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1 Vooraf
De aandacht voor duurzaamheid dateert van begin jaren 70. Honderdvijftig jaar na de 
industriële revolutie en vijftig  jaar na de groene revolutie. De publicatie van het 
milieurapport 'Grenzen aan de Groei" in 1972 door de Club van Rome schokte de hele 
wereld. Maar het duurde toch nog tot de 21e eeuw, dat het denken over duurzaamheid 
mondiaal in een stroomversnelling terecht kwam. 'People, planet, profit, cradle2cradle, 
circulaire economie' zijn in korte tijd uitgegroeid tot aanvaarde begrippen in de 
maatschappij van hoog tot laag.
 
‘Stadslandbouw’ staat in de belangstelling. Het bruist van de ideeën, plannen en 
initiatieven. Maar vaker ontbreekt het aan samenhang en richting. Initiatieven komen 
daardoor moeizaam of niet tot wasdom. Elke pionierende ambtenaar, ondernemer, 
burger die zich bezighoudt met stadslandbouw moet als het ware zelf het wiel weer 
uitvinden: welke regels zijn voor mijn initiatief van toepassing, waar kan ik ontwikkelen, 
wie heeft kennis van zaken en hoe kan ik initiatieven faciliteren. DSC is begin 2014 
opgezet als een coöperatief taakgericht netwerk op het gebied van stadslandbouw. 
'Duurzame Start', milieu en natuurmanifestatie, te Weizigt NMC op 22 jan. '14 markeert 
ons goed begin en is voor DSC het 'startbewijs'.
 
Breng pioniers bij elkaar en stimuleert samen met hen de ontwikkeling van 
stadslandbouw in 'Drechtstad'. Bron "Stedennetwerk Stadslandbouw"

Foto Carla Veldhuis
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2 Onze Visie 
Voedsel Anders. De eerste stappen op het transitiepad naar een circulaire economie zijn 
nu al mogelijk, en bieden organisaties voordelen door een effectiever gebruik van 
grondstoffen en energie, als opmaat naar nieuwe circulaire bedrijfsmodellen. Zorg voor 
de aarde en zorg voor de mens staan centraal. Deel de oogst: een samenleving in 
harmonie met de natuur.
 
In deze nieuwe modellen neemt de producent verantwoordelijkheid
voor de gehele levenscyclus van een product. Dit leidt tot een economie waarin de 
goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen. Een economie 
die draait op hernieuwbare, schone, energie. Een economie waarin waardecreatie telt; 
economisch, ecologisch en sociaal.
 
De actuele combinatie van een terugtredende overheid, een participerende burger, een 
bewuste consument en een maatschappelijk geëngageerde ondernemer leiden 
onherroepelijk tot een heroriëntatie op traditionele waarden en productiesystemen met 
verstrekkender gevolgen. De contouren van de 'Voedsel Anders' beweging beginnen zich 
af te tekenen: stadsboeren vormen nieuwe netwerken en boeren anders in coöperatieve 
verbanden.
 
Het eiland van Dordrecht en de omliggende gemeenten kunnen op een termijn van 25 
jaar op energiegebied zelfvoorzienend zijn met schone lucht, water, bodem, betaalbaar 
gezond en lokaal geproduceerd voedsel. De regio vergroent en vergrijst. De krimp, 
demografisch en economisch, biedt kansen. De stad draagt mede bij aan het realiseren 
van milieudoelstellingen met de herontwikkeling van de Biesbosch en een stimulerend 
stadslandbouwbeleid. Als het de ambitie is van Dordrecht om de meest duurzame stad 
van Nederland te worden, zijn wij daar ook voor.
 
Met andere woorden: lokale economie die een positieve spiraal creëert, die welvaart en 
welzijn bevordert in een wereld van eindige hulpbronnen. Bron MVO Nederland
 

De internationale conferentie 'Voedsel Anders', de debatcyclus 'It's the Food',de start  
van het Stedennetwerk Stadslandbouw, de moestuin van Maarten het Hart vormen  

signalen van een breder ervaren noodzaak om her roer om te gooien.
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3 Onze Missie
"Mensen moeten het doen" Coördineren, informeren afstemmen.
 
