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Louise Fresco 
 
Winst van stadslandbouw zit in begrip van hoe 

sterk voedsel de cultuur en het leven van de 
stadbewoner bepaalt. 
- Van hamburger tot wilde brandnetel - 
 
In Nederland vereist stadslandbouw/tuinbouw 
een voortdurende en deskundige  aandacht. 
 
Vanuit een landbouwkundige visie: 
 
Idealisme en pretenties. 
 
Stadslandbouw zal nooit de bevolking kunnen 
voeden. 

 
 
 
 
 



Carolyn Steel 
 
Pleidooi voor een duurzamer 
voedingsstelsel 
 
Via het voedsel onze steden 
beter begrijpen “Food shapes 
cities”. 
 
Linken met gezondheid, sociale 
cohesie, toegang tot voldoende, 
vers voedsel. Belangrijke waardes 
van Stadslandbouw. 
 



Definitie stadslandbouw 
(gehanteerd door de VN) 

Stadslandbouw is:  

een industrie die voedsel en brandstof produceert, 
verwerkt en verkoopt, voornamelijk als antwoord op de 
dagelijkse vraag van consumenten in een stad of 
stedelijke agglomeratie, op land en water verspreid door 
het stedelijke en stadsnabije gebied,  

 

waarbij intensieve productiemethoden worden 
toegepast, met gebruikmaking van natuurlijke 
hulpbronnen en stedelijk afval, om een diversiteit aan 
gewassen en veehouderijen te kunnen realiseren. 
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Verdienkansen van stadslandbouw 

 



Neerwaartse druk boeren inkomens 

 

 

(Backus, ten Pierick, 

van Galen en Jager, 

2011) 



Verdien strategieën (stadslandbouw) 

 Differentiatie  

 supervers, kwetsbaar, ethnisch 

 directe verkoop (restaurant, winkel, logistiek) 

 Diversificatie  

 voedsel 

 zorg, kinderopvang, educatie, landschap/buitenruimte, 

recreatie, water buffering, klimaatbeheersing 

 gebouw of gebieds-(her)ontwikkeling 

 Lage kosten 

 restwarmte, stedelijk afval als compost, substraat, etc. 

 rest-ruimte, etc 



Diversificatie strategie is bekend uit de 

Multifunctionele landbouw 



Bevindingen | Verdien kansen 

 Stadslandbouw op zoek naar “economies of 

scope” in plaats van “economies of scale”. 
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Investeringskansen voor stadslandbouw 

 



Financiering stadslandbouw 
initiatieven 

• (het niet hebben van ) Geld belangrijkste 
knelpunt 

• Projecten veelal te klein waardoor kosten niet 
opwegen tegen de opbrengsten 

• Risico’s slecht in te schatten wegens gebrek 
aan praktijkvoorbeelden 

 



Wat is de unieke waarde 
van het product/dienst? 

Karakteristieken idee 
Denk aan: 

• Waarde voor de klant 

• Welk probleem van uw 

klanten helpt u 

oplossen?  

• In welke klantbehoeften 

voorziet u? 

• Welke producten en 

diensten biedt u aan elk 

klantsegment? 

• Beter (kwalitatief) 

product 

• Onderscheidend/uniek 

• Gemakken/comfort 

 

Voor welke klanten?  
Voor wie creëert u 

waarde? 
Wie zijn uw 

belangrijkste klanten? 
Denk aan: 

• Gangbaar/niche 

• Segmentering 

klanten 

• Marktaandeel voor 

ogen? 

• Groeiende groep 

klanten? 

• Kiezen klanten 

bewust? 

• Duurzaamheid 

belangrijk? 

 

Hoe wilt u klanten bereiken? Hoe doet u 
dit nu? 

Denk aan: 

• Communicatie 

• Verkoop (winkel/website) 

• Levering/logistiek 

• Transport (duurzaam)? 

Wat voor soort relatie verwacht elk van 
uw klantsegmenten dat u met ze 

aangaat en onderhoudt? 
Denk aan: 

• Persoonlijk, anoniem, 

abonnementent, co-creatie 

• Activiteiten voor promotie en 

bekendheid? 

• Kosten daarvan? 

