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TITEL[info1]
Stadslandbouw in Amersfoort

PEILPUNTEN[Info2]
1. Kan uw raad zich vinden in ons idee om samen met het netwerk EEM een Lokaal Actieplan
Stadslandbouw Amersfoort op te stellen?
2. Kan uw raad zich vinden in de acties die wij inbrengen in het Lokaal Actieplan Stadslandbouw?

AANLEIDING[info3]
Op 27 maart 2012 hebben de fracties van D66 en GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend voor het
opstellen van een beleidsnota Stadslandbouw. Gericht op het faciliteren van initiatieven voor
stadslandbouw - in de brede betekenis van het woord - en het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.
Hierbij is ook aandacht voor het volkstuinenbeleid.
Als college hebben wij toegezegd hieraan gevolg te geven.
Daarnaast heeft uw raad bij de behandeling van het bestemmingsplan voor Park Schothorst een motie
aangenomen, waarin ons college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor
stadslandbouw in Park Schothorst.
Wij nemen deel aan het Europese programma URBACT, gericht op het ontwikkelen en stimuleren van een
‘regional food stategy for European cities’. Vanuit dit project faciliteren wij EEM (Echt Eten Metwerk),
het Amersfoortse netwerk op het vlak van stadslandbouw. De doelstelling van URBACT is dat in 2014 alle
deelnemende steden, samen met hun achterban, een ‘local action plan’ hebben opgesteld ter bevordering
van een regionale voedselproductie en bewustzijn.
Ook nemen wij deel aan het landelijke Stedennetwerk Stadslandbouw. Een netwerk van gemeentes gericht
op het uitwisselen van kennis en ervaring op het brede thema van stadslandbouw, met het doel de groei van
stadslandbouw te bevorderen.

BEOOGD EFFECT[info4]
Wij willen uitvoering geven aan het initiatiefvoorstel en de motie van de raad voor beleid op het thema van
stadslandbouw en onderzoek naar de mogelijkheden in en om de stad.
Daarbij willen wij gebruik maken van ‘de kracht van de stad’, door samen met de stad een beleidsnota op te
stellen in de vorm van een breed gedragen Lokaal Actieplan Stadslandbouw.
Op deze wijze geven wij ook invulling aan de afspraak na uit het coalitieakkoord 2013-2014 om de
mogelijkheden voor stadslandbouw in en om onze stad uit te breiden.

Inlichtingen bij :

C. Rijsbosch, SOB/RO, (033) 469 44 28
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ARGUMENTEN[info5]
1.1 De titel ‘Stadslandbouw’ is een ‘containerbegrip’ voor allerhande initiatieven voor het
produceren van voedsel in en om de stad.
Binnen het Stedennetwerk Stadslandbouw is het begrip als volgt omschreven:
“Het begrip ‘stadslandbouw’ omvat zowel de productie van voedsel binnen de stad als
voedselproductie langs de randen van de stad. Het zijn de buurt- en volkstuinen, de
plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, het zijn de bedrijven in de stadsrandzone, het zijn
de nieuwe ketens met regionale producten, het is hergebruik van stedelijke reststromen en nog
veel meer. Stadslandbouw is divers en trekt diverse mensen aan. Daarmee is het een
kraamkamer voor vernieuwing en innovatie. Stadslandbouw is multifunctioneel en integraal.
Het draait om ondernemerschap en groen in en om de stad. Maar stadslandbouw draagt ook bij
aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de
stad. Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers,
pionierende steden en vernieuwende instellingen”.
In deze beschrijving herkennen wij ook de initiatieven voor stadslandbouw in en rond Amersfoort.
Wij vatten dat samen als: de lokale productie van voedsel - zowel op kleine schaal en als hobby, als op
grote schaal en beroepsmatig - voor lokaal gebruik en/of de lokale en regionale markt.