Het is de missie van DSC om stads- en plattelandsbreed verbindingen te leggen en samen 
te werken met op duurzaamheid gerichte personen, organisaties en bedrijven en nog 
niet duurzame praktijken te helpen verduurzamen

Onze doelgroepen zijn:

● stadsboeren, 
● betrokken burgers, 
● maatschappelijke organisaties &
● circulaire mvo bedrijven,
● duurzame wetenschap
● overheid

Foto Ben de Haas (Pure Image)
● lokaal en 
● internationaal

 
Stadslandbouw werkgelegenheid
In duurzaamheid is de aandacht tot op heden overwegend uitgegaan naar de harde 
kanten van energiebesparing en -opwekking, zuivering van lucht, bodem en water. De 
aandacht voor de mensenkant blijft achter: People. Stadslandbouw is een domein uit de 
duurzaamheidsportfolio, dat flinke kansen biedt aan bijvoorbeeld nu economisch 
inactieve bewoners, gepensioneerden, scholieren en studenten om in een stedelijke 
context betekenisvol (vrijwilligers)werk met vergoeding te verrichten. Re-integratie, 
vrijwilligerswerk etc. etc. Stadslandbouw is arbeidsintensief en kansrijk.
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4 Onze Ambitie
 DSC ziet zich in de periode '14 - '18 gesteld voor een viertal uitdagingen 
 

Agenda stadslandbouw 2014 - 2018
Uitdaging 1. Ruimte voor stadslandbouw scheppen
Uitdaging 2. Regionale voedselketens faciliteren
Uitdaging 3. Kwaliteit stadslandbouw stimuleren
Uitdaging 4. Initiatieven verbinden en opschalen

 
DSC is zeer geïnteresseerd in het meedenken over en meewerken aan de co-creatie van 
besloten binnentuinen, buurtmoestuinen, dakakkers, kassenbouw, groene daken en 
honingbanken. Op de korte termijn streeft DSC naar het coöperatief tot stand brengen 
van drie duurzame projecten in coöperatief verband:
 
I) Drechtstad Stadsboer Coöperatie; vereniging

"DSC" bouwt voort op duurzame voorbeelden van eco-agricultuur 

II) Duurzaamheidswinkel "Duurzaam Dordrecht Intree"; publiek/private organisatie 
naar een geslaagd Antwerps voorbeeld.

III) Stadsboerderij Coöperatie "Biesbosch Hof": Nieuwe agro-economie naar het 
geslaagd voorbeeld van de Hof van Twello.

 

Foto Wageningen UR

 
Samen Sterker

● Hoe maak je kleinschaligheid rendabel?
● Hoe maak je biologisch geteelde groenten betaalbaar?
● Hoe beheer je gezamenlijk grond?
● Hoe maak je een landschap renderend?
● Hoe teel je succesvol met permacultuur en biologisch dynamische methoden?
● Hoe bouw je samen onafhankelijke kennis op over o.a. ecosystemen, 

voedselveiligheid, agrotechniek en gezondheid?
● Hoe richt je je onderneming anders in met vrijwilligers en betaalde kracht, 

publiciteit,afzet klanten en markten.
● Gebruik je internet en sociale media voor contacten en omzet?
● Hoe financier je je onafhankelijke toekomst
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5 Stadslandbouw  
Wat zegt de Raadsinformatiebrief Stadslandbouw Dordrecht ons? 

 
"Er zijn globaal twee vormen van stadslandbouw te onderscheiden:
 
1# Collectieve moestuinen
Een gezamenlijke moestuin met een brede maatschappelijke en sociale functie.
Telen van groenten en kruiden gebeurt door en is bedoeld voor mensen uit de
buurt of wijk.
 
2# Stadsboerderijen
Stadsboerderijen hebben een landbouwkundige functie. Daarnaast vervult de
stadsboerderij (maatschappelijke) nevenfuncties. Bijvoorbeeld de verkoop van
streekproducten, zorglandbouw, kinderopvang, recreatie, natuureducatie en
natuur- en landschapsbeheer.
 
Doelstellingen
Stadslandbouw draagt bij aan het  bevorderen van milieubewust gedrag en handelen bij 
burgers, bedrijven,instellingen en binnen de gemeentelijke organisatie.
 
Betekenis
De betekenis van stadslandbouw voor de stad en stedeling is veelzijdig. 
Voedselproductie wordt gecombineerd met de behoefte aan groen, rust, ruimte en 
sociale cohesie, Voedselproductie gaat daarmee samen met een verbeterde kwaliteit 
van de stedelijke leefomgeving. 
 
