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Op de laatste dag in januari beleeft Drechtstadsboer het genoegen onze abonnees de 
derde nieuwsbrief sinds de start toe te sturen. We hopen, dat u evenveel plezier beleeft
aan het lezen als wij hebben gehad bij het samenstellen. Wij wensen u een duurzaam 
en gezond 2015. Als u het vergeten was. 2015 is het jaar van de Bodem.

Inhoudsopgave. In nieuwsbrief # 3 komen deze onderwerpen aan de orde:

1.     excursies '14 / '15 – blz 1 t/m 6

2.     werk in uitvoering 2015 – blz 7 -8

3.     netwerk stad – land verband – blz 8 – 10

4.     ambitie – lokale groentendoos – blz 10

5.     jaarverslag 1e jaar 2014 – blz 11

6.     hightech urban farming – blz

7.     nieuws in het kort – blz 11 – Moestuin? Zo Gedaan?

1. Excursies. Drechtstadsboer (DSb) bezocht in de dagen voor Kerstmis en na de 
Jaarwisseling inspirerende stadslandbouw initiatieven elders: in de Gelderse vallei, in 
Utrecht, bij Rotterdam en ter afsluiting Kortrijk Belgie. Een select gezelschap 
belangstellenden uit de Drechtsteden wachtte op alle locaties een hartelijke ontvangst, 
rondleidingen en ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

We lieten ons informeren over  buurtmoestuinen, buurtrestaurants, houtateliers, een 
markthal, stads- en zorgboerderij, winkelcoöperatie en voedselbos.

We vroegen naar bedrijfsvoering, doelstellingen, resultaten, maatschappelijke ambities,
systeemkansen en sectorknelpunten.

We wisselden ervaringen uit over onderwerpen als groen en zorg, zelfredzaamheid en 
participatie, sociaal ondernemen en inkomens.



1.1 Excursie Food for Good, zorglandbouw - Utrecht, Kanaleneiland.

2Utrecht. Stichting de Wending beheert meerdere groenprojecten, waaronder Food for 
Good, sociale buurtmoestuin in Park Transwijk. Food for Good teelt vollegrond groenten,
biedt rehabilitatietrajecten en dagbesteding aan met professionele begeleiding. Trekker 
Hans Pijls met Mariken Heitman tuincoordinator.

1.2 Excursie Makeblijde, voedselbos - Houten

Houten. Stichting Makeblijde beheert een in de jaren vijftig gesticht park van 2.8 
hectare tuinarchitectuur, waar Stichting Food Forestry Nederland recent een voorbeeld 
voedselbos heeft aangelegd. Trekkers Xavier San Giorgi en Wouter v Eck.

1.3  Excursie NatuurTalent – Schiebroek.

Schiebroek. Stichting Natuur Talent herontwikkelt met succes een voormalig 
schooltuincomplex nabij Zestienhoven vliegveld met stadsboerderij, fruittuin, 
voedselbos, restaurant en terras, buitenschoolse dag-opvang, creatief hout. 
www.natuurtalent.nl . Trekker o.a. Max de Moestuinman.

 



1.4  Excursie Fenix Food Factory - Rotterdam.

Rotterdam-Zuid. Fenix Food Factory,trendy hotspot en markthal met acht ambachtelijke 
bedrijven; groenten, charcuterie, brood, bier, kaas uit je eigen streek. Horeca en 
vintage meubilair completeren het aanbod. Fenix Food Factory wordt bevoorraad door 
bedrijven vanuit o.a. Hoekse Waard, zoals Rechtreex.

1.5. Excursie Hotspot Hutspot, buurtrestaurant-talentkweekvijver - Rotterdam.

Rotterdam. Hotspot Hutspot Lombardijen is tehuis voor een van de drie Hotspot Hutspot 
restaurants in Rotterdam. Het restaurant is een kringloop leerwerkbedrijf, moestuin, en 
buurthuis. Het gedreven team biedt jongeren kansen en ontwikkelt talenten. Initiator en
trekker Bob Richters. 