1.2 In de Structuurvisie Amersfoort 2030 heeft u 4 uitgangspunten gesteld voor de beoordeling van
nieuwe initiatieven in de stad vanuit een ruimtelijk perspectief.
In de Structuurvisie heeft u gekozen voor een uitnodigingsplanologie waarbij er meer ruimte moet zijn
voor nieuwe initiatieven van inwoners en andere partijen. U wilt meer loslaten. Tegelijkertijd geeft u
wel richting aan de ruimtelijke ontwikkeling door het formuleren van 4 uitgangspunten waaraan
nieuwe initiatieven geacht worden een bijdrage te leveren:
1. Diversiteit; wij stimuleren meer diversiteit in de stad om het stedelijke karakter te versterken.
2. Duurzaamheid; wij hebben de ambitie om in 2030 een CO2neutrale en klimaatbestendige stad
te zijn.
3. Waardecreatie; een nieuwe ontwikkeling voegt kwaliteit toe aan de stad, zonder
kwaliteitverlies elders.
4. Denkend vanuit de plek en context; wij bouwen voort op bestaande kwaliteiten. Flexibel,
duurzaam, aansluitend op een behoefte, maar geen hinder, concurrentie of conflict met de
omgeving. (Structuurvisie Amersfoort 2030, pagina 18)
Deze uitgangspunten hanteren wij bij de beoordeling van zowel permanente vestiging van nieuwe
initiatieven, als voor het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen.
Voor initiatieven van stadslandbouw in de bestaande stad vraagt dit steeds om maatwerk en
individuele beoordeling.
In de bestemmingsplannen voor de Wagenwerkplaats en de Elisabeth-locatie is expliciet ruimte
gemaakt voor stadslandbouw.
Voor het beheer van onze stad hebben wij inmiddels zo’n 175 zelfbeheerovereenkomsten gesloten met
bewoners over stukjes openbaar groen. Daarbij geven wij ook de mogelijkheid voor voedselproductie
op kleine schaal, in moes- en buurttuintjes.
3.1 Het Lokaal Actieplan Stadslandbouw geeft een impuls aan de samenwerking met ‘de stad’ en het
bundelen van de krachten.
Een van de doelstellingen van URBACT is het komen tot ‘local action plans for Urban farming’.
URBACT is een Europees gesubsidieerd programma voor het ontwikkelen van een netwerk van steden
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rond het thema van duurzaam en lokaal produceren, distribueren en consumeren van voedsel. Het netwerk
bestaat, naast Amersfoort, uit Brussel, Oslo, Göteburg, Bristol, Lille, Messina, Athene en Vaslui.
Deelname aan URBACT biedt ons de mogelijkheid het netwerk voort te zetten, dat in Amersfoort is
ontstaan uit de initiatieven als Echt eten in Eemstad en Hoofdstad van de Smaak.
Dit netwerk bestaat uit agrariërs, ondernemers, restaurateurs, politici, idealisten en sympathisanten, rond
het thema van duurzaam voedsel. Onder de titel EEM (Echt Eten Metwerk) komt men regelmatig bijeen.
Ook vindt uitwisseling plaats met de andere partnersteden binnen URBACT.
Samen met het bestuur van EEM hebben wij een aanzet opgesteld van het Lokaal Actieplan Stadslandbouw
Amersfoort , binnen de thema’s van URBACT:
- ‘Growing’ (voedselproductie op kleine en grote schaal, in de stad en omliggende regio)
- ‘Delivering’(korte ketens voor regionale en lokale distributie van producent naar consument)
- ‘Enjoying’ (educatie, ontdekken en genieten van (regionale) voedselproducten)
- ‘Networking’(vormen van lokale netwerk van ondernemers, initiatiefnemers, instellingen en
bedrijven voor duurzaam voedsel)
Dit concept-Lokaal Actieplan Stadslandbouw Amersfoort vindt u hier bijgesloten.
Het bestuur van EEM wil de komende maanden benutten dit actieplan verder aan te vullen en/of op
onderdelen uit te werken. Daarbij wil EEM uiteraard de input benutten vanuit het hele netwerk.
Doel is om zo een breed gedragen en actueel plan te hebben voor de ontwikkeling van duurzame productie,
distributie en consumptie van voedsel in en rond Amersfoort.

2.1 Het Lokaal Actieplan Stadslandbouw biedt een handvat om onze beleidsintenties in onder te
brengen.
Vanuit URBACT maken wij onderdeel uit van het lokale netwerk EEM en zijn wij mede opsteller van het
Lokaal Actieplan. Wij hebben diverse acties ingebracht om in de periode 2014-2015 aan te werken.
-

-

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor voedselproductie/stadslandbouw in de stad, op kleine en
grotere schaal, inclusief het gebruik van braakliggende terreinen.
Wij maken een digitale kaart van kansrijke plekken in en om de stad voor klein- en grootschaliger
voedselproductie / stadslandbouw.
Wij hebben daarbij specifiek aandacht voor een permanente plek voor het Tuinpark Laakzijde.
Binnen het Stedennetwerk Stadslandbouw volgen wij de ontwikkeling van wet- en regelgeving
voor stadlandbouw, waaronder de ruimte voor (tijdelijke) initiatieven.
Wij geven het goede voorbeeld voor een duurzame bedrijfscatering, met inbegrip van lokale en
regionale voedselproducten.
Wij willen onze ervaring met de aanbesteding van dit concept delen met instellingen en bedrijven
in stad en regio.
Wij willen stadslandbouw betrekken bij verschillende beleidsterreinen die raakvlakken hebben met
dit thema. Concreet nemen wij vanuit het CNME duurzaam voedsel en stadslandbouw mee in het
lesaanbod voor scholen. Ook leggen wij de combinatie met het programma BSlim.
Wij willen partijen verbinden die actief met stadslandbouw bezig zijn. Daartoe willen wij
faciliteren in het in stand houden van het netwerk.
Wij willen onderzoeken of op andere bestuursniveaus subsidies kunnen worden aangevraagd voor
stadslandbouw.