Daarnaast geeft stadslandbouw nog een extra dimensie aan het groen, door het 
aanbieden van voedsel, zorg, educatie of recreatie" 

Bron Raadsinformatiebrief Gemeente Dordrecht, 18 december 2012.
 

Stedennetwerk Stadslandbouw formuleert het net iets anders. 
 

● Stadslandbouw is steeds nadrukkelijker aanwezig in en rondom onze steden. 
● Buurt- en volkstuinen, plantsoenen met eetbaar groen, daktuinen, stadsrandzones 

poppen overal op.
● Stadslandbouw is zowel de productie van voedsel binnen de stad als 

voedselproductie langs de randen van de stad.
● Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, 

pionierende steden en vernieuwende instellingen
● Stadslandbouw is een kraamkamer voor vernieuwing en sociale innovatie
● Stadslandbouw is hip en trekt mensen aan met uiteenlopende achtergronden.
● Stadslandbouw verkort de voedselketen, schaalt de productie op in kwaliteit en 

kwantiteit,creëert lokale markten, schept distributieketens met regionale 
producten, bevordert hergebruik van stedelijke reststromen en nog veel meer. 

Bron SSNL 2014

8



6 Ons Netwerk

Foto Stedennetwerk Stadslandbouw
 
DSC is interactief aanwezig in de elkaar overlappende sectoren 'samenleving, 
bedrijfsleven en overheid'. 
 
Juist in de stad zijn er kansen voor nieuw ondernemerschap door gewassenteelt in 
leegstaand vastgoed, kassen of kleinschaliger productie en verkoop van groenten  en 
kruiden. Stedelijke moestuinen maken bovendien de buurten groener en gevarieerder. 
Door het gezamenlijk tuinieren neemt vaak ook de sociale cohesie in een buurt toe. De 
consumptie van een breder scala aan verse groenten (en meer lichaamsbeweging) draagt 
bij aan verbetering van de gezondheid van de stadsboeren en hun klanten. Tenslotte kan 
regionale en lokale productie en distributie de voedselkilometers terugdringen waardoor 
de CO 2 -uitstoot vermindert en efficiënter gebruik wordt gemaakt van reststromen, 
water en bodem/nutriënten.
 
DSC heeft binnen het stadslandbouw werkveld connecties over de breedte van de sector. 
DSC streeft naar verdere verdieping van de bestaande lokale en regionale netwerken en 
groeit mee met netwerken van de toekomst.
 
Activiteiten en Groei
 

2014 2015 2016 2017 2018

Start DSC Ver.

Meerjarenplan

Werkplan '14 Werkplan '15 Werkplan '16 Werkplan '17 Werkplan '18

Fondswerving Idem Idem Idem Idem

Oogstmarkt Idem Idem Idem Idem

Zadenbeurs Idem Idem Idem Idem

Symposium Idem Idem Idem Idem

Communicatie+ Idem Idem Idem Idem

Duurzaamheids-
winkel DD

'Biesbosch Hof'
coöperatie

Evaluatie
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7 Onze communicatie
DSC sluit zich aan bij de standpunten van de gemeente Dordrecht uit de portfolio 
duurzaamheid en het milieubeleidsplan.

 

'Plus' Communicatie

Communicatie, educatie en participatie zijn belangrijke instrumenten om inspanningen 
binnen de impulsprojecten (Warmtenet, Energiecoöperatie Dordrecht Duurzaamheids-
fabriek, Nieuwe Dordtse Biesbosch) zichtbaar te maken voor verschillende doelgroepen, 
zoals inwoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke instellingen. Dat versterkt 
het duurzaamheidsimago van de gemeente en partners. Daarnaast wil de gemeente 
ontmoeting organiseren, zodat mensen met elkaar kennis kunnen uitwisselen en elkaar 
kunnen inspireren. Op deze wijze probeert men bewustzijn en duurzaam gedrag te 
bevorderen. Hierbij wil de gemeente aanhaken bij initiatieven die vanuit bewoners en 
bedrijven komen. 

Bron Onderzoekscentrum Drechtsteden Evaluatie Portfolio Drechtsteden 2013

 

In de loop van 2014 brengt DSC een communicatieplan uit, waarin doelen, doelgroepen, 
publiciteitsuitingen, prestatie-indicatoren en budget in onderlinge samenhang met 
onderliggende prioriteiten meetbaar worden opgenomen. 

