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Voorwoord 

 

Als voorzitter van de werkgroep stadslandbouw ben ik trots onderstaande tekst te kunnen 

voorleggen. De werkgroep heeft enkele woelige waters doorzwommen en door de aard van het 

thema was het niet altijd evident om tot concrete doelen te komen. Na heel wat fasen van 

uitwisseling en creatieve ideeën, zijn we erin geslaagd om een degelijke aanvangsnota te schrijven 

rond het thema stadslandbouw. Het is mijn hoop dat hierop door verschillende actoren wordt verder 

gewerkt zodat dit thema ten volle kan uitgebouwd worden in onze stad.  

 

Jan Naert 

 

Deze partners onderschrijven deze tekst 
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Strategie voor stadslandbouw in Gent 

1. Van Gentse Stropkes naar Gentse Groenten. Wie zijn we?  
 

Duurzaam verbouwd voedsel gelinkt aan een stedelijke context is een heel actueel thema. De ruime 

deelname aan de samenkomsten van de werkgroep stadslandbouw, allerlei acties zoals ‘Food for 

thought’, ‘Fair Festival’, ‘Transitie Festival Vooruit’ en organisaties en initiatieven zoals o.a. ‘Boerse 

Poort’, ‘Groe(n)ten uit Gent op Dok, biotuinieren met kinderen van vzw Jong, de zelfoogst boerderij 

het Wijveld bewijzen dit voor Gent. Maar niet alleen in Gent is stadslandbouw in ophang. Ook 

wereldwijd beginnen stedelingen steeds meer hun weg naar het lokale voedsel te vinden. Op 

beleidsniveau beginnen steeds meer steden een coherent plan op te stellen voor stadslandbouw. In 

Gent is dit echter nog niet gebeurd, maar we veronderstellen dat dit in de toekomst zal gebeuren, 

aangezien de gemeenteraad een “Food Council” wil oprichten in de komende periode. We willen 

hierbij als partners vanuit de verschillende projecten een aantal voorstellen formulieren. 

Stadslandbouw en stadsnabije landbouw zijn modellen die ondernemerskansen voor landbouwers en 

stedelingen sterk motiveren. Het lokaal telen en afzetten van verse groenten, fruit en verwerkte 

producten leent zich perfect tot het verbouwen op kleine (stad) en middelgrote (peri-urbane) schaal,  

schept de mogelijkheid tot het meer efficiënt en multifunctioneel gebruiken van landbouwgrond en 

stadsruimte en is verenigbaar met een opmerkelijke diversiteit aan verdienmodellen, ruimtelijke 

vernieuwing en sociale baten. Doordat stadslandbouw integreert met andere functies dan landbouw 

zoals toerisme, recreatie, diensten, ruimtelijke ontwikkeling en onderzoek en ontwikkeling  wordt 

een meer efficiënt gebruik van landbouwgrond en (semi)openbare ruimte gegarandeerd. 

Stadslandbouw verhoogt de intrinsieke en excentrieke waarde van de grond. Een slimme stedelijke 

ontwikkeling stimuleert dit maximaal.   

Deze tekst is geschreven door de Werkgroep Stadslandbouw, die naast een aantal andere 

werkgroepen, ontstaan is naar aanleiding van de Transitie arena van de Stad Gent (een proces dat 

gestart is in 2011). Deze arena had tot doel een aantal transitiepaden uit te denken met als doel om 

van de stad Gent een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Voor meer info verwijzen we graag 

naar http://www.gentsklimaatverbond.be. Alle politieke partijen ondertekenden onlangs ook een 

charter waar ze zich verbinden om mee te werken aan de doelstelling van klimaatneutrale stad tegen 

2050 (De Standaard, 2012). Stadslandbouw biedt concrete ingangen om de CO² neutraliteit te 

bewerkstelligen.  

Het doel van deze tekst is om tussen al deze mensen en initiatieven een gedeelde visie in het leven te 

roepen op wat Gentse stadlandbouw is en in de toekomst kan worden. De tekst zal eerst een paar 

inspirerende voorbeelden geven, daarna focussen we ons op de bestaande initiatieven om dan over 

te gaan naar mogelijke projecten in de toekomst. We leggen uit wat de meerwaarde is van 

stadslandbouw en lokaal voedsel voor onze stad om te eindigen met een aantal actiepunten, die in 

de beleidskeuzes van onze stad Gent een plaats moeten krijgen, wil ze haar belofte van een 

klimaatneutraliteit en leefbaarheid waar maken.  
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2. Enkele inspirerende voorbeelden 

 

Bijna overal ter wereld wordt nog een bepaalde vorm van landbouw bedreven in de buurt van de 

stad: grote moestuinen in de stadsrand, akkers tussen verkavelingen in randgebieden, serres in 

achtertuinen, volkstuinen bij groenpolen... Van grootschalige professionele projecten, die voedsel 

produceren voor tientallen, zelfs honderden mensen in het midden van de betonnen jungle van de 

kernstad, zijn er minder voorbeelden te vinden. Toch zijn er al heel wat projecten van dit type in 

ontwikkeling of volle groei: 

