van 2 bij 2 meter
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Rini Biemans vertelt bevlogen over
zijn visie om wijken gezond te krijgen

Er wordt geopereerd onder
toeziend oog van de koningin
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startjaar:
2009
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Nu Hier

looptijd:
2 tot 5 jaar of
langer

Zomerhofstraat/Schoterbosstraat
Rotterdam (Noord)
nuhier.org
foto: E. vd Wiel

Verschillende zones in de tuin

Jongeren uit de buurt doen via
Basta klusjes in en om de tuin,
hier binden ze tomaten op

Met ‘NU HIER, nieuw gratis land’, hebben Ester van de Wiel en
Gerda Zijstra samen met partijen uit de buurt een braakliggende
terrein van PWS in gebruik genomen als tijdelijke openbare
ruimte. Hier vinden activiteiten plaats die stedelingen graag
doen, maar waar de stad normaal (te) weinig ruimte voor biedt.
Door een goed netwerk op te bouwen, gebruik te maken van
reststromen en te werken met verplaatsbare elementen kan NU
HIER als een karavaan naar een volgend terrein trekken op het
moment dat er op de huidige lokatie gebouwd gaat worden.

Verschillende zones in de tuin zijn
goed zichtbaar, van links naar rechts;
kerstbomenkwekerij, podium, kweekbakken, boomgaard en crossbaan

Om een afgesloten braakliggend terrein te transformeren naar
een tijdelijke publieke ruimte is het belangrijk partijen in de directe
omgeving te activeren. De meest zichtbare spelers op deze locatie
zijn de Horeca Vakschool, die groente verbouwen in de moestuin
en een deel van de oogst gebruiken in hun lessen, mensen van
de Roteb die meehelpen in onderhoud en oogsten voor eigen
gebruik, Noord Plus die het als ontmoetingsplaats gebruikt en
Basta, die jongeren klussen laat opknappen waarvoor ze ‘punten’
krijgen die ze in de wijk kunnen uitgeven. Bij NU HIER ontstaan
er mogelijkheden om activiteiten te ontplooien die niet vaak in
foto: E. vd Wiel
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oppervlakte:
1624m2

eigenaar:
initiatiefnemer:
PWS en deelPWS
gemeente Noord

beheer:
buurtbewoners

opbrengst:
openbare
infrastructuur
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foto: E. vd Wiel

Nu Hier neemt zijn intrek op het terrein

Ester van de Wiel en Gerda Zijlstra
hebben samen een projectplan opgesteld, bestaande uit meerdere fases
die elk hun eigen karakter hebben.

de binnenstedelijke omgeving voorkomen. Het tijdelijke karakter
maakt dat er in de openbare ruimte geëxperimenteerd mag
worden. Zo staat er voor de nabije toekomst een buitenkeuken
op het programma. Voor alle ingrepen geldt: wat werkt blijft en
wat niet werkt verdwijnt.

De Horeca Vakschool komt oogsten

foto: E. vd Wiel
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startjaar:
1999
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looptijd:
nvt

Hoeve Ackerdijk
Rotterdamseweg 223
Schipluiden

De koeien staan in de wei te grazen

Op Hoeve Ackerdijk laat Arie van den Berg zien waar het bij
hem op de boerderij om gaat. Hij runt de boerderij samen met
zijn vrouw, wekelijks bijgestaan door (ex)verslaafden en daken thuislozen. Als zorgboerderij vervult hij een functie voor de
stad, namelijk een dagbesteding voor de minder bedeelden, die
hier rust en regelmaat vinden. Wekelijks komt de helft van de
poule van 40 tot 50 man langs om kleine klusjes op te knappen.
Tijdwinst levert het niet op, het vraagt namelijk ook veel tijd, maar
het laat wel zien waar Arie voor staat. Hij wil graag de combinatie
maken tussen stad en land door zich te richten op beheer,
landschap en voedsel.

Het erf ligt op een terp, waardoor het
iets hoger is dan zijn omgeving

Arie kijkt even bij een kalfje, waar
ook een begeleidster en een
zorgjongere schuilen voor de regen.

De stad wordt ook betrokken door bezoeken van schoolklassen
en het programma ‘Adopteer een koe’, waarbij mensen in ruil
voor ‘contributie‘ op de hoogte gehouden worden over de
duurzaamheid van het bedrijf door een nieuwsbrief en jaarlijkse
bezoeken.
Op het bedrijf loopt 60 stuks melkvee rond, wat goed is voor zo’n
1100 pakken melk per dag. Koeien die te oud zijn worden bij een
082_stadland_v5.indd 24
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oppervlakte:
600.000m2
(60ha)

eigenaar:
particulier

initiatiefnemer:
particulier

beheer:
eigenaar

opbrengst:
biologische melk
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foto: bing maps

bevriende slager geslacht en aangeboden aan de adopteurs en
vrienden, die pakketten van ±10 kilo kunnen aankopen. Met al
deze activiteiten komen er jaarlijks meer dan 2000 mensen langs
op de boerderij.
De kleine molen bij het erf staat er niet
alleen als decoratie, hij is functioneel
en er kan graan mee gemalen worden
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Het erf ligt op een terp, waardoor het
iets hoger is dan zijn omgeving

