De onvermoede potenties van
vormen van stadslandbouw voor de
reguliere agrosector

Reflectief verslag van een sessie met vertegenwoordigers uit land- en tuinbouw en het stedelijk veld
Symposium “Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam” d.d. 5 december 2011

Inleiding
Stadslandbouw en de reguliere agrosector worden in het gangbare discours vaak tegenover elkaar gezet. In en
om de stad zou slechts knuffel- of kabouterlandbouw plaatsvinden – het zou om niet meer gaan dan gerommel
in tuintjes en op balkons zonder veel opbrengst behalve sociale samenhang en gezelligheid. De echte productie
zou gebeuren op het platteland, op uitgestrekte akkers, in kassencomplexen en in nog te ontwikkelen agroparken. Op het symposium Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam werd het perspectief juist omgedraaid door er
vanuit te gaan dat stadslandbouw een aanvulling en verrijking kan zijn voor de reguliere land- en tuinbouwsector.
De toenemende belangstelling voor stadslandbouw komt niet uit de lucht vallen. Consumenten worden kritischer
ten opzichte van de voedsel, al zijn ze nog beperkt bereid om meer te betalen voor voedsel dat beter voldoet
aan hun eisen. Er is groeiende concurrentie op de wereldmarkt en de eindigheid van grondstoffen voor kunstmest en fossiele brandstoffen zorgen voor hogere kosten. De landbouwsector zit in het defensief met een
gestage afname van het aantal boeren en de oppervlakte voor landbouwgrond.
Binnen deze context is er ook in de landbouwwereld oog gekomen voor de onderbenutte ruimte in de stad. Niet
alleen fysieke ruimte, maar ook ruimte om de relatie met de consument te herstellen en opnieuw vorm te geven
en om voedselproductie opnieuw uit te vinden zonder geëxternaliseerde milieukosten. De stad is de ‘New Frontier’ van de landbouw waar geëxperimenteerd kan worden met combinaties van teelten en gebruik van reststromen en restproducten uit de stad. Daarmee kan ze bijdragen aan de ontwikkeling van een meer regionale,
stadsgerichte landbouw met zorgvuldig gebruik van natuurlijke grondstoffen en respect voor de natuurlijke
kringloop van nutriënten. Maar de stad is ook de markt, de bestemming van de voedselproductie en de bron van
inkomsten voor de landbouw. Stadslandbouw zou kunnen dienen als voorpost van de landbouw en als raam op
het platteland. Landbouw krijgt een adres en een gezicht in de stad.
Met deze gedachten in het achterhoofd werd een open gesprek gevoerd tussen verschillende vertegenwoordigers
uit de reguliere agrosector, met name uit de tuinbouw, en partijen uit de stad en regio.

Het gesprek
Met de vraag ‘hoe kunnen stadslandbouw en de reguliere sector mogelijkerwijs van elkaar profiteren’, opent Jan
Willem van der Schans, senior onderzoeker aan Wageningen Universiteit, als workshopvoorzitter de dialoog. Hans
Rutten van InnovatieNetwerk valt hem bij; waarom is er zo weinig interactie tussen deze twee ‘werelden’? Hij
illustreert de gesignaleerde kloof aan de hand van de recente catalogus, ‘Carrot City: creating places for urban
agriculture’, van Mark Gorgolewski, met 40 internationale voorbeelden van innovatieve stadslandbouw. Geen van
deze voorbeelden toont vitale relaties met de reguliere landbouw.
Volgens Frans-Peter Dechering van Hortifair zijn er nog geen aansprekende voorbeelden van stadslandbouw
in Rotterdam. Hij signaleert met name veel denkers, maar vrij weinig doeners. En natuurlijk, zo vallen enkele
deelnemers hem bij, heeft dit te maken met de fase waarin stadslandbouw zich nu (nog) bevindt. Daar waar de
reguliere landbouw zich uitsluitend op economisch rendement en efficiency richt, wordt stadslandbouw gedreven
door een bonte verzameling maatschappelijke motieven. Het fenomeen ‘stadslandbouw’ kent inmiddels veel verschijningsvormen en elke belanghouder plooit deze voor eigen doelstellingen. Jan Willem memoreert nog even de
definitie van stadslandbouw zoals door Paul de Graaf gehanteerd in zijn onderzoek, waarbij naast het criterium
‘’in of nabij de stad’’ ook het criterium ‘’sluiten van kringlopen’’ en ‘’lokale belevering’’ relevant zijn.
