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Duurzaam en verantwoord
De school beschikt over een groot Stadslandbouwcomplex. Hier produceren studenten voedsel, onder
andere voor de Voedselbank. Dat zijn gangbare
gewassen, maar ook vergeten groenten en exotische
agrarische producten die vanuit het buitenland in onze
groenten- en fruitschappen terecht zijn gekomen. De
studenten doen niet alleen veel kennis op over het
produceren van de gewassen, maar ook hoe men
milieubewust, maatschappelijke verantwoord en
multicultureel handelt.

Paars:
PMS 2627 C
Lichtblauw: PMS Process Cyaan C

Het project Stadslandbouw richt zich ook op de
wijkbewoners rond de school in Barendrecht. Zij
kunnen de tuin bezoeken en om advies vragen over de
teelt van groenten en fruit.
Met Wageningen Universiteit en Research (WUR) zal
worden samengewerkt op het gebied van onderzoek
en realisatie.
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Stadslandbouw

Projectonderwijs

Edudelta College start project

Stadslandbouw is een project in het kader van de
mbo-opleiding Beroepsbeoefenaar Teelt.

Amy C Evans

Mensen willen graag terug naar de wortels van hun
bestaan. Het verbouwen van voedsel is één van die
wortels. Weten we nog waar ons voedsel vandaan
komt en hoe ons voedsel geproduceerd wordt? Dit
project begint bij de basis en dat is akkergrond. Deze
grond vinden we uiteraard op het platteland, maar
tegenwoordig ook steeds meer in de steden. Overal
in de bebouwde omgeving liggen braakliggende
terreinen. Dat zijn gronden waar de economie
(voorlopig) niets in ziet, maar waar verantwoord
voedsel kan worden geproduceerd. Transportlijnen
van voedsel, van akker naar keuken, worden dan erg
kort. Doordat die gebieden midden in de stad liggen
hebben zij ook nog een recreatieve waarde.

De opleiding Beroepsbeoefenaar Teelt (niveau 2, 3 en
4) bereidt voor op werken in de primaire sector bij een
bedrijf waar producten geteeld worden. Hierbij kan het
gaan om binnenteelt, maar ook om buitenteelt.
Onder binnenteelt valt bijvoorbeeld de glastuinbouw.
Denk hierbij niet alleen aan groenten , maar ook om
bloembollen, potplanten, champignons of snijbloemen
gaan.
In de buitenteelt gaat het om akkerbouw, vollegrondgroenteteelt, bloembollenteelt, boomteelt, vaste
plantenteelt en fruitteelt.

Met het project
Stadslandbouw brengt het
Edudelta College studenten
en stadsbewoners met elkaar
in contact. Bijvoorbeeld door
basisschoolleerlingen te laten ervaren hoe groenten
worden geproduceerd en verwerkt.
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Hoe belangrijk is deze ontwikkeling voor Nederland?
In ons land is al veel
kennis op het gebied van
voedselproductie. Die
kennis gaat het Edudelta
College naar de stad
verplaatsen. De productie
en de ontwikkelingen op het
platteland verliezen we daarbij
niet uit het oog.

Heeft u belangstelling voor dit project?
Neem dan contact op met de projectleider
A. Versteeg, telefonisch (0180 547 528) of
per e-mail (a.versteeg@edudelta.nl).
Kijk ook op www.edudelta.nl