 

Foto C onbekend
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8 Wie zijn wij
Vereniging Drechtstad Stadsboer Coöperatie is een 'work in progress'. Ontwikkelingen en 
Nieuws zijn in eerste instantie te volgen via de sociale media, en in tweede instantie op 
de website die dit moment in de maak is. Transparantie, Zeggenschap en Governance 
zijn leidende principes bij de inrichting en ontwikkeling van DSC
 

rganisatie
 
Vereniging voor Voedsel Anders
 

 De Rechtsvorm 
 

 De Coöperatie 
 

 Het Dagelijks Bestuur 
 

 Algemeen Bestuur 
 

 Postadres 
 

 Inschrijving Kamer 
 

 Rekeningnummer 
 

 Netwerken 
 

 Sociale Media 
 

 Adviseurs 
 

 Toezichthouders 
 

 ANBI Statuten 

Details volgen.

Foto Ben de Haas (Pure Image)
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9 Onze Financien
De begroting vormt de financiële neerslag van de ambities uit het werkplan. Het 
werkplan moet op dit moment nog geschreven worden. Het schrijven is een proces van 
afbakenen, begrenzen en formuleren van haalbare doelen. DSC put hierbij ook en vooral 
uit de gevraagde en ongevraagde inbreng van onderop en van bovenaf. 
 

Begrotingsposten 2014 – indicatie

 Beheerslasten

● Stichtingskosten
● Communicatie
● Bedrijfskosten
● Vergoedingen

Activiteitenlasten

● Symposium
● Oogstmarkt
● Zadenbeurs Logo Reclaim the Seeds 

De inkomsten worden gezocht door middel van fondswerving bij sponsoren,donateurs en 
subsidiënten. Aftrekbare giften (ANBI) en crowdfunding bieden ook mogelijkheden voor 
projectfinanciering en exploitatie.   

Professionele verwerving van inkomsten is een traject, dat momenteel in de 
kinderschoenen staat. Naar deskundige en ervaren assistentie in de organisatorisch 
administratieve bedrijfsvoering wordt gezocht door de oprichters. 
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10 Bijdragen 
 
Tim Breur, ecoloog 
(volgt nog)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adelijne Martin, docent 
(volgt nog)
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11.1 Bijlagen 'Duurzame Start - Drechtsteden 2014'
Duurzame Start markeert de start van DSC op 22 januari 2014. Duurzame Start vond 
plaats met en in Natuur en Milieueducatiecentrum Weizigt te Dordrecht. 
 
Het evenement is een samenwerkingsproject geweest met de Werkgroep Natuur Voeding 
Gezondheid, onderdeel van Platform Duurzaamheid Dordrecht. 
 

Tim Breur interviewt 
W Bauman RMC / Dakakkers Rotterdam  Mohamed Benzakour journalist / schrijver 

houdt een voordracht
 Gerrit Jan Konink presenteert 
Energy Guards Groene Daken

Fotos: Rien Val

Veertig organisaties instellingen en bedrijven waren aanwezig op de Markt met 
producten, informatie en speeddates. 
 
Honderdtwintig bezoekers passeerden de receptie: Lotte, Rasul en Paul. 
 
Tien sprekers presenteerden hun Windenergie- en Stadslandbouwprojecten: 
Siward Zomer namens de Windvogel, Andre de Jong, Jan de Keizer namens Drechtse 
Stromen, Connie Taheij namens Platform Duurzaamheid Dordrecht, Liesje Harteveld en 
Petra Faber namens Milieudefensie, Rob Luijk en Wouter Bauman namens RMC Dakakkers 
en Binder Dakbedekking, Mohamed Benzakour, freelance schrijver journalist, Gerrit Jan 
de Konink namens Energy Guards Den Haag en Gudlaugh Hrafnsdottir namens 
Wereldwijven.
 
De presentatie was in handen van Tim Breur, ecoloog en Adelijne Martin, docent Zorg en 
Welzijn, het huidige DSC oprichtingsbestuur. Beiden tekenen voor projectvoorbereiding 
en -productie. Initiatiefnemer en eindverantwoordelijk organisator van Duurzame Start 
is Robert Klaassen, managing director between 2 jobs en huidig voorzitter DSC.