Lufa Farms - Montreal - Canada 

De bijna 3000m² grote commerciële serre van Lufa Farms staat op het dak van een kantoorgebouw in 

de binnenstad van Montreal. Dit winstgevend bedrijf kweekt meer dan 25 soorten groenten voor een 

totaal van ongeveer 40 ton vers voedsel per jaar. De producenten kozen voor een korte keten om 

versheid en voedingswaarde te maximaliseren. Aangezien er nauwelijks kosten zijn voor distributie, 

kan Lufa farms gebruik maken van geavanceerde technologie om de groeizones van de serres te 

optimaliseren en verschillende hydroponische technieken te gebruiken. Er wordt biologisch 

gekweekt en energie wordt zo duurzaam mogelijk opgewerkt en gebruikt en daar wordt voortdurend 

verder in geïnvesteerd. 

New York - USA 

Deze betonnen jungle is met zijn tientallen projecten op kleine en middelgrote schaal één van de 

meest actieve steden op vlak van stadslandbouw. Eén specifiek project is een speciale vermelding 

waard: Brooklyn Grange. Dit succesvol project is drie jaar geleden gestart en heeft twee daktuinen. 

De eerste tuin is aangelegd op het dak van een 11 verdiepingen tellend gebouw in Long Island City. 

De tweede tuin ligt op het dak van een gebouw in de Brooklyn Navy Yard. De 10.000 m2 

dakbegroeiing vangt meer dan 6 miljoen liter regenwater op per jaar en zorgt voor een aanzienlijke 

buffer voor het regenwater. Daardoor krijgt het project van New York stad, staat en zelfs de federale 

overheid subsidies. Hun groenten gaan vooral naar lokale gebruikers, die vaak zelf komen oogsten, 

en verschillende restaurants; hun volledige productie wordt afgezet binnen een straal van 8km. 

Cuba 

De Cubaanse Revolutie van 1959 lag aan de oorsprong van het moderne Cuba, maar de veel stiller 

verlopen Organische Revolutie van de afgelopen jaren was even belangrijk. Na het ineenstorten van 

de Sovjet Unie werd Cuba geconfronteerd met aanzienlijke tekorten aan voedsel en meststoffen. De 

Cubanen reageerden resoluut door hun hele landbouw radicaal om te gooien van een conventionele, 

intensieve monocultuur naar een kleinschaliger, semi-organische polycultuur. Een heel belangrijke 

maatregel was het verkorten van de afstand tussen productie en verbruik door het in gebruik nemen 

van alle beschikbare open ruimte in de steden van Cuba. Nu zijn er alleen al in Havana 8000 

stadstuinen, van achtertuintjes tot grootschalige coöperatieven, voor een totaal van 30% van het 

grondoppervlakte van de stad. Ongeveer 30.000 mensen verdienen hun inkomen door hun 

stadsgenoten organisch gekweekte verse groenten aan te bieden, en het gemiddelde inkomen is 

erop vooruitgegaan, net zoals de gezondheidstoestand: vooral het aantal suikerzieken en obesen is 

radicaal verminderd.   
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3. Wat leeft er al in Gent rond stadslandbouw? 

 

De vele verschillende initiatieven in Gent getuigen van een dynamiek die reeds sterk aanwezig is in 

Gent. Dit toont aan dat een actief voedselbeleid in Gent heel wat potentieel kan versterken in 

verband met stadslandbouw en peri-urbane landbouw. Het is een diverse groep waarbij de focus 

soms op biologische landbouw en agro-ecologie ligt, dan weer op sociale cohesie, op 

voedselkilometers of op educatie. De meeste projecten dragen een holistische visie in zich waardoor 

onderstaande classificatie dan ook tekort doet aan de complexiteit ervan. Maar wat deze initiatieven 

verbindt is de relatie met voeding in/nabij de stad. We hebben een poging gedaan om zoveel 

mogelijk bestaande initiatieven op te lijsten, maar we zijn overtuigd dat we enkele initiatieven gemist 

hebben:  

• Volkstuinen: 

o Boerse Poort: dit is een nieuwe volkstuin die 100% volgens agro-ecologische 

principes werkt. Er zijn zowel groepstuinen als individuele volktuintjes. In totaal zijn 

er 160 leden en staan er 60 gegadigden op de wachtlijst 

o De klassieke volkstuinen in Gent-Brugge, St-Amandsberg (80 leden, 107 mensen op 

de wachtlijst), St-Kruis-Winkel, Assels (120 leden, 50 mensen op de wachtlijst) 

o Warmoezenierstraat: locatie met tijdelijke invulling voor tuinen (15 leden, de 

toekomst van deze tuin is echter onzeker) 

o De site aan het Rabot: succesvol project waar lokale inwoners toegang krijgen tot 

goedkope gronden om groenten te produceren (gelinkt met de torrekes, een 

complementair geld systeem) 

 

