
 moestuin 
 iedereen  zijn 

 eigen 
 Hoe eetbaar is amsterdam? 

Tanja den Broeder
Platform Eetbaar Amsterdam

Stadslandbouw is terug van weggeweest. 
Amsterdam heeft sinds januari een eigen 
voedselvisie. Tweeëntwintig steden in 
Nederland ondertekenden onlangs de 
stadslandbouwagenda 2014 van het 
Stedennetwerk Stadslandbouw. Het 
document formuleert concrete acties die 
gemeenten binden aan het stimuleren van 
regionale voedselnetwerken. Een voorbeeld 
daarvan zijn de moestuinen, de hoeksteen 
van stadslandbouw. In de moestuin 
leren mensen zelf en samen wat voedsel 
verbouwen en verwerken is. Amsterdam 
kent inmiddels een kleine 100 moestuinen. 
Jaarlijks komen er tientallen nieuwe bij. >> eetbaaramsterdam.wordpress.com 
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 stadslandbouw kan de regionale 
 economie versterken 

Een uit-de-losse-pols-definitie van stadslandbouw 
zou kunnen luiden: ‘met eetbaar groen bezig zijn in 
uiteenlopende stedelijke buitenruimtes van balkon, voor-,  
achter- en binnentuin tot plantsoen, park en akker’. Een 
akker in de stad is echter meestal een braakliggend terrein 
met als maximale gebruikstermijn tien jaar. Een termijn 
die onvoldoende basis biedt voor het opbouwen van een 
voor die schaal noodzakelijk bedrijfsmatige, economische 
en ook ecologische stabiliteit. Daarmee is gezegd dat elk 
stadslandbouwinitiatief, van welke orde of afmeting dan 
ook, in eerste instantie een schakel of onderdeel is van een 
voedselnetwerk dat gezonde voeding bereikbaar wil maken 
voor iedereen.

Industrialisering van landbouw
In Europa was urbane landbouw tot de vorige eeuwwisseling 
een belangrijk onderdeel van het leven in de stad. In 
1890 was een zesde van Parijs, zo’n 1600 hectare, in 
gebruik voor de productie van meer dan 100.000 ton 
groente per jaar. Hiervoor werd jaarlijks 1 miljoen ton 
paardenmest verzameld, bijproduct van het toenmalige 
Parijse vervoerssysteem - voilá: une économie circulaire 
avant la lettre. Stadslandbouw verdween gaandeweg uit het 
stedelijk landschap op het moment dat voedselproductie op 
industriële leest geschoeid raakte. Door de technologieën 
op het gebied van voedselverwerking, transport en 
koeling werden de steden minder afhankelijk van hun 
directe omgeving. Het voedsel voor het groeiende aantal 
stedelingen kon van grotere afstand aangevoerd worden. 
Een snel toenemende bevolking kon zo gevoed worden en 
landbouw droeg bij aan de economische groei omdat met 
de nieuwe logistieke mogelijkheden internationalisering 
steeds meer centraal kwam te staan. ‘De wereld’ werd de 
nieuwe afzetmarkt.

Maar er volgden ongewenste bijwerkingen. Zo is er 
sprake van hoog energieverbruik, voedselverspilling en 
veel afval. De landbouwsector vergrijst door slopende 
concurrentie. Landbouwgrond verschraalt door het op 
grote schaal en veelvuldig inzetten van kunstmest en 
chemicaliën om de groei van de gewassen, de omzet in 

kilo’s, te garanderen. En tenslotte: een obesitasepidemie 
bedreigt de volksgezondheid. Naast andere niet meer 
weg te denken ‘welvaartsziektes’, laat dit onontkoombaar 
zien dat industrieel voedsel blijkbaar ook een massaal 
negatieve invloed kan hebben op welzijn. Nieuw beleid 
en investeringen zijn dus nodig voor veranderingen in het 
voedselsysteem. Een systeem dat bovendien volkomen 
afhankelijk is van fossiele, niet hernieuwbare hulpbronnen 
zoals olie, die steeds duurder en schaarser zullen zijn in de 
nabije toekomst.

Het belang van stadslandbouw
Wanneer het huidige voedselsysteem op zo veel 
verschillende facetten invloed uitoefent, dan kan dat ook 
ten goede worden ingezet. We kunnen veel breder naar 
voedsel kijken dan de landbouwindustrie gewend is. Door 
niet alleen - of niet in de eerste plaats - te focussen op 
productie en winst, maar ook op ecologisch, economisch, 
sociaal en gezondheidsvlak. Stadslandbouw kan de regionale 
economie versterken doordat voedselproducenten 
rechtstreekse toegang krijgen tot de stedelijke markt: 
een meer directe relatie tussen boer en burger. Ook is 
werkgelegenheid en lokale economie op het platteland 
een focus, in en rond de stad in combinatie met behoud 
van groen in een stedelijk landschap. 