1.6. Wageningen Excursie. Lazuur Food Community, coöperatieve bio-winkel.

Wageningen. Lazuur is het hoofd en hart van 'Lazuur Food Community' die al weer 40 
jaar hartje Wageningen een biowinkel uitbaat.

Uniek aan het innovatieve bedrijfsmodel is. dat de keten - klant, winkelier en 
leverancier - eigenaar is van de winkel;. Motto is: Gezond Voedsel. Goed voor de Aarde. 
Goed voor Iedereen.

http://www.lazuur.com/organisatie/


Trekkers: Luuk Rovekamp en Inno Kock

Inno Kock – Oprichter en vennoot Lazuur 
Wageningen, cooperatie
Vrij naar Mahatma Gandhi ‘De Aarde brengt 
genoeg voort voor ieders behoefte, niet voor 
ieders hebzucht.’Dit inzichtraakt de essentie van
Lazuur food community: laten we delen, wat er 
is. Laten we dat doen met respect voor elkaar en
voor de Aarde, planten en dieren-.
Graag werk ik mee aan de ronde tafel waar gaat 
klinken waar de klant staa) en wat de producent 
nodig heeft om daarop af te stemmen! Laten we 
delen!

Luuk Rövekamp – Oprichter en lid raad van 
bestuur
Lazuur is voor mij: Groot denken, diep voelen en
klein handelen. En bovenal: Elkaar ontmoeten 
en samen genieten van de mooie dingen die 
uit gemeenschappelijke inspiratie 
en waarachtige samenwerking kunnen ontstaan.

 

 

Op meerdere plekken in Nederland helpt Lazuur vanuit de eigen beproefde 
praktijkervaring voedselcoöperaties met advies en steun: Utrecht, Maastricht en 
Drechtsteden. DSb heeft met Lazuur december j.l. de principe-afspraak gesloten, dat 
Lazuur DSb met raad en daad bijstaat in de weg naar Eetbaar Drechtsteden.



1.7. Wageningen. Excursie De Nieuwe Ronde, zelfoogsttuin

Klaas en Jeroen exploiteren sinds resp. 16 en 4 jaar zelfoogsttuin de Nieuwe Ronde. De 
tuin is circa 2 ha groot en bedient plm. 200 zelfoogsters. Er is keus uit 30 soorten 
seizoensgroenten en fruit. Een abonnement kost iets minder dan €200 p.j. Er is een 
wachtlijst momenteel.

1.8. Arnhem. Excursie Hoeve Klein Mariendaal, zorgboerderij

Jan Hassink samen met de bedrijfsleider - hier op de foto -  runnen de stichting Hoeve 
Klein Mariëndaal, zorgboerderij met moestuin, houtwerkplaats, groen wijkbeheer, 
restaurant met kookstudio en bio-winkel. Er werken 8 vaste betaalde krachten,15 
oproepkrachten, ondersteund door een vijftigtal vrijwilligers.

1.9. Arnhem. Excursie Kweekland, ondernemende stadsboerderij

Kweekland, prachtig gelegen stadsboerderij van 2 ha., is een maatschap van drie 
duurzame ondernemers met een sociale drijfveer. Annemarie van Velzen van Tebuiten, 
stadstuinwinkel met biologische kruiden, Steven Koster met Puurland maaltijdpakketten 
uit de regio en Bas Roodbergen hovenier met Plant is Koning. Aangeboden diensten o.a. 
educatie voor basisonderwijs, dagbesteding en re-integratie met leerwerkplekken.

http://www.puurland.nl/
http://www.tebuiten.nl/


1.10. Excursie Honigcomplex, bedrijfsverzamelgebouw, Nijmegen."Stadsboom is 
opgericht door Jarno en Lonneke Wilbers met als doel een nieuwe kans voor mensen die
een eerste (hernieuwde) stap zetten op weg naar de arbeidsmarkt èn een tweede leven
voor een boom." Einde citaat

Het Honig complex is  met een oppervlakte van 30.000 mr. giga. Het pand krijgt voor 8 
jaar een tijdelijke invulling met talloze ondernemende startups. Honig complex herbergt
o.a. een vergaderlocatie, grand café, koffiebranderij, bierbrouwerij, restaurant,  indoor
beachvolley, werkplekken voor netwerkers, ambachtslieden en kunstenaars, een 
fietswerkplaats en twee houtwerkplaatsen, waarvan Stadsboom er een is.

