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zorg- en stadslandbouw 
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EETBAAR ROTTERDAM stelt zich ten doel de voedselketen weer EETBAAR ROTTERDAM stelt zich ten doel de voedselketen weer 

zichtbaar te maken in de stad. Als voedsel dichter bij huis groeit, 

krijgen de stadsbewoners de mogelijkheid het voedselproductieproces 

te zien en te ervaren. De expertisegroep wil op deze manier een 

bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame samenleving.



Initiatiefnemers:

Paul de Graaf - architect en onderzoeker

Paul de graaf Ontwerp & Onderzoek

Bas de Groot - Tuinder, adviseur & docent op gebied van 
landbouw & zorg

Walden21/ Warmonderhofopleidingen

Nicole Hoven - ontwikkelaar en ondernemer in 
eten en gastvrijheid

Eetbaar Rotterdam

eten en gastvrijheid

Van de Boer/ Rotterdamse Oogst

Césare Peeren - architect 

2012 architecten

Jan-Willem van der Schans - onderzoeker

LEI/WUR 

Ilse de Weert - debatprogrammeur

Het Portaal



Primair agrarische activiteiten

Veehouderij & dierhouderij

Akkerbouw, tuinbouw, fruit- & 

plantenteeltplantenteelt

Compostering & 

bodemverbeteraars



Veehouderij, Visteelt & dierhouderij

Producten

-Vleesproductie (voor mens en dier)

-melkproductie en verwerking 

Zuivelen

Kaas

boter

-overige producten -overige producten 

wol, vet, botten, veren,

honing, was, compost etc.



Akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt & plantenteelt

Producten

-Akkerbouwproducten  

graan, aardappels, kolen

-Tuinbouw ; onder glas of open teelt 

fijne groenten als sla, tomaten, komkommers

-fruitteelt-fruitteelt

Groot fruit: Appel, peren, kiwi’s 

Klein fruit: aardbeien, bessen

-plantenteelt

Heesters

Siergewassen 1, 2 of meerderjarig

Kruiden

( paddenstoelenteelt)



Compostering & bodemverbeteraars

-Groente en tuin afval

-resten uit productie

Veder -en beendermeel

Champost

Dierlijke (menselijke) mest

Snoeiafval



DE STEDELIJKE 

VOEDSELKRINGLOOP

•Kansen voor stad en landbouw 

© Paul de Graaf



Streven naar gesloten voedselkringloop in de stad



Streven naar gesloten voedselkringloop in de stad



Huidige situatie



Sluiting kringloop nutrienten



Lokale kringloop maakt korte lijnen mogelijk tussen onderdelen



Milieutechnische effecten van kringloop in de stad



Milieutechnische effecten van kringloop in de stad



Sociale en culturele spin-off landbouw in de stad



Sociale en culturele spin-off landbouw in de stad



de Stadsboer 
als 

Producten en Kwaliteiten

als 
dienstenboer



Diensten op 3 gebieden

Economisch leven

Cultureel leven

Sociaal leven



Economisch leven

-agrarisch product

-verwerking

-energie en luchtkwaliteit

-vastgoedwaarde/ esthetiek / marketing

-werkgelegenheid-werkgelegenheid



Cultureel leven

-scholing en educatie

-activiteiten

-belevingskwaliteit

-stage plekken-stage plekken



Sociaal leven

-Landbouw & Zorg

-welzijnsactiviteiten

-beleving

-zorg en welzijnsplekken



Stadslandbouw 

Business as Usual Business as Usual 



Economisch Leven



Cultureel leven



Sociaal leven



Het beroep van Stadsagrariër  iets voor jou?

Hoe ziet jouw stadslandbouwbedrijf eruit?


