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Doelstelling

Aanleiding is de vraag naar meer informatie over waar ons eten vandaan komt. Hoe groeit
ons voedsel en hoe breng je dit proces dichter bij de burger? Ook de hype rond het
verbouwen van eigen voedsel sluit aan bij dit project.
Doel van het project is om de kennis van, en het plezier over het (zelf) verbouwen van eten
weer op het bord van de burger terugbrengen. Dit kan door burgers een actieve rol te laten
spelen bij het produceren van goed voedsel. Zo wordt de maatschappij bewust betrokken bij
processen die zich normaal gesproken afspelen buiten de stad. De stadsboer wil mensen
stimuleren om de eigen tuin meer te gaan benutten voor het verbouwen van voedsel. Dit met
zijn kennis en advies.
Het gaat hierbij om twee zaken:
1. De gemeente Leeuwarden voorlichten en voorzien van informatie over de mogelijkheden
van stadslandbouw.
2. Het begeleiden en faciliteren van concrete activiteiten op het gebied van stadslandbouw

Werkwijze

De stadsboeren in dit project zijn studenten uit het groen onderwijs en burgers met een stuk
eigen grond die hierop een moestuin willen aanleggen. De student maakt een moestuin in de
tuin van particulieren, bij het zorgcentrum, de basisschool of een gezamenlijke buurttuin.
Samen kiezen zij de gewassen, die de student levert en inzaait.
De student biedt een servicepakket van know/how, maar de burger verbouwt zelf de
gewassen. De particulier draagt zelf zorg voor de oogst en wordt, waar nodig ondersteund
door studenten.
Voor het basisonderwijs is dit ondersteund met een lespakket bestaande uit drie workshops.
Hierbij organiseren mbo-studenten van verschillende opleidingen gezamenlijk de aanleg van
een moestuin op een basisschool. Hierbij geven zij ook voorlichting over beweging en
gezonde voeding. Dit lespakket wordt ondersteund met een handboek bedoelt voor docenten
mbo.
Verschillende initiatieven hebben deel uitgemaakt van het project
• Ontwikkeling van het tuinbouwgebied aan de Potmarge
• Ontwikkelingen van een plan voor integratie van Stadslandbouw in de wijk
Heechterp/Schieringen.
• Voorlichting aan de gemeente Leeuwarden over de mogelijkheden van Stadslandbouw.
• Ontwikkeling van drie workshops en begeleidend handboek met als doelgroep groep 6-8
van het basisonderwijs.
• Ontwikkeling van een leerwerktraject voor langdurig werklozen.
• Duurzame samenwerking met het Meetingpoint van het Piter Jelles College.

Resultaat

• Ontwikkeling van 3 workshops voor het basisonderwijs;
• Op basis van de ervaringen met de drie workshops, wordt door Wageningen UR in
samenwerking met het Ontwikkelcentrum een digitaal handboek `Stadslandbouw in het
basisonderwijs` gemaakt, te vinden op http://stadslandbouw.weebly.com/;
• Binnen AOC Friesland is een Werkgroep Stadslandbouw opgericht
• Er is door studenten AOC Friesland een zaaikalender ontwikkeld
• Door studenten Van Hall Larenstein zijn drie onderzoeken uitgevoerd:
• Adviesbureau groen Leeuwarden;
• Community shared agriculture;
• Vermarkting van Stevia.
• Er is een `inspiratiedag stadslandbouw in het basisonderwijs` georganiseerd voor de
Noordelijke AOC’s en gemeenteambtenaren.
• In de Leeuwarder wijk Heechterp/Schieringen is een Buurttuin gerealiseerd.
• Voor het Frontlijnteam in de wijk Heechterp/Schieringen is samenwerking met de Wagening
UR PPO (praktijkonderzoek plant en omgeving) voorlichting gegeven over de inzet van
stadslandbouw
• In samenwerking met het Frontlijnteam en de gemeente Leeuwarden is een plan
geschreven voor het opzetten van een `groen` Leerwerktraject voor langdurig werkloze
jongeren.
• In samenwerking met Wageningen UR is een informatiemiddag voor gemeente, bestuurders
en betrokken partijen uit Heechterp/Schieringen georganiseerd
• Zes studenten van AOC Friesland hebben samengewerkt met studenten van het Piter Jelles
College om hun te ondersteunen bij vragen die zich specifiek richten op groen (aanleg,
onderhoud, enz.).
• Studenten AOC Friesland hebben op verzoek van OBS De Wielen en plan gemaakt voor de
aanleg van een groenschoolplein.
• Een blijvende samenwerking is opgezet met de Doarpstún in Snakkerburen (gemeente
Leeuwarden)
• Op verzoek van 5 restaurants in Friesland teelt AOC Friesland in samenwerking met de
Doarpstún verschillende soorten `vergeten` groenten en streekproducten.
• Op verzoek van zorginstelling Talant wordt door AOC Friesland een beleeftuin voor
bewoners en omwonenden ontworpen en gerealiseerd.
• Er is een kennisnetwerk opgezet rondom de mogelijkheden van stadslandbouw binnen het
groen onderwijs.
• Er is een voorstel `groene schoolpleinen` geschreven op verzoek van de gemeenteraad
(CDA en Groen Links) Leeuwarden en twee basisscholen.
• Er is een workshop `stadslandbouw voor leefbaarheid in de wijk’ gegeven op bijeenkomst
Goed Groen in Lelystad.
• Op verzoek van het Natuurmuseum Leeuwarden is in samenwerking met andere partijen
invullingen gegeven aan de belevenis Eet en Weet huis.
• Op verzoek van keramiek museum Prinsessenhof is mede door AOC Friesland invulling
gegeven aan de tentoonstelling `Groen geluk`. Studenten AOC Friesland hebben

groentenbakken gemaakt;
• Website Eetbaar Leeuwarden ontwikkeld: http://www.eetbaarleeuwarden.nl/
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