Stadsboom. Houten meubels met een sociaal verhaal.

DSb bezocht stichting Stadsboom, een maatschappelijke onderneming en 
leerwerkplaats. Gemotiveerde ambachtelijke gilde meesters leiden jong gezellen, 
ontspoorde jongeren en voortijdige schoolverlaters, op in het vak van meubelmaker. 
Bijzonder is, dat het hout stamt van gerooide stadsbomen met ieder een certificaat van 
herkomst.

1.11. Belgie. Excursie Stadsboerderij Kortrijk, coöperatie.

Stadsboerderij Kortijk heeft een 
winkel in Buda Fabriek, - Green 
Light District. Een levendige 
culturele broedplaats

Stadsboerderij Kortijk coöperatie
levert agrarische producten van 
teler tot klant, faciliteert 
diensten en evenementen.

Stadsboerderij Kortrijk, cvba, is in februari 2014 gestart met steun van het Europees 
Sociaal Fonds, crowdfunding en aandelen van coöperatieleden. De boerderij heeft een 
uitgiftepunt in de BUDA Fabriek, cultureel centrum. Contact is Vanya Verschoore. 
Stadsboerderij Kortrijk wordt bevoorraad door telers en leveranciers uit de streek. De 
onderneming levert groentenpakketten en maatschappelijke diensten.

http://www.stadsboerderij.coop/nl/
http://www.stadsboom.nl/


0.2. Werk in Uitvoering 2015. Drechtstadsboer wil in 2015 middels drie 'werken in 
uitvoering' stads(gerichte) landbouw in samenhang met gebiedsontwikkeling in de 
Drechtsteden verder professionaliseren en opschalen.  

Inmiddels zijn er drie projecten uitgedacht en met ieder de geëigende organisatievorm.

2.1.) Stadsboerderij Dubbeldam, food-hub coöperatie

Watertoren Dubbeldam met boerderij en erf.

Stadsboerderij met sociale, lokale en duurzame functies.

2.2.) Creatief Wijkpark Stadswerven, placemaking

Stadswerven waterfront Drechtsteden. Foto Dordrecht “Prins Claus Brug” Ontwerpwedstrijd

Creatief Wijkpark met recreatieve, educatie en sociale functies.

2.3.) Loket Stadslandbouw Drechtsteden.

Illustratie stock

De focus van het Loket Stadslandbouw Drechtsteden i.o. is gericht op versterking van de 
lokale economie en arbeid, op bijdragen aan het sociale welzijn en gezondheid en op 
het bevorderen van natuurwaarden voedselbewustzijn.



De methode houdt in; coördinatie van korteketens productie-distributie-consumptie en 
de organisatie in coöperatie van participatie van doelgroepen voor een snellere sociale 
vernieuwing en voor een  alternatieve zogenaamde meervoudige waardecreatie. Boek 
"Nieuwe Businessmodellen" van prof Jan Jonker, Radboud Universiteit, 2014.

In de eerstvolgende nieuwsbrief komt DSb uitgebreid terug op deze drie plannen en de 
inbedding in de Drechtsteden.  Stadsboerderij Dubbeldam - Creatief Wijkpark 
Stadswerven - Steunpunt Drechtstadsboer

2.4. DSb Multiple Netwerken - landelijk & lokaal

Steunpunt Drechtstadsboer praat overal met lokale stadslandbouwers en ontmoet op 
congressen, seminars en festivals landelijke partijen die aan de gang willen gaan met 
stads- of zorglandbouw, of partijen die expertise hebben opgebouwd en op koers liggen.