Volgens Jan Willem van der Schans zijn er wel voorbeelden van samenwerking tussen de stad en het platteland
te vinden. Een goed voorbeeld is volgens hem het informatie- en educatiecentrum Gezonde Gronden in Den Haag.
Dit project heeft tot doel om een soort regionale ‘groene economie’ tot stand te brengen. Stadstuinen, tuintjes
en balkontuintjes leveren hieraan een bijdrage, evenals een aantal boeren in de landelijke omgeving van dit deel
van de Randstad. Zij, de boeren, worden aangemoedigd en ondersteund in het werken met kringlooplandbouw of
permacultuur, een vorm van duurzame land- en tuinbouw.
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Volgens Jan van den Brand van GZH (Groenvoorziening Zuid-Holland) vormt het sluiten van de door Paul geschetste keten of cyclus één van de uitdagingen voor stadslandbouw. Peter Arnts, student aan de TU Delft,
gaat nog een stap verder: “dit is precies waar stadslandbouw voor de reguliere landbouw een prachtig instrument kan zijn om te experimenteren met het (terug-)winnen van belangrijke nutriënten en grondstoffen. Stadslandbouw heeft de reguliere landbouw veel te bieden”.
Maar er worden ook nog veel obstakels gesignaleerd. Coen Hubers van Deran Research ziet bij het klein aantal
grote distributeurs van groente en fruit, en die ook het leeuwendeel van het aanbod voor hun rekening nemen, weinig puf om veel te innoveren. Hij ziet “synthetische mensen” met weinig besef dat voedsel een levend
product is (was). Het zou mogelijkerwijs werken wanneer door stadslandbouw mensen weer zicht krijgen op de
natuurlijke processen en op basis van dit besef de reguliere landbouw zijn prijzen zou kunnen verhogen en zo
de kwaliteit zou kunnen verhogen. De vraag is evenwel of de producten van stadslandbouw nog wel door het
supermarkt kanaal gedistribueerd zullen worden. Andere manieren van belevering dienen zich aan.
Peter Oei van InnovatieNetwerk heeft nog twijfels bij het volume dat door stadslandbouw kan worden bereikt.
Er zullen wel bredere stromen moeten worden gecreëerd, willen ze van enige waarde zijn. Maar volgens Jan van
den Brand zijn er juist ook reguliere, grotere ondernemers die kleinschaliger willen gaan werken. Een voorbeeld
hiervan is volgens Henk van Eijk van Kenlog, het initiatief ‘Vers van de Kweker’. Een project met een fijnmazig
distributienetwerk met groentepakketten van kweker naar consument, wat zich steeds verder uitbreidt naar
andere productcategorieën (waaronder binnenkort een door Innovatienetwerk financieel ondersteunde uitbreiding
naar verse vis).
Toch beschikt Rotterdam nog steeds niet over een levensvatbaar, grootschalig initiatief. Het meest concrete
project is van Bas de Groot van UIT JE EIGEN STAD op de Marconistrip, maar dat is dan ook een ondernemer
met een zeer lange adem en groot doorzettingsvermogen. Peter Oei blijft daarom kritisch. Waarom, zo vraagt
hij zich af, duurt het in Rotterdam allemaal zo lang? Hij heeft zelf de gemeente een drijvende kas aangeboden,
maar de gemeente is daar niet op in gegaan. Amsterdam biedt naar zijn mening veel meer potentie. Er is een
grotere koopkrachtige elite en er wordt vanuit de gemeente meer verbeeldingskracht aan de dag gelegd. En
dat is vreemd, want Rotterdam heeft veel meer ruimte. Een aantal deelnemers noemt bestuurlijk onvermogen.
Wethouder Van Huffelen zegt inzake stadslandbouw namens een enthousiast Rotterdams college te spreken,
maar volgens hen is dat een te rooskleurig beeld. Tevens wordt geconstateerd dat er naast de bedrijfskundige
business case (tegen welke voorwaarden krijg je grond of ruimte, en hoe groot is het koopkrachtig publiek dat
bereid is iets meer te betalen voor een kwalitatief beter product) ook sprake moet zijn van een maatschappelijke kosten en baten analyse. Stadslandbouw heeft positieve effecten op allerlei stedelijke beleidsdossiers, maar
er staat niet altijd een vergoeding tegenover.
Er kan vanuit de gemeente veel meer gecoördineerde sturing uit gaan. Dat start bij het inkoopbeleid. Waarom
hanteert de gemeente Rotterdam in haar aanbestedingen voor bijvoorbeeld gevangenissen, zorginstellingen,
bibliotheken, zwembaden en andere publieke instellingen geen criterium dat voedsel liefst binnen een bepaalde
straal rond Rotterdam dient te zijn geproduceerd? Bijvoorbeeld door een combinatie van stedelijke productie of
de aanzet daartoe en reguliere landbouw. Of als dat wettelijk niet mag, waarom zou je in tenders niet meer
nadruk leggen op maatschappelijke aspecten? Er zijn tal van steden die hier zeer succesvol in opereren.