Voor de diverse beleidsvragen en onderzoeken willen wij ook gebruik maken van de kennis en ervaring
van andere gemeentes in het Stedennetwerk Stadslandbouw, waarbij wij aansluiting zoeken.
In 2013 is het Stedennetwerk Stadslandbouw opgericht. Deelnemers op dit moment zijn de gemeenten
Rotterdam, Groningen, Ede, Apeldoorn, Capelle a/d IJssel, Nijmegen, Geleen-Sittard, Vlaardingen, Zeist,
Zutphen en Zwolle. Binnen dit netwerk staan 4 uitdagingen centraal:
- het bieden van ruimte voor stadslandbouw ;
- het stimuleren van regionale voedselketens;
- een kwaliteitsimpuls geven om stadslandbouw te stimuleren;
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- het verbinden van lokale initiatieven.
Voor meer informatie over het stedennetwerk verwijzen wij naar de website:
www.stedennetwerkstadslandbouw.nl
Ons huidige beleid rond stadslandbouw, inclusief volkstuinen, hebben wij kort samengevat in factsheets.
Deze zijn te downloaden via de gemeentelijke website: www.amersfoort.nl.woonomgeving.groenestad
Overigens hebben wij in 2007 en 2008 met de manifestaties Stad zoekt Boer al de eerste stappen genomen
voor het versterken van de relatie tussen initiatieven in de stad en de bestaande boerenbedrijven in het
buitengebied. Rondom Amersfoort is een sterke en betrokken agrarische sector aanwezig, die blijvend inzet
op bedrijfseconomische, technologische en kwalitatieve ontwikkeling. De aandacht richt zich niet alleen op
de eigen bedrijfsvoering. Men staat ook open voor allerlei vormen van samenwerking, zoals streek-eigen
producten of merken, agrarisch vogelweidebeheer, landschappelijke inpassingen, klompenpaden, en meer.

KANTTEKENINGEN[info6]
3.1 Gezamenlijk opstellen van een actieplan betekent niet dat alle ambities evenzeer door
iedereen gedragen worden en/ of zondermeer ook haalbaar zijn.
Het actieplan heeft tot doel om binnen het netwerk kennis te delen, samenwerkingsverbanden te smeden en
de krachten te bundelen. Het netwerk biedt een platform voor ontmoeting en uitwisseling. Daarbij zullen
niet alle partijen dezelfde wensen hebben, of hetzelfde vermogen om zaken voor elkaar te krijgen.
Ook als overheid betekent deelname aan het netwerk en het actieplan niet dat wij daarmee alle ambities van
diverse partijen zondermeer onderschrijven en/of kunnen en/of willen honoreren. Wij zijn alleen al
gehouden aan onze wettelijke taken op het gebied van veiligheid en vergunningen, los nog van andere
beleidskaders die in de afwegingen een rol kunnen spelen.

FINANCIËN[info7]
De in punt 2.1 genoemde acties kunnen wij met de huidige capaciteit en in beperkte omvang, uitvoeren
binnen de reguliere werkzaamheden en/of als onderdeel binnen de programma’s Duurzame Ontwikkeling
(looptijd tot en met 2014) en Groene Stad (looptijd tot en met 2015).

DUURZAAMHEID
Het formuleren van een beleid voor duurzame vormen van stadslandbouw is een van de punten op de
uitvoeringsagenda van het programma Duurzame Ontwikkeling. Met de voorstellen die wij in deze peiling
aan u voorleggen, zetten wij daar belangrijke stappen in.

VERVOLG / COMMUNICATIE
Het bijgevoegd concept lokaal actieplan Stadslandbouw Amersfoort wordt komende maanden naar alle
deelnemers van het netwerk EEM gezonden voor verdere aanvulling.
Het definitieve actieplan zullen wij uw raad te zijner tijd toe sturen
EEM staat open voor deelname van nieuwe initiatieven in de stad op het vlak van stadslandbouw. Het
netwerk zal in 2014 en 2015 regelmatig bijeenkomen om toe te zien op de voortgang van het actieplan.
Ook in het stedennetwerk zullen wij het plan verspreiden.
Daarnaast zal het actieplan worden gepresenteerd op de slotconferentie van URBACT, eind 2014.

BETROKKEN PARTIJEN [n8]
Het lokale netwerk EEM, partnersteden URBACT
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Wat is EEM?
EEM, afkorting voor Echt Eten Metwerk, is een netwerk in de stad Amersfoort wat zich
richt op initiatieven rondom stadslandbouw en het verkorten van de voedselketen, in de
breedste zin van het woord met duurzaam voedsel in de stad. Het netwerk vloeit voort uit
eerdere projecten in de stad zoals Hoofdstad van de Smaak (2012), Echt Eten in de
Eemstad (2011), Stad zoekt Boer (2007, 2008).

