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Introductie 

 Onderzoeker  LEI-WUR 

  Short Food  Supply Chains 

 Mede-oprichter Eetbaar Rdam 

 Denktank Stadslandbouw Rdam 

 Lid Rotterdam Food Council 

 Bestuur diverse Stichtingen SLB 

 Principal Investigator Food AMS 

 Lid Rural Network Assembly EU 

 



Introductie 

 

 

 Onderzoeker  LEI-WUR 

 Supply chain research 

 Onderzoeker RSO-WUR 

 Regional food systems 

 Medeoprichter   

 Eetbaar Rotterdam 

 Denktank Stadslandbouw  

 Rotterdam 

 Lid Rdam Food Council 

 Coordinator Food AMS 

 

 Lid Rural Networks Assembly 



Pig city: density and scale, agro industry 

Volgens de FAO kunnen 

kleinschalige 

stadstuinen 700 miljoen 

mensen voeden  

Pig City (MVRDV) 

Problems are 

stacking up 



Transformatie havenindustrieel gebied 

 



Transformatie havenindustrieel gebied 



Realisatie Uit je eigen stad Marconistrip 

 



HotspotHutspot 



  





Foodscape Schilderswijk Den Haag 

Urbaniahoeve, Social Design Lab for Urban Agriculture 



GrowX vertical farm Amsterdam Sloterdijk 





 



Voedselprijzen 





Export orientatie NL landbouw 

Volgens de FAO kunnen 

kleinschalige 

stadstuinen 700 miljoen 

mensen voeden  



 



Neerwaartse druk boeren inkomen 

 

(Backus, ten Pierick, 

van Galen en Jager, 

2011) 



‘’Strategische orientaties’’ 

 

 

 

 

 Green deal stadsgerichte landbouw 

 

 

 Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam 

 

 

 PPS stadsgerichte Tuinbouw 

 

 

 Cost Action Urban Agriculture Europe WG 3 

 

  



Vijf zoekrichtingen 

 Differentiatie (onderscheidend aanbod) 

 

 Diversificatie (meerdere functies) 

 

 Lage kosten (breed toegankelijk) 

 

 Gedeeld eigenaarschap (verregaande betrokkenheid) 

 

 Ervaringen (in plaats van producten of diensten) 



Differentiatie 

 Onderscheid door transparantie, raskeuze 

(smaak, kleur, ethnisch, vergeten).  

 

 

 

 Onderscheid door bereiding (super vers, 

ambachtelijk, rauw, zonder additieven), en/of 

verkoop (via boerenmarkt, webwinkel).    
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Bouwplan 2015  Output          Bestemming 

• 350 ha tarwe  grondstof Nederland 

•   56 ha luzerne  grondstof Benelux 

•   60 ha suikerbieten grondstof Wereld 

•   32 ha verhuur  

•   10 ha faunaranden 

•   15 ha knolselderij  eindproduct Europa 

•   68 ha uien   eindproduct Wereld 

• 180 ha aardappelen  eindproduct Wereld 

 

Doelstelling 2016: 10 ha aardappels via de korte 

   keten naar de consument in 

   Rotterdam e.o. met onze 

   strategische partner 

   Bram Ladage. 

    

 

 

 

 

 