Jonge dieren hebben privévertrekken
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startjaar:
1982
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looptijd:
nvt

CW Delft
Visdiefplaats
Delft (Tanthof)

Bij Centraal wonen in Delft vertelde Eric Jan Mylius over wat de
moestuin voor het project betekent. De moestuin is er gekomen
doordat geargumenteerd werd dat CW bewoners minder
auto’s hebben dan andere mensen waardoor de geplande
parkeerplekken een andere bestemming konden krijgen.
Winterharde groenten zorgen voor een
mooie aanblik buiten het tuinseizoen

Bij CW Delft wonen bijna 100 mensen in woongroepen verdeeld
over 14 keukens. In het hele complex hebben 14 bewoners een
moestuin van elk ongeveer 10 vierkante meter, daarnaast zijn
er wat bloementuinen en is er gemeenschappelijk groen waar
bessen, vruchten en een composthoop staan. Elke bewoner
draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zijn tuintje, van
teeltplan tot onkruid verwijderen. Daarnaast werken alle bewoners
samen om het gemeenschappelijk groen te onderhouden.

De voornaamste moestuinen
van CW liggen bij elkaar
gescheiden door een graspad

Sommige tuinen grenzen direct aan de
huizen van de bewoners

Het belangrijkste doel is om lekker in de tuin bezig te zijn, elkaar
te spreken en te kunnen proeven hoe echt vers voedsel smaakt
en dat je kan experimenteren met groente die je normaal niet
koopt. Daarnaast is het nu geen anonieme groente uit de
supermarkt meer, maar leer je je eigen eten te verbouwen. Het
foto: EJ Mylius
082_stadland_v5.indd 26

foto: EJ
12/22/10 10:52 AM

oppervlakte:
525m2

eigenaar:
gemeente

initiatiefnemer:
Reinder Wassenaar

beheer:
bewoners

opbrengst:
sociale cohesie
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foto: bing maps

sociale contact wordt deels gestructureerd door de tuinavonden
altijd te houden op de 1e en 15e van de maand. Op dat soort
avonden zijn tussen de 4 en 8 bewoners aan het werk.

Aan het begin van het jaar liggen
alle bedden er zeer verzorgd bij

Het CW complex heeft meerdere
inhammen die als tuin gebruikt worden

Sla uit eigen tuin

foto: EJ Mylius
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De Zonnebloem

startjaar:
1926
herstart 1986

looptijd:
nvt

Tanthofdreef 2
Delft (Tanthof Oost)

foto: bing maps

Vergeten groenten worden ook
geteeld, zoals deze paarse spruiten.

Kindertuinen in Delft bestaan sinds 1926, maar in 1986 is de
Gemeente Delft er mee gestopt. Twee enthousiaste onderwijzers
en het hoofd van het Gemeentelijk Groen hebben toen samen
besloten een stichting op te richten om de kindertuinen te kunnen
laten voortbestaan. In totaal hebben nu 300 tot 340 kinderen les
op 4 tuinen in Delft. De Zonnebloem heeft bijna 80 kinderen
(individuele kinderen, Brede-Schoolgroepen en 2 schoolklassen)
die een eigen tuintje hebben of een tuintje delen.

Goed te zien is dat de kindertuin best
een grote oppervlakte heeft, precies
tussen de elektriciteitsmasten

Achterin de tuin staan een paar kersenen pruimenbomen

In de vakantietijd blijkt of de kinderen gemotiveerd zijn om hun
tuin te verzorgen. Het wordt door sommige van hen gekoppeld
aan school, ze zijn dan vrij en komen dus niet. De kinderen die
enthousiast zijn, zorgen er extra goed voor en regelen onderling
of met opa’s en oma’s dat er tijdens de vakantie op hun tuin
gewerkt wordt.
De tuintjes zijn zo ingericht dat de oogst voornamelijk voor én na
de zomervakantie valt, zodat de kinderen wel zoveel mogelijk van
hun tuin meemaken en meenemen. Het seizoen wordt afgesloten
met een lampionnentocht waarbij de kinderen pompoensoep eten
082_stadland_v5.indd 28
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oppervlakte:
2400m2

eigenaar:
initiatiefnemer:
beheer:
Stichting Beheer Stichting Kinder- kinderen en
Tuinhuizen
tuinen Delft
vrijwilligers

opbrengst:
natuureducatie
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foto: E. de Jong

uit eigen tuin en pompoenen worden verkocht aan liefhebbers.
Groente-overschotten worden buiten het hek gezet en graag
door buurtbewoners meegenomen.

