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De derde dinsdag in september is geweest. Nederland weet weer waar het aan toe is. Steunpunt 
Drechtstadsboer hoopt jou, onze abonnee, een genoegen te doen met de vierde nieuwsbrief sinds de 
vliegende start in juli vorig jaar. Vrijdag de 25e september markeert de start van de campagne voor 
Herenboerderij Dordrecht Community. Meer over Herenboeren Nederland op blz 8. Daar is hard 
naar toegewerkt, zo kan je lezen. En er staat nog meer op stapel. Samen met onze partners, 
vrienden en collega's en met jouw steun wordt onze gedeelde droom voor een duurzaam voedzaam 
Dordt realiteit. Want “alleen ga je snel, maar samen kom je verder”. We hopen dat je evenveel 
plezier beleeft aan het lezen, als wij hebben gehad bij het samenstellen. Wij wensen je een 
duurzaam en gezond najaar 2015 toe. Staartje van het VN Jaar van de Bodem

Drechtstadsboer promoot Herenboerderij Dordrecht Community. “Dordt Pakt Uit”, 29-09-15
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1 Uitjes

In de eerste helft van 2015 zoekt Drechtstadsboer (DSB) succesvolle voorbeelden uit de praktijk op 
en ontmoet inspirerende sprekers. DSB reist meermaals af naar het Groene Hart (Zuid-Holland) en 
het Groene Woud (Noord-Brabant). Daar gebeurt het. DSB bezoekt tweemaal Leeuwarden in 
groepsverband en Stadsboerderij annex Budafabriek te Kortrijk België op eigen initiatief. Face2face 
informeren we ons over innovaties van zelfoogsttuinen, de budgetten voor buurttuinen, de cohesie 
van coöperatieve buurtcentra, hippe overdekte markthallen, stadsboerderijen voor iedereen, 
voedselbossen en winkelcoöperaties.

We interviewen onze gidsen, gastheren en -vrouwen over hun bedrijfsvoering, doelen, kansen en 
knelpunten, maatschappelijk rendement, idealen en ambities. Heel waardevol. We wisselen 
wederzijdse ervaringen uit over actuele vraagstukken zoals groene zorgprojecten, participatie- en 
integratiebeleid en wat werkt en wat niet bij leerwerktrajecten.

Kortrijk 2015 02 08 DSB bezoekt de slotmanifestatie van de tentoonstelling “Green Light District” 
te Kortrijk België en ontmoet verantwoordelijk curator Chrisophe Dejaegher. De compleet 
verbouwde fabriek huisvest een internationale cross-over tentoonstelling met kunstinstallaties en 
biobased presentaties op hoog niveau. Beeldend kunstenaar AnneMarie Maes reconstrueerde haar 
Brusselse daktuin als een kunstwerk. Haar 'tuin' zet aan tot reflectie over de artistieke en milieu 
praktijk. DSB spreekt met bezoekers, kunstenaars en met stadsboer Vanya Verschoore. Eminent 
stamcel wetenschapper Lieven Thorrez van de Universiteit Leuven, schetst de toekomst van in vitro 
gekweekte spiertjes. Onderzoekers Koenraad Muylaart en Imogen Foubert vertellen over het 
onderzoek naar gezonde Omega 3 vetzuren. Johan Jacobs, initiatiefnemer van start-up Milibeter 
deelt zijn onderzoekservaring naar de kweek van insecten voor de (voedings)industrie. 

Vanya Verschoore – initiatiefnemer 
Kortrijk Stadsboerderij

2015 02 18 Alblasserwaard DSB bezoekt de biologische kaasboerderij Noorderlicht op uitnodiging 
van het Stichting Groene Hart en is te gast bij een inspiratie-avond. Boer-filosoof Jan Huijgen 
vertelde over zijn zoektocht naar een nieuwe relatie tussen stad en platteland. De Eemlandhoeve bij 
Bunschoten, is een culturele ontmoetingsplek. Lokale producten worden geproefd en verkocht. 
Willem en Drees, ondernemende leveranciers van groentepakketten, hebben er hun thuisbasis. 
Huijgen pleit ten gunste van een multifunctionele landbouw met aandacht voor eco- en 
sociowaarden bij een renderende economie. Huijgen ging uitgebreid in op de vele mogelijkheden 

https://www.youtube.com/watch?v=ekwiwElGgZg
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voor een nauwere relatie tussen boer en burger, voor een regionale economie, voor een herkenbaar 
lokaal product en voor een rijke landbouw in een stedelijke omgeving.

2015 03 12 Arnhem Voor de derde maal binnen een jaar brengt DSB een bezoek aan zorgboerderij 
Hoeve Klein Mariëndaal. Het gezelschap sprak uitgebreid met Jan Hassink, coördinator en  senior 
zorgonderzoeker Wageningen UR over bedrijfsvoering in samenhang met de veranderingen in de 
zorg door de invoering van de WMO. Aansluitend en ook in Arnhem, sprak het gezelschap op 
Kweekland / Puurland met sociaal ondernemer Steven Koster in samenhang met de veranderingen 
door de invoering van de Participatiewet. Henk Renting, RUAF en VoedselAnders, sloot zich in de 
loop van de middag bij het gesprek aan. RUAF staat voor International Network of Resource 
Centres on Urban Agriculture and Food Security en zet zich in voor de ondersteuning van 
stadslandbouw en stedelijke voedselstrategieën. Onderwerpen van gesprek waren de ontwikkeling 
van de regionale voedselketen in Nederland en Vlaanderen in een maatschappelijk en economisch 
krachtenveld. 

2015 03 19 's-Hertogenbosch e.o. In het kader van de BodemAnders Conferentie neemt DSB deel 
aan een studiedag met veldbezoeken aan vier initiatieven te Biezenmortel (op een steenworp afstand 
van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen) Op het programma staan bezoeken aan 
Geitenbedrijf Gerrit Verhoeven een agro-ecologie pilot, aan van Iersel Compost , aan Verhoeven 
Boomkwekerij bioteler en agro-ecologie in praktijk, aan 'Hengstven' een voorbeeld van agrarisch 
natuurbeheer door stichting Duinboeren. Louis Bolk Instituut presenteert een eenvoudige doe-het-
zelf bodemkwaliteit test. 

2015 04 16 Groene Woud. Op uitnodiging van GroenDichterbij, Provincie Noord-Brabant en IVN 
neemt DSB deel aan een excursie naar aansprekende voorbeelden van maatschappelijke projecten in 
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de buitenruimte; regio Tilburg & Den Bosch. De dag ging van start in Natuurmuseum Tilburg met 
presentaties van de organisatoren. Op het reisprogramma stonden bezoeken aan een openbaar 
toegankelijke beleeftuin bij Tebe, tehuis voor Alzheimer patiënten, aan Villa Nueva sociale moestuin 
exclusief voor de Voedselbank, aan Bergboss sociale buurtmoestuin in een nieuwe wijk van Oss. 
Bijdragen kwamen verder ook van NatuurSUPER en PON. Opvolger van Rachelle Eerhart (met 
sabattical) bij IVN / GroenDichterbij, Bastiaan Verberne introduceerde het groene zorgprogramma 
´Grijs, Groen en Gelukkig´. Tot slot presenteerde Mark Verhijden, juridisch geschoold consulent 
stadsvernieuwing “Regel die burgerinitiatieven in participatiesamenleving'. 

