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Stad en landbouw: een
vruchtbare combinatie
Mogelijkheden van stadslandbouw
Boeren kiezen voor verbrede landbouw

Wensen van stadsbewoners

Rol van gemeenten

Stadslandbouw is een intrigerend concept

De toekomst van stadslandbouw
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Stad en landbouw een vruchtbare combinatie
Boter, kaas en eieren direct van de boerderij, geitjes voeren of rond
rennen en klauteren in een speeltuin in de stal. Steeds meer stadsbewoners vinden hun weg naar de boerderij in de directe omgeving van hun
woning. Dergelijke boerderijen bieden tal van activiteiten. Deze brochure
belicht stadslandbouw in Nederland, en in het bijzonder Almere, en gaat
onder meer in op: soorten stadsboerderijen, ontwikkelingen in de
(stads)landbouw en wensen van stadsbewoners.

op prijs te stelllen en hebben interesse voor

blijkt een aantal doelgroepen te bestaan, elk met

bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes met de moge-

eigen wensen. Veel tweeverdieners met jonge

lijkheid een boerderijwinkel of een horecagele-

kinderen hebben interesse in een stadsboerderij.

Nederland. In de omgeving van veel (grote) ste-

genheid te bezoeken. Bewoners gaan op zoek

De boerderij moet dan wel aantrekkelijk zijn voor

den zijn agrariërs de laatste jaren omgeschakeld

naar rust, ruimte en ontspanning. Ook educatie

kinderen. Dat kan bijvoorbeeld door een speel-

naar stadslandbouw. Stadslandbouw is in feite

- waar komt ons voedsel vandaan? - staat hoog

tuin of de aanwezigheid van kleine dieren.

een boerenbedrijf in of in de directe omgeving

op hun verlanglijstje. En meewerken, dan wel zelf

Ook blijkt dat veel van de huidige bezoekers

van de stad. Meestal is sprake van een bedrijf

plukken of oogsten vindt een deel van de

waarde hechten aan betrokkenheid bij het maken

dat gericht is op de stad, bijvoorbeeld met een

Almeerse burgers een leuke bezigheid.

van voedsel. Voor hen is een stadsboerderij een

Stadslandbouw

is in opkomst in

boerderijwinkel of de mogelijkheid het bedrijf te
bezoeken. Een omschakeling die veel Nederlanders positief waarderen; ze maken dankbaar
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 Niet iedere stadbewoner
is gelijk

plek van rust en deze plek moet zo natuurlijk
mogelijk blijven. Een andere groep bewoners wil
graag een veelzijdig aanbod van bijvoorbeeld

gebruik van stadsboerderijen.

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen stads-

kunst en cultuur, zoals schildercursussen of thea-

Die waardering voor de stadslandbouw is onder-

bewoners. Gezinnen met kinderen, ouderen of

tervoorstellingen. Kortom, smaken verschillen.

zocht in Almere door de Wageningen Universiteit.

bijvoorbeeld bewoners van allochtone afkomst

In deze brochure worden twee extreme vormen

Veel bewoners van Almere blijken deze landbouw

denken anders over stadslandbouw. In Almere

van stadslandbouw uitgewerkt.

_
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Twee richtingen voor
stadslandbouw
Onderzoekster Marleen Warnaar van de Wageningen
Universiteit ziet twee ideale vormen van stadslandbouw, zo
blijkt uit haar onderzoek onder inwoners van Almere.
Een richting is de zogenaamde 'Doe het zelf-boerderij', als
een levendig bedrijf midden in de stad. Deze boerderij richt
zich op alle stadsbewoners. De boerderij biedt onderdak
aan allerlei activiteiten zoals (boeren)fitness, aardbeien en
bloemen plukken. De boerderij kan ook een invulling krijgen
als natuur- en educatiecentrum op een centrale plek in de
stad. Landbouw blijft wel de trekker.
De tweede richting is die van de 3-R'en boerderij.
Deze staat voor rust, ruimte en recreatie buiten de stad.
Deze boerderij draait wel als een echt landbouwbedrijf maar
de inkomsten worden ook deels uit bijvoorbeeld een restaurant, boerderijwinkel of een kleine natuurcamping gehaald.
Deze boerderij trekt vooral de bewuste en betrokken bezoeker die interesse heeft in landbouw, rust en ruimte. Ook kunnen bezoekers meewerken op het bedrijf.
De richtingen zoals Warnaar deze omschrijft, zijn geen
blauwdruk. Ondernemers kunnen elementen gebruiken en
hun eigen weg zoeken. Daarnaast is voor een boerderij in
de stad de steun van de gemeente onontbeerlijk. Zo zijn de

_

aanpassing van het bestemmingsplan en bemiddeling bij
scholing taken van de gemeente.
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Boerderij in de stad biedt voorzieningen dichtbij huis
De boerderij als levendig centrum midden in een
woonwijk kan een rol vervullen in de vrijetijdsbesteding

Buitenwijk
Hoe kun je succesvol stadsbewoners naar de boerderij
trekken? Een stadsboerderij beginnen is één. Er mensen

van stadsbewoners. De boerderij met alles daaromheen
is dan een ontmoetingsplek voor de stadsbewoners.
Zij kunnen daar bijvoorbeeld boerderijproducten kopen
of lammetjes de fles geven.