• Lokale catering: 

o Boerenbrood: mobiele catering tijdens de zomer met lokale producten 

o Avalon: veganistische keuken met lokale producten 

o GEC: vegetarische keuken op basis van lokale producten 

 

• Lokale producenten: 

o Wijveld: dit is een zelfoogstboerderij in Gent. CSA: Community Supported 

Agriculture.  

o Apicula: honing geproduceerd door stadsimkers 

o Roomer: lokaal product op basis van vlierbloesem 

o Gandazwam: lokaal geproduceerde paddenstoelen op basis van lokale afvalstromen 

o Far Field: permacultuurproject in Vinderhoute 

o De Zwaluw: lokale melkproductie op basis van lokale eiwitten 

o EETiES: diervriendelijke kippeneieren op basis van lokale voeding 

 

• Sociale projecten: 

o Groe(n)ten uit Gent: tuinproject van De Sleutel (3 organisaties nemen de 

geproduceerde groenten af, de doelgroepmedewerkers zijn zeer gemotiveerd, dit 

project krijgt echter geen subsidies meer) 
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o Landhuis/Ateljee: telen al jaren biologische groenten en plantgoed in het  

Gentse met sociale tewerkstelling. De groenten worden gebruikt in hun  

sociaal restaurant op de Vlaamse Kaai (kringloop winkel Ateljee), het  

plantgoed gaat naar plaatselijke biotelers 

o Labeur en Con Brio: bereiden samen met Ugent, Hogent en een industriële 

producent van potgrond een stadslandbouwproject voor dat volgend jaar wordt 

gelanceerd. 

o Biotuinieren met kinderen: project van VZW Jong waarbij er samen met de kinderen 

uit de aandachtswijken van Gent, op verschillende manieren rond voeding gewerkt 

wordt.  

o Voedselbanken zorgen voor toegang tot voedsel voor maatschappelijk kwetsbare 

groepen 

• Consumentengedreven initiatieven 

o Voedselteams: rechtstreekse verkoop van lokale producten aan Gentenaars via 

lokale opslag (momenteel zijn er 15 voedselteams in de omgeving van Gent, waarvan 

474 gezinnen lid zijn. 115 gezinnen staan op de wachtlijst. 2 nieuwe voedselteams 

worden in de loop van januari opgericht. Ruimte voor opslag is echter een 

beperkende factor) 

o Rozebroeken: zaadruilbeurs 

 

• Distributie 

o Boerenmarkten: boeren uit de omtrek verkopen hier hun producten (Afrikalaan, 

Gentbrugge, Blaisantvest, Oostakker, Sint-Amandsberg, Rooigem, Ledeberg) 

o De Blauwe Bloem: lokale voeding op basis van associatieve economische principes 

o Groentepakketten: De Wassende Maan levert wekelijks bio-groenten en fruit. Ook 

Zonnekouter levert meer dan 300 pakketten in Gentse. 

o Duet en Con Brio staan samen in voor de distributie van bio-landbouwproducten 

voor ongeveer 27 voedselteams in Oost-Vlaanderen (momenteel tussen de 800 en 

1000 gezinnen). 

 

• Educatie 

o Verschillende scholen zijn ondertussen begonnen met educatieve tuintjes 

o vzw Velt (promoot al jaren ecologisch leven en vooral tuinieren. Beide afdelingen 

(Gent en Gent/Damvallei) organiseren cursussen, infomomenten, staan op beurzen 

en maken schitterende literatuur over zelf moestuinieren, koken, kippen houden, 

ecologische siertuin,...) 
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4. Hoe kan stadslandbouw het Gentse voedsel verduurzamen? 

 

Uit het voorgaande kunnen we dus besluiten dat onder stadslandbouw verschillende projecten 

beschouwd worden die focussen op productie in de stad, productie rond de stad en distributie van 

lokale voedingsproducten. Hierbij hechten we belang aan agro-ecologische productietechnieken 

(zonder pesticiden, een agro-biodivers systeem), de sociale inbedding van voeding waarbij voeding 

een brug kan slaan tussen verschillende maatschappelijke groepen en waarbij de toegang tot gezond 

voedsel gegarandeerd wordt voor iedereen. Gent kan de lokale economie stimuleren door lokale 

producenten extra te stimuleren. In de volgende sectie willen we aantonen welke verschillende 

functies stadlandbouw kan vervullen. 

Stadslandbouw heeft een verbindend karakter: van een efficiënt activeringsbeleid tot sociale 

cohesie 

De Vlaming en in het bijzonder de Gentenaar heeft een vernieuwde aandacht voor alles wat rond 

voeding gebeurt. Maar veel stedelingen zijn vandaag vervreemd van voedselproductie. Dit is 

dramatisch, want voeding is een heel belangrijke component van de samenleving. Enkel een 

geïnformeerde consument kan zijn verantwoordelijkheid erkennen en op deze manier geëngageerde 

keuzes maken. Informatie wordt hier niet enkel cognitief gezien, maar ook in de beleving, de 

zogenaamde vezelkennis. Door zelf voedsel te produceren zullen consumenten bijvoorbeeld beter 

weten welke groenten seizoeneigen zijn en welke niet. Duurzame voeding een ervaring, geen 

abstract concept! 