2015 05 13 Rhoon (Zuid-Holland-Zuid) In gezelschap van de kartrekkers van moestuin de 
Molenhoeve te Papendrecht, bezoekt DSB zorgboerderij De Buytenhof te Rhoon, gelegen nabij 
Rotterdam. Initiatiefnemer en eigenaar / directeur Ad Visser, leidt het gezelschap rond en 
beantwoordt uitgebreid alle vragen. Een week later woont DSB een druk bezochte Open Dag bij, 
waar onder meer Max de Moestuinman workshops permacultuur biedt en Architectenbureau 
Tomeline bouwplannen voor een duurzame schuur presenteert.

2015 06 16 Leeuwarden Op uitnodiging van Stedennetwerk Stadslandbouw neemt DSB deel aan 
een ´Praktijklab Stadsdlandbouw´ De ochtend wordt gevuld met voordrachten van medewerkers en 
presentaties van lokale initiatieven. Sprekers zijn: Isabelle Diks wethouder, Jan Eelco Jansma en 
Petra van de Kop namens Stedennetwerk Stadslandbouw, Gjalt Faber en Henny Löwik namens 
gemeente Leeuwarden, In de middag is er keuze uit drie excursies: Dorpstuin Snakkerburen, De 
Groene Apotheek moestuin, en Potmargezone gebiedsontwikkeling. DSB kiest 's middags voor de 
Potmargezone en bezoekt de ontwikkellocatie onder leiding van Henny Löwik, spreekt ter plekke 
met vertegenwoordigers van zorginstelling Parkhove / Palet en daklozenopvang Zienn.
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2015 07 02 Dordrecht Arthur Nijhuis geeft blijk van interesse in de mogelijkheden die Dordrecht te 
bieden heeft voor Rechtstreex. DSB leidt samen met Elio Barone van stichting Leefwerf, de 
Rotterdamse initiatiefnemers van Fenix Food Factory en eigenaren van Rechtstreex over de Dordtse 
wateren langs markante plekken: Stadswerven, Kop van de Staart, Villa Augustus, DordtYart, Ark 
van Noach.

Daarvoor heeft het gezelschap op initiatief van DSB een gesprek met Dick van het Hof, project-
leider Stadswerven en stadslandbouw medewerker Carolien de Vlaam. In dit gesprek schetst Dick 
van 't Hoff de kaders van stadsontwikkeling op Stadswerven: een langlopend dossier met 
uiteenlopende stakeholders en nogal wat haken en ogen. Zie DSB plan Parking Trust Stadswerven – 
ontmoetingen en stadslandbouw in de groen/blauwe buitenruimte.

Dezelfde dag nog verwelkomt Bertus de Kock namens Abrahamse De Kock Architecten een 
afvaardiging van DSB op de voorbeeldig verbouwde boerderij Blomhoeve te Alblasserdam; een 
kleinschalige zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dineke van den Berg 
geeft een rondleiding en beantwoordt onze vele vragen over het hoe en waarom van de verbouwing, 
clientèle, beleid en bedrijfsvoering.

2015 07 11 's Graveland, Noord-Holland DSB brengt een bezoek aan de antroposofische 
zelfpluktuin Land en Boschzigt. DSB gaat de tuin in, oogst verse groenten en praat met de 
pachter/teler. CSA Land en Boschzigt (de gemeenschapstuin) is de oudste biologisch-dynamische 
tuinderij in ons land. Op gepachte grond teelt sinds twee jaar de startende tuinder groenten, fruit en 
bloemen voor betalende aandeelhouders. Op de dag van het bezoek trof DSB hipsters, moeders met 
kinderen, opa's en oma's met (klein)kinderen in de tuin aan het werk Op een schaduwrijk terras 
bleek het na 'hard werken' prima vertoeven met een hapje en een sapje. 

http://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2015/03/23/zorgboerderij-in-alblasserdam-officieel-in-gebruik-genomen/
http://www.adk-architecten.nl/
http://www.adk-architecten.nl/
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2015 02 20 Eindhoven PureHub – Groendomein Wasven Een aparte vermelding is weggelegd 
voor PureHubproject, Groendomein Wasven te Eindhoven. In samenwerking met ZLTO bracht DSB 
een werkbezoek aan deze inspirerende onderneming. Groendomein Wasven is een multifunctioneel 
landgoed en een PureHub project, mede gefinancierd door de Europese Unie. Het Wasven 
combineert een zorg- en participatieaanbod met een restaurant in het hogere segment, een bakkerij, 
een imkerij. Het Wasven biedt diensten aan op het vlak van jeugdempowerment, natuur- en milieu-
educatie en de verhuur van conferentie- en expositieruimte. Initiatiefnemer ondernemer Alfred van 
Kempen leidde ons rond over het bedrijf van 6 ha en nam uitgebreid de tijd om alle opkomende 
vragen te beantwoorden. Alfred lichtte de uitbreidingsplannen toe: meer hectares erbij. Bijzondere 
aandacht van de aanwezigen ging uit naar de impact van alle verandering in zorg en arbeid en hoe 
daarop in te spelen. www.wasven.nl
Deelnemers aan de excursie waren: Rob Maessen namens de Provincie Noord-Brabant, Marjon 
Krol namens ZLTO, Jeroen Boon namens Kiemkracht, Ruud Pothoven namens INNOHOW, Anton 
Reker namens Platform Duurzaamheid Dordrecht. Annette de Vlieger, Jacqueline Steeghs en Robert  
Klaassen namens Steunpunt Drechtstadsboer. De unanieme conclusie bij het afscheid: super!

2015 02 20 Erp, Noord-Brabant In de middag bracht een afgeslankte delegatie een werkbezoek 
aan de meer-dan-biologische varkenshouderij Vair Varkenshuis te Erp. Michiel Nooijen vervulde 
met verve de rol van gastheer. Vair is een innovatieve varkenshouderij, dat uitgaat van het natuurlijk 
gedrag van het varken, antibiotica en verminking weert, de relatie met de klant centraal stelt en 
publicitair flink aan de weg timmert met een gimmick als APPLEgooier' zie YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=NVCdzQR9J1c
http://www.zlto.nl/item/13316/itemlink
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2. Initiatieven, Concepten & Plannen

Voedsel verbindt generaties en culturen. Voedsel verenigt mensen met elkaar en de aarde. Steunpunt 
Drechtstadsboer (DSB) is op de wereld om bruggen te slaan tussen de stad en het land. DSB herstelt 
op eigentijdse wijze de stad-land relatie en brengt boer en burger weer met elkaar in gesprek. De 
gangbare landbouw loopt tegen grenzen aan. Voedselvoorziening moet snel anders; voor het 
klimaat, voor de boer, voor onze gezondheid en die van onze kinderen. De voedselketen van -boer 
tot bord- is lang, vervuilend, oneerlijk en ondoorzichtig. DSB zoekt naar toepasbare antwoorden op 
indringende problemen in de wereldvoedsel voorziening, die lokaal inpasbaar zijn. DSB stelt naast 
de bekende economie van verbruiken, vervoeren, verwerken en verspillen een op duurzaamheid 
gerichte economie met andere businessmodellen. De mens centraal. Goed voor iedereen. Goed voor 
de aarde. 1) Herenboerderij Dordrecht brengt de stad naar het land. 2) Stadswerven Parking Trust 
brengt het land naar de stad. 3) Beide concepten vormen samen een cirkel.

Er ligt een optie op een - door Herenboeren NL en Steunpunt Drechtstadsboer - geschikt bevonden 
locatie op het Eiland van Dordrecht; vijf hectare landbouwgrond met boerderij en opstallen. Deze 
weken onderhandelen verkoper en koper met de makelaars over de prijs. Ieder moment nu kan de 
uitkomst van de onderhandeling bekend worden gemaakt. 

