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Denk bij stadslandbouw of ʻurban farmingʼ 
niet meteen aan een varkensstal op de Cool-
singel, maar vooral aan heel diverse ʻgroen-
terijkeʼ initiatieven in de stad of daar vlak 
buiten. Op allerlei typisch stedelijke plekken, 
variërend van een braakliggend landje tot 
een imker op het dak van een kantoorge-
bouw, wordt door een gemêleerd gezelschap 
met veel creativiteit gewerkt. 

Vaak zijn wijkbewoners binnen 

kleinschalige stadslandbouwprojec-

ten actief, zoals in buurttuinen. Er 

zijn ook commerciële initiatieven 

zoals kwekerijen die restaurants of 

winkels in de stad als afnemer heb-

ben. Daarbij komen nog de ‘oer’-

stadslandbouwers: de volkstuinders, 

kinderboerderijen en schooltuinen.  

Hype of blijvertje?
Gemeentebesturen en woning-

bouworganisaties erkennen de 

kracht van het tuinieren in de stads-

wijk. Ze werken meestal graag mee 

aan het realiseren van dergelijke 

projecten want het komt de leef-

baarheid in de wijk ten goede, dus 

zien talloze nieuwe initiatieven het 

licht. Maar of stadslandbouw een 

hype is of dat het in de toekomst 

ook stevig verankerd zal raken in 

de stad, moeten we afwachten. Om 

ook op langere termijn succesvol te 

zijn is kwaliteitsverbetering belang-

rijk. De hype kan dan doorgroeien 

naar een duurzame, blijvende ont-

wikkeling. Een stad waar het afgelo-

pen jaar veel initiatieven zijn geno-

men is Rotterdam. De gemeente zelf 

(via de cluster Stadsontwikkeling) 

heeft hierin een leidende en stimu-

lerende rol. De stad kent inmiddels 

talrijke (burger)initiatieven, ver-

enigd in ‘Eetbaar Rotterdam´ (zie: 

www.eetbaarrotterdam.nl).

Ook de gemeentelijke nme-organi-

satie in Rotterdam is rond de tafel 

gaan zitten om te kijken welke rol 

nme hierin kan spelen. Een belang-

rijke conclusie was dat er veel meer 

met de beschikbare deskundigheid 

van het nme-werkveld gedaan kan 

worden. Educatieve medewerkers 

verzorgen vaak al jaren een educa-

tieve tuin (=schooltuin) en hebben 

veel ervaring met het verbouwen 

van bloemen en groenten. Dierver-

zorgers hebben hun expertise in 

het verzorgen van dieren. Het be-

langrijkste hierbij is hun educatieve 

kennis. Al deze facetten kunnen 

stadslandbouw op een hoger plan 

tillen. Voor de nme-organisaties is 

stadslandbouw een prima kans om 

de goede boodschap over een nog 

groter publiek uit te rollen. Buurt-

tuinen geven de mogelijkheid om 

volwassenen van diverse pluimage 

te bereiken. Onderwerpen zoals 

duurzaamheid en voeding horen 

er als vanzelfsprekend bij, boven-

dien versterken zulke projecten de 

samenhang in de buurt. Ook nme-

gerelateerde stedelijke initiatieven 

zoals het buurtrestaurant ‘Hotspot 

hutspot’ geeft kinderen de gelegen-

heid om in de moestuin te werken, 

maar ook om mee te helpen met 

het koken van een zeer betaalbaar 

driegangenmenu, dat behalve door 

de kinderen ook door buurtbewo-

ners gegeten kan worden. Aan zo’n 

activiteit zitten allerlei kanten: niet 

alleen leuk voor de kinderen maar 

ook gunstig voor de samenhang in 

de wijk.

Kwaliteit
Vanuit gemeente Rotterdam wordt 

ook aandacht geschonken aan an-

dere kwaliteitsaspecten. De teelt 

van groenten op daken in een dun 

laagje substraat bijvoorbeeld, is vrij 

Rotterdam:

Stadslandbouw en nme: 
goede buren?!

Oerstadslandbouwers: 

schooltuintjes op educa-

tieve tuin ʻde Enk .̓ 
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kunstmatig, daardoor zijn de plan-

ten gevoelig voor ongedierte zoals 

bladluizen. Op de wijze waarop 

plagen worden bestreden bestaat nu 

geen zicht. Ook is er aandacht voor 

de invloed van de luchtkwaliteit 

en voor mogelijk vervuilde grond. 