Natuurlijk staan overal zonnebloemen
als de tuin er naar vernoemd is

Ouders en kinderen tijdens
een kijkavond in de tuin

Aan het begin van het seizoen liggen alle
tuintjes klaar voor de start

foto: E. de Jong
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De Papaver

startjaar:
1926
herstart 1986

looptijd:
nvt

Linneauspad
Delft (Delftse Hout)

Kindertuin de Papaver is een van de vier kindertuinen in Delft. Bij
de Papaver is Gerard Bekking al 24 jaar aanwezig als vrijwilliger,
waarvan vele als (hoofd)tuinleider. Inmiddels is hij 82 en knappen
jongere vrijwilligers het zware werk in de tuin op, maar zijn visie
en ervaring blijven gewenst.
In de kas hangen volle druiventrossen
te wachten op fijnproevers

Bij de Papaver komen ongeveer 60 kinderen die elk een tuintje
hebben van zes vierkante meter. In groepen krijgen de kinderen
les van een tuinleider die voordoet wat er moet gebeuren.
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen voor €35 per jaar (2010) na
schooltijd komen tuinieren op maandag, dinsdag of woensdag. In
de eerste week van april begint het met een bijeenkomst met alle
kinderen waar ze hun groep leren kennen. Geprobeerd wordt om
alle groepen zo te maken dat kinderen van dezelfde school of uit
dezelfde wijk bij elkaar zitten, zodat ze samen naar huis kunnen
fietsen. De tuin neemt deel aan activiteiten in de buurt, zoals
bijvoorbeeld het oogstfeest bij de Biesland hoeve in september.

De tuin staat vol met prachtige
bloemen, die ook een functie
hebben in de natuureducatie

Gieters hangen klaar voor de kinderen

In de eerste week van oktober wordt het seizoen afgesloten met
een middag bloemschikken. Daarna de tuin wordt leeg gemaakt.
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oppervlakte:
2250m2

eigenaar:
initiatiefnemer:
beheer:
Stichting Beheer Stichting Kinder- kinderen en
Tuinhuizen
tuinen Delft
vrijwilligers

opbrengst:
natuureducatie
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foto: bing maps

Tot maart gebeurt er weinig in de tuin, maar de vrijwilligers staan
niet stil. Gereedschap wordt gecontroleerd en schoongemaakt
en de tuin wordt voorbereid op het volgend jaar.

Ieder kind heeft een eigen tuintje
van twee bedden, wat er zo uit ziet
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De papaver ligt tussen de A13 en
recreatiegebied de Delftse Hout

Mooigevormde kalebassen
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startjaar:
1993
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looptijd:
nvt

Hoeve Biesland
Bieslandseweg 1
Delfgauw

foto: bing maps

De boerderij midden in de weides
De familie Duijndam boert al jaren in de omgeving van Delft,
Jan Duijndam spreekt openhartig over hoe hij synergie wil
maken tussen de boerderij en haar omgeving.

Een koe geeft 10 pakken melk,
niet 10 liter melk, zo maak je
kinderen duidelijk wat er gebeurd

Het bestaansrecht van een boerderij in verstedelijkt gebied blijft
alleen gewaarborgd als er een combinatie gemaakt kan worden
van voedselproductie, natuurbeheer en de samenleving. Door
dit inzicht en deze combinatie werd zijn boerderij ook bijna
vanzelf bio-dynamisch. Een boer moet namelijk een sociale
partner zijn voor de samenleving, terwijl het ook een goede
rentmeester voor het gebied moet zijn. Dit wordt bereikt door
maatschappelijke functies te vervulen zonder de productieve
functie te verliezen.

De kerktorens van Delft maken deel
uit van het logo van de boerderij

Een voorbeeld hiervan zijn de Biesland dagen, waar verdeeld
over twee dagen bijna 10.000 mensen langs komen in het
gebied. Hierbij is de doelgroep iedereen die kan wandelen of
fietsen naar de boerderij, dus in een straal van 5 tot 25 kilometer.
Onder de naam pamflet stadsboeren zijn boeren zich aan het
verenigen, waarbij de Buytenhof, hoeve Ackerdijk, Zoeterwoude,
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oppervlakte:
1.660.000m2
(160ha)

eigenaar:
particulier

initiatiefnemer:
particulier

beheer:
eigenaar

opbrengst:
biologische
producten

Hoeve Biesland en anderen samen werken om te laten zien dat
het noodzaak is dat er geld komt voor landschapsbeheer voor
boeren voor een dynamische leefomgeving.