Genoemd worden onder meer Rome, Kopenhagen en Londen. Het Rotterdams gemeentebestuur is, zo is de algemene indruk, te zeer door de financiële crisis beperkt.
Anno 2011 leidt lijdzaamheid niet tot succes. Vers van de Kweker, dat zo’n 70 tuinders vertegenwoordigt en het
stadslandbouwinitiatief UIT JE EIGEN STAD hebben daarom inmiddels diverse samenwerkingsmogelijkheden onderzocht, met elkaar en ieder ook met andere partijen die complementaire vaardigheden en mogelijkheden te bieden
hadden. Maar vooralsnog heeft deze verkenning nog niet tot concrete resultaten geleid. Wanneer de Marconistrip operationeel is, zo wordt geconcludeerd, ontstaan wellicht nieuwe mogelijkheden en inzichten. Komt tijd, komt
raad.
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Beschouwing en conclusies
Het gesprek biedt inzicht in hoe groot de verschillen in perspectief zijn tussen de reguliere agrosector en de
waaier aan stadslandbouwinitiatieven. De vraag dient zich aan of het wachten is op de ontwikkeling van een
bruikbaar model voor stadslandbouw of dat het gaat om een mentale verandering en de sector haar visie op
land- en tuinbouw en haar relatie met de stad radicaal moet herzien. In de discussie en in het stadslandbouwdebat in het algemeen steken steeds weer een aantal aannames over de verschillen tussen en potenties van
stadslandbouw en reguliere agrosector de kop op. Die aannames zijn nodig aan nuancering toe. Deze nuanceringen openen de ogen voor een aantal onvermoede potenties.
1. Meer diversiteit in combinaties tussen schaal, technologie en productie
De tegenstelling tussen grootschalige rurale landbouw waarmee we de wereldbevolking kunnen voeden enerzijds,
en kleinschalige urbane landbouw die sociale samenhang en cohesie bevordert anderzijds, is een karikatuur
die vooral in het Nederlandse debat steeds opnieuw wordt uitgetekend. Wereldwijd is duidelijk dat kleinschalige
voedselsystemen in de stad zeer veel mensen voedt en ook dat grootschalige rurale landbouw op de manier
waarop we die in Nederland beoefenen niet de honger de wereld uit zal helpen. Juist in landen die arm zijn is
toegang tot hoogtechnologische kapitaalsintensieve landbouw problematisch en in landen waar dat soort landbouw wordt toegepast is het oplossen van voedselzekerheid zelden een drijfveer. We zien juist een trend bij het
bedrijfsleven om zich ook op minder kapitaalkrachtige markten te richten, maar dan met andersoortige technologieën (medium tech of low tech) en ook andersoortige business modellen (toegankelijkheid als uitgangspunt nemen
in plaats van toegevoegde waarde). Deze invalshoek staat bekend als ‘’bottom of the pyramid’’. Stadslandbouw
wereldwijd kent vele voorbeelden van dergelijke low tech (do-it-yourself) vormen van voedselproductie. Een dergelijke zoekrichting zien we ook ontstaan bij het Nederlandse land en tuinbouw bedrijfsleven (het nieuwe telen
als alternatief voor de energie leverende kas, vereenvoudigde klimaatcomputers in Latijns Amerika).
De verbreding van zoekrichtingen in de land- en tuinbouwsector maakt haar als geheel meer weerbaar ten opzichte van op handen zijnde veranderingen als stijgende prijzen voor schaarser wordende mineralen, brandstoffen en ruimte.