Samen is heel belangrijk. In co-creatie met derden, ontwikkelt DSB systeeminnovatieve groene 
concepten met een eigen dynamiek en groeisnelheid: coöperatieve zorgboerderij, stadswijkbedrijf, 
markthal, biowinkel, voedselhub. Deze 'woorden' staan voor plannen, die of in de initiatieffase, de 
conceptfase, de productiefase verkeren. Afhankelijk van de ontwikkelingen, staat nu eens het ene  
initiatief dan weer het andere op de voorgrond. In aandacht en haalbaarheid staan met stip 
bovenaan; Herenboerderij Dordrecht Community en Stadswerven Parking Trust. 

2.1 Herenboerderij Dordrecht – Coöperatie & Community: productiefase

Projectomschrijving in het kort: Stadsboerderij conform het concept Herenboeren Nederland. Het 
initiatief Herenboerderij Dordrecht is van deze tijd. Het project biedt op locatie een werk-
leerlandschap en zorginstelling nieuwe stijl ineen met toegevoegde maatschappelijke waarden. Het 
project streeft nadrukkelijk naar een kleine ecologische voetafdruk en social return on investment. 

Na de aanloop periode houdt Herenboerderij Dordrecht Cooperatie 'de eigen broek' op. Zo 
luidt de conclusie van een rekensom gemaakt door WUR/Alterra.

Met Herenboerderij Dordrecht bieden DSB en partners een mogelijke oplossing aan voor een breed 
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gedeeld gevoel van onbehagen met het gangbare voedselsysteem. Drechtstadsboer wil met de 
Herenboerderij Dordrecht voor iedereen begrijpelijke en overzichtelijke oplossingen aandragen 
voor maatschappelijke uitdagingen; 'glokaal gedacht en gedaan'. Vanuit een duurzame visie op 
voedsel, voorziet DSB in sociale en economische meekoppelkansen. Ecologie, welzijn, werk. DSB 
pakt aan de ene kant de negatieve kanten van de voedselketen aan: vervreemding boer - burger, stad 
- land, verarming biodiversiteit, verspilling van voedsel, CO2 door de landbouw DSB stelt 
daartegenover de bekende positieve P3 van Brundtland. People Planet Profit. Want...

1) Op sociaal gebied een duurzaam werk- en leerlandschap inrichten met multifunctioneel 
gebruik van de buitenruimte. “Iedereen telt mee.”

2) Op ecologisch gebied systeemdiensten koppelen, kringlopen sluiten en reststromen recyclen. 
“Afval is grondstof.”

3) .Op economisch gebied de lokale economie versterken met een 'nieuw business model' voor 
duurzame werkgelegenheid. “Weconomy.”

Initiatief Herenboerderij Dordrecht Cooperatie

DSB is initiatiefnemer van de Dordtse Herenboerderij  Er is een A-locatie in beeld. Driekwart jaar 
achtereen heeft DSB niet zonder succes contact gezocht met ondernemers, onderwijs, onderzoek en 
overheid en 'ongehoorzame burgers'. De gedoodverfde locatie is de derde plek sinds de zoektocht 
naar geschikte locaties begon medio 2014. Een plek met potentie. Als strategisch co-partner treden 
met Herenboeren Nederland ook Het Parkhuis toe. Provincie Zuid-Holland volgt de ontwikkelingen 
nauwlettend. De aankoop van een boerderij met ca. 20 ha grond vraagt om een substantiële 
financiële investering, waarvoor een financier zich heeft gemeld. 

Partners Herenboerderij Dordrecht Cooperatie

Drechtstadsboer staat voor de opgave om 200 coöperanten te werven voor januari 2016. Elke 
coöperant legt per aandeel € 2.000 in. De coöperant geniet wekelijks van vers lokaal voedsel, 
afkomstig van de eigen boerderij tegen een concurrerende prijs.

Herenboeren Nederland deelt kennis, ervaring, agro-expertise en ict middelen. 

Stichting Lazuur Food Community adviseert Drechtstadsboer

Parkhuis biedt cliënten een beschermde omgeving op de zorgboerderij en groene dagopvang. 

Wellantcollege Dordrecht zegt toekomstige samenwerking met DSB en partners toe in coöperatieve 
organisatie, stadslandbouw onderwijs, werken met vrijwilligers en een werkleerbedrijf certificering.

Provincie Zuid-Holland is sinds eind 2014 middels voortgaande gesprekken betrokken en 
locatiebezoek Dordrecht. De provincie heeft uitgebreid kennis kunnen maken met DSB en HB.

Gemeente Dordrecht in de persoon van locoburgemeester en wethouder Piet Sleeking heeft met 
instemming kennis genomen van het initiatief.

De Waterjuffer, Hotel, Restaurant Poldercafé is door DSB aangeboden om de mogelijke horeca en 
terras uit te baten.

Weconomy

In de aanloop naar Herenboerderij Dordrecht heeft Drechtstadsboer inspiratie en kennis gezocht bij 
bestaande voorbeelden als Warmoezerij Almere, Uit je Eigen Stad Rotterdam, Groendomein 
't Wasven Eindhoven, Hoeve Klein Mariëndaal Arnhem en Stadsboerderij Kortrijk in België. Alle 
collega-projecten gaven in het afgelopen half jaar zonder terughoudendheid Drechtstadsboer inzage 
in boekhouding en bedrijfsvoering. DSB heeft in het ontwikkelproces met gesloten beurzen 
feedback gekregen van prominenten uit de vakgebieden multifunctionele stadslandbouw en sociale 
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transitie: JW van der Schans, Paul de Graaf, Jan Hassink, Stedennetwerk/LEI, KNHM.

Cijfers & HRM

Wageningen University Research (WUR) heeft meegekeken naar de geraamde cijfers langs twee 
lijnen. Capabele en ervaren stadsboeren hebben zich  kandidaat gesteld 

Expertteam 

Jeroen Boon Den Haag. Boon fungeert met bureau Kiemkracht voor DSB als beleidsexpert 
meervoudig ruimtegebruik, tactisch strategisch klankbord en geweten. In voorkomende gevallen 
kan DSB een beroep doen op de wetenschappelijke inbreng van Jan Hassink, senior onderzoeker 
WUR en taskforce multifunctionele landbouw alsmede op Geurt van der Kerk, initiatiefnemer van 
de Gemeentelijke Duurzaamheid Index en voorzitter Stichting Duurzame Samenleving Nederland. 
Promint, organisatie-adviesbureau uit Breda, is door DSB benaderd met het verzoek om bijstand in 
het aanvragen van Europese fondsen.

DSB is voornemens om in deze aanloop- en leerfase van Herenboerderij Dordrecht een beroep te 
doen op Europese stimuleringsprogramma's, en/of landelijke en provinciale middelen 

Zicht op de Watertoren van Dubbeldam, Dordrecht

2.2. Stadswerven Parking Trust - conceptfase

Stadswerven -Waterdriehoek – Dordrecht; herontwikkelingsgebied

De locatie van Stadswerven Parking Trust is op het braakliggende terrein bij de noordelijke 
insteekhaven tegenover de huidige Ark van Noach en terzijde van het nog aan te leggen Biesbosch 
natland. Het project is bedoeld als een tijdelijke wijkvoorziening voor de maximale duur van acht 
jaar, wanneer het hele Stadswerven gebied volgens plan bebouwd is. 

Stadswerven Parking trust biedt – net als Tolhuistuinen, best practice uit Amsterdam, een 
aantrekkelijke buitenruimte voor contact tussen nieuw gevestigde bewoners van de Stadswerven 
met de cultureel diverse bevolking uit omliggende stadswijken; Lijnbaan, Blije Hoek, Wantij en 
Staart. Stadswerven Parking Trust voorziet in maatschappelijke behoeften met een waaier van 
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recreatieve, educatieve en sociaal economische functies. Direct belanghebbenden zijn gemeente, 
bouwbedrijf, projectontwikkelaar, sociale ondernemers en bewoners. Geplande functies zijn: 
stadsrand, terras aan het water, drijvende schooltuintjes, hotelbootjes, creatieve broedplaats 
'Ceuvelstijl', buitenschoolse opvang, mediterrane stadskas en sociaal buurtrestaurant ineen, mobile  
home standplaatsen, lease groenten-fruit-teeltbakken. 