EEM heeft vorm gekregen als Local Support Group in het Europese programma van Urbact
– Sustainable Food in Urban Communities, waarin de gemeente Amersfoort partner is. In
samenwerking met 9 anderde steden in Europa (Athene, Bristol, Brussel, Gothenburg,
Lyon, Messina, Oslo, Ourense, Vaslui) wordt er in een looptijd van twee jaar (2013-2014)
gezocht naar beleidsmatige mogelijkheden en oplossingen voor ontwikkeling van
duurzaam voedsel in de stedelijke omgeving. Het thema is verdeeld in de onderdelen
’Growing’ – [stadslandbouw], ’Delivering’ – [logistiek en verkorten van de keten] en
’Enjoying’ – [natuur- en milieu educatie en bewustwording].
Kruisverbanden onderliggend aan deze thema’s zijn:
 beleid, synergie en lokale systemen,
 efficient gebruik van hulpbronnen en reductie van CO2 uitstoot,
 sociale cohesie, creatie van werkgelegenheid en bevorderen van de lokale economie.
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EEM is tot stand gekomen om:
 een netwerk tot stand te brengen van initiatiefnemers ten behoeve van het
vormgeven van duurzame voedselsystemen in de stad Amersfoort.
 mee te denken en oplossingen aan te dragen aan de verschillende afdelingen (in
eerste instantie: stedelijk beheer, ruimtelijke ordening, en milieu) van de gemeente
Amersfoort ten behoeve van de ontwikkeling van stadslandbouw en duurzame
voedselinitiatieven.
 zich te focussen op de kansen voor economische en sociale ontwikkeling die
stadlandbouw teweeg kan brengen voor de lokale bevolking.
 zowel beleidsmatige oplossingen als concrete ’met de voeten in de grond’
initatieven en acties te bedenken en voor te leggen, deze met elkaar te verbinden en
betrokkenen te informeren.
De gemeente Amersfoort is stakeholder in het EEM netwerk en faciliteert het netwerk
gedurende de looptijd van het project. EEM en de toekomstagenda die uit deze
samenwerking voortvloeit zijn een dynamisch geheel en ’werk-in-uitvoering’. Het doel van
deze toekomstagenda is om richtlijnen te formuleren en kaders te stellen waar binnen
duurzame voedsel initiatieven in de stad vorm kunnen krijgen. De gemeente Amersfoort
kiest hierbij voor een bottum-up approach en wil initiatieven in stad daar waar mogelijk
faciliteren en ondersteunen, maar hecht eveneens belang aan burgerinitiatief en de kracht
van de stad.
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EEM bestaat uit:
Gemeente Amersfoort, Marianne Karstens – De vale Ouwe [projectmanagement Urbact],
Bart Pijnenburg – Mensenland [coordinator], Cor Holtackers – Food ID [coordinator]

The first and currently main intention of the LAP is to establish a long-term Local Sustainable
Food Council that will go along the constitution of the URBACT LSG.
· Amersfoort Department of Strategic Affairs & Governance (placed close to the Mayor
and Municipal Council);
· Amersfoort Department of Urban Management;
· Representatives of local food production and distribution (farmers, farm gate shops
organization, city retail and shop organization, supermarkets…);
· Representative of the HORECA sector (cafés and restaurants), professional supply
and catering;
· Social entrepreneurs and community organizers in sustainable food (i.e. Farmers
market, Green Broker, SlowFood Movement, Community Supported Agriculture initiatives…);
· Representative of major food events (Amersfoort Capital of Taste 2012…);
· Local schools and higher education (Wageningen University);
· Citizens’ organizations;
· Health care professionals.
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2006 Groenste stad van Nederland
2007 Groenste stad van Europa
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2011

2012
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2013 en 2014
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Introductie stadslandbouw
Stadslandbouw is hip en booming. Was het jaren geleden nog een beweging van pioniers,
tegenwoordig is stadslandbouw steeds nadrukkelijker aanwezig in en rondom onze steden.
Het begrip ‘stadslandbouw’ omvat zowel de productie van voedsel binnen de stad als
voedselproductie langs de randen van de stad. Het zijn de buurt- en volkstuinen, de
plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, het zijn de bedrijven in de stadsrandzone,
het zijn de nieuwe ketens met regionale producten, het is hergebruik van stedelijke
reststromen en nog veel meer. Stadslandbouw is divers en trekt diverse mensen aan.
Daarmee is het een kraamkamer voor vernieuwing en innovatie. Stadslandbouw is
multifunctioneel en integraal. Het draait om ondernemerschap en groen in en om de stad.
Maar stadslandbouw draagt ook bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale
economie en flexibel ruimtegebruik van de stad. Stadslandbouw wordt gedragen door
actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende
instellingen. Stadslandbouw kan de regionale economie versterken doordat
voedselproducenten rechtstreekse toegang krijgen tot de stedelijke markt. Wanneer er
schakels uit de tussenhandel worden gehaald, levert dit de agrarische ondernemer betere
prijzen op voor zijn producten en krijgt de consument vers voedsel tegen een
aantrekkelijke prijs. Voor de steden is een sterke regionale landbouw van belang omdat
hiermee het economische draagvlak van de waardevolle open landschappen behouden
blijft. Juist in de stad zijn er kansen voor nieuw ondernemerschap door gewassenteelt in
leegstaand vastgoed of kleinschalige productie en verkoop van groenten en kruiden.
Stedelijke moestuinen maken bovendien de buurten groener en gevarieerder. Door het
gezamenlijk tuinieren neemt vaak ook de sociale cohesie in een buurt toe. De consumptie
van een breder scala aan verse groenten en meer lichaamsbeweging (o.a. door het zelf
tuinieren) draagt verder bij aan verbetering van de gezondheid van de stadsbewoners.
Tenslotte kan regionale en lokale productie en verkoop de voedselkilometers terugdringen
waardoor de CO2-uitstoot vermindert en efficiënter gebruik wordt gemaakt van
reststromen, water en bodem/nutriënten.
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De voordelen vanuit economisch aspect
De economische voordelen van stadslandbouw kunnen gevonden worden op elk niveau, van
de kosten die een individueel huishouden kan besparen door hun eigen eten te verbouwen
tot de mogelijke kostenbesparing bij de lokale ziekenhuizen en instellingen door toename
van lokaal verbouwde groenten en fruit en toename van sociale cohesie (denk daarbij aan
gezamelijke tuinen). Terwijl sommige van deze economische voordelen gelijk te
kwantificeren zijn (bijvoorbeeld de besparing op voedselkosten van een huishouden en
reductie van de onderhoudskosten voor gemeente wanneer de gemeenschap zelf het
openbaar groen onderhoudt door daar eetbaar groen te verbouwen), zijn andere veel
complexer (denk hierbij aan reductie van energieverbruik door gebruik van lokaal
verbouwd voedsel en de reductie van ziektekosten door een verbeterd dieet). Ondanks de
complexiteit om alle variabelen te kwantificeren, is er een groot potentieel voor
stadslandbouw op individueel en gemeenschapsniveau om economisch voordeel te
realiseren door kosten besparing (door toegang tot minder duur voedsel en lagere
onderhoudskosten voor de publieke ruimte) en het genereren van inkomen (opstarten van
kleine, lokaal geproduceerde voedsel ondernemeingen).





