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Huibert de Leede: ‘We werken samen met boeren in een straal van dertig kilometer vanaf de Coolsingel.’ FOTO JÖRGEN CARIS
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Steden en platteland staan tegen-
over elkaar, maar ze hebben el-
kaar wel nodig. “Juist nu”, zegt

onderzoeker stadslandbouw Jan-Eel-
co Jansma van de Wageningen Uni-
versiteit. “Voedsel telen, verwerken,
opeten en weer uitscheiden is nog
een lineaire activiteit. Van een kring-
loop is geen sprake. Daardoor ver-
dwijnen er met name in steden kost-
bare reststoffen zoals fosfaten die
cruciaal zijn voor de landbouw.

“Het systeem draait ook op het idee
dat er altijd goedkope olie zal zijn en
voldoende zoet water. Dat is niet zo,
weten we nu. We verbruiken meer
dan de aarde aankan, onze ecologi-
sche voetafdruk is veel te groot. Zo’n
tien jaar geleden begon dat door te
dringen. Steden en platteland moe-
ten weer in elkaar schuiven, werd
toen geroepen. Maar de reactie was
al snel: Wie wil er nou in saaie aard-
appelvelden wonen?”

Toch bleef de discussie sindsdien
richting stadslandbouw gaan. Jans-
ma: “Door het klimaatdebat, door de
film van Al Gore, door de activiteit
van de Partij van de Dieren. De vraag
was al snel: Wat kunnen we zelf

doen? Minder autorijden en lokaal
voedsel telen werden al veel ge-
noemd. Dan krijg je Jamie Oliver en
andere kookprogramma’s, obesitas
komt steeds vaker in het nieuws. En
steden gaan zich ermee bemoeien.
Die komen met een voedselstrategie.
Toronto voorop. Die stad maakt zich-
zelf verantwoordelijk, omdat ze be-
grepen dat waar de monden zijn ook
de sleutel tot de oplossing zit. Men
ontdekt ook dat voeding meer is dan
alleen maar eten. Het is gezondheid,
milieu, transport, groen, educatie. In
een strategie kunnen de eisen die de
verschillende disciplines stellen op
elkaar worden afgestemd.”

Jansma was betrokken bij een
stadslandbouwplan in Almere. Dit
plan – Almere Oosterwold – beoogt

de integratie van landbouw en stads-
uitbreiding aan de oostelijke rand
van de stad. Deze boeren werken nu
nog voor de wereldmarkt, maar heb-
ben een stad naast zich met straks
350.000 inwoners, die allemaal moe-
ten eten. “Iedereen is aan het naden-
ken over voedsel. Er is erg veel dyna-
miek, maar het is nog erg gefrag-
menteerd. Er is samenhang nodig
om de beweging structureel te ma-
ken. Het moet nu verder gaan dan

de moestuintjesromantiek.”
Op de vraag wie dat gaat trekken,

zegt Jansma stellig: Niet de politiek.
“Het moet een samenwerking wor-
den van belanghebbenden. De poli-
tiek is een van de partijen. Het moet
zeker niet van bovenaf geregeld gaan
worden. Gemeenten moeten verbin-
den, voorbeelden stellen, strategie
ontwikkelen. Ondernemers samen
met burgers vullen dit vervolgens in.
We hebben daarbij wel een ander ty-
pe ondernemer nodig. Eentje die
meer waarden creëert dan alleen
geld. Zo’n ondernemer moet dus de
verbinding zoeken. Daar is wel be-
langstelling voor. Dat is niet het eer-
ste waar ik me zorgen om maak.”

Zo’n nieuw soort samenwerking is
nog nergens gaande, weet Jansma.
“Rotterdam en Almere zijn ver. Daar
zie ik het wel gebeuren. We moeten
ook niet ongeduldig zijn en de groei-
momenten vasthouden. Lokaal voed-
sel moet een vast onderdeel worden
van ons dagelijks leven, maar dat
heeft tijd nodig.”

Pas dus op, is Jansma’s impliciete
boodschap, we moeten niet te veel
en te snel resultaten verwachten van
stadslandbouw. “Het lost zeker niet
het duurzaamheidsvraagstuk op,
maar het is wel een belangrijke ont-
wikkeling. Met eten is de gemiddelde
consument zich niet van de effecten
bewust. Die stemt vooral met de por-
temonnee. Toch ligt de kern van de
zaak bij de consument. Die moet
naar een ander menu: minder vlees,
minder exotisch, meer lokaal. Dat
geeft een veel lagere ecologische
voetafdruk. Die bocht maken is voor-
al een mentale kwestie.”Jan-Eelco Jansma

Gemeentenmoeten
ondernemers
kansen verschaffen

over is gaat naar restaurants in de
buurt. Die zijn erg geïnteresseerd,
maar zeggen uiteraard kom maar
langs als je wat moois hebt.”

Er zijn ook al plannen om samen te
werken met boeren in de omgeving.
Zo worden landbouw in en om de
stad met elkaar verbonden. “Ja. Wij
kunnen lang niet alles zelf. Denk aan
granen en grotere beesten. Daar is
veel ruimte voor nodig. Voor sappen
gaan we samen met een boer uit
Rhoon. Met een boer uit Sliedrecht
doen we zuivel; vlees komt van Tho-
len. Dat komt allemaal samen op ons
terrein. We hebben vanaf de Coolsin-
gel een straal van 30 kilometer geno-
men als leidraad. Dan is het nog re-
gionaal te noemen.”

Dat roept vragen op over de logis-
tiek, een pijnpunt van de nieuwe
kleinschalige voedselketens. “Wij
vragen ons vaak af of we voor twee
kazen naar een boer toe moeten.
Daar zijn we niet uit. Er zijn ook
plannen om te groeien, dan ben je
rendabel en heb je meer impact. Als
het in Rotterdam lukt, gaan we ver-
der. We praten al met partners in vijf
steden in de Randstad.”

De compagnons krijgen veel vra-
gen over de bodem waarin ze telen
en de luchtkwaliteit in Rijnmond.
“Onze planten gaan niet in de oor-
spronkelijke grond. De lucht is niet
best, maar waar wel in West-Europa?
Volgens de Wageningen Universiteit
zijn planten slim in scheiden. Slechte
gassen nemen ze niet op. En we laten
alles natuurlijk wel door de keurings-
diensten controleren.”

Meer info: www.uitjeeigenstad.nl

‘Lokaal voedsel
moet vast onderdeel
worden van ons
dagelijks leven’