Siward Zomer, 
Coöperatie Windvoge

Marjolein Meijers en Walter Kuipers
Muz\ikaal Intermezzo

Petra Faber, 
Vereniging Milieudefensie A15

Fotos: Rien Val
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Duurzame Start Deelnemersveld, Drechtsteden, 2014 

Bilderhof Wijngaard Wilco Bilderhof
Bildersteeg Boomgaard Paul Zuidweg
Crabbehof Buurtmoestuin Mariska Wagner
Da Vinci Leerpark Rein Meester
Da Vinci Media Arie Baars
Dordrecht Duurzaam Jan Schalk, Jonne van Bochove
Drechtse Stromen Jan de Keizer
Drechtsteden Communicatie Linde de Jong
Duurzaamheidsgids Ariette Vos
Duurzame Jongeren 100 Eva Gies
Eikenhof B&B Corrie en Ton de Kock
Energie Centrum Drechtsteden Ed van den Berg
Energy Guards Gerrit Jan Konink
Fair Trade Thirza Monster
Gemeente Dordrecht Stadsbeheer Johan Heijboer, Hans van Schaardenburg
Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling Peter Kuenzli, Irma Zanders
Groei en Bloei Anton Reker
Groen Dichterbij Rachelle Eerhart
Grote Beer Stadslandbouw Jan Lichtenberg
Imkerij Eiland van Dordrecht Annette de Vlieger
Instituut voor Natuureducatie Tony Kievit
Milieudefensie A15 Petra Faber
Natuur Voeding Gezondheid Guido Wieringa
Natuurmuseum Twintighoeven Wil Haan
NIVON Kleine Rug Arie van Zanten
No Budget Kas Hans Kok
Plastic tas Vrij Hanneke Keijlstra
Platform Duurzaamheid Dordrecht Theo de Rooij 
Pluk en Proeftuin Leerpark Margriet Knoester
Rijke Sterrentuin Arie van Zanten
Rotterdams Milieu Centrum / Dakakkers Wouter Bauman, Rob Luijk
Shirestal Griendheuvel Fam. Komejan
Siemens Nederland Max Remerie
Urgenda Wigger Verschoor
Villa Augustus Daan van der Have
Vliegende Hollander Adriaan de Vries
Vlijpark Tuinen Kerstin Thederan
VTV De Vrije Tuinder Piet Colle
Warm Aanbevolen Mario Popma
Weizigt NMC Louise Bergenhenegouwen
Wereldwijven Gudlaugh Hrafnsdottir 
Windvogel Coöperatie Siward Zomer
Zorgboerderij Zuidpunt Corstiaan den Boer
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11.2 Bijlagen GDI 2014
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex Nederland 
Gemeente Dordrecht
 
Het spinnenweb laat zien hoe duurzaam Dordrecht is aan de hand van de zestien indicatoren van 
de GDI. Toelichting op het spinnenweb: het midden van het web geeft aan: niet duurzaam, de 
buitenste cirkel geeft aan: duurzaam. Hoe voller het web, hoe duurzamer uw gemeente is. 

Bron Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl – info@gdindex.nl 0317 750645
 

Indicatoren Dordrecht Gemiddeld

1 Minima % personen < 105% sociaal minimum  8.3 7.0
2 Onderwijs % vsv-ers in VO en MBO 5.4 3.7
3 Sociale zekerheid aantal uitkeringen per 1000 inwoners 111 113
4 Gender arbeidsparticipatie vrouwen in % 59.9 60.2
5a Obesitas volwassenen % volwassenen ernstig overgewicht 13.9 11.6
5b Obesitas kinderen % kinderen overgewicht 13.4 2 13.3
6 Sport sportdeelname in % 6-79 jaar 62 65
7 Burgerparticipatie opkomstpercentage GR 2010 50.8 53.8
8 Veiligheid misdrijven per 1000 inwoners 91.1 71.5
9 Kwaliteit water biologische kwaliteit oppervlaktewater 1.0 3.6
10a Luchtkwaliteit NO 2 concentratie NO 2 30.1 23.4
10b Luchtkwaliteit PM 10 concentratie PM 10 26.8 25.6
11 Natuur natuurkwaliteit in % 10.9  5.5
12a Energieverbruik E elektriciteitsverbruik, kWh eenheid/jaar 1377 1445
12b Energieverbruik Gas gasverbruik eenheid/jaar m 3 597  645
13 Hernieuwbare energie productie hern. elektriciteit, kWh/inwoner 159 312
14a Huishoudelijk afval totaal huishoudelijk afval, kg/inwoner 526  533
14b Hergebruik scheidingspercentage totaal huishoudelijk afval 45 57
14 Consumptie niet-hergebruikt afval, kg/inwoner 289 267
15 Werkloosheid 16-22 jaar % niet-werkende werkzoekende jongeren 1.8 5.8 1.4
16a EV/VV ratio eigen vermogen/vreemd vermogen 1.4 7.5 0.6
16b OZB-tarief gemiddeld OZB-tarief in % WOZ-waarde 0.130 0.243 0.116
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11.3 Bijlagen Agenda Stedennetwerk Stadslandbouw 
 