Creeert kansen voor ondernemers
Vergroot de economische ontwikkelingen
Genereert inkomen
Ontwikkelt werkgerelateerde vaardigheden op het gebied van ondernemerschap,
communicatie, klantgerichtheid/gastvrijheid en organisatie van de lokale
gemeenschap.

De voordelen vanuit gemeenschappelijk aspect
Onderzoek op onderzoek hebben aangetoont dat de verschillende vormen van
stadslandbouw – in het bijzonder projecten die de gemeenschap pro-actief betrekken –
geweldig zijn in het samen brengen van mensen en leiden tot cohesie in de buurt. De
veiligheid in de buurt neemt toe en criminaliteit neemt af, bijvoorbeeld wanneer
gemeenschappelijke tuinen een omgeving verrijken met activiteiten. Leden van de
gemeenschappelijke tuinen ontvangen een direct voordeel wanneer evenementen als
oogstfeesten, gezamelijke maaltijden, maar ook optredens van muziek of kunst worden
aangeboden. Hetzelfde geldt voor parken in de openbare ruimte. En in het bijzonder
wanneer braakliggende stukken grond worden ingezet om productief te gebruiken voor het
verbouwen van voedsel met betrokkenheid van de gemeenschap, dan is er een voordeel
voor iedereen, ookal is het gebruik soms van tijdelijke aard. Op verschillende manieren is het
niet alleen eten wat in de stad groeit, maar ook de lokale gemeenschap die groeit en wat leidt
tot een meer leefbare stad.





Bouwt een lokale gemeenschap
Moedigt aan om kennis te delen en nieuwe dingen (van elkaar) te leren
Verminderd eenzaamheid en sociale uitsluiting
Gebruk van braakliggende stukken grond, daken en leegstaande gebouwen
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De voordelen vanuit gezondheid aspect
In een stad waar voedsel overal om je heen groeit en bloeit, zal geen enkel kind denken dat
bijvoorbeeld wortels puur en alleen in plastic zakjes in de supermarkt te verkrijgen zijn.
Mensen – van jong tot oud – die een bijdrage leveren aan het verbouwen van voedsel, zijn
zich niet alleen meer bewust waar hun eten vandaan komt, maar het is ook meer
aannemelijk dat zij meer verse groenten en fruit eten. Maar de gezondheidsvoordelen gaan
verder dan alleen het eten van voedsel: de recreatieve aspecten van tuinieren hebben
aangetoond te leiden tot toename van fysieke activiteit en het verminderen van stress. Met
de juiste begeleiding en een programma, kunnen gemeenschappelijke tuinen een manier zijn
om mensen met mentale ziekte te ondersteunen en integreren. Deze persoonlijke
gezondheidsvoordelen zijn erg belangrijk, maar alleen als onderdeel van een groter plaatje.
Wanneer we sociale gezondheid meten tot op welke hoogte we controle hebben over onze
basisbehoeften, dan is een stad waarin stadslandbouw volop in bloei is een stap dichterbij
het realiseren van voedselzekerheid toegankelijk voor iedereen.





Verbindt ons met het voedsel dat we eten en waar het vandaan komt
Biedt fysieke activiteiten voor mensen van alle leeftijden
Verbetert gezondheid en voeding
Vergroot de voedselzekerheid van de stad

De voordelen vanuit milieu aspect
De groene infrastructuur – het systeem dat de stad ondersteunt om optimaal te kunnen
functioneren – omvat alles van stadsbossen en parken tot rivieren en privé voor- en
achtertuinen. Stadslandbouw is een vorm van groene infrastructuur dat met al het andere
verbindt en veel ecologische voordelen biedt aan de stedelijke leefomgeving. Planten nemen
carbon dioxide op en zetten het om in zuurstof; ze filteren schadelijke stoffen en vervuiling
uit de lucht; nemen regenwater op waarna ze het in het grondwater laten sijpelen; verrijken
de bodem en realiseren een leefomgeving voor (bestuivende) insecten en vogels.
Stadslandbouw verrijkt eveneens de groene ruimte in de stad, en daarmee de stedelijke
omgeving comfortabeler en leefbaarder voor iedereen.





