Lectorenkring “Urban Food & Green”
“Het creëren van synergie tussen de deelnemende lectoraten door middel van
praktijkgericht onderzoek en onderwijs, gericht op maatschappelijke impact op het domein
van Urban Food en Green”
Stadslandbouw en stedelijk voedsel zijn ‘hot’. Burgers en ondernemers zijn actief met dit
onderwerp aan de slag. Urban food en green zijn thema’s die van betekenis zijn voor heel
uiteenlopende sectoren en uitdagingen. Tegelijk is er nog heel veel onontgonnen terrein;
elke dag rijzen er nieuwe vragen rondom ketenontwikkeling, innovatieve bedrijvigheid,
cross-sectorale samenwerking, de kwaliteit van stadsgroenten, de rol van burgers en
overheden, de keuze en wisselwerking tussen high-tech en low-tech stadslandbouw,
enzovoorts.
In de zoektocht naar een nieuwe relatie tussen stad en platteland zijn dit geen losse vragen.
De stad (lees: de consument, de stedelijke urgenties) is meer leidend dan vroeger. De
bewustwording over de impact van deze paradigmashift roept veel vragen en onzekerheden
op.
Naar de antwoorden op deze vragen wordt gezocht door de diverse kennisinstellingen.
Diverse lectoraten zijn expliciet of zijdelings actief met de thema’s. Deze partijen hebben
gezamenlijk voldoende power om werkelijk verschil te maken en zowel het debat als de
praktijk naar een nieuw niveau te tillen. Een niveau dat past bij de noodzaak voor een
duurzame ontwikkeling in de 21ste eeuw.
Gezamenlijk bouwen de lectoraten aan een body of knowledge en worden professionals
opgeleid die de uitdagingen van de toekomst aankunnen. Op de gespreksagenda staan
innovatie en de realisatie van landbouw en voeding voor stedelijke vitaliteit, de wederzijdse
bevruchting van groen en grijs onderwijs en de mogelijke financieringsbronnen om
onderzoek en onderwijs met ondernemers, overheid en de omgeving te verbinden.
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