 

Welke opbrengsten worden gegenereerd met het initiatief? Wat 
is de vraagprijs van de producten en diensten en wat is de 

benodigde hoeveelheid verkopen? 
Denk aan: 

• Vaste en dynamische opbrengsten 

• Verkoop producten en diensten 

• Licenties en verhuur 

• Voor welke waarde zijn  klanten echt bereid te betalen? 

• Voor wat betalen zij op dit moment en hoe? 

• Hou zouden ze het liefst betalen? 

• Hoeveel draagt elke inkomstenstroom bij aan de totale 

inkomsten? 

• Kosten/baten analyse & toekomstperspectief 

Welke middelen/resources zijn 
nodig om het initiatief/ de business 

te realiseren? 
Denk aan: 

• Benodigde € 

(financiering/subsidies) – hoe te 

verkrijgen? 

• Werkkapitaal? 

• Risicodragend vermogen? 

• Contracten/afspraken? 

• Ondernemerscompetenties? 

• Benodigde kennis en ervaring? 

• Tijd / Infrastructuur 

 

Wat is het belangrijkste wat er 
gedaan moet worden om het 

initiatief succesvol te laten zijn? 
Denk aan: 

• Organiseren/Productieproces 

• Toeleverantie van producten 

• Volumes/kwaliteit producten 

• Seizoensfluctuatie/houdbaarheid 

• Logistiek/distributie 

• Marketing/keurmerk/label 

Wie zijn de partners, 
(toe) leveranciers en 

netwerken die het 
initiatief mogelijk 

maken? 
Denk aan:  

• Noodzakelijke 

partners/Strategische 

allianties 

• Doel en aard van de 

samenwerking 

• Belangen van andere 

partijen 

• Vertrouwen en 

motivatie 

• Vorm van 

samenwerking 

((in)formeel/contracten

) 

• Welke middelen halen 

bij partners? 

• Welke kernactiviteiten 

voeren partners uit?  

Welke kosten moeten worden gemaakt om het initiatief 
te laten bestaan, de producten & diensten te 

produceren en op de markt te brengen? 
Denk aan: 

• Vaste kosten voor de productie (productiemiddelen, 

salarissen, verzekeringen) 

• Variabele kosten (ontwikkelkosten nieuw product, 

start van nieuwe activiteiten, marketing, 

verduurzaming, milieukosten (certificering) 

• Schaalvoordelen/outsourcing/efficiëntie   

/inkomstenstromen/ve

rdienmodel 

VRAGEN CANVAS MODEL VOOR STADSLANDBOUW 
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Financiële typologieën 



 

 

Stadsboeren in Nederland 

 
 

Ruimtelijke kwaliteit 

 



Typologieën | Ruimtelijk 
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Bevindingen | Ruimtelijk kwaliteit 

- Volgordelijkheid Eerst de ruimte, dan programma? 

 

- Tijdelijkheid  Een stedelijk boeren bedrijf als tijdelijke invulling? 

 

- Landbouw gerichtheid Voedselproducent of gastheer? 
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Kansen voor duurzaamheid 

 



Lineaire keten 



Voedselkringloop 

Circulaire Economie 

Stedelijke ecosystemen & metabolisme 

Systeemdenken 

Uit: The Macroscope, De Rosnay, 1979 



Stedelijke voedselkringloop 



Conclusies (1) 
• Standaardisatie in stadslandbouw kan beter 

• Vaste kosten zijn (soms onnodig) hoog c.q. 
moeilijk terug te verdienen. 

• Differentiatie  en vernieuwende concepten 
leiden niet perse tot makkelijker financiering. 

• Tijdelijkheid zit solide bedrijfsvoering in de 
weg. 

• De kennis van ( verschillende) vormen van 
crowdfunding is nog onvoldoende. 

 



Conslusies (2) 

• Maatschappelijke baten (nog) niet altijd 
kwantificeerbaar, laat staan verdienbaar.  

• Placemaking  is (nog) geen aparte dienst. 

• Collectief werken aan proffesionalisering kan 
het beste in de fase na het pionieren. 

• Stadslandbouw is per definitie lokaal 
georienteerd, behoefte aan landelijke 
uitwisseling van kennis en ervaring. 

 

 

 

 



Stelling 

Mensen moeten  

aangemoedigd worden 

om “stadsboer” te worden. 