Kernactiviteiten van akkerbouwbedrijf Novifarm 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.georgefoto.nl/holland/0000070780.jpg&imgrefurl=http://www.georgefoto.nl/holland/landschappen.html&usg=__3isawy6PJk5SJ4kAU_scIZ5mY8M=&h=599&w=800&sz=187&hl=nl&start=17&tbnid=HBPUWBlgRn2WVM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=akkerbouw+gewassen&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://gcos.nl/upload-66A6E-2DB65-E56ED/3.jpg&imgrefurl=http://akkerbouw.sitepark.nl/&usg=__jrgbOMkc_DTebLz3ToXq1QkQL00=&h=256&w=256&sz=53&hl=nl&start=12&tbnid=tpwjYvJ-XBI6kM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=akkerbouw+gewassen&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://boerin.web-log.nl/photos/uncategorized/2008/06/29/aardappelen.jpg&imgrefurl=http://boerin.web-log.nl/koetjesenkalfjes/diversen/index.html&usg=__rC7BE2uxoIzm8PF1ZRaAMpm_fCw=&h=480&w=360&sz=150&hl=nl&start=95&tbnid=8AEVp5lYs5DObM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/images?q=akkerbouw+gewassen&gbv=2&ndsp=18&hl=nl&sa=N&start=90
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tuinderij-detuin.nl/images/Knolselderij zomer 2005.jpg&imgrefurl=http://www.tuinderij-detuin.nl/De Tuin in beeld.htm&usg=__muLtTG579XOh-8k3zZ0azJnQzuQ=&h=336&w=448&sz=47&hl=nl&start=18&tbnid=gE-bV2kNA89w2M:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=knolselderij&gbv=2&ndsp=18&hl=nl&sa=N
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gardenseeds.nl/images/products/zuDA73aGgra31hzV.jpg&imgrefurl=http://www.gardenseeds.nl/product/ui_barito_f1/&usg=__0pYB_ZcAwcN9prTBdWdil0yd0go=&h=300&w=300&sz=21&hl=nl&start=51&tbnid=kLPvfGwPe5dpVM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=zaai+uien&gbv=2&ndsp=18&hl=nl&sa=N&start=36
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Het begin (2012);  de jaarlijkse aardappeloogstdag…. 
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heeft geresulteerd in een nieuw concept….Bram’s 

 
 

 

Rotterdamse Stoof ! 



Typische aandachtspunten 

 Ben je onderscheidend genoeg?  

 Is het direct zichtbaar/proefbaar? 

 Is het copieerbaar? 

 Hogere kosten (lagere opbrengsten)? 

 Financiering problematisch 

 

  

 



Diversificatie 

 Naast voedsel andere functies (kinderopvang, 

zorg, recreatie, natuur, educatie, loonwerk, 

energie, compostering, bedrijfsuitjes) 

 

 

 

 

 Economies of scope ipv scale 

 



Typische aandachtspunten 

 Niet elke functie wordt betaald 

 Arbeidsorganisatie is complex 

 Synergie tussen functies levert meerwaarde 

 

 

 



Lage kosten 

 Schaalvergroting, mechanisatie 

 

 

 

 

 Onbenutte hulpbronnen inzetten, recycling van 

grondstoffen en materialen, lagere 

levensstandaard (tiny house)  



Typische aandachtspunten 

 Neerwaartse prijsdruk in bulkmarkten 

 Ketentransparantie 

 Toegankelijkheid bedrijf voor consumenten 

 Tijdelijk gebruik van grond en gebouwen is geen 

basis voor investeringen 

 Afval ≠ voedsel 

 

Samenvoegen bedrijven (akkerbouw, 

melkveehouderij), standaardisatie in productie en 

afzet (tuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij), etc.  



Gedeeld eigenaarschap 

 Burgers willen meer grip op het voedselsysteem 

maar zijn ook bereid actief bij te dragen 

 Niet alleen als consument maar ook als co-

producent (financiering, arbeid, land/vastgoed) 

 Open source kennis en ervaring 

 

 

 

 

 



Typische aandachtspunten 

 Onderhouden community kost tijd 

 Doorgroei naar meer commerciele aanpak soms 

problematisch  

 Concurrentie met regulier betaalde markt 

 Investeren in open source innovatie niet altijd 

beloond 

 

Elkaar helpen om betaalbaar vers voedsel in de wijk 

te krijgen, etc.  



Unieke ervaringen  

 

 

 

 

 Verkoop een verhaal ipv een product 

 Authentieke ervaringen zijn onvervangbaar en 

‘’onbetaalbaar’’ 

 ‘’Pay as you want’’ 



Villa Augustus, Dordrecht 

 