In een voorlopige rekensom is de startinvestering geraamd op vijfhonderd duizend euro en de 
jaarlijkse exploitatie op honderduizend. Het tijdelijk project wordt zo opgezet, dat de ondernemers 
gedurende de geplande looptijd van acht jaar zichzelf bedruipen.

DSB baseert de plannen op een ruimtelijk ontwerp uit 2014 door Mechtild Stuhlmacher van 
architectenbureau Stuhlmacher en Korteknie uit Rotterdam. 

(C) Visual Stadswerven Parking Trust “Ontmoeten & Stadslandbouw in de Buitenruimte”
Ontwerp Ulfert Molenhuis – Rocketboys 2015, op basis van ruimtelijk ontwerp 
door M. Stuhlmacher, Stuhlmacher en Korteknie Architecten, Rotterdam, 2014.
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3 Stadland Relaties – Korte Voedselketens

 Lokaal is beter voor het milieu, mens en maatschappij. Naast de genoemde Herenboerderij 
Dordrecht Cooperatie en het plan Stadswerven Park Trust, vecht DSB voor een Dordtse korte keten 
Cooperatie. 3.1 markthal, 3.2 biowinkel en 3.3 korte keten' met “Pure Hub'' als voorbeeld.

Pure Hub is een duurzaam voedsel- recreatie-, leerwerk- en zorgconcept voor de regio. Pure Hubs is 
een Noordwest Europees innovatieprogramma, waartoe DSB zich aangetrokken voelt. Pure Hubs 
wil stad en platteland met elkaar verbinden door het organiseren van hubs, knooppunten. Op deze 
plaatsen bieden ondernemers producten en diensten aan, waar stadsbewoners behoefte aan hebben, 
zoals streekproducten, zorg, recreatie, natuur en duurzame energie. Pure staat voor Pioneers in 
Urban Rural Entrepreneurship. DSB ontwikkelt, die het concept Pure Hub verder uitdiepen. 

Stappenplan

1.Verkennen van de stedelijke netwerken en behoeften (gesprekken met diverse partijen; onderzoek 
door studenten van Hogeschool HAS / CoE).

2.Verkennen van wensen en uitdagingen van (agrarische) ondernemers in de gebieden door middel 
van het opzetten van ondernemersnetwerken en gesprekken.

3.Matchen van wensen uit de stad met het aanbod van het platteland. Dit wordt gedaan in 
netwerkbijeenkomsten of bilateraal. Voorbeelden zijn legio: de Dag van de Stadslandbouw, 
VoedselAnders Netwerk Platteland onder anderen.

4.Opzetten van gezamenlijke initiatieven waarin stedelijke partijen en ondernemers samenwerken.

5. Ontwikkelen van ondernemersplannen en begeleiden van ondernemers bij het realiseren van die 
plannen. PureHub https://www.youtube.com/watch?v=OwzGhEM-Dvc

3.1 Markthal Stadswerven – initiatieffase

Verhaal, beleving en identiteit gaan hand in hand op de Stadswerven. Geïnspireerd door de 
sfeervolle overdekte markt Fenix Food Factory, Rotterdam-Zuid, is DSB op zoek gegaan naar 
kansrijke locaties te Dordrecht. Daarbij kijkt DSB naar het scheppen van aanvullend werk en de 
versterking van de lokale economie met een innovatief businessmodel. Dit bij elkaar heeft geleid tot 
het idee van Markthal Stadswerven. Uit eigen beweging heeft DSB gedreven 'friskijkers' benaderd, 
die succesvol opereren in de foodsector. De benaderde partijen hebben positief gereageerd op de 
mogelijke uitdaging. DSB ziet DordtYart op de Stadswerven als een potentiële ontwikkelpartner 
voor een overdekte markthal met ambachtelijke streekproducten, horeca en verse waar. Markthal 
Stadswerven richt zich op bezoekers wereldwijd en bewoners uit de Drechtsteden. Het plan ligt bij 
de gemeentelijke organisatie. 

3.2 Biowinkel – 
initiatieffase
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3.2 Biowinkel Dordrecht – initiatieffase

DSB heeft Stichting Lazuur Food Community benaderd met de vraag om advies en bijstand bij de 
mogelijke start van een lokale Biowinkel Dordrecht Coöp. Dordrecht heeft al een Estafette 
vestiging, Odin pakketten en H-EERLIJK. Maar een coöperatieve voedselwinkel met lokale 
houdbare en versproducten ontbreekt in Dordrecht. Heeft Dordrecht de potentie om een rendabele 
coöp winkel in de lucht te houden? Dat is een vraag die het uitzoeken waard is, vinden wij bij 
Drechtstadsboer. 
Stichting Lazuur Food Community, Wageningen, heeft ruim veertig jaar praktijkervaring. Lazuur 
ondersteunt startende voedselcoöperaties en biowinkels door het hele het land; Recent gingen 'bio-
coöps' in Utrecht, Maastricht, Winterswijk en Amersfoort van start. DSB heeft met Lazuur recent de 
afspraak gemaakt, dat Lazuur DSB bijstaat met adviezen hoe te komen tot de gedroomde realisatie 
van Biowinkel Dordrecht Coöp. 

DSB is in gesprek met ondernemers uit en buiten Dordrecht die willen bijdragen aan de missie om 
voedsel terug te geven aan de mensen.

2015 09 15 Luuk Rövekamp – Mede-oprichter Lazuur.
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.  

3.3. Regiohub / korte voedselketen – Pilot korte voedselketen  – conceptfase

Het Eiland van Dordrecht heeft door de eeuwen heen de functie vervuld van doorvoerhaven. 
'Stapelrecht' was tot de opkomst van Rotterdam een belangrijke inkomstenbron. Geografisch gezien 
vormen de Drechtsteden een schakel in het logistiek verkeer tussen de provincies Holland en 
Brabant. Rivieren scheiden het Eiland van Dordrecht van de overige Drechtsteden. Vervoer over 
water is voor de eilander een logische keuze; per waterbus. De zogenoemde Waterdriehoek met 
halteplaatsen Biesbosch Nationaal Park, Historisch Dordrecht, Kinderdijk Werelderfgoed, is een 
internationale trekpleister van formaat. In de regio en kort daarbuiten zoekt Steunpunt 
Drechtstadsboer individuele en coöperatieve telers, kwekers en producenten voor de Drechtstelijke 
voedselvoorziening . 

Drechtstadsboer verbindt die lokale en regionale partijen met elkaar die streven naar innovatie, 
korte keten en een duurzame productie en distributie tegenover een eerlijke prijs voor de producent 
en juiste marges voor de distributie. In de korte keten is het besef van een gedeeld belang bij de 
korte keten, identiteit van de regio, vergroting van de lokale afzetmarkt en een gedeeld verhaal.
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Draaischijf Dordrecht.- Voedselvoorziening voor Drechtsteden

Voortkomend uit een verzoek van partijen uit het Zuid-Hollands Polders en Waarden gebied 
(Blauwzaam, Den Haneker, Groene Hart) en uit de provincie Noord-Brabant (Streeknetwerk 
Biesbosch, Brabantse Streken) heeft DSB het plan opgevat om lokale productstromen en -groepen 
te verbinden tot een breed aanbod aan vers voedsel en houdbare ambachtelijke producten met een 
herkenbaar gezicht en een eigen verhaal. 