Stadslandbouw verbindt mensen. We zien dit op verschillende niveaus: lokale economie en 

consumenten, boeren en geïnteresseerde leken, buren in wijken, toekomstige werknemers en 

werkgevers, bestuurders en burgers. Stadslandbouw is een sociale activiteit die een  type participatie 

vereist dat een verbinding maakt tussen technische expertise voor intensieve productie van 

gewassen , ondernemerschap voor marketing en organisatie en de maatschappelijke dynamiek voor 

integratie in wijk en samenleving. Iedereen die deelneemt komt vanuit zijn perspectief  in contact 

met al deze competenties en dit schept een efficiënt (kostenbesparend) en krachtig springplatform 

aan doorgroeimogelijkheden voor alle betrokken partijen, ook buiten de stadslandbouw.  

Dit kan concreet gemaakt worden. In Milwaukee werken momenteel 100 mensen (70FTE) in 20 

boerderijen en 50 continu producerende tunnelserres. Deze initiatieven – gekoepeld onder een 

gemeenschappelijk project -  trok investeerders aan, leidde relatief ongeschoolde mensen op tot 

volwaardige medewerkers en kent een sterke groeicurve. In het totaal worden in drie jaar 150 extra 

arbeidsposities vrijgemaakt. Dit toont dat stadslandbouw geen aangelegenheid van hobbyisten is 

maar een volwaardig initiatief dat in het Gentse op korte tijd (1) werkeloosheid kan terugdringen (2)  

werkervaringsplaatsen kan organiseren die effectief en laag in kosten zijn en (3) een ruime sociale 

impact heeft op het samenleven in diversiteit. Ook specifiek naar sociale tewerkstelling toe, kan 

stadslandbouw een grote bijdrage leveren. 

Naast werkgelegenheid schept stadslandbouw een intrinsiek en praktijkgericht kader voor educatie 

en sensibilisering over landbouw en milieuprocessen, gezonde voedingspatronen en ruimtelijke 
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planprocessen. Het Rotterdams expertisecentrum Creatief Beheer
1
, bijvoorbeeld ontwerpt nieuwe 

concepten voor de peri-urbane omgeving en betrekt wijken in het oprichten van ecowijken, stad- en 

poldertuinen en andere inclusief gebruik van de peri-urbane omgeving. Dergelijke initiatieven 

bereiken veel stedelingen (>5000) en hebben een positief effect op veiligheid en welbevinden van 

bewoners, alsook vastgoedprijzen.  

Stadslandbouw doet ondernemen  

Stadslandbouw heeft het karakter van een productiesysteem, maar met een duidelijk ruimere 

omkadering in een lokale afzetstrategie. Economische analyse wijst uit dat stadslandbouw het doel 

kan zijn van strategische investering in de lokale consumptiebasis2, met de verwachting dat een 

dergelijke investering een katalysator zal zijn voor het spenderen ten voordele van lokaal 

geproduceerde goederen (Markusen, 2006; Vitiello and Wolf-Powers 2012).  

Voorbeelden bewijzen dat een stad voor meer dan 50% kan instaan voor de voedselbehoefte van 

haar inwoners. Daarenboven kan een meerprijs in rekening worden gebracht omdat ecologisch 

geïntegreerde stadslandbouw tegemoet kan komen aan verse en betrouwbare producten waarnaar 

een groeiende vraag is bij stedelijke consumenten. Lokale productieafzet biedt kansen om regionale 

clusters uit te bouwen waarbij lokale producenten in samenwerkingsverband producten verkopen 

onder de noemer van een Gents label. Ook horeca en sociale restaurants zouden zich hierop 

profileren en onderscheiden.  Dit zou een primeur zijn in Vlaanderen.  

De Gentse landbouwers spelen een voortrekkers en pioniersrol.  Via hun kennis en gronden kan 

stadsnabije landbouw een motor worden van de lokale landbouweconomie. Dit sluit ook aan bij een 

stedenbouwkundige visie van landbouwgrond als multifunctionele ruimte.  Recente studies (Allaert, 

et al. 2005; Van Huylenbroeck et al., 2006)  maken duidelijk dat het reserveren van ruimte voor 

landbouw essentieel is in een verstedelijkt gebied. Maar omdat ruimte schaars is, moet landbouw 

multifunctioneel worden benut via strategieën van:  

- verbreding (hoevetoerisme, nieuwe on-farm activiteiten, diversificatie, natuur- en 

landschapsbeheer) 

- verdieping (biolandbouw, hoge kwaliteit en regionale producten, korte keten) 

- alternatieve inkomstenstructuur (off-farm inkomen, nieuwe kostenreductie, nieuwe vormen van 

samenwerken) 

- sociaal werk 

Stadslandbouw vernieuwt.  