Agenda stadslandbouw 2014
 
www.stedennetwerkstadslandbouw.nl
 
Stadslandbouw is hip en booming. Was het jaren geleden nog een beweging van 
pioniers, tegenwoordig is stadslandbouw steeds nadrukkelijker aanwezig in en rondom 
onze steden. Het begrip ‘stadslandbouw’ omvat zowel de productie van voedsel binnen 
de stad als voedselproductie langs de randen van de stad. Het zijn de buurt- en 
volkstuinen, de plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, het zijn de bedrijven in 
de stadsrandzone, het zijn de nieuwe ketens met regionale producten, het is 
hergebruik van stedelijke reststromen en nog veel meer. 
 
Stadslandbouw kan de regionale economie versterken doordat voedselproducenten 
rechtstreekse toegang krijgen tot de stedelijke markt. Wanneer er schakels uit de 
tussenhandel worden gehaald, levert dit de agrarische ondernemer betere prijzen op 
voor zijn producten en krijgt de consument vers voedsel tegen een aantrekkelijke prijs.  
Voor de steden is een sterke regionale landbouw van belang omdat hiermee het 
economische draagvlak van de waardevolle open landschappen behouden blijft. Juist in 
de stad zijn er kansen voor nieuw ondernemerschap door gewassenteelt in leegstaand 
vastgoed of kleinschalige productie en verkoop van groenten en kruiden. Stedelijke 
moestuinen maken bovendien de buurten groener en gevarieerder. Door het 
gezamenlijk tuinieren neemt vaak ook de sociale cohesie in een buurt toe. De 
consumptie van een breder scala aan verse groenten en meer lichaamsbeweging (o.a. 
door het zelf tuinieren) draagt verder bij aan verbetering van de gezondheid van de 
stadsbewoners. 
 
Stadslandbouw is divers en trekt diverse mensen aan. Daarmee is het een kraamkamer 
voor vernieuwing en innovatie. Stadslandbouw is multifunctioneel en integraal. Het 
draait om ondernemerschap en groen in en om de stad. Maar stadslandbouw draagt ook 
bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel 
ruimtegebruik van de stad. Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, 
innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen.
 
Tenslotte kan regionale en lokale productie en verkoop de voedselkilometers 
terugdringen waardoor de CO2-uitstoot vermindert en efficiënter gebruik wordt 
gemaakt van reststromen, water en bodem/nutriënten.
 
In het stedennetwerk stadslandbouw zijn diverse gemeenten en andere organisaties 
vertegenwoordigd die zich gezamenlijk inspannen om stadslandbouw in praktijk te 
brengen. Op het moment van schrijven hebben zich 22 Nederlandse gemeenten 
aangesloten bij het stedennetwerk stadslandbouw.
 
Het stedennetwerk stadslandbouw is een project van WUR en het Ministerie van EL&I
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Deelnemers in  Nederland, 2014 
1. Rotterdam 
2. Groningen 
3. Ede 
4. Nijmegen 
5. Zutphen 

6. Geleen-Sittard 
7. Vlaardingen 
8. Capelle aan den IJssel 
9. Zeist 
10.Apeldoorn 
11.Zwolle 
12.Utrecht 
13.Dordrecht 
14.Arnhem 

15.Alphen aan den Rijn 
16.Steenwijkerland 
18.Maastricht 
19.Den Haag 
20.Eindhoven 
21.Breda 
22.Almere 
23.Alkmaar 
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