2. Opening van nieuwe wegen naar de klant
In de workshop werd gesteld dat het gaat om voorlopers binnen het agrobedrijfsleven die zich op deze manier
met stadslandbouwinitiatieven verbinden. Dat is in zekere zin ook zo. Het Westland denkt in ‘volume’ en ‘efficiency’, de door de globale markt gedicteerde taal waarin gedacht wordt over grootschalige voedselvoorziening
voor de wereldbevolking. Volume wordt direct gekoppeld aan omzet en haalbaarheid. Maar er zijn inmiddels al
veel meer dwarsverbanden tussen stad en platteland dan alleen het genoemde Gezonde gronden. Juist als het
gaat om tuinbouw in de stad, kent Nederland inmiddels diverse initiatieven die gedragen worden door consortia
met serieuze partijen uit het tuinbouw bedrijfsleven en toeleverende industrie. Ook als het gaat om logistieke
oplossingen is er momenteel veel in beweging. Het initiatief Vers van de Kweker is daar een voorbeeld van
(opgezet door min of meer gangbare kwekers), maar ook de reguliere groothandel, detail handel en out of home
spelers oriënteren zich serieus op korte ketens of hebben deze al geaccommodeerd. Introductie van lokaal, seizoensgericht aanbod en bijbehorende voedselbereiding leidt langzamerhand tot een andere houding ten opzichte
van de leveringszekerheid bij afnemers als restaurants en bij klanten. De vraag is in hoeverre je daarbij de
reguliere kanalen als supermarkten en cateraars nog nodig hebt.
3. Niet concurrerend maar complementair
In het verlengde van punt 1 en 2 kan worden gesteld dat kleinschalige stadslandbouw en grootschalige rurale
landbouw elkaar niet hoeven uit te sluiten maar elkaar juist aanvullen. Nog te weinig wordt er momenteel nagedacht over welk productassortiment je nu het beste op welke plek kan telen, en welk productiesysteem je daar
nu bij moet kiezen. De bekende voorbeelden zijn kwetsbare of snel bederfelijke groenten en fruitsoorten, die
zich uitstekend lenen voor kleinschalige teelten in de stad, en waar in de huidige grootschalige landbouw op het
platteland kennelijk geen plaats, of in elk geval geen aandacht, voor is. Het productassortiment uit stadslandbouw en dat uit rurale landbouw is dus eerder complementair dan concurrerend, iets wat op veel plaatsen waar
stadsboeren en plattelandsboeren samenwerken ook zichtbaar is, maar wat in de Nederlandse discussie ondergesneeuwd dreigt te raken.
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4. Ingaan op de stedelijke vraag – aansluiten op de stedelijke cultuur
Stadslandbouw heeft wel vaak een meer multifunctioneel karakter dan gangbare land- en tuinbouw. Door haar
schaal en verwevenheid met de stad vervult stadslandbouw vaak meerdere functies (voedsel, recreatie, zorg,
groenbeleving, educatie), terwijl de landbouw op het platteland zich op een of enkele functies richt (voedselproductie). Maar ook voor de landbouw rond de stad worden tegenwoordig meerdere functies erkend, zelfs voor
sommige vormen van landbouw op het platteland. Het onderscheid is dus niet stad of platteland maar veeleer
oriëntatie op de marktvraag en verwevenheid met andere kwaliteiten van de locatie of regio. Het voorstel voor
een drijvende kas in de stad komt technologie-georiënteerd en aanbodsgericht over.
Waar de stad behoefte aan heeft zijn vormen van landbouw die de stad leefbaarder maken, die aanzetten tot
een gezondere leefstijl en die loopbaanperspectief bieden aan jongeren. Voorstellen als die voor de drijvende
kas moeten ingaan op de stedelijke problematiek en duidelijk maken welke rol zij daar in kunnen spelen.
Daarbij helpt het ook niet om over het hoofd te zien wat er al gebeurt in de stad - hoe kleinschalig ook.
Vergelijk het met leren skaten. Overal in de wijken vindt je kleine skateplekken, een enkele halfpipe, een plateau. Pas als via dergelijke simpele structuren kinderen de basisbeginselen van het skaten hebben geleerd, is
het zinvol om midden in de stad ook een skatepark aan te leggen voor gevorderden. Alleen het park aanleggen
overbrugt geen kloof met de beginneling, alleen kleine skateparken aanleggen geeft geen uitzicht op de ambitie
te excelleren op het podium midden in de stad.
5. Multifunctioneel verdienmodel
Stadslandbouw heeft een aantal positieve spin-off effecten waar ze niet zelf van profiteert maar waar de
gemeenschap wel veel aan heeft. Alleen door het vermarkten van die lokale voordelen kan de Nederlandse
landbouw ontstijgen aan de moordende concurrentie op de wereldmarkt, zonder maatschappelijke kosten te externaliseren. Het multifunctionele karakter van stadslandbouw vertaalt zich in een business case die ook maatschappelijke kosten en baten meeneemt. De zoektocht naar inkomsten uit de afgeleide effecten van landbouw
(spin-off) door ondernemers in multifunctionele en stadslandbouw maakt aanschouwelijk wat we onder die maatschappelijke kosten en baten moeten verstaan. Door maatschappelijke baten zoveel mogelijk direct te verrekenen
als diensten aan partijen in de omgeving en niet via de prijs van het voedsel kan de prijs laag blijven. Hier spelen de overheid en maatschappelijke partijen die baat kunnen hebben bij stadslandbouw ook een belangrijke rol.
