
 
 

         Gastropolis 
 Voedsel Planning en Landschap 
 
 

Arnold van der Valk 
Prof . Land Use Planning 
Wageningen University 





Voedselproblematiek  

• Voldoende betaalbaar en gezond voedsel 

• Aantasting milieu 

• Groeiend wantrouwen bij consumenten 

• Volksgezondheid 

• Slechte en onvoldoende voeding 

• Afval 



Actuele maatschappelijke problemen 
gerelateerd aan voedsel 

  

 Aantasting van milieu door: 

 Productie methoden 

 Transport over de weg (food miles) 

 Organisch afval en 
verpakkingsmaterialen 

 Verlies van agrarische biodiversiteit 

 Onttrekking van grondwater 



Actuele maatschappelijke problemen 
gerelateerd aan voedsel 

  
 Verlies aan biodiversiteit: 

 Standaardisatie en 
industrialisatie van 
voedselketen 

 Nadruk ligt bij kweken van 
hoog-productieve soorten 

 Regels t.a.v. hygiëne vormen 
obstakel bij ambachtelijke 
manieren van productie en 
bewerking 



Actuele maatschappelijke problemen gerelateerd aan 
voedsel 

   Wantrouwen van consumenten ten 
opzichte van moderne industriële 
voedselketen: 

 Voedselschandalen: 
paardenvlees in gehakt, mond- 
en klauwzeer, gekke koeienziekte, 
bacteriële besmetting groente 

 Verwarrende hoeveelheid 
kwaliteitslabels 



Actuele problemen gerelateerd aan voedsel 

  Ondervoeding: 

 ‘Food deserts’ in veel 
wijken van steden in VS – 
maar ook in UK: 

 Sociaal onrecht/ 
uitsluiting 

 Gevolg van cultuur van 
monofunctionele 
zoning 

Residents do without in America's 
'food deserts' 
 
Many forced to buy groceries at gas station 
convenience stores 

 

Many Americans without access to a supermarket are forced 
to do their grocery shopping at expensive minimarts and 
convenience stores. 



  
 Obesitas: 

 10% - 38% van Europeanen heeft last 
van ernstige vorm van overgewicht 

 Obesitas vergroot kans op suikerziekte 
hartziekten e.d. 

Actuele maatschappelijke problemen gerelateerd aan 
voedsel 



  

Een Duurzaam locaal 
voedselsysteem 



Stadslandbouw 

• Agrarische productie (akkerbouw, bomenteelt, veeteelt) in 
en rond stedelijke kernen met doel agrarische producten 
produceren (groente, fruit, kruiden, zuivel, vlees, zaden, 
bloemen) 

• plus bijbehorende verwerkingsprocessen (slacht, koken, 
verpakken) en marketing en distributie. 

• Plus overige  niet-agrarische groene diensten voor 
stedelingen (groenvoorziening, CO2 reductie, reductie 
stedelijke hitte, wateropvang, agro-toerisme, onderwijs 
etc.) 

 

Luc Mougeot UN-FAO 

 



  



Afbraak en rellen 



  



De opkomst van de boerenmarkt in Manhattan 



  

Locavoren op Union Square 





 
 
 





Catskill watershed: duurzame landbouw voor waterwinning 



  

 
Catskill Mountains 



Glynwood en de revival van de kleinschalige landbouw 
in de vallei van de Hudson rivier 



Composteren als kroeggesprek in Upper Manhattan 



Urban agriculture is trendy. Greening NYC. 



NYC Park Service en botanische tuinen leveren kennis  



Guerilla gardening in Lower Eastside of Manhattan 



  

Gemeenschappelijk tuin op landingsbaan in Brooklyn 



Educational and aesthetic value of gardens. 





Delen van de oogst voor bestrijding van de honger in New 
Utrecht (Brooklyn) 



Samen boeren voor gemeenschapszin en werkritme: 
black empowerment in Brooklyn 



Boeren op de parkeerplaats in Red Hook Brooklyn 



Added Value Redhook Community Farm in Brooklyn 



Trotse stadsboering op de daktuin van Brooklyn Grange  
in Queens: agri-toerisme = crop mobbing 



Hunts Point 
Market 
Bronx 



Healthy  Bodegas 
initiative 

Green Carts 



Voedsel en stedelijke planning  



Planologen onvoldoende oog voor 
voedsel 

• Marginale invloed op leefomgeving  

• Ruraal probleem 

• Markt doet werk  

• Stedelijke overheid niet geinteresseerd 

• Geen welomschreven doelen 

• Betrokken partijen grotendeels onbekend 

• Gebrek aan data 



American Planning Association  
Policy Guide  2007 

• Help mee aan duurzame locale en regionale 
agrarische  gemeenschappen 
 

• Verbeter de gezondheid van inwoners van steden 
en streken 
 

• Steun totstandkoming van duurzaam 
voedselsysteem 
 

• Bevorder sociale rechtvaardigheid via 
voedselsysteem 



                                                                                                                             

  



Bwind van M. Bloomberg  

• 2008 maatstaven voor gezond voedsel in 
publieke instellingen: 860.000 
schoolmaaltijden per dag 

• 2008 The Office of Food Policy Coordinator 

• 2009 New York Food Charter and Pledge 
(Stringer)  

• 2009 FoodWorks (Quinn) 

 



http://www.fiveboroughfarm.org 







  

Commerciële 
agrarische 
activiteiten in 
NYC 
2011 



Conclusies 



Milieu  
(De gezonde stad) 

Sociale leven  
(De stad van iedereen) 

Multi-functionele stadslandbouw 
• Stedelijk groen 

• Recreatieve voorzieningen 
• Productief gebruik van ‘afval’ 
• Reductie Urban Ecological Footprint 
• Verbeterd micro-klimaat UHI 
• Instandhouden van landschap en 
biodiversiteit 
 

Stadslandbouw als middel
bestaan 
• Voedselveiligheid en kwaliteit
• Armoedebestrijding 
• Sociale integratie 
• Gemeenschapsvorming 
• HIV-AIDS bestrijding 
• Sociaal vangnet 

Marktgerichte stadslandbouw 
• Inkomen genereren 
• Werkgelegenheid 
• Ondernemen stimuleren 
• Markt-ketens in leven roepen 

Economie  
(De productieve stad) 



Stedelijke voedselstrategie 



Korte voedselketens 

http://www.voedselteams.be/html/index.html
http://www.valleilandwinkel.nl/index.html
http://www.fuchsiabrands.com/food.asp


  

The Vertical 
Farm 
 
Dickson 
Despommier 
 
Feeding the 
world in the 
21st Century??? 



  



Onderzoeksthema’s 

• In kaart brengen van locale en regionale 
voedselsystemen (b.v. Philadelphia, Madison, 
Vancouver) 

• Breng in kaart elementen in voedselketen waar 
mogelijkheden tot ingrijpen zich voordoen. Systeem 
analyse. 

• Metrics: kwantificeren van feitelijke en potentiële 
opbrengsten b.v. Five Borough Project NYC) 

• Systematisch vergelijken van steden en regio’s.  



Onderzoeksthema’s 

• In kaart brengen van ruimte welke geschikt is voor 
diverse vormen van stadslandbouw, b.v. NYC, 
Rotterdam 

• In kaart brengen van uiteenlopende discoursen over 
duurzaam voedsel en ruimtelijke implicaties: urban 
subsistence discourse, fancy life-style discourse, 
global trade discourse, global food traditions. 

• De mogelijke bijdrage van stadslandbouw aan open 
houden van groene ruimte in metropolitane 
gebieden.   