Indien nodig kan DSb een beroep doen op een klankbordgroep met ondernemers, 
systeem ontwerpers en (landschaps)architecten. DSb is in contact met praktijk 
onderzoekers van kennisinstellingen als LEI, WUR, PPO, ETC en met netwerken uit het 
veld van stads(gerichte) landbouw. DSb is aangesloten bij KrachtinNL en MAEx-change. 
DSb participeert in het landelijke kennisprogramma 'Leerlab 2015' van het Ministerie van
ELI door Stedennetwerk Stadslandbouw. Recente contacten zijn o.a. Venhoeven CS 
architekten Amsterdam, Stuhlmacher-Korteknie architecten Rotterdam, en het Netwerk
Platteland. DSb heeft recent op verzoek van de gemeente concept Groenbeleidsplan 
Papendrecht 2015 / 2024 - door bureau landschapsarchitecten Bosch en Slabbers - van 
commentaar voorzien met medewerking van een klankbordgroep.

0.3. Netwerk Stad-Land. Drechtstadsboer poogt stad en platteland opnieuw meer met 
elkaar te verbinden. Zeker heeft de groene revolutie Nederland vanaf 1950 immense 
welvaart gebracht. Maar een halve eeuw later kunnen boer en burger niet langer de 
ogen sluiten voor de keerzijde: vervreemding van voedsel, bodemerosie, biodiversiteit.

Aan de ene kant hebben stadsbewoners weinig kennis van herkomst en verwerking van 
het dagelijks voedsel. Aan de andere kant mist de gangbare boer van node aansluiting 
met de stadsbewoner. En stereotypen tieren aan beide zijden welig. Er is hier een 
wereld te winnen. Het creëren van een Win-Win situatie is een gezamenlijke uitdaging 
voor gangbare boer en stadsboer.



0.3.1. Conferentie Kracht van Groen Dichterbij, Provinciehuis Den Haag.13/01/15.

https://www.flickr.com/photos/ter-burg/sets/72157649874904810/Fotos Sebastiaan Ter Burg

DSb was met een infostand aanwezig op de conferentie 'Kracht van Groen Dichterbij' , 
georganiseerd door Groen Dichterbij, Kracht in NL en instituut voor Natuureducatie. 
Ruim tweehonderd gasten bezochten de beursvloer en woonden presentaties bij van 
Twijnstra Gudde, Binnenlands Bestuur, IVN, Kracht in NL en MAEX.

DSb legde contact met gemeente Voorburg, Blauwzaam Stichting voor het Groene Hart 
en Baanbrekend arbeidsintegratie. Netwerk contacten, waaraan de komende tijd 
opvolging wordt gegeven.

0.4. Ambitie. Food Hub Drechtsteden is onze droom. De kortste weg van ons voedsel 
van grond tot mond. Drechtstadsboer streeft naar een snelle start met een regionaal 
georganiseerde coöperatie voor teelt, consumptie en verwerking van voedsel uit je eigen
streek met een regionaal distributie netwerk, wat de lokale economie ten goede komt.

Een groeiende groep boeren zoekt naar wegen om het contact met de lokale klant weer 
terug te vinden. Een groeiende groep consumenten wil zelf de herkomst zien en beleven 
van ons dagelijks voedsel en vertrouwt de super niet langer blind. Begrippen als urban 
farming met zijn sociale inclusie, participatieve innovatie, meervoudige waardecreatie 
zijn duurzame trends, waarop DSb aanhaakt: eerlijk voedsel van boer tot bord. Vers en 

https://www.youtube.com/watch?list=UUd6AAkNIc8qKroVfdVTf5Kg&x-yt-cl=85027636&v=g6OnBXPtWqA&x-yt-ts=1422503916
https://www.flickr.com/photos/ter-burg/sets/72157649874904810/Fotos


gezond voedsel uit de eigen streek voor particulier en horeca.

Om Food Hub Drechtsteden / Eetbaar Drechtsteden te verwezenlijken voert Dsb deze 
maanden januari en februari intensief gesprekken met kandidaat telers, belangstellende
vrijwilligers, groene bedrijfsleiders, sociale ondernemers, beleidsmedewerkers en 
financiers. 

