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Introductie stadslandbouw
Jan Eelco Jansma geeft een introductie op het thema stadslandbouw en hoe Praktijkonderzoek Plant &
Omgeving met dit thema aan het werk is. De slides van de presentatie zijn te vinden via de website van
Goed Groen.
Groenparticipatie in Groningen
Laurens Stiekema is coördinator groenparticipatie in de stad Groningen. Hij fungeert als aanspreekpunt
voor bewoners van de stad Groningen die in openbaar groen aan de slag willen om er groente en fruit te
telen. Als eerste is er in Groningen de (beleids)wens uitgesproken om bewoners de mogelijkheid te
geven om zelf aan groenbeheer te doen in hun wijk. Later, in het kader van ‘de eetbare stad’ is ook het
produceren van voedsel gekoppeld aan deze groenparticipatie. Ondanks de nadrukkelijke wens om tot
meer burgerparticipatie in het stedelijk groen te komen, kwam dit niet echt van de grond in Groningen.
Om het beleid kracht bij te zetten is daarom Laurens Stiekema, werkzaam bij de afdeling groenbeheer,
aangesteld als coördinator. Laurens is de intermediair tussen de gemeentelijke diensten en burgers.
Wanneer er mensen met een idee komen gaat Laurens met hen in gesprek. De initiatiefnemers
(minimaal 3) moeten hun plan opstellen, begroting maken en de buurt meekrijgen. Laurens zorgt voor
de ondersteuning van de initiatiefnemers. De plannen worden ter goedkeuring ingediend en daarna wordt
het contract tussen de stad Groningen en initiatiefnemers gesloten. Hierna kan de uitvoering van het
project beginnen. De keuze om een coördinator aan te stellen blijkt succesvol, in relatief korte tijd zijn er
23 groenparticipatieprojecten van de grond gekomen.
Meer info over groenparticipatie in Groningen is te vinden via deze link
Rol van stadslandbouw in Heechterp Schieringen, Leewarden
Menno Stienstra (AOC Friesland) presenteert wat zij als onderwijsinstelling samen met hun partners doen
in de wijk Heechterp Schieringen in Leeuwarden. De doorloop snelheid in deze prachtwijk is hoog.
Gemiddeld wonen mensen er nog geen drie jaar. Gemeente, woningbouwcoöperaties en wijkraad streven
naar een langere doorlooptijd. Het doel is om met stadslandbouw de leefbaarheid en betrokkenheid in
Heechterp Schieringen te vergroten. Samen met lokale partners en PPO is er gewerkt aan hoe
stadslandbouw betekenis kan krijgen in deze wijk. Twee ideeën, een buurttuin en een schooltuin worden
nu uitgewerkt. Een van de lastige hobbels in dit project is dat moeilijk te achterhalen is wat bewoners
zouden willen met stadslandbouw.
Meer info over stadslandbouw in Heechterp Schieringen is te vinden via deze link
Opdracht: werk een idee uit over de rol van stadslandbouw in een wijk
In vier groepen is er nagedacht over de rol van stadslandbouw in een denkbeeldige wijk, dorp of stad.
Hieronder vindt u in het kort de ideeën, oplossingen en/of vragen die in deze groepen zijn ontstaan.
1. Stadslandbouw en krimp
Stad ‘x’ heeft te maken met krimp. Er worden gebouwen en woningen gesloopt omdat er anders teveel
leegstand is. De ruimte die vrijkomt wordt vaak als groen bestemd. Maar wat kan je er echt mee. Een
van de lessen uit de werksessie is dat het belangrijk is om met mensen vanuit verschillende
beleidsrichtingen na te denken over welke rol stadslandbouw hierin kan spelen. Zorg dus voor een
gedegen plan en zorg ervoor dat er steun is binnen de eigen organisatie. In de uitvoering zijn er
mogelijkheden om vrijkomende stukken te verpachten aan ondernemers, te gebruiken voor de
ecologische verbindingen die je wilt organiseren of participatief het beheer aan inwoners over te laten.
2. Hoe organiseer je een schooltuin
Er is in plaats ‘x’ een politieke wens om kinderen in aanraking te brengen met groen en groenten. Maar
hoe zorg je ervoor dat de schooltuin ook een succes wordt. Wie betrek je hierbij. Op het eerste gezicht
zijn scholen en ouders niet enthousiast of is nog niet de juiste persoon gevonden. In de werksessie komt
naar voren dat je heel goed andere partijen uit de omgeving kan betrekken bij schooltuinen. Denk hier
aan agrariërs uit de omgeving, ouderen met een eigen volkstuin die les geven in de schooltuin of een
ouderen zorginstelling in het dorp.

3. Verschillende gezichten van stadslandbouw
In de groep werden twee typen stadslandbouw geïdentificeerd. Een type dat publiek georiënteerd is op
bijvoorbeeld schooltuinen. De jeugd leert en ervaart waar eten vandaan komt. Een tweede type is meer
privaat georiënteerd. Een ondernemer die dus expliciet voor de stad produceert. Vragen die daarbij
benoemd worden zijn hoeveel hectare je in beheer moet hebben voor bijvoorbeeld een volledig inkomen.
4. Verbinden van partijen rondom de schooltuin
Richt een kenniscentrum op rondom een schooltuin. Betrek naast de school ook andere partijen uit de
wijk. Ouderen die lesgeven, maar ook een horecapunt bij de tuin, een landwinkel, misschien is de tuin
zelfs wel mobiel. Deze groep denk dat er nog veel ontwikkeld kan worden om de schooltuin van deze tijd
te maken.
Nuttige bronnen:
www.stedennetwerkstadslandbouw.nl
www.agromere.wur.nl
www.stadslandbouw.wur.nl