Versterking Platteland & Wat de Stad wil.

In het kader van POP3, Europees' stimuleringsprogramma, heeft Drechtstadsboer juni 2015 een  
aanvraag ingediend bij de LEADER regiegroep Albrandswaard Vijfherenlanden. Het verzoek gaat 
over financiële ondersteuning ten behoeve van een pilotproject, dat zich richt op duurzame 
economische ontwikkeling van het platteland. “Wat de Stad wil” De gevraagde bijdrage betreft een 
stimuleringssubsidie voor een tiental stad-land activiteiten met co-creatie en co-financiering. 

Schematisch organisatiemodel Lazuur Food Community – Coöperatie

Visual FoodHub/Korte Voedselketen Drechtsteden “Voedselvoorziening van de Drechtsteden” 
(C) Ulfert Molenhuis – Rocketboys, 2015. Concept Esther Dijkstra, Stichting Blauwzaam
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4 .Stadslandbouw Conferenties 

Drechtstadsboer maakt deel uit van een groeiend netwerk met organisaties in de wereld van zorg en 
onderwijs, stadsboeren, onderzoekers en ondernemers. Bij Groen Kennisnet KrachtinNL, MAEx-
change en Nieuwe Business Modellen is stichting Steunpunt DSB aangesloten. DSB neemt in de 
hoedanigheid van opschalend stadslandbouw initiatief deel aan het landelijk stadslandbouw 
programma 'Leerlab 2015' van Stedennetwerk Stadslandbouw (WUR en EZ) 

DSB casu op studiedag stadland relatie & korte ketens
door Leerlab Stedennetwerk Stadslandbouw

Locatie NME Weizigt, Dordrecht, 24 03 2015 m.m.v.
Gemeente Dordrecht, WUR, PPO

DSB frequenteert de programma's van Pakhuis de Zwijger en de Rode Hoed; landelijke podia voor 
dialoog en debat, Amsterdam

• 2015 It's the Food is een programmareeks met presentaties, voordrachten en debatten, 
georganiseerd door centrum De Rode Hoed Amsterdam.

• 2015 De Hongerige Stad is een programmareeks met dialoogavonden rond een nieuwe kijk 
op de rol voedsel voor de stad, georganiseerd door Pakhuis de Zwijger Amsterdam.

De Hongerige Stad, Pakhuis de Zwijger, A'dam It's the Food , YouthFoodMovement, Rode Hoed, A'dam

Conferentie-Overzicht

DSB heeft als bezoeker 'passief' deelgenomen aan bijeenkomsten 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14. 
DSB  heeft als spreker 'actief' bijgedragen aan bijeenkomsten 4, 5, 9,11,12, 15,16,17,18,19.
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1. Conferentie 'Eetbaar Rotterdam Groeit', door ER, Rotterdam, 2015 02 14 

2. Seminar Community Supported Agriculture; best practices voor gemeenschap gedreven 
waardecreatie, door Eigentijdse Verbindingen, Utrecht, 2015 03 06 

3. Conferentie BodemAnders, door VoedselAnders, Brabanthallen, Den Bosch, 2015 03 20 

4. Seminar 'Leerlab Stadslandbouw' door Stedennetwerk Stadslandbouw i.o.v. WUR / PPO in 
samenwerking met Gemeente Dordrecht te NMC Weizicht, Dordrecht, 2015 03 24 

5. Seminar POP3 Gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfherenlanden door In Tempore i.s.m. 
Blauwzaam, Groene Hart, Den Haneker, 2015 03 31 Brandwijk (Z-H)

6.  Seminar 'Initiatief Zoekt Nemer', Stichting Crabbehoeve, Dordrecht, 2015 04 09

7. Conferentie 'Wat Eet je Nou!' door Soroptimisten Dordrecht,Leerpark Dordrecht, 2015 04 18 

8. Seminar 'Informatiebijeenkomst ´POP3', door Netwerk Platteland, Utrecht, 2015 04 30 

9. Open Dag, Initiatievendag, Platform Dordtse Initiatieven, Dordrecht, 2015 05 03 

10. Feestelijke Opening Crabbehoeve wijkbedrijf, Dordrecht, 2015 05 27 

11. Open Dag Schaapscheerdersfeest, Kinderboerderij Kieboehoeve, Zwijndrecht, 2015 05 30 

12. Open Dag Fair Volkstuinvereniging Vlijpark, Dordrecht, 2015 05 30 

13. Conferentie 'Dag van de Stadslandbouw – Iedereen Boer', georganiseerd door PURE Hubs, 
's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, ZLTO, Ministerie EZ, Den Bosch 2015 06 06 

14. Symposium ‘van Product naar Markt’ i.h.k.v. Culinair Festival 'ProefMei' door AgriFood, 
Provincie Noord-Brabant en ZLTO, Bergen op Zoom, 2015 06 05.

15. Netwerkdag 'VoedselAnders' door o.a. Milieudefensie, Landgoed Kraaibekerhof, 
Driebergen, 2015 06 13.

16. Open Dag i.h.k.v. Tuinweek Nederland, georganiseerd door Groei en Bloei Zuid-Holland 
m.m.v. Platform Duurzaamheid Dordrecht, Dordrecht, 2015 06 13 

17. Tweedaagse conferentie. PureHubs & Friends Festival, door ZLTO, Innovatiesteunpunt BE 
en EU Interreg IV. 17.1) DSB gaf een publieke pitch, 17.2) was trekker in een workshop 
17.3) nam deel aan een internationaal panel met Rainer Seimetz, Hessischer Bauernverband 
Mark Dickens, Director St. Helens Council John Sturzaker, Liverpool University, 
department of Geography and Planning Sarah De Weerdt, Leuven 2015 06 18 

18. Fietstocht Dubbeldam. Vertrek vanaf boerderij Merwezicht. DSB was aanwezig met 
voorlichting over stadslandbouw en verkoop van producten. Dordrecht, 2015 06 27 

19. Landelijke conferentie 50+ Power, door VijftigPlus Drechtsteden Werkt, met een persoonlijk 
levensverhaal door Robert Klaassen, namens DSB.Dordrecht 2015 09 03 

Waterjuffer Eiland v Dordrecht Dubbeldam-Dordrecht Fietstocht Boerderij Merwezicht – Terras 
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5. Netwerk & Media

5.1 Netwerk

5.1.1 Netwerk Drechtsteden Profiel / “Drecht” betekent doorwaadbare plaats.

De externe oriëntatie van DSB op wat er buiten het Eiland van Dordrecht gaande is op het gebied 
van duurzaamheid en stadslandbouw, is een grote kracht. Maar laat ons vooral oog hebben voor de 
lokale mogelijkheden, behoeften en potentie van de Drechtsteden en ons daarop richten. De 
Drechtsteden als rivierdelta, leven voor door en met het water. De Drechtsteden vormen een regio 
op zich zelf met een eigen geschiedenis, verschijning en karakter. Een regio bovendien die een 
logistieke rol vervult met een lange historie als draaischijf tussen twee wereldsteden, Rotterdam en 
Antwerpen, en tussen wereld van overzee en het achterland. De Dordtenaar als eilandbewoner is 
open en gesloten tegelijk. 

Wat is er allemaal wel?