• Het aanbod op de boerderij moet goed aansluiten bij de
vraag van de consument. Als consumenten speciaal voor

ontvangen is een belangrijke volgende stap. Daarbij geldt

een product of dienst naar het bedrijf komen, dan willen

een aantal voorwaarden:

ze die daar ook vinden.

• De boerderij moet toegankelijk en bereikbaar zijn.

• Er moet voldoende betrokkenheid zijn tussen bedrijf en

De afstand tussen de woonomgeving van de consument

consument. Daarbij zijn enkele aspecten belangrijk:

en het bedrijf moet gemakkelijk te overbruggen zijn.

klantenbinding, de mate waarin de bedrijfsvoering zicht-

Een aantrekkelijk landschap met goede fiets- en wandel-

baar is voor de consument, en de 'afstand' tussen de

routes zal daarbij helpen en de consument verleiden het

consument en de boerderij moet niet te groot zijn.

landbouwgebied te bezoeken.
• De ondernemer moet voldoende inzet en creativiteit

ne en blauwe functies gaan combineren. Dit is afhankelijk

het gaan om een volwaardig agrarisch bedrijf waar de

van de plaatselijke omstandigheden en de wensen van

ondernemer zijn inkomen uit haalt.

bewoners.

_

de aanwezigheid van een boerderijwinkel of een

In Almere blijkt veel belangstelling te bestaan

ruimte waar cursussen worden gegeven. Soms

voor stadsboerderijen waar workshops en cur-

kan de boerderij in gebruik zijn als zorgboerderij

sussen worden gehouden. De boer kan vertellen

tegenstelling. De meeste mensen hebben bij

of als centrum waar exposities worden gehou-

en laten zien waar ons voedsel vandaan komt, en

landbouw een beeld van een open landschap

den. Zelfs kinderopvang behoort tot de mogelijk-

dan met name aan kinderen. Zij kunnen er leren

met een boerderij in de verte. Daaromheen lig-

heden. Een stadsboerderij biedt ook volop moge-

dat de melk niet uit de fabriek komt maar van de

gen grote weiden waarop dieren grazen of

lijkheden voor het geven van biologielessen aan

koe vandaan. Ook kan de boerderij 'aangenaam

akkers met gewassen. Fietsend of wandelend

leerlingen van basisscholen of middelbaar onder-

verpozen' bieden met horeca-voorziening en

kan het gebied worden verkend. De boerderij zelf

wijs.

verblijfsaccommodaties. De stadsboerderij richt

Landbouw in de woonwijk. Het lijkt een

is meestal niet toegankelijk.
Bij stadslandbouw is dat wèl het geval. De boer-
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Groene ondernemers kunnen verschillende rode, groe-

hebben om met de consument om te gaan.Verder moet

 Wensen bewoners

zich dan op grote bezoekersaantallen met een
brede interesse. Verder kunnen groene onderne-

derij staat open voor alle stadsbewoners, ook

Wil de stadslandbouw een succes worden,

mers de omgeving aantrekkelijk maken en hou-

voor mensen die niets met landbouw hebben.

dan is het belangrijk producten en diensten aan

den. Bijkomend voordeel voor gemeenten is dat

Dat kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld door

te bieden die aanslaan bij de bewoners.

de beheerskosten omlaag kunnen.

_
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Landbouw aan de stadsrand biedt rust en ruimte
Een boerderijbezoek op wandel- of fietsafstand
van de stad kan voor veel mensen een leuk uitje zijn.

Doelg r oepen voor stadslandbouw
Onder inwoners van Almere bestaat interesse voor
stadslandbouw. Ze zijn te verdelen in verschillende doel-

Belangrijke voorwaarde is dat afstand tot de boerderij

groepen:
• Bewoners die nu al een bezoek brengen aan de bestaan-

niet te groot is. Bovendien moet de boerderij echt iets
bieden met planten en dieren. Een combinatie met een

toonstellingen of voorstellingen belangrijk.
• Bewoners die wel interesse hebben in stadslandbouw
maar onbekend zijn met het bestaan daarvan. Promotie

koming van hun voedsel.

van stadslandbouw kan hen over de streep trekken.