Bertrand Delanoë, de burgemeester van Parijs, roept 2012 uit tot ‘Jaar van Stadslandbouw’. Tom 

Barret, burgemeester van Milwaukee, zet actief in op investeren in lokale landbouwprojecten. 

Stadsbestuurders beginnen in te zien dat stadslandbouw geen utopie is. In het Gentse volgen 

middenveld en burgerinitiatieven gerelateerd aan stadslandbouw3 elkaar in een ras tempo op. Gent 

heeft de kans om deze dynamiek te consolideren door een concreet programma stadslandbouw op 

                                                           
1
Zie : http://www.creatiefbeheer.nl/read/antenne_item/id/173374.  

2
 Onderzoek wijst uit dat investeringen in de lokale consumptiebasis een legitieme groeistrategie tot stand 

brengen.  Zie bvb. http://nercrd.psu.edu/CreativeEconomy/MarkusenPaper.pdf    
3
 En stadsnabije landbouw, zoals bvb. via de Gentse voedselteams.  
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te zetten. De stad Gent is als Europese Veggiestad voorloper in het aanwakkeren van een gezond 

ecologisch burgerschap en creëert zodoende een zogenaamde Unique Selling Proposition voor de 

stad. Dit initiatief is waardevol maar kan enkel kracht worden bijgezet door efficiënt te investeren in 

stadslandbouw. Dit vereist stedenbouwkundige en bestuurlijke moed die verder gaat dan een sterk 

communicatie en logistiek beleid.  Stadslandbouw vernieuwt de stedelijke infrastructuur. 

Architecten Bohn en Viljoen werkten met hun concept Continuous Productive Urban Landscape 

(CPUL)  een stedenbouwkundige strategie uit die verbonden productieve landschappen introduceert 

in de stad om zodoende nieuwe duurzame stedelijke 

infrastructuur en efficiënt  hergebruik van de openbare 

ruimte tot stand te brengen. Kernelementen van deze 

designaanpak bevatten stadslandbouw,  openbare 

buitenplaatsen (recreatie en commercieel), natuurlijke 

habitatten, ecologische corridors en routes voor duurzaam 

(autoluw) vervoer. Groene corridors voorzien een continu 

netwerk van productieve open ruimte voorzien van 

voetpaden en fietsroutes. Areaal voor stadslandbouw en 

ander buitenwerk en ontspanningsactiviteiten zijn gelegen 

binnen het netwerk en zijn ondersteunend voor de 

aanpalende bebouwde omgeving.  
Fig (1) Bohn en Viljoen (2011) 

 
De  dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning kan dergelijke concepten opnemen en de bestuurlijke 
visie informeren over hoe ze kunnen worden gebruikt in stadsontwikkelingsprojecten die willen 
inzetten op klimaatneutraliteit.  
 
Stadslandbouw herstelt 

Gent ambieert klimaatneutraliteit. Dit is op zich een complex begrip waarin beide mitigatie en 

adaptatie van belang zijn. Stadslandbouw wordt globaal gezien als een aanpak die bijdraagt aan 

stedelijke adaptatie aan klimaatverandering. Relevant voor Gent is het potentieel om via 

stads(nabije) landbouw:  

- stedelijke energieconsumptie te reduceren (minder transport, koeling, verpakking)  

- productief hergebruik van organisch afval met vermindering van methaan emissie en gebruik 

van fossiele brandstoffen  

- verbeteren van het urbane microklimaat en conserveren van biodiversiteit.  

- geeft invulling aan braakliggende ruimte 

Naast de reductie van CO2 draagt stadslandbouw bij aan het verbeteren van de lokale 

milieuomstandigheden door het  tegengaan van erosie (planten die water vasthouden),  zuiveren van 

water en lucht, minder vervuiling door effluenten, etc.  

Op vlak van onderzoek rond ecosysteemdiensten, agro-ecologische principes en biologische 

landbouw kan stadslandbouw een model vormen voor lokale onderzoekclusters waarbij 

universiteiten, overheden en ondernemers investeren in innovaties rond o.a. biosanering, 

technologie voor adaptatie. Dit is inzetten op innovaties voor de toekomst en vormt een sterke 

complementariteit met de bestaande biotechnologie innovatieclusters.   
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5. Aanbevelingen voor het beleid op weg naar een gezond, leefbaar 

en klimaatneutraal Gent 
 

Ondanks het feit dat Gent reeds verschillende projecten heeft en we merken dat het stadsbestuur 

wel geïnteresseerd is, hebben we toch enkele aanbevelingen voor hen. Het progressieve 

bestuursakkoord 2013-2018 voorziet in haar actiepunten zijdelings aandacht voor stadslandbouw. De 

kans wordt hier echter gemist om stadslandbouw te erkennen als een praktijkmodel dat integrerend 

werkt. Onze analyse toont aan dat stadslandbouw geen marge-initiatief is, maar een kader biedt voor 

doelstellingen rond het creëren van arbeidsplaatsen, het bevorderen van sociale cohesie, het 

stimuleren van ondernemerschap en de lokale consumptiebasis, het multifunctioneel invullen van de 

schaarse ruimte, het ontwikkelen van onderzoek in investeringstrajecten en het aantrekkelijk maken 

van de stad. Stadslandbouw is dan niet enkel het communiceren over duurzame attitudeverandering 

maar ook het integreren van duurzame gedragsverandering.  