Jan Duijndam laat een koe
en kalf weer bij de kudde
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De Biesland hoeve ligt
prachtig achter de IKEA

Het zwarte goud is hoe Jan
Duijndam zijn mest noemt
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startjaar:
nvt
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looptijd:
nvt

Van der Burg
Noordeindseweg 244
Berkel en Rodenrijs

foto: google maps

Een duidelijk bord markeert de
ingang van de kaasboerderij

Ze willen kaas met een verhaal verkopen; waar het vandaan
komt en hoe het gemaakt is. Daarom is de kaas ook niet in de
supermarkt of in andere winkels te kopen. Tussen alle andere
kazen kan een consument dat verhaal toch nooit echt goed
te weten komen. Daarom noemen ze zich ook nadrukkelijk
educatieboerderij en zijn ze onderdeel van de stichting “met de
klas de boer op”.

Vanuit de lucht is goed te zien dat de
koeien in de wei staan bij de boerderij

De winkel is gelegen op het
rustieke erf van de boerderij

Op deze boerderij hebben al 5 generaties van der Burg het
boerenvak uitgeoefend. Nog steeds heeft de familie koeien en
bouwland. De afgelopen jaren hebben ze heel veel boeren in
dit gebied zien verdwijnen. De woningbouw heeft de overhand
genomen. Waar eerst rond de 40 boeren zaten zijn er nu nog
maar 4 over. Als je over de dijk fietst of rijdt dan is de boerderij
een verrassing tussen de huizen en bedrijven, je verwacht het
niet meer te vinden. De boerenfamilie moet daarom ook steeds
blijven werken aan de bekendheid van hun bedrijf en producten.
Op dit moment overwegen ze een website op te zetten.
Het land van der Burg bestaat uit 20 hectare grasland, waar de
koeien in de zomer grazen en waar ze gras van maaien voor het
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oppervlakte:
200.000m2
(20 ha)

eigenaar:
familie Van der
Burg

Ook de winkel straalt een rustige
sfeer uit waar de klant op zijn
gemak kaas kan uitzoeken

initiatiefnemer:
familie Van der
Burg

beheer:
familie Van der
Burg

opbrengst:
boerenkaas met
een verhaal

wintervoer, en 3 hectare maïsland dat ook voor de koeien is. De
melk van de koeien gaat voornamelijk naar de fabriek, maar één
keer in de week wordt de melk door de familie tot kaas verwerkt.
De kaas wordt op een ambachtelijke wijze van verse melk,
rechtstreeks van de koe, op de boerderij gemaakt. Het maken
van de kaas is grotendeels handwerk, daarom mag het ook echt
boerenkaas heten.

35

De kast in de winkel staat vol
met ingemaakte vruchten

Binnen en buiten is gedacht aan
de aankleding van de boerderij

Naast de gewone boerenkaas maken ze nog veel meer
verschillende soorten kruidenkazen en op bestelling kunnen
ze ook andere speciale kaas maken, zoals zoutloze kazen. De
kazen worden alleen vanuit de eigen winkel verkocht. Naast
melk, yoghurt en kaasspecialiteiten van eigen bedrijf bieden
ze een breed assortiment boerderij- en streekproducten van
collega’s uit andere regio’s. Hierbij kan je denken aan:
boter, eieren, jams, sappen, honing, kruidenwijnen, mosterd,
stropen, siropen, oud hollands snoep en koek. De winkel is op
vrijdag en zaterdag open.
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Colofon

Provincie Zuid-Holland | Afdeling Bestuur | Xplorelab
C.M. den Heijer
i.den.heijer@pzh.nl
T 070 441 6876 M 06 1587 4177
Zuid-Hollandplein 1, 2509 LP, Den Haag

Wageningen Universiteit & Research (LEI/RSO)
Jan Willem van der Schans
Jan-Willem.vanderschans@wur.nl
T 070 335 8206
Alexanderveld 5, 2585 DB, ‘s-Gravenhage
JK Ontwerp & Onderzoek (& Eetbaar Rotterdam)
Jos de Krieger
josdekrieger@gmail.com
M 06 5061 6804
Fuutlaan 52, 2623MT, Delft
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Dit boekje is gemaakt in het kader van het project Green&theCity
(2010) en geïnspireerd op discussies binnen Eetbaar Rotterdam
en eerder presentaties van Jan Willem van der Schans.
Partners bij het innovatieprogramma
Aan dit programma werken een aantal partijen samen, te weten:
Xplorelab (de innovatiewerkplaats van provincie Zuid-Holland)
TransForum (Innovatie programma voor Land- en Tuinbouw van
de nationale overheid)
Rotterdamse Oogst
Groenservice Zuid-Holland
Stadsgewest Rotterdam
Wageningen Universiteit en Research (LEI/RSO)
teksten:		
vormgeving:
foto’s:		
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Jos de Krieger (tenzij anders vermeld)
Jos de Krieger (op basisformat Xplorelab)
Jos de Krieger (tenzij anders vermeld)
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