Onder de bewoners van Dordrecht en de Drechtsteden (Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, 
Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam) heeft stadslandbouw stevig voet aan de grond gekregen. 
Stadslandbouw bloeit. Sinds 2014 is Gemeente Dordrecht aangesloten bij het landelijk 
Stedennetwerk Stadslandbouw. De gemeente heeft de landelijke Agenda Stadslandbouw 
ondertekend. Er is sinds 2014 een door de gemeente gefinancierde website operationeel, 
'Stadslandbouw Dordrecht'. Op de gemeentewebsite www.dordrecht,nl functioneert de rubriek 
'DuurzaamDordt' voor gemeenlijk duurzaam nieuws. Dordrecht heeft een voltijds 
programmamanager 'duurzaamheid'. Een ambtenaar is speciaal belast met 'braakliggend gronden en 
stadslandbouw.' In Drechtsteden verband, is de Zwijndrechtse wethouder voor duurzaamheid Henk 
Mirck tevens voorzitter van de Vereniging voor Duurzame Ontwikkeling Gemeenten (GDO).

Wat is er allemaal niet?

Dit gezegd hebbend, stelt DSB vast, dat in 2012! voor het laatst in de Raad over stadslandbouw 
gesproken is (raadsinformatiebrief Stadslandbouw) en dat in een recent beleidsstuk, voorjaar 2015,  
'Opgavenplan Duurzaamheid 2015 – 2018' een visie op duurzame voedselvoorziening te enen male 
ontbreekt. Het is duidelijk. Daar ligt een uitdaging voor eigenwijze burgers. DSB pakt de 
handschoen op en staat daarbij niet niet alleen. In een plan voor “Dordrecht als Ecosysteem”van de 
prominente Dordtenaren Miriam Scha en Frans Beuvens heeft DSB zich herkend. Getipt door de 
Provincie Zuid Holland. 

5.1.2 Netwerkscan Zuid-Holland

2015 06 15 vond in Dordrecht een netwerkbijeenkomst plaats, waar een beleidsmedewerker namens 
de Provincie de aanwezige genodigden met succes uitdaagde om een netwerkscan te maken. 
Aanwezig waren: Frans Beuvens, Miriam Scha, Lucas Mutsaers, Bas Leurs, Annette de Vlieger, 
Jeroen Boon (Kiemkracht), Robert Klaassen en Bowine Wijffels 

5.1.3 MoestuinAlliantie Drechtsteden 2016

Op initiatief mede van Stichting Groeituinen gelegen aan de Patersweg, Krispijn Dordrecht, hebben 
initiatiefnemers van buurtmoestuinen uit Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht elkaar gevonden in 
het gezamenlijk idee om voorjaar 2016 een cursus moestuinieren te starten voor vrijwilligers. Het 
idee wordt t.z.t uitgewerkt. Buurtmoestuin?Zo Gedaan! Publicatie Wur /PPO i.s.m. Almere, zomer 
2014
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Handleiding downloaden 

5.2 Media 

5.2.1 # Pakhuis de Zwijger.  DSB voert 2015 08 31 op de burelen van Pakhuis de Zwijger 
Amsterdam een eerste kennismakingsgesprek met Quirine Winkler Projectleider Nieuw Nederland - 
Steden in transitie en met Jan Heijns programmamaker voedsel energie en circulariteit. Tijdens het 
gesprek wordt DSB aangemoedigd om zich op te geven voor het Stadsmakerscongres van AIR op 
30 oktober a.s. te Rotterdam, uitgenodigd om met blogs en artikelen op de website van PDZ het 
proces van duurzame gebiedsontwikkeling in de Drechtsteden te delen, en gepolst naar interesse om 
op PDZ programma-avonden te komen vertellen.

5.2.2 # Herenboeren Nederland. Met Herenboeren Nederland is DSB een intentionele 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De gemaakte afspraken behelzen onder meer de opdracht 
om op het Eiland van Dordrecht met Community en Coöperatie brede bekendheid te geven aan het 
'Concept Herenboeren' en om de juiste doelgroepen te bereiken. Het te behalen doel is voor januari 
2016 minimaal honderd coöperanten aan boord te hebben. De pr campagne die zich op het doel van 
de Herenboerderij Dordrecht richt, gaat in oktober volgens plan van start. Herenboeren Nederland 
ondersteunt de 'kartrekkersgroep in oprichting' met publiciteitsmiddelen. Een klein budget is 
beschikbaar.

5.2.3 # Sociale Media. DSB is aanwezig met wekelijkse berichtgeving op Facebook als 
Drechtstadsboer, op Twitter @drechtstadsboer, op LinkedIn in de groep Stedennetwerk 
Stadslandbouw met 500+ contacten en Groene Zorg. DSB onderhoudt een website: 
www.drechtstadsboer.nl. DSB stuurt vier nieuwsbrieven per jaar uit naar een ruim 1000 abonnees. 
De eerdere nieuwsbrieven 1-3 kan je teruglezen op de website. Op Google scoort Drechtstadsboer 
2030 resultaten. 

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


Nieuwsbrief Steunpunt Drechtstadsboer # 4 19

6 Nieuws – activiteiten 

# DSB is uitgenodigd om alternatieve initiatieven met een bezoek te vereren bij gelegenheid van de 
Foodvalley Wageningen Open Dag. Wageningen 24/09

# DSB neemt deel aan een informatiebijeenkomst door Youmanitas' Gino Smit over aquaponics 
voor het beroepsonderwijs op UitjeeigenStad, Rotterdam, Onderwijsvernieuwingsprogramma 
(OVP) georganiseerd door Centre of Expertise Biobased Economy (CBBE). Rotterdam 24/09

# DSB draagt bij met pompoen, poëzie en spel aan het 100 jarig Jubileum van Landgoed Nieuwe 
Stijl De Peerdegaerdt. 25/26/09 Hoekse Waard, Strijen, 

# DSB neemt met een marktkraam deel aan de Dordt pakt Uit Smaakmarkt. 27/09, Dordrecht

# DSB is aanwezig op een inspiratie-avond rond het tijdelijk gebruik van braakliggende gronden 
georganiseerd door gemeente Dordrecht, waar wethouder wijken R. Reijnvaan een voordracht 
houdt. NME Weizigt, Dordrecht, 28/09. 

# DSB neemt als stadmaker deel aan beleids- en praktijk workshops tijdens de 'Stadmakers 
Conferentie 2015' van de gemeente Rotterdam. Schouwburg Rotterdam, 30/09

# DSB is aanwezig op de conferentie “SUPERfood – De Toekomst van Buurttuinen” georganiseerd 
door IVN, GroenDichterbij en NatuurSUPER. 's-Hertoegenbosch 12/10.

# DSB staat aangemeld voor het Foodfestival 'Eat This' georganiseerd door Pakhuis de Zwijger. 
Amsterdam, 15/10

# DSB neemt deel aan de conferentie “De Ketenregie Voorbij” door SAP georganiseerd  i.s.m. 
BOLcom. 's-Hertogenbosch, 27/10

# Natuurpact. In het kader van een lopend onderzoek door WUR / Alterra naar de veranderende rol 
van de Provincie is DSB door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mede uitnodiging om 
deel te nemen aan een beleidsontwerpende studiedag: workshops over bijvoorbeeld Groene 
burgerinitiatieven. 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief geeft nadrukkelijk de visie weer van Steunpunt Drechtstadsboer. Aan de inhoud 
kunnen geen rechten worden ontleend. Overnemen van de nieuwsbrief is toegestaan mits met 
bronvermelding. Opzegging van de nieuwsbrief kan eenvoudig via de website.