0.5. Jaarverslag 2014;1ejaar

Het jaarverslag van Stichting Steunpunt Drechtstadsboer 2014 is uit. Het rapport geeft 
inzicht in de talloze en veelzijdige activiteiten die DSb in het eerste jaar heeft 
ondernomen. Wat wil DSb? Wat is er bereikt?

Enkele hoogtepunten uit 2014 zijn geweest;

'Duurzame Start' te Weizigt Duurzaamheidscentrum, drukbezochte duurzame markt en 
symposium i.s.m. De Windvogel en Drechtse Wind met bijdragen van Rotterdams 
Milieucentrum, Wereldwijven, Milieudefensie.

'Duurzame verdienmodellen en regionale gebiedsontwikkeling', supergoed dagsymposium
in het Energiehuis, Dordrecht. Met bijdragen van praktijkonderzoekers, ondernemers, 
initiatiefnemers, werkgevers, financiers.

Excursies met LTO, Eiland van Dordt naar Uitjeeigenstad in het kader van 'Mansholt', 
toneelvoorstelling en tentoonstelling.

Excursies naar 12 stadslandbouw bedrijven te Nijmegen-Arnhem-Wageningen en naar 
Rotterdam-Utrecht. Rondetafel gesprekken met lokale stadslandbouw ondernemers en 
beleidsmedewerkers.

0.6 Urban Farming – High Tech stadslandbouw

DSb is sinds eind 2014 in contact met het internationaal consortium UF De Schilde, dat 
hard aan de weg timmert om in Den Haag het voormalig Philips gebouw te 
herontwikkelen tot high-tech stadslandbouw hub met aquaponics (gecombineerde vis- 
en groenteteelt), champignonteelt, daktuinbouw, restaurant en bibliotheek.

DSb poogt – tot nu vergeefs - bestuur, onderwijs en bedrijfsleven in de Drechtsteden te 
interesseren voor juist ook high-tech urbane agricultuur.



0.7. Nieuws in het kort - Januari 2015

 # 2015 01 24 Leerlab 2015 Drechtstadsboer doet voor Dordrecht mee aan de eerste 
bijeenkomst van Stedennetwerk Stadslandbouw in het landelijke Leerlab 2015 met een 
specifiek Dordtse stadslandbouw praktijkstudie.

# 2015 01 23 Prins Clausbrug. Drechtstadsboer heeft in het kader van een wedstrijd van 
de gemeente Dordrecht bijgedragen aan een ontwerp voor de Prins Claus brug, die de 
historische binnenstad verbinden gaat met de Stadswerven.

# 2015 01 27 Drechtstadsboer is gevraagd om te reageren op het Groenbeleidsplan 
Papendrecht (GBP) 2015 - 20124 over de voorgestelde inrichting, beheer en uitvoering 
van het groenbeleid: parken, natuur, water, participatie.

# 2015 01 16 Drechtstadsboer is in opvolging van een ontmoeting tijdens de SMART cities
/ Platform 31 conferentie uit december '14 in verkennend gesprek met een landelijk 
architectenbureau over stadslandbouw projecten in relatie tot zorginstellingen.

 # 2015 01 27 Drechtstadsboer is in gesprek met een videoproductiefirma uit Hilversum 
voor een bijdrage aan het opzetten van een toekomstig stadslandbouw TV programma 
op internet.

Stadslandbouw als decentrale vorm van coöperatieve gebiedsontwikkeling gaat in onze
ogen vooral ook om een nieuwe manier van organiseren, financieren, coördineren,

faciliteren en beheren.

Buurtmoestuin?Zo Gedaan! Handleiding downloaden 

Kenniskring Buurtmoestuinen Almere,WUR & DLO delen groene kennis. 

Marcel Vijn, Projectleider, Plant Praktijk Onderzoek Wageningen, WUR / PPO.

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Stappenplan-en-succesfactoren-voor-Kenniskring-Buurtmoestuinen-Almere.htm