Nood aan coördinatie van de stad op het thema 

Werken rond duurzame landbouw en voeding heeft inherent een integraal karakter. Alles is met 

elkaar verbonden. Stadslandbouw raakt allerlei maatschappelijke domeinen en is dus ruimer dan één 

beleidsdomein. Op Vlaams niveau zijn landbouw en voeding echter versnipperd over verschillende 

beleidsniveaus. Het bestuursniveau van de stad kan als ideale actor optreden om deze versnippering 

op lokaal niveau tegen te gaan door op een geïntegreerde manier om te gaan met de voeding- en 

landbouwproblematiek. Daarbij zal het heel proactief ruimte moeten zoeken in het geglobaliseerde 

productielandschap om terug de connecties te vinden tussen het geglobaliseerde rurale gebied met 

de stad (Morgan en Sonnino, 2010). Want landbouw is nog steeds heel sterk ingebed in het globale 

productielandschap. Dit heeft als gevolg dat een lokalisering van de landbouw niet vanzelf zal 

komen, maar enkel kan bewerkstelligd worden door een proactieve toenadering naar de lokale 

landbouwers. Zo heeft Barcelona een pro-actief beleid met zijn peri-urbane landbouwers (zie Parc 

Agrari del Llobregat) om zijn landbouwers te beschermen. De landbouwers in dit “agro-park” 

produceren voor de lokale markten en boerenmarkten in Barcelona en hebben een kwaliteitslabel 

opgericht. 

Stad Gent kan bijvoorbeeld een dienst “Stadslandbouw en Voeding” oprichten waarin alle bestaande 

stadsdiensten vertegenwoordigd zijn. Deze stadsdienst is dan een administratief aanspreekpunt voor 

burgers, middenveld en bedrijven die de vragen rond landbouw en voeding geïntegreerd kan 

aanpakken. Deze dienst heeft ook de legitimiteit om de knelpunten voor een ontwikkeling van 

stadslandbouw op te sporen en proactief aan te pakken. Op termijn moet de dienst een beleid 

uitstippelen voor een duurzame landbouw en voeding in de stad. Deze dienst zal ook moeten 

samenwerken met hogere bestuursniveaus om de specifieke pijnpunten in de ontwikkeling van een 

lokale voedselstrategie op hoger niveau weg te werken (Maxwell en Slater, 2005). 

Een goede Food Council zou de volgende activiteiten moeten organiseren (Pothukuchi en Kaufman, 

1999): 

• Een centrale rol om marktoperaties te faciliteren voor verscheidene voedselsystemen – van 

productie tot consumptie tot afval verwerking via marktanalyses op regelmatige tijdstippen 
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• Een initiërende rol om de gemeenschap in lichten over mogelijke bedreigingen van onze 

voedselvoorziening, hoe kan iedereen toegang krijgen tot gezond en duurzaam voedsel? 

• Een rol in het organiseren van voedselsystemen en beleidsaanpassingen om lokale 

voedselstrategieën mogelijk te maken 

• Een strategisch plan om zowel de private als de publieke sector te betrekken en te 

stimuleren om onze toegang tot voeding veilig te stellen voor de komende 10 tot 20 jaar. Dit 

betekent dat private ondernemingen, zoals bouwbedrijven, zorginstellingen en de 

secondaire sector actief worden betrokken. We denken hierbij aan aanleg van 

bedrijfsgroentetuinen, groepsaankoop van lokale producten, het beschikbaar stellen van 

ongebruikte gronden voor lokale producenten. 

• Constante revaluatie van de beleidsplannen in verband met de lokale voedselstrategieën 

Toegang tot productieruimte  

Zonder toegang tot productieruimte kan er geen landbouw zijn. In de onderstaande figuur zien we 4 

verschillende vormen van stadslandbouw, gaande van grondgebonden tot gebouw gebonden. Al 

deze vormen hebben hun specifieke karakteristieken, met voor –en nadelen. Daarom moet de stad 

een beleid uitstippelen die deze diverse vormen van stadslandbouw en peri-urbane landbouw 

mogelijk maakt. 