Ondermeer hiervoor is een denk-

tank gevormd met deskundigen van 

binnen en buiten Rotterdam die 

ook deze gezondheidsaspecten van 

stadslandbouw nader gaat bestude-

ren. 

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Landelijk kijken medewerkers bin-

nen het nme-werkveld wel eens met 

een schuin oog richting stadsland-

bouw. Dat is te begrijpen, want wat 

moet je met die vreemde snuiters 

die verbazend succesvol aan de weg 

timmeren? 

Toch is daar geen reden voor. Nme-

werkers zijn bij uitstek de deskun-

digen die voor de stadslandbouw 

interessant zijn om verder te komen. 

Kennis aanbieden op het gebied van 

biologisch tuinieren, dierverzorging 

en vooral ook educatie, zijn hun 

sterke kanten. Omgekeerd kunnen 

nme-medewerkers en hun orga-

nisaties leren van de vitaliteit, het 

enthousiasme en de gesmeerde PR 

van veel stadslandbouwprojecten. 

Zo kunnen stadslandbouw en nme 

elkaar versterken in plaats van met 

wantrouwen naar elkaar te kijken. 

Nme-organisaties moeten fl exibel 

zijn en zich juist nu op de stads-

landbouw richten. Niet afwachten, 

maar bijvoorbeeld naast het wer-

ken met kinderen, juist ook met de 

volwasseneneducatie aan de slag 

gaan om de voorsprong die men als 

deskundige heeft niet uit handen te 

geven. Beide partijen kunnen elkaar 

versterken. Zo kan iedereen leren 

waar ons voedsel vandaan komt, 

welke bedreigingen daarbij aan de 

orde zijn en natuurlijk ook hoe be-

langrijk de rol van de natuur voor 

ons (over-) leven is. Nme en stads-

landbouw kunnen, als goede buren, 

elkaar verdiepen.

Nme-Rotterdam is reeds vol en-

thousiasme deze weg ingeslagen. 

Na een inventarisatie van kansen 

en mogelijkheden gaan het komend 

jaar de eerste acties van start: ver-

koop van streekproducten op de 

kinderboerderijen, educatieve on-

dersteuning van initiatieven van 

anderen, een cursus groenteteelt 

voor wijkbewoners, inrichting van 

schooltuinen op het terrein van de 

kinderboerderijen zelf enzovoorts. 

Allemaal winst
Al die initiatieven geven geweldige 

mogelijkheden om mensen bewust 

te maken van de herkomst van hun 

voedsel. Heel belangrijk, maar min-

der nieuw dan het lijkt, want rond 

1920 kende Rotterdam al een eerste 

schooltuinproject. 

Dankzij de stadslandbouw is het 

mogelijk om een doorgaande leer-

lijn aan te bieden. Waar je vroeger 

vooral kinderen met schooltuinie-

ren bereikte, kun je nu ook ouders 

en allerlei andere buurtgroepen 

benaderen en actief krijgen. Stel je 

eens voor: beweging, sociale con-

tacten, betrokkenheid bij voeding 

en bovenal het goede gevoel van zelf 

verbouwd voedsel. Allemaal winst!

Tekst: Machteld Klees
Met medewerking van Gemeente Rotterdam, 
Sport en Cultuur; contactpersonen nme:
 Marlous Petri en Sjoerd Reinstra.

De pluspunten van stadslandbouw 
De laatste jaren komen allerlei projecten zoals stadslandbouw, boeren in de stad en voedsel-
banktuinen van de grond. Gemeenten en woningbouwcoöperaties omarmen deze initiatieven 
en hebben daar soms ook wat euro s̓ voor over. Het grote belang zit in de sociale effecten voor 
buurt en deelnemers: het aanzetten tot beweging, gezondere voeding en het onder de aan-
dacht brengen van duurzaamheid zoals de geproduceerde ʻstreek-ʼproducten waarbij de trans-
portafstand tussen teelt en gebruik minimaal is. In praktijk is het vaak meer stadstuinbouw 
dan stadslandbouw omdat er voornamelijk groente wordt verbouwd, al worden hier en daar 
ook varkens en kippen gefokt.

Overal in de stad liggen plekjes te wachten.
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