Vergroot en zorgt voor diversiteit in de stedelijke groene ruimte
Ondersteunt bij regenwaterbeheer
Draagt bij aan de biodiversiteit
Vermindert luchtvervuiling
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Prioriteiten om stadslandbouw in
Amersfoort verder te brengen
De prioriteiten zijn tot stand gekomen door ondertekening van de Agenda Stadslandbouw 2013
van het Stedennetwerk en de inventarisatie van prioriteiten per thema in samenwerking met
de Europese partners in het Urbact project en vertaald naar lokaal niveau met EEM.
Prioriteit I: Ruimte voor stadslandbouw – ‘Growing’
Ruimte voor stadslandbouw is niet vanzelfsprekend beschikbaar. De ruimte in en om de
stad is schaars en de competitie om deze ruimte is groot. Het beschikbaar houden of maken
van ruimte voor stadslandbouw is daarom cruciaal voor haar ontwikkeling. Stadslandbouw
is, in tijdelijke of permanente vorm, wel in te passen in de stedelijke structuren. Niet voor
alle vormen van stadslandbouw is permanente aanwezigheid op dezelfde plaats nodig. Bij
tijdelijke vormen van landbouw zijn duidelijke afspraken tussen grondeigenaren en
initiatiefnemers over realistische voorwaarden en termijnen nodig. Afhankelijk van schaal
en doelstelling van het initiatief moet er voldoende tijd worden geboden om investeringen
terug te verdienen. Maar met alleen het bieden van fysieke ruimte komen we er niet, het
gaat ook om een duidelijke definitie van randvoorwaarden. Basisvoorzieningen,
contractvormen, toegankelijkheid, interactie, inrichting van de omgeving moeten ook in
beschouwing worden genomen. Stadslandbouw dwingt ons om opnieuw naar de stedelijke
planologie te kijken. Rondom de steden zijn er kansen voor landbouw die zich specifiek
richt op directe afzet van de producten (voedsel, zorg, recreatie) in de stad. Hiermee is het
een economische factor van betekenis in het landelijke gebied onder stedelijke invloed.
Stadslandbouw kan hier ook voor een gevarieerder gebruik van extensief beheerde
recreatiegebieden zorgen en de verbinding tussen stad en omliggend landschap
versterken. Kortom, er zijn veel kansen om Amersfoort, via de invalshoek van het voedsel,
op een andere manier te bekijken.
Actiepunten:
 Tuinpark Laakzijde in Vathorst: moestuinen voor en door bewoners van Vathorst
 Initiatief Stadsboerderij Amersfoort en Eemstadboerderij met projecten in Vathorst
 Kweekkas Hogeweg herbestemmen voor stadslandbouw
 Aanleg moestuin bij Daphne in de kas als onderdeel van park de Bron in Vathorst.
 Herbestemming complex Elizabeth ziekenhuis met mogelijk een
stadslandbouwactiviteit
 033GROEN creert, in de Proef-Tuin Isselt, eetbaar landschap met eetbare bomen &
struiken, ook is er de plukwaar-app met de plukbomen van Amersfoort
 Gemeente Amersfoort onderzoekt de mogelijkheden voor
voedselproductie/stadslandbouw in de stad, op kleine en grotere schaal, inclusief
het gebruik van braakliggende terreinen.
 Gemeente Amersfoort maaakt een digitale ‘stadslandbouwkaart’ van kansrijke
plekken in en om de stad.
 Binnen het Stedennetwerk Stadslandbouw volgt Gemeente Amersfoort de
ontwikkeling van wet- en regelgeving voor de ontwikkeling van (tijdelijke)
initiatieven.
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 033GROEN ontwikkelt, i/o SB, tezamen met bewoners, Welzin, de Alliantie, e.a.
project Groentjes uit Kruiskamp - (semi)-openbare voedseltuin
 St. Eemstad Lab & Boer-aan-huis Gerben Bruins gaan het experiment aan voor een
WijkWormery, alwaar op wijkschaal GFT-afval wordt omgezet in vruchtbare
teeltaarde
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Prioriteit II: Regionale voedselketen [verkorten + logistiek] – ‘Delivering’
De stedelijke omgeving kan een de goede plek zijn om voedsel te produceren en
verwerken. De algemene regels voor voedselveiligheid en gezonde voeding gelden
vanzelfsprekend ook voor stadslandbouw. Veel van deze regels zijn echter afgestemd op de
huidige praktijk van grootschalige, industriële voedselproductie. Voor stadslandbouw is
meer maatwerk nodig, afgestemd op een directe kleinschaligere en fijnmazigere productie
en distributie. Regionale (verwerkings-)faciliteiten kunnen de regionale en lokale
ondernemers van dienst zijn bij productontwikkeling en verwerking. Deze hoeven
dan niet direct zelf te investeren in faciliteiten voor verwerking. Deze faciliteiten kunnen
ook als incubator voor startende bedrijven dienen. Er zijn interessante kansen om
regionale voedselketens te verbinden met reststromen uit de stad, zoals CO2, warmte en
biomassa, waarmee een sluitende kringloop kan worden bereikt. Het overgrote deel van de
landbouwproductie wordt afgezet in stedelijk gebied. Een korte keten tussen
voedselproducent en consument leidt tot minder transport en vermindert de noodzaak tot
voedselbewerking. Daarnaast dragen een korte voedselketen en directe verkoop bij om het
aanbod gevarieerder te maken, producten efficiënter te vermarkten en tenslotte krijgt de
boer een betere prijs voor zijn producten.
Actiepunten:
 EEM organiseert in januari bijeenkomst over logstiek en korte ketens.
 Pilot Markthal Amersfoort waar regionaal voedsel kan worden
beleefd, verkrijgbaar is en voedselhub voor distributie naar (horeca)bedrijven
herbestemming van de oude Prodentfabriek, zie denieuwestad
 Ontwikkeling assortiment lokale producten bij Plus supermarkt Amersfoort
 Toenemende groei in bezorgpakketten met regionale producten
 Groei van aantal leden Voedselkollektief waarin leden zelf hun voedsel inkopen,
opslaan, transporteren en verdelen dat afkomstig is van lokale boeren in een straal
25 km rondom Amersfoort.
 Gemeente Amersfoort geeft het goede voorbeeld voor een duurzame
bedrijfscatering, met inbegrip van lokale en regionale voedselproducten.
 Gemeente Amersfoort wil haar ervaring met de aanbesteding van dit concept delen
met instellingen en bedrijven in stad en regio.
 De Birkenhof, een CSA (Community Supported Agriculture) gelegen tussen Soest en
Amersfoort. Een CSA bestaat uit een (meewerkende) consumentenkring die de
kosten en baten van de groentetuin overlegt en deelt.
 Opstart van Stichting Upside Down Umbrella die lokale economie met lokaal
voedsel/non food wil versterken via diverse trajecten en projecten.
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Prioriteit III: Kwaliteitsimpuls stadslandbouw – ‘Enjoying’
Stadslandbouw staat nog in de kinderschoenen. De thema’s voedselkringlopen, teelt(systemen), dierhouderij, biodiversiteit in stedelijk gebied, maar ook planologie en
duurzame bouw vanuit het perspectief van voedsel en stad zijn nog vrij nieuw. Nu een
kwaliteitsimpuls geven versterkt de gewenste professionalisering van stadslandbouw.
Kennisontwikkeling en het delen van kennis zal bijdragen aan die gewenste
kwaliteitsimpuls van stadslandbouw. Dit gebeurd op verschillende niveau’s, een goed
voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van het CNME in Amersfoort, met natuur- en milieu
educatie voor kinderen. Maar ook van andere stakeholders in de voedselketen mag een
pro-actieve benadering ten aanzien van bewustwording rondom duurzaam voedsel
verwacht worden om een kwaliteitsimpuls van stadslandbouw te realiseren. Nederland
heeft als dicht bevolkt en agrarisch (kennis-) land de sleutel in handen om hierin ook
internationaal het voortouw te nemen. Stadslandbouw heeft dus economische betekenis op
deze schaal.
Actiepunten:
 EEM gaat verbindingen met B-slim versterken tav. voeding en gezonde leefstijl
 Aankaarten bij EBU (Economics Board of Utrecht)
 4 x per jaar de Smaak van de Streek markt aan de Grote Koppel
 Streekchef (wedstrijd voor amateur koks die koken met streekproducten) in
samenwerking met de Smaak van de Streekmarkt
 Opstart van Stichting Upside Down Umbrella die lokale economie met lokaal
voedsel/non food wil versterken via diverse trajecten
 Gemeente Amersfoort wil stadslandbouw betrekken bij verschillende
beleidsterreinen die raakvlakken hebben met dit thema. Concreet nemen wij vanuit
het CNME duurzaam voedsel en stadslandbouw mee in het lesaanbod voor scholen.
Ook leggen wij de combinatie met het programma BSlim.
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Prioriteit IV: Verbinden van lokale initiatieven – ‘EEM’
Het bundelen van initiatieven en stedelijk (voedsel-)beleid draagt bij aan een gezonde
ontwikkeling van stadslandbouw. Dat laten buitenlandse steden als Toronto (Toronto Food
Policy Council) en New York (Food Works) zien. Ook in Londen heeft de publiek-private
samenwerking geleid tot een forse groei van het aantal initiatieven, voorbeeld hiervan is
het Ethical Eats project van Sustain, wat zich richt op gemeenschappelijke tuinen voor een
multiculturele samenleving. Het oprichten van vergelijkbare samenwerkingsverbanden in
Nederland verdient een stimulans. Er is hier ook een rol weggelegd voor de landelijke
overheid. Het uitdragen van een visie op stadslandbouw ondersteunt en geeft richting aan
de lokale initiatieven!
Actiepunten:
 EEM maakt initiatieven zichtbaar in een website of ander applicatie
 EEM stelt criteria op voor een lokaal label en ontwikkelen van een beeldmerk voor
stadslandbouw/korte keten producten of eerst leren van ervaringen elders, bijv
Lekker Utregs, SPN, etc
 EEM inventariseert logistieke samenwerkingsmogelijkheden met andere
ketenpartners en laten zien.
 EEM informeert consumenten over lokale producten Pop-up proefsessies, waarbij
product, producent en label zichtbaar zoals tijdens de Smaak vd Streek
 Gemeente Amersfoort wil partijen verbinden die actief met stadslandbouw bezig
zijn. Daartoe willen wij faciliteren in het in stand houden van het netwerk.
 Gemeente Amersfoort wil onderzoeken of op andere bestuursniveaus subsidies
kunnen worden aangevraagd voor stadslandbouw.
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Bijlage 1
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Bijlage 2 Stedennetwerk stadslandbouw
Amersfoort is uitgenodigd toe te treden tot het stedennetwerk Stadslandbouw. Onderstaande
steden nemen al deel in het netwerk.

Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Amsterdam
Gemeente Breda
Gemeente Ede
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Rotterdam
Gemeente Tilburg
Gemeente Utrecht
Gemeente Zeist
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Bijlage 3 EEM netwerk geïnteresseerden
a.vermeulen@leusden.nl
burgemeester@amersfoort.nl
burgemeester@bunschoten.nl
janhuijgen@eemlandhoeve.nl
frank.vanooijen@frieslandcampina.com
peterros@admium.nl
F.termaten@landschaperfgoedutrecht.nl
kvermeulen@plussupermarkt.nl
pieter@regardz.nl
hans.vandermolen@riaggamersfoort.nl
willem@willemendrees.nl
edgarvangroningen@gmail.com
maaike@gewoonaandeslag.nl
bartelsdaphne@gmail.com
cor@foodid.nl
peter.beukers@marketfoodgroup.nl
hetderdeerf@casema.nl
voedselkollektiefdekoppelpoort@gmail.com
nawiamersfoort@gmail.com
t.de.vries@asa.nl
jos-timmermans@soilfood.nl
P.vanNorden@amersfoort.nl
j.vanderwerff@kadeamersfoort.nl
wytze.nauta@hccnet.nl
i.loovers@amersfoort.nl
j.vanwinkel@amersfoort.nl
bart@mensenland.nl
c.rijsbosch@amersfoort.nl
hi@upsidedownumrella.org
JFelix@ggdmn.nl
brigitte.jacobs@beweging3.nl
m.askamp@vakcollege-amersfoort.nl
eemlook@gmail.com
Jan.Jans@beweging3.nl
margriet.oosterveld@frieslandcampina.com
a.defeijter@amersfoort.nl
m.a.h.m.hameleers@minlnv.nl
smantell@environnement.irisnet.be
info@helmavanschendel.nl
gerben.bruins@gmail.com
a.hartkoorn@rotterdam.nl
a.de.vries@echtewelvaart.nl
melle@ennudoen.nl
niels.willems@businessopeners.nl
laura@hetkannetje.nl
expeditie@antenna.nl
kopermolen@hetnet.nl