• Gezinnen met kinderen die mogelijk een bezoek aan de
Bron: Wageningen Universiteit

_

heid en activiteiten voor (jonge) kinderen belangrijk.

tie voor bijvoorbeeld een boerderijwinkel. Bezoe-

natuurlijk mogelijk ogen, diervriendelijk en biolo-

kers zullen er graag even shoppen.

gisch. Ook de gebouwen moeten een functie uit-

Het gebied tussen de stad en de boerderij moet

stralen; liefst met een mooie vormgeving en geen

heidsuitstapjes in hun directe omgeving met aflei-

prettig zijn om te wandelen of te fietsen. De route

high tech. De stadsbewoners die naar deze boer-

ding en vermaak, of ze ontvluchten juist de druk-

kan bijvoorbeeld door een bos leiden of langs

derij komen, tonen betrokkenheid bij het reilen en

te van de stad en gaan op zoek naar rust, ruimte

beplanting. Een kaal en leeg gebied is weinig

zeilen van de onderneming. Ze zien niet op tegen

en ontspanning. Die rust, ruimte en ontspanning

aantrekkelijk.

zelf meewerken op het bedrijf.

Stadsbewoners maken graag gezellig-

kunnen ze vinden door te wandelen of te fietsen.
Een deel van deze groep is daadwerkelijk geïnte-
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Voor hen is een veelzijdig aanbod van bijvoorbeeld ten-

de stadsboerderij. Deze groep is betrokken bij de totstand-

stadsboerderij willen brengen. Voor hen zijn bereikbaar-

echt landbouwbedrijf ligt dan voor de hand.

• Geïnteresseerden met belangstelling voor kunst en cultuur.

 Echte boerderij

Veel stadsbewoners vinden het belangrijk dat het
boerenbedrijf ook iets doet aan educatie. Dit kan

_

resseerd in de landbouw. Juist voor die mensen

Stadsbewoners met interesse in de landbouw

door lessen op het bedrijf te organiseren of faci-

kan een boerderij heel aantrekkelijk zijn om te

zien het liefst een modern bedrijf met een com-

liteiten te bieden aan scholen.

recreëren. Zo'n stadsboerderij is een prima loka-

merciële bedrijfsvoering. Het bedrijf moet zo
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Veel boeren kiezen voor verbreding
Stadslandbouw is een vorm van zogenaamde verbrede landbouw.
De boer beperkt zich niet tot het telen van gewassen of het houden van dieren maar is ook met nevenactiviteiten gestart. Bekende voorbeelden zijn een
camping, een winkel maar ook het bieden van een vergaderlocatie of zorg
behoren tot de mogelijkheden. Daarmee ontstaat multifunctionele landbouw.

Nederlanders maken jaarlijks gebruik van deze

Er is geen succesformule voor agrariërs die wil-

kampeerterreinen.

len starten met een neventak. Veel hangt af van

Ook de boerderijwinkels zijn in opkomst. Tal van

bijvoorbeeld de ligging van het bedrijf of de aan-

van de agrarische productie is geen nieuw feno-

boeren zijn begonnen met beperkte huisverkoop,

wezigheid van concurrerende activiteiten in de

meen. Steeds meer boeren stoppen en de over-

maar inmiddels ontstaan ook hier ketens van

omgeving. In populaire vakantiegebieden zal de

gebleven bedrijven worden groter. Daarnaast kie-

boerderijwinkels met een gezamenlijke inkoop,

tiende boerderijcamping naast de reeds bestaan-

zen veel boeren voor een nieuwe bedrijfstak

zoals de Landwinkels.

de kans van slagen hebben. In andere gebieden

Schaalvergrotingen en concentratie

naast hun landbouwactiviteiten.
Zo is de laatste jaren de zorgboerderij in op-
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 Tal van initiatieven

kan de markt al bij twee campings verzadigd zijn.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-

komst. Nederland telde in 2005 ruim 500 zorg-

Duidelijk is dat tal van initiatieven in gang zijn

kwaliteit noemt verbreding een optie in stedelijke

boerderijen en veel ondernemers oriënteren zich

gezet. Niet altijd is dat even eenvoudig. Boeren

omgevingen, waar agrariërs in een mooi land-

op de mogelijkheden. De zorgboerderij is daar-

die een neventak starten, krijgen te maken met

schap activiteiten kunnen aanbieden en dan

mee een serieuze partij in de vele aanbieders

bestemmingsplannen en vergunningen.

vooral samen met andere partners.

van zorg.

Bovendien liggen de bedrijven vaak in landelijk

Het ministerie omschrijft dit als volgt: 'Verbreding

Andere agrariërs zijn gestart met campings op de

gebied dat niet is ingericht om veel verkeer te

heeft een maatschappelijk nut. Het verbindt de

boerderij. Nederland telt twee grote organisaties,

verwerken. Wie dan kiest voor een publiekstrek-

stedeling met wat op het platteland gebeurt:

Vekabo en SVR, waar agrariërs met kampeer-

kende activiteit, zal dat niet zomaar kunnen reali-

zijn voedsel komt er vandaan. Verbreding heeft

plekken bij zijn aangesloten. Vele tienduizenden

seren.

wel degelijk potentie in ons land. Je hoeft geen
landbouweconoom te zijn om dat te zien.'

_