 

Figuur: Van Der Graaf, 2011 

Het is noodzakelijk om grond beschikbaar maken en te houden voor de stads-agrariër, die lokaal 

produceert en afzet. Hierbij worden gronden gevrijwaard van de private markt en private invullingen 

die niets te maken hebben met landbouw. We denken o.a. aan verwerven van gronden in de rand 

van de stad. Daarnaast moet de stad boeren, pachters en de stadsgrondbeheerders stimuleren om 

langzamerhand te transformeren van monoculturen naar polyculturen, zoals bij CSA’s (Community 

Supported Agriculture). Dit zorgt voor een betere agro-biodiversiteit, verminderde ziektedruk, 

verminderde bodemuitputting en zorgt voor meer zekerheid voor de landbouwers zelf aangezien er 

een diverse inkomst is, en een aanbod gericht op de lokale vraag.  
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Er moet een kansenkaart gemaakt worden van Gent. Hierop worden alle mogelijke locaties voor 

verschillende vormen van landouw aangeduid, bijvoorbeeld daken voor serres, groenten en klein 

fruit, leegstaande ruimte voor paddenstoelen kweek, etc. voor de gebouw gebonden landbouw. We 

willen hier pleiten voor een ruime visie op het begrip kansen kaart. Hierbij wordt ook ruimer 

nagedacht over ruimte (daken, leegstaande gebouwen, verticale tuinen, enz.). Hiervan bestaan 

wereldwijd al diverse voorbeelden (Rotterdam, Den Haag, New York,…).  

We pleiten ook voor meer experimenten met verschillende vormen van gebruiksrechten op de grond 

en gebouwen: 

• Tijdelijk gebruiksrecht 

• Gemeenschappelijke eigendomsvormen (bv. biogrondfonds, grondcoöperatieven,…) 

• Tuinen als gemeengoed (openbaar domein bv. parken en pleinen in de stad) 

Verder dienen we extra grond te faciliteren door een gerichte inplanning van stadslandbouw in de 

ruimtelijke planning (Morgan, 2009). 

Stimuleren lokale afzet en productie 

Deze activiteiten zijn slechts een begin van iets wat heel wat potentieel heeft om verder uit te 

groeien in al zijn creativiteit. Op basis van initiatieven in het buitenland kunnen we nog andere 

mogelijke projecten opsommen. De stad Gent kan hier het voortouw nemen. 

• Publiek lokaal voedsel: 

o De stadsinstellingen doen moeite om hun voeding van lokale boeren aan te kopen 

via eerlijke prijzen  

o Scholen/ziekenhuizen investeren in eigen voedselproductie en lokale inkoop 

o Eetbare parken 

o Buurttuinen 

 

• Lokale producenten: 

o Forest-gardening: 

� Eetbare bosrand, tuin,   

� Gemeenschappelijke tuinen 

o Vollegrondsteelt:  

� Bestaande landbouwproductie en nieuwe CSA-polycultuur verbinden met 

lokale consumenten, restaurants, verwerkers, etc. (naar een Gents Label, zie 

“Producte FRESC del Parc Agrari” in Barcelona and “Parco Agricolo Sud) 

� Daklandbouw 

� Tunnelteelt  

� SPIN FARMING 

o Hydrocultuur 

o Aquaponics 

 

• Technische innovaties: 

o Smart-phone applicaties met kaarten van lokale producten 

o Hoe voedsel goed bewaren? 
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o Handhaven van oude rassen en lokale variëteiten 

o Meer ontwikkeling en onderzoek rond stadslandbouw productietechnieken 

 

• Organisatorische innovaties: 

o Uitbouw ruimtes voor voedselteams 

o Visualisering van de boerenmarkten in Gent (bijvoorbeeld op parking supermarkt) 

o De stadshal als centrale lokale plaats voor een biomarkt met lokale producten 

o Onderzoek naar verschillende distributiesystemen, coöperatieve vormen, beleid voor 

stadslandbouw 

 

• Cultuurprojecten rond voeding 

o Aangezien voeding ook een onderdeel uitmaakt van onze culturele expressie, zouden 

kunstprojecten het culturele aspect van voeding kunnen verkennen. Wat is de lokale 

eetcultuur? Zie bijvoorbeeld de foodprint van Den Haag. 

 

• Recht op kwaliteitsvol en duurzaam voedsel 

o Niet iedereen heeft toegang tot gezond en duurzame voeding. Deze voeding mag 

geen luxeproduct zijn, maar moet een basisrecht zijn voor iedereen. De stad voert 

een beleid om iedereen toegang te geven tot gezond en duurzaam voedsel. Dit kan 

onder andere gebeuren door sociale restaurants lokaal geproduceerd en duurzame 

voeding te laten aankopen en een pro-actief beleid te voeren zodat ook de sociaal 

zwakkeren toegang hebben tot productiemiddelen om voedsel te produceren. 

Brede visie rond stadslandbouw bewaken 

Stadslandbouw en stadnabije landbouw vervult verschillende functies, daarom moeten we er over 

waken dat de invulling van stadslandbouw niet vernauwt tot een enkelvoudige functie (zij het 

economisch of sociaal). Het is geen marginaal fenomeen dat enkel gaat over lokale (klimaatneutrale) 

voeding. Stadslandbouw kan veel meer functies ondersteunen in het stedelijke weefsel, zoals 

uitgelegd in de vorige sectie. 