Auteur Robert Klaassen, Dordrecht, 2015 09 22
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7 Bijlagen

7.1 Bijlage “Opkomst Buurderij in Europa” Na Mechelen en Meise krijgt ook Antwerpen een 
buurderij” 2015-09- 23-Vilt, BE

Dinsdag is op de Oostkaai de eerste ‘buurderij’ in Antwerpen geopend. Lokale boeren lieten er hun 
eigen geteelde, gekweekte of ambachtelijk bereide producten proeven. Voortaan kunnen 
buurtbewoners er elke dinsdag terecht voor het afhalen van lokale landbouwproducten die ze online 
kunnen bestellen. Het netwerk ‘Boeren & Buren’ brengt consumenten en lokale producten samen 
met behulp van een gebruiksvriendelijk webplatform. Deze vorm van ‘korte keten 2.0’ werd vijf 
jaar geleden opgestart in Frankrijk en waaide over naar Vlaanderen. Aan de buurderij in Antwerpen 
gingen Mechelen en Meise al vooraf en donderdag opent er één in Wommelgem. Er staan er nog 
meer op stapel. 
Via het webplatform www.boerenenburen.be brengt ‘Boeren & Buren’ consumenten en producenten 
samen en doe je als buurtbewoner online boodschappen rechtstreeks bij de landbouwers. Op het 
moment dat de producten verdeeld worden, ontmoeten de buren en boeren elkaar op een aangename 
locatie tijdens een wekelijkse boerenmarkt, de “buurderij” genaamd. Klanten bestellen wanneer ze 
willen en hoe vaak ze willen zonder verplichtingen, minimumbestelling, vaste pakketten of een 
abonnement. De bedoeling van een buurderij is om het contact tussen consumenten en boeren te 
bevorderen. De voorwaarde is dan ook dat de boeren aanwezig zijn op de vaste dag voor de 
afhalingen zodat ze op vragen van klanten kunnen antwoorden.

Om het concept te doen werken, doet Boeren & Buren lokaal beroep op ondernemende mensen, de 
zogenaamde buurderij-verantwoordelijken die instaan voor de communicatie met de producenten en 
de uitbouw van een lokaal ledennetwerk. Zij zorgen in eerste instantie voor een gevarieerd aanbod 
van lokaal lekkers en maken van boodschappen doen opnieuw een sociale en ontspannende 
ervaring. “Met de opening van de eerste buurderij in Antwerpen willen we dan ook duidelijk laten 
zien dat alle mensen met een hart voor lokale land- en tuinbouw in aanmerking komen om in zijn of 
haar buurt zelf een buurderij-project op te starten”, vertelt Hannes Van den Eeckhout, de 
netwerkcoördinator in ons land.

Boeren & Buren is er in de eerste plaats voor de boeren. Volgens het onderzoeksbureau iVox is ruim 
driekwart van de Vlamingen bereid om meer te betalen voor landbouwproducten als dat een 
eerlijkere prijs oplevert voor de boer. Van den Eeckhout: “De discussie rond de druk op de prijzen 
in de landbouw is tegenwoordig weer brandend actueel. Dankzij Boeren & Buren ontvangen de 
deelnemende producenten maar liefst 83,3 procent van de verkoopprijs die ze zelf bepalen. Dat is 
ettelijke malen meer dan in andere verkoopkanalen waar ze het meestal met veel minder dan de 
helft moeten doen, of soms zelf met verlies verkopen.” De verantwoordelijke die de buurderij 
beheert, ontvangt 8,35 procent. Een even groot aandeel gaat naar het team dat het online platform 
ontwikkelt en commercieel ondersteunt.

http://www.boerenenburen.be/
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Het aanbod is rijk en gevarieerd, ondervindt de journaliste van De Standaard: “In Meise 
bijvoorbeeld leveren twaalf boeren allerlei soorten vlees, vis, groenten, fruit en brood. Er is zelfs 
een eendenkweker die zijn eigen paté maakt. Elke buurderij heeft haar eigen boeren en dus vind je 
ook niet overal hetzelfde. Zo heeft Meise paardenmelk, honing en koolzaadolie, terwijl Antwerpen 
notenolie en soep aanbiedt.” Het ruime aanbod zal er mee toe bijdragen dat het initiatief een lang 
leven beschoren is want de consument kan op een buurderij al zijn voeding vinden en hoeft alleen 
voor niet-voeding nog eens in de maand naar de supermarkt.

De gemiddelde afstand die de producten van de deelnemende boeren in België afleggen voor ze in 
een buurderij terechtkomen, bedraagt 32 kilometer. Bovendien zijn ze ook geen dagen onderweg en 
kan de klant dus rekenen op de gegarandeerde versheid van het uitgebreide gamma aan producten 
dat de buurderijen aanbieden. Die klanten wonen meestal niet verder dan vijf kilometer van de 
buurderij.

Het platform Boeren & Buren werd exact vijf jaar geleden opgestart in Frankrijk. Frankrijk telt al 
700 buurderijen. Van daaruit is het concept overgewaaid naar Italië, Spanje, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk. In Wallonië en Franstalig Brussel zijn er momenteel 38, schrijft De Standaard. 
Vlaanderen sprong in mei van dit jaar mee op de kar. Na succesvolle buurderijen in Mechelen en 
Meise opent het netwerk nu ook buurderijen in Antwerpen, Wommelgem en Wezembeek-Oppem. 
Concrete plannen zijn er in Gent, Leuven, Brugge en Deurne. Positieve gesprekken doen dromen 
over nog meer openingen in Kortrijk, Roeselare, Hasselt, Lokeren en Berchem.

Bron: eigen verslaggeving / De Standaard 

http://www.vilt.be/na-mechelen-en-meise-krijgt-ook-antwerpen-een-buurderij

Beeld: Boeren & Buren 

Stad  Wonen  Dorpen & platteland  Overheid  Gebiedsontwikkeling  

7.2 Bijlage Vijf kenmerken van geslaagde ruimtelijke bewonersinitiatieven

“Hoe burgerinitiatieven succesvol zijn” Masterscriptie Spatial Planning

Bewoners die het niet eens zijn met de plannen van de gemeente en zelf met een alternatief komen 
voor de inrichting van de openbare ruimte. Het gebeurt steeds vaker dat zulk soort bottom-up 
plannen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In deel 3 van de nazomerserie over ‘bottom-up 
planning’ een frisse blik van recent afgestudeerd ruimtelijk planner Kati Dijk op wat 
burgerinitiatieven nou eigenlijk succesvol maakt.

Burgerinitiatieven groeien als paddenstoelen uit de grond. De ‘heilige graal’, nu de overheid 
terugtreedt. De positieve bijdrage die een burgerinitiatief kan leveren aan de omgeving blijkt uit 
verscheidene voorbeelden door het hele land. Echter, niet alle initiatieven slagen. Het is moeilijk te 
bepalen wat ‘faalfactoren’ zijn, gezien initiatieven die het niet redden moeilijk op te sporen zijn – 
niemand loopt graag te koop met zijn of haar mislukking. Wat wél mogelijk is, is het vergelijken 
van verschillende succesvolle initiatieven en daarbij de overeenkomsten te identificeren. Deze 
overeenkomsten zouden in die zin dan gezien kunnen worden als succesfactoren voor 
burgerinitiatieven.

Factoren voor succes

Voor mijn stage en thesis van de master Ruimtelijke Planning heb ik onderzoek gedaan naar deze 
succesfactoren door tien ruimtelijke burgerinitiatieven in Nederland te analyseren. Kennis over de 
kenmerken van geslaagde burgerinitiatieven kan bijdragen aan strategieën voor zowel overheden, 

http://www.hetnieuwesamenwerken.net/wp-content/uploads/Burgerinitiatieven-een-onderzoek-naar-maatschappelijke-burgerinitiatie-.pdf
http://ruimtevolk.nl/thema/gebiedsontwikkeling/
http://ruimtevolk.nl/thema/overheid/
http://ruimtevolk.nl/thema/dorpen-platteland/
http://ruimtevolk.nl/thema/wonen/
http://ruimtevolk.nl/thema/stad/
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burgers en marktpartijen op het gebied van deze relatief nieuwe ontwikkeling.