Dit is vooral een kwestie van organisatie: maakt de gemeente budget vrij om de educatie aan kinderen c.q. het
onderhoud van de buitenruimte te vergoeden? En kan zij hiertoe de bestaande budgetten voor educatie, beheer
buitenruimte waar nodig ombuigen? Woningbouwcorporaties zijn hier nu al mee aan het experimenteren.
6. Landbouw in dienst van de stad en in dienst van de burger
Stadslandbouw stelt zo’n zestig jaar na de instelling van het Gemeentelijk Landbouwbeleid van de EEG de vraag
op welke waarden we onze voedselvoorziening willen baseren. Stadslandbouw is niet alleen maar landbouw in of
rond de stad maar verbindt zich met de stad en met de samenleving – zowel door kringlopen als door haar aanwezigheid en zichtbaarheid en inzicht in stedelijke behoeftes. Ze stelt haar producten en bijproducten beschikbaar aan de stad en stemt ze af op stedelijke behoeftes. Dit vraagt wel een open houding van land- en tuinbouwondernemers ten opzichte van die behoeftes. Een recent voorbeeld is de discussie over het aan het werk
zetten van werklozen in het Westland, dat ook in tijden van crisis de grootste moeite heeft om werknemers te
vinden; de glastuinbouw heeft een probleem met haar arbeidsomstandigheden. Past deze Arbo-gecertificeerde
maar laagbetaalde monotone, vorm van werk nog wel in de huidige tijd? Of moeten we de consequenties trekken van onze veranderde ideeën over werk en onze tuinbouw omvormen tot een meer in de stad geïntegreerde
werkplek met meer veelzijdige werkgelegenheid en een vorm die minder aan een fabriekshal en meer aan een
landschap doet denken?
Door zich te verdiepen in de stedelijke problematiek maakt de stadsboer zich dienstbaar aan de stad maar gaat
ook pro-actief op zoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen voor deze problematiek. Kosten
die in ons huidige systeem zijn geëxternaliseerd om voedsel goedkoop te maken worden weer geïncludeerd. Aan
de burger de vraag of hij die prijs wil betalen - via de belasting of direct aan de boer - waarbij moet worden
gekeken naar kosten en waarden van het huidige systeem. In deze waardediscussie vormt stadslandbouw een
proeftuin waar mensen kunnen stemmen met hun euro’s en waar uitgangspunten voor beleid worden bediscussieerd. Al lijkt zij misschien ver weg voor veel mensen in de sector, zij is op langere termijn onvermijdelijk.
Stadslandbouw biedt de sector een praktische en avontuurlijke ingang tot deze discussie.
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Colofon
Tekst: Rien Bongers (samenvatting sessie), Paul de Graaf en Jan Willem van der Schans
In opdracht van InnovatieNetwerk
Uitgevoerd door Het Portaal en Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek i.s.m.
Jan Willem van der Schans (Eetbaar Rotterdam)
De sessie “Potenties van vormen van stadslandbouw voor de reguliere agrosector” was onderdeel van het
symposium Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam d.d. 5 december 2011 in De Machinist – Willem Buytewechstraat 45, Rotterdam. De sessie en het verslag zijn tot stand gekomen met een financiële bijdrage van
InnovatieNetwerk
Op het symposium is het rapport “Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam” van Paul de Graaf Ontwerp &
Onderzoek i.s.m. Eetbaar Rotterdam gepresenteerd en in ontvangst genomen door Alexandra van Huffelen,
wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte. Ook werd een Lay-out van het Stimuleringsfonds voor
Architectuur gepresenteerd waarin het onderzoek is samengevat. De bevindingen van het onderzoek werden besproken in een publiek debat o.l.v. Bart Pijnenburg met naast de wethouder als speciale gasten Bart
Jan Krouwel (voormalig Triodos en Rabobank), Peter Oei (Innovatienetwerk) en stadsagrariër Bas de Groot
(UIT JE EIGEN STAD). Naar aanleiding van het rapport is in vijf deelsessies met onder andere beleidsmakers, projectontwikkelaars, ondernemers, bewonersinitiatieven, corporaties en gemeentelijke diensten verder
gepraat om een stap te zetten in het concretiseren van de kansen die stadslandbouw biedt.
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Voor meer informatie en een verslag in woord en beeld van het symposium zie:
http://www.eetbaarrotterdam.nl/symposium-rvsl/