Annemieke Vermeulen
Lucas Bolsius
Melis Van de Group
Jan Huijgen
Frans Van Ooijen
Peter Ros
Frans ter Maten
Krijn Vermeulen
Pieter Aalbers
Hans van der Molen
Willem Treep
Edgar Van Groningen
Maaike Nooitgedagt
Daphne Bartels
Cor Holtackers
Peter Beukers
Joop Wantenaar
Judith Vos
Theo Jacobs
Tjerk de Vries
Jos Timmermans
Pauline van Norden
Johanna van der Werff
Wytze Nauta
Ina Loovers
Jos van Winkel
Bart Pijnenburg
Charles Rijsbosch
Michelle Keleher
Josien Felix
Brigitte Jacobs
Mark Askamp
Kees Huijbregts
Jan Jans
Margriet Oosterveld
Anne De Feijter
Marc Hameleers
Stephanie Mantell
Helma van Schendel
Gerben Bruins
A. Hartkoorn
Annette De Vries
Melle Gerlofs
Willems Niels
Laura Bommezijn
Abel Hertzberger
Kopermolen
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merijn.van.elsacker@plus.nl
thomas.zeegers@thebeebox.nl
rinke@vantholt.com
mrk@imaginesustainable.com
hi@upsidedownumbrella.org
hvankeken@hotmail.com
wytze.nauta@ziggo.nl
voedselkollektiefamersfoort@gmail.com
fokke@nooitgedagt.com
info@sansjulienne.com
peter.terwindt@delixl.nl
jan-willem.vanderschans@wur.nl
yuri@landinzicht.net

Merijn van Elsacker
Thomas Zeegers
Rinke van ‘t holt
Rüdiger Meissner, Michelle Keleher
Rüdiger Meissner, Michelle Keleher
Hans van Keken
Wytze nauta
voedselcollectief amersfoort
Fokke Nooitgedagt
Kees van Doorn
Peter ter Windt
Jan Willem van der Schans
Yuri Cohen
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Bijlage 4 radars Urbact
Radars delivering