Regionale voedselnetwerken verminderen 
voedselkilometers, dringen de CO2-uitstoot terug en 
maken efficiënter gebruik mogelijk van reststromen, water- 
en bodemnutriënten. Wezenlijk voor stadslandbouw, zeker 
in Amsterdam, is vooral ook het complex aan moestuinen 
dat naast een vorm van zelfvoorziening tevens een bijdrage 
levert aan de gezondheid van mensen en de versterking van 
de sociale cohesie in wijken. Al met al een optelsom van 
wenselijke uitkomsten die bovendien als ultiem urgent mag 
gelden in een reeds ruim 5 jaar aanhoudende crisisperiode. 
Stadslandbouw is onderdeel van een divers voedselnetwerk, 
waar ook anderen dan de enkele multinationals een rol 
vervullen, om te werken aan een veerkrachtig voedselstelsel 
dat duurzaam, gezondheidsbevorderend en (prijs-)bewust 
omgaat met ons eten van ‘grond naar bord’. 
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Innovatie
De meningen zijn verdeeld over wat het optimale klimaat 
of milieu kan of moet zijn voor voedselproductie. Het 
kan ook in water of zelfs, voor een deel, in de lucht. 
Innovatielust is er in ieder geval voldoende. Beroemd zijn 
de Vertical Farming opvattingen van Dickson Despommier 
over stedelijk eetbaar groen. Die stelt dat het hoe dan ook 
gewoon en per se overal moet kunnen: stadslandbouw. 
Andere innovaties zijn de 3-D printer voor voedsel: laag 
voor laag met cacao, vet en gelatine een bonbon fabriceren. 
Met aparte printcartridges voor bijvoorbeeld vet, eiwitten 
en suiker, gecombineerd met water, kleurstof en aroma’s 
zou je (bijna) elk product moeten kunnen maken. Sociale 
innovatie is in het voedseldomein met name relevant 
wanneer het doel is voedselproductie als het ware te 
democratiseren. Meer zeggingsschap en eigenaarschap over 
voedselproductie krijgt gestalte door anders met land, geld 
en arbeid om te gaan. 

Comeback van stadslandbouw 
De comeback van stadslandbouw in Amsterdam werd 
in 2011 werkelijk zichtbaar toen CITIES met het project 
Farming the City een onderzoek publiceerde, waarin ze naar 
19 pionierende projecten had gekeken. Uit dit onderzoek 
bleek onder andere dat de projecten problemen

ondervonden met de regelgeving en dat het toenmalig 
beleid te weinig ruimte bood voor stadslandbouwactiviteiten. 
Voorbeelden van knelpunten waren hygiënevoorschriften, 
strenge bouwrestricties en het komen tot een goede 
overeenkomst met eigenaren van gebouwen of percelen.

In 2012 kreeg Platform Eetbaar Amsterdam bij de 
oprichting de opdracht mee in contact met de gemeente 
naar het beleid en de knelpunten te kijken. Inmiddels 
heeft Amsterdam sinds januari 2014 een voedselvisie en 
werken verschillende aan stadslandbouw gerelateerde 
organisaties samen met de gemeente aan een zogenaamd 
Voedsel Informatie Punt (VIP), dat in het najaar van 2014 
gelanceerd zal worden. De voedselvisie heeft een brede kijk 
op stadslandbouw en in het verlengde hiervan brengt het 
VIP middels een website - aangevuld met een telefonisch 
spreekuur - informatie van verschillende partijen uit het 
voedselveld bijeen, die zowel praktisch als theoretisch van 
aard is. Daarnaast zal de website gerelateerde gemeentelijke 
ontwikkelingen, onderzoek, trends en voortgang publiceren.

Toekomst
Wat zal de toekomst van stadslandbouw vragen en bieden? 
In ieder geval zal er een groeiende behoefte bestaan aan 
een goed georganiseerde aanlevering van compost en 
grond, aangezien in de stad vooral met opgehoogde bedden 
gewerkt wordt vanwege de onzekerheid wat betreft de 
zuiverheid van de bodem. De opkomst van boerenmarkten 
en ‘anders eten’, oftewel minder vlees en meer streek- en 
seizoensgebonden opbrengsten, zal doorbreken. Verder: het 
dilemma tussen de productie van biobrandstof en voedsel, 
het herstel en behoud van de natuurlijke vruchtbaarheid 
van de bodem, Community Supported Agroculture (CSA, 
bij ons bekend als zelfoogstboerderijen), een agenda met 
informatie over samentuinen en samen eten, foodscapes 
(die een verband houden met agro-ecologie), slowfood en 
de ‘iPad boer’ die innovatie en informatie uit de ‘cloud’ haalt 
om direct toe te passen in de eigen bakken of bodem, zullen 
aan de orde zijn. Het VIP zal zelf onderdeel zijn van die 
cloud. Een wolk, die als het goed is, vruchtbaar bijdraagt aan 
het stadsboeren- en moestuinderverstand in onze stad 
en omgeving.

