
Urbanisation and food production

jan-willem.vanderschans@wur.nl
#JWvdS

Wageningen, Oct. 19th 2018

Presentator
Presentatienotities
Mijn specialisatie zijn korte en ultra korte ketens. Mijn expertise op gebied van urbanisatie zijn beperkt, dat is een demografische trend. Ik kijk vanuit actor perspectief. Wel werk ik vaak met stedebouwkundigen om de ruimtelijke inpassing van het voedsel systeem in een stedelijke context te ontwerpen.  



Introduction

 Researcher Wageningen Economic Research
Short and Ultra Short Food Supply Chains

 Co-founder Edible Rotterdam
 Board member of several UA initiatives
 Member ENRD Assembly
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Food prices spiking 

3









Presentator
Presentatienotities
Presentations like this often start with showing mega cities running out of resources. But this is the Netherlands



Self-sufficiency ratios NL 8

potatoes 181%

eggs 314%

vegetables 241 %
tomatoes 290 %



Downward pressure farmer incomes

(Backus, ten Pierick, 
van Galen en Jager,
2011)

Average return on investment four Dutch agrifood chains

n
2000-
2004 2005-2009

porc supplies 28 12.2 15.5
farmer 96 -5.9 -2.9
processing 49 14.3 17.2
retail 22 26.5 22.2

dairy supplies 28 12.2 15.5
farmer 278 0.1 0.3
processing 48 17.1 18.8
retail 22 26.5 22.2

vegetables supplies 17 32.1 24.7
farmer 158 0 -5.5
processing/wholesale 32 22.7 22.3
retail 22 26.5 22.2

fruits farmer 17 -1.9 -2.4
processing/wholesale 22 19.8 16
retail 22 26.5 22.2

Presentator
Presentatienotities
Ik heb lang getwijfeld wat ik zou presenteren. Diverse stedelijke initiatieven. Ben zelf bij een er van betrokken. Anderzijds al veel langer bezig met verduurzaming van voedselketens. Werd voorheen vooral aangepakt vanuit ketens. Ik heb het gevoel dat deze twee banderingen elkaar kunnen versterken. Steden organiseren geen lokale ketens, en ketens richten zich niet altijd op steden. 



Export orientation Dutch agriculture

Volgens de FAO kunnen
kleinschalige
stadstuinen 700 miljoen
mensen voeden

Do you 
have some 
spinach for 
me?

Sorry, I produce 
for New Zealand 
only

There is a 
supermarket 
close by

Alienation farmer <=>consumer

Presentator
Presentatienotities
Urban ag vaak antwoord op voedselschaarste. Food deserts. Maar daar hoeven we het in NL niet voor te doen. NL heeft eerder een overschot aan voedsel dan een tekort. Er zijn dus andere redenen, bijvoorbeeld het gebrek aan contact tussen boeren en burgers. 



Is blind panic ruling in the halls of power?
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‘’Buy a farm and 
grow your own’’ 



Financial crisis

Volgens de FAO kunnen
kleinschalige
stadstuinen 700 miljoen
mensen voeden

Coa’’’’Coalition agreement disastrous for nature”

‘’The chances that arable land in Sliedrecht or some other shrinking town 
will be turned into a building site the coming years is virtually zero’’



Financiele crisis

Volgens de FAO kunnen
kleinschalige
stadstuinen 700 miljoen
mensen voeden

Municipal land 
exploitation for 

building sites

Presentator
Presentatienotities
Er ligt veel grond braak in en rond de stad, men tekent daarvoor allerlei oplossingen. 



Vertical farming in vacant office buildings

‘’Food production in buildings is 
more expensive than food 
production in open fields or in 
green houses. (In NL) it will be 
difficult to create healthy 
business cases that are based 
solely on the production of crops’’ 
(Spruijt et al 2015)



Urban Farmers The Hague





QO Hotel Amstelkwartier





Kortrijk R8 



Toortelbeek

Kruiskouter/
Leiemeersen

Markebeek
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