Men moet er over bewaren dat we onze aandacht vooral houden op voedselsoevereiniteit (dit 

betekent dat alle sociale klassen toegang hebben tot gezond en milieuvriendelijk voedsel én ook 

toegang heeft tot de productie zelf) en minder op voedselzekerheid (dit betekent dat de sociale 

kwestie minder van belang is, enkel de focus op de hogere productie van voedsel is verzekerd). Deze 

benadering is gezien als één van de succesfactoren van het progressieve voedselbeleid van Toronto, 

dat als voorbeeld is aangehaald in het akkoord van de stad (Blay-Palmer, 2009). 

De missie vanuit stadslandbouw moet onderschreven worden door alle diensten. Hierbij mag niet 

enkel gekeken worden naar de output, het proces is minstens even belangrijk in dit thema.  
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Expertise centrum mogelijk maken 

We willen duidelijk de nood aangeven aan een expertisecentrum voor de stad over dit thema. 

Hiervoor zijn onderstaande acties essentieel.  

• Middelen vrijmaken om het middenveld zich te laten organiseren op het thema 

stadslandbouw 

• een expertise centrum opstarten: dit centrum moet kennis verzamelen en produceren op 

vlak van stadslandbouw (zie bijvoorbeeld Fundació ALíCIA in Catalonië). Ook op dit vlak kan 

er een echte innovatieknoop zijn rond lokaal voedsel, zowel technologisch als 

organisatorisch. Daarnaast zou het ontwikkelen van en experimenteren met innovatie 

bodemsaneringstechnieken een goede pijler kunnen zijn 

• Expertise delen met andere steden/ voorbeeld functie 

• Dit expertisecentrum kan beschouwd worden als een middenveld organisatie die kritisch 

kijkt naar stadslandbouw en expertise heeft rond dit thema. Dit is nodig, aangezien de 

organisatie, netwerking, organiseren van events rond stadslandbouw kan geconcentreerd 

worden in de stadsdienst, terwijl onafhankelijk onderzoek ervoor kan zorgen dat de kwaliteit 

van het beleid bewaard blijft (Schiff, 2007) 

Demonstratieprojecten 

Stadslandbouw en lokale voeding moet in de kijker komen staan. Door middel van 

voorbeeldprojecten kan Gent ervoor zorgen dat steeds meer mensen in contact komen met het 

concept van de stadslandbouw. Dit kan op termijn zelfs een sterke component voor het imago van 

Gent als progressieve en vooruitstrevende stad (zie Donderdag Veggiedag). 

Saneren van vervuilde gronden 

Op vele terreinen in Gent is de grond sterk vervuild. Dit is geen duurzame situatie en dit probleem 

moet pro-actief worden aangepakt, zodat deze gronden op termijn kunnen gebruikt worden voor 

stadslandbouw. De stad zoekt oplossingen om de bodems te saneren. Dit kan op de klassieke wijze, 

maar ook op biologische wijze, met behulp van restmateriaal uit zwammenteelt. Zo kan 

stadsgebonden kweek van (eetbare) zwammen ook helpen om meer grond zuiver en geschikt te 

maken voor stadslandbouw. 
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Links  

Initiatief stadslandbouw Amsterdam   http://farmingthecity.net/?p=359  

Online journal field http://www.field-journal.org/index.php?page=introduction  

Forum stadslandbouw http://www.worldurbanforum.org/productive-cities/can-agriculture-be-an-

urban-job-creator  

Investeren in lokale consumptiebasis http://nercrd.psu.edu/CreativeEconomy/MarkusenPaper.pdf  

Green design  http://www.field-

journal.org/uploads/file/2011%20Volume%204/10%20The%20Edible%20City%20Katrin%20Bohn%20

and%20Andre%20Viljoen.pdf  

 

Initiatief i.h.k.v Pure Hubs,  Turnhout, bouw stadsboerderij: 

http://www.purehubs.eu/TheHubs/StadsboerderijTurnhout/tabid/4343/language/en-

US/Default.aspx 

Gastroteca, een Catalaanse website die info geeft over lokale producenten, de restaurants die lokale 

producten gebruiken en de winkels waar je deze producten kan vinden. http://gastroteca.cat/ 

Fundació ALÍCIA, een organisatie die expertise heeft in het benaderen van voeding op een exact 

wetenschappelijke manier, maar ook onderzoek doet naar voedseltradities, agro-ecologische 

productie, vergeten groenten, etc. http://www.alicia.cat/en/ 

Foodprint Den Haag: http://stroom.typepad.com/ 

Label van peri-urbane landbouwers in Barcelona (Catalaans): http://www.elcampacasa.com/ 

Artikel over het peri-urbane productie gebied rond Barcelona: http://www.barcelona-

metropolitan.com/articles/farming-at-parc-agrari-barcelonas-backyard/ 

In de wereldblog van Jan Vannoppen (http://www.mo.be/wereldblog/jan-vannoppen) vind je een 

overzicht van de vele stadslandbouwinitiatieven die in New York te vinden zijn 

Overzichtwebsite van de Food Policy Counsils in de Verenigde Staten: 

http://www.foodsecurity.org/FPC/ 

 