 verticalfarm.com 
 amsterdam.nl   (zoekwoord: ‘voedselvisie’)
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...een moestuin van 40m², goed 
voor een gezin van 1 volwassene en 2 
kinderen, tot 960 euro (winkelwaarde) 
aan groente per jaar kan opbrengen? 
Trek daar de investering aan 
tuinmateriaal, zaden en plantgoed 
af, en je hebt zo’n 800 euro winst. 
Bovendien houdt een moestuin je fit. 
Met een half tot één uur werk per dag 
tussen april en juni, kom je op jaarbasis 
aan 200 uren. Al die tijd ben je in de 
gezonde buitenlucht, doe je onbewust 
101 lichaamsoefeningen en houd je je 
kinderen actief bezig. En dat, terwijl de 
inspanning niet groter is dan een rustig 
rondje fietsen.

 wist je dat... 



In het boek Smaakmakers komen zes stadslandbouwers 
uit verschillende delen van Amsterdam aan het 
woord. Smaakmakers laat zien hoe de stadsboeren 
met alle uitdagingen omgaan, hoe zij tot verrassende 
oplossingen komen en welke successen zij boeken. 
Een inspirerend boek voor beleidsmakers, 
initiatiefnemers en vrijwilligers van buurtmoestuinen.
 smaakmakers.me 

 smaakmakers 
 VaN deN Bergh, 
           Clerkx & 
     VaN deN Berg 

 makkelijkemoestuin.nl  maps.amsterdam.nl/braakliggende_terreinen 

STap #1 
Kijk op de kaart van Amsterdam naar plekken waar 
moestuinen en stadslandbouwinitaitieven welkom zijn. 
Zorg voor een goede bodem of werk met verhoogde 
bedden. Eén kuub tuinaarde kost ongeveer 100 euro.

STap #2
Warmte en licht moeten toegang krijgen, daarom is het 
belangrijk dat je de grond losmaakt. Een grelinette is daar 
een prachtig gereedschap voor, goed voor de bodem en 
goed voor je rug!

STap #3
Gebruik compost. Compost is plantaardig organisch 
materiaal - eventueel vermengd met dierlijke mest - 
en kun je eventueel ook zelf maken van je eigen 
groente- en fruit afval.

STap #4
Start een wormenhotel: wormen maken de grond luchtig, 
waardoor wortels omringd door een fijn net van 
schimmel-wortel goed toegang krijgen tot de vruchtbare 
bodem.

STap #5
Maak een zaaikalender. Plaats niet iedere jaar op hetzelfde 
stukje grond hetzelfde gewas, zodat op de bodem niet een 
te eenzijdig beroep wordt gedaan.

STap #6
Doe aan plaagbeheer: voorkom slakken (kikkers helpen 
bij een slakkenprobleem!) en stimuleer juist de komst 
van andere beestjes zoals bijen. Niet alle, maar veel 
eetbare planten zijn van het bestuivingsritueel van de bij 
afhankelijk.

STap #7
Zaai! Houd rekening met de seizoenen. Voordat je begint, 
kun je een aantal zaden alvast ontkiemen. Ook kun je 
groente stekken. Kontjes van bijvoorbeeld kool en prei 
zullen ontkiemen en in de volle grond weer gaan groeien. 
Doe dit voorwerk in je vensterbank, een kas(je) of een 
speciale tent op je balkon.

STap #8
Bewater je planten, maar niet te veel en niet te vaak. 
Wortels moet je een beetje laten ‘werken’ voor hun 
voedsel, daar worden ze sterk van. Een echte stadsboer 
houdt rekening met de grondwaterstanden.

STap #9
Je ontkomt er niet aan: onkruid wieden. Een half uurtje 
per dag, word je zelf ook sterk van.

STap #10
Tijd om te oogsten: met een beetje beleid kun je 
verschillende opvolgende oogsten in een seizoen bereiken. 
Eet u smakelijk, samen!

geïnspireerd geraakt?

 maps.amsterdam.nl/stadslandbouw 

 in 10 stappen en tips je eigen moestuin! 
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