Bewonersinitiatief Singeldingen in het Heemraadspark in Rotterdam. Foto: Singeldingen

1. Gemeenschappelijke interesses en ambities

Een eerste factor voor succes kan worden gevonden in de bijdrage die een initiatief levert aan 
interesses en ambities van externe partijen. Burgerinitiatieven zijn bijna altijd afhankelijk van 
andere partijen voor bijvoorbeeld financiële of faciliterende ondersteuning. Wanneer de interesses 
en ambities van van deze partijen overeenkomen met die van de burgers wordt de kans van slagen 
vergroot. Dit bleek bijvoorbeeld bij project Westkust, aan de Lombok-zijde van Utrecht Centraal, 
waarbij zowel de initiatiefnemers als de grondeigenaar geïnteresseerd waren in het verlevendigen 
van een stuk braakliggend terrein.

2. Eigenschappen van initiatiefnemers

Een tweede succesfactor betreft de eigenschappen van de initiatiefnemers zelf. Zij zijn vaak erg 
enthousiast over het project, hebben een groot sociaal netwerk en willen graag aan de slag. Dit sluit 
aan bij de bewering van Sjors de Vries en Judith Lekkerkerker dat de zakelijkheid en 
professionaliteit van initiatiefnemers zelf doorslaggevend is voor een geslaagd burgerinitiatief. 
Initiatiefnemers zijn vaak in zekere mate bekend met het reilen en zeilen omtrent de ruimtelijke 
ordening, bijvoorbeeld in het geval van de ontwikkeling van een park op het terrein van het 
voormalige Elisabethziekenhuis in Amersfoort, waar de initiatiefnemers ook actief waren in de 
politiek en ruimtelijke projecten. Hierdoor wordt het vertrouwen tussen verschillende betrokken 
partijen binnen het initiatief vergroot en daarmee ook de kans van slagen.

3. Communicatie

Ook de communicatie is erg belangrijk om draagvlak voor het initiatief te vinden én te houden. In 
de eerste plaats wordt het persoonlijke netwerk van de initiatiefnemers ingezet. Op informele 
plekken zoals op verjaardagen, buurtbarbecues en in de kroeg worden gesprekken gevoerd over de 
ruimtelijke omgeving en worden idealen en ergernissen uitgewisseld. Om een grotere groep mensen 
te bereiken wordt vaak gebruik gemaakt van sociale media, eigen websites en maillijsten. Maar ook 
reguliere media zoals kranten en televisie worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is een project op 
kavel 1 in IJburg, waar de initiatiefnemers een klein windmolentje wilden plaatsen. Dit bleek echter 
niet mogelijk door provinciaal beleid dat windmolens op land verbood. De initiatiefnemer zocht 
daarom aandacht in de media wat uiteindelijk resulteerde in toestemming voor het windmolentje 
door een wijziging in het beleid.

4. Bereidheid externe partijen

Wat minstens zo belangrijk is, maar misschien vaak wat is ondergesneeuwd, is de bereidheid van 
externe partijen zoals overheden om mee te werken aan een initiatief. Kenmerkend voor succesvolle 
burgerinitiatieven is dat politici en ambtenaren open staan voor samenwerking met burgers. Bas 
Snoeker stelt in zijn blog dat eerder op RUIMTEVOLK verscheen dat gemeenten vaak geen visie 
hebben op het gebied van burgerinitiatieven en het daardoor sterk afhangt van de betrokken 
ambtenaren of een initiatief wordt ondersteund.

De succesvolle burgerinitiatieven uit mijn onderzoek worden allen in meer of mindere mate 
gesteund door de gemeente of een andere overheidsorganisatie, wat in die zin dus ook als ‘geluk’ of 
‘toeval’ zou kunnen worden bestempeld. In sommige gevallen zoeken burgers contact met de 
overheid, in andere gevallen zoekt de overheid contact met de initiatiefnemer. Dit laatste was 
bijvoorbeeld het geval bij het burgerinitiatief voor Singelpark Leiden, waarbij de gemeentelijke 

http://www.singelpark.nl/
http://ruimtevolk.nl/2014/06/30/gemeenten-benutten-kracht-bewonersinitiatieven-onvoldoende
http://www.groendichterbij.nl/kavel1opschop
http://www.elisabethgroen.nl/
http://ruimtevolk.nl/publicaties/van-onderop
http://ruimtevolk.nl/publicaties/van-onderop
http://makelaarsvandetussentijd.nl/westkust/
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organisatie al een visie voor de singel van de stad had liggen, maar deze niet op de politieke agenda 
kreeg. Toen zij lucht kreeg van de ideeën van de bewoners, was een samenwerking een logische 
vervolgstap.

5. Pragmatisch proces

Een vijfde overeenkomst tussen succesvolle burgerinitiatieven zit in hoe de ontwikkeling van de 
projecten wordt vormgegeven. Hoewel veel burgerinitiatieven een proces van langere termijn 
kennen, worden er vaak geen plannen voor de lange termijn gemaakt. Initiatiefnemers gaan stapje 
voor stapje te werk, waarbij soms van strategie wordt gewisseld. Deze pragmatische aanpak blijkt 
bijvoorbeeld uit het proces van de Achterste Stroom in Oisterwijk, waarbij het tegenhouden van 
bouwplannen richting de Achterste Stroom de aanleiding van het initiatief was. Toen dit eenmaal 
bereikt was, kwamen de idealen van de initiatiefnemers meer naar boven en werd een visie voor het 
gebied opgesteld waarbij de natuurlijke waarden een grote rol speelden.

Een nieuwe generatie burgerparticipatie

Initiatiefnemers, ambtenaren en marktpartijen banen zich een weg door de onontgonnen jungle 
rondom burgerinitiatieven. Bovengenoemde inzichten kunnen bijdragen aan strategieën omtrent 
deze interessante fenomenen in tijden van een terugtredende overheid. De afgelopen jaren hebben 
burgerinitiatieven zich al ontwikkeld van instemming bij stadsvernieuwing tot een nieuwe beweging 
van stadsmakers. Initiatiefnemers krijgen steeds vaker een rol in de besluitvorming en dragen meer 
verantwoordelijkheid. Het is een zekere professionalisering van het bewonersinitiatief. Deze 
ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen en een pioniersgevoel overheerst. Verdere 
uitkristallisatie is nodig, wat zonder twijfel zal resulteren in een nieuwe generatie burgerparticipatie.

Foto boven: Bewoners leggen samen geveltuintjes aan in Leiden. (Foto: Singelpark Huigpark)

De nazomerserie ‘bottom-up planning’ is een drieluik van verhalen over de successen en valkuilen 
van burgerinitiatieven. Deel 1 ging over het succes van de bemiddeling van burgers bij het 
herinrichten van de Lange Vijverberg in Den Haag. Deel 2 ging over de inspanningen van 
initiatiefnemers in het Nieuwe Westen in Rotterdam, die na een jaar lang ploeteren toch op 
weerstand bij de gemeente bleken te stuiten. Deel 1 en 2 werden vorige week gepubliceerd op 
RUIMTEVOLK.

Kati Dijk

Kati Dijk studeerde onlangs af als Master Spatial Planning aan de Wageningen Universiteit en 
heeft zich gedurende haar studie gefocust op burgerinitiatieven. 

katidijk@gmail.com 

mailto:katidijk@gmail.com
http://ruimtevolk.nl/2015/09/03/ook-de-overheid-moet-participeren/
http://ruimtevolk.nl/2015/09/01/geen-parkeerplaatsen-maar-wel-bomen-graag/
http://www.achterstestroom.nl/as/
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