Circulaire ProefTuin van West

STADSLANDBOUW BEDRIJVEN
Projectbeschrijving / inleiding

samen aan de slag

Tuinen van West, van oudsher agrarisch gebied, ontwikkelt zich tot een natuur- en recreatie gebied met stadslandbouw. Oude agrarische bedrijven verdwenen en nieuwe
inspirerende stadslandbouwbedrijven kwamen. Zij zijn voorbeelden van innovatief ondernemerschap, dat aansluit bij de maatschappelijke behoefte en noodzaak naar een
duurzame samenleving. Welke ondernemers zijn dat en wat doen ze in het bijzonder?

Voedselstrategie
www.tuinenvanwest.nl
De oudste bedrijven: Wim Bijma, De
Boterbloem, Kwekerij Osdorp

Tuinen van West Fest

Eetbaar: (vergeten) groenten, kruiden,
fruit, paddenstoelen, vlees, melk, eieren, (meer dan 80% van de bedrijven)
Niet-eetbaar: planten, bloemen,
(wormen)compost
Verkoop vanaf het erf: Kwekerij Wiering, Stadsgroenteboer, Tuinakker
Beau Paysage
Combinatie kwekerij, winkel, horeca:
Fruittuin van West, De Boterbloem
Zelfoogst: Lokale Bloemetjes, Fruittuin
van West, Pluk!, Mijn Stadstuin
Markten: De Herkomst, Kwekerij Wiering
Distributiepunten: Stadsgroenteboer
Levering aan supermarkt: Kwekerij
Osdorp
Levering aan horeca: Containing
Mushrooms, Wim Bijma, Groenhartig,
Smaak Groenten
Levering aan huis: De Herkomst

Pluk!
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De doelstelling van de Voedselstrategie van Amsterdam is een gezond, sociaal en duurzaam voedselsysteem. De Gemeente wil initiatieven stimuleren en het telen van voedsel
in de stad bevorderen met als doel het aandeel van ‘gezonde’ producten in een duurzame kringloop én de bewustwording en betrokkenheid bij bewoners te vergroten .

Stadslandbouw
Kleinschalige voedselproductie dicht bij de stad biedt een relevante aanvulling op de
grootschalig mondiale productie via lange ketens. De korte keten is flexibeler, levert een
gezonder (minder bewerkt) product en de boer kan zich onderscheiden in kwaliteit in
plaats van prijs. Wim Bijma, kweker van bijzondere groenten voor Amsterdamse restaurants en de Boterbloem, een zorgboerderij met horeca en winkel, bestaan al langer dan
de term stadslandbouw, waarvoor geen expliciete definitie bestaat. Nabijheid van de
afzetmarkt en direct klantcontact is de essentie. Contact tussen boer en burger draagt bij
aan bewustwording en appreciatie van het intensieve groeiproces van het voedsel dat
wij eten. Oude gewoonten van arbeidsintensieve landbouw worden geherintroduceerd:
kleinschalig, divers, seizoensproducten, duurzame teeltvormen. Ondernemers hebben
oog voor energiebesparing en denken na over het gebruik van verpakkingen.
De jonge ondernemers nemen verschillende accenten in hun bedrijfsconcept op. Velen
hebben de opleiding Warmonderhof gedaan en brengen het ‘geleerde’ met nieuwe innovaties in de praktijk.
Aan de hand van vijf thema’s worden de bedrijven belicht.

1.

Product

De stadslandbouwbedrijven produceren een scala aan land- en tuinbouwproducten, eetbaar en niet-eetbaar. De teelt is gericht op (seizoens-) producten, die soms meerdere
oogsten hebben per jaar (sla en kruiden) of die gespecialiseerd zijn in één product zoals
paddenstoelen, melk, varkensvlees of hop.
De kleinschaligheid en variatie van producten levert een aantrekkelijke meerwaarde op:
een rijke tuin vol diverse gewassen. De opbrengst van de grond beperkt zich niet tot de
producten alleen, maar levert daarnaast een beleving op. En nog meer dan dat: activiteiten in een gezonde omgeving, ontwikkeling van vaardigheden via het bezoeken van de
bedrijven; het helpen in de tuin; het bieden van zinvolle dagbesteding; educatie via
workshops en evenementen (Tour de Boer, Tuinen van West Fest). Voedsel verbindt!

2.

Keten

De aantrekkingskracht voor zowel de consumenten als de producenten is transparantie
van de keten: van grond naar mond. Waar wordt mijn eten verbouwd, hoe wordt de
grond gebruikt, wie zitten erachter? De boer verkoopt vaak zelf zijn product vanaf de
tuin, ook wel door de stedeling zelf geoogst of geplukt; verser en smaakvoller kan het
niet. Soms is er een horeca gelegenheid op de kwekerij of een winkel, al dan niet aangevuld met assortiment van derden. Direct klantcontact komt tevens tot stand via verkoop
op markten, of tijdens evenementen. Voor het afhalen van groentepakketten worden
ook distributiepunten in het centrum gebruikt.
Lokale verkoop bespaart transportkilometers, mits mensen uit de buurt komen of op de
fiets. Veel ondernemers maken graag hun eigen rit naar de stad, naar restaurants of distributiepunten, zodat zij hun klanten ontmoeten. De distributie is kleinschalig. De actieradius van producent naar klant is niet groot. De meeste afzet bedraagt hoogstens 15
km. Er wordt samengewerkt met bedrijven die net wat verder buiten de stad zitten en
een verrijking bieden van het assortiment. Dit is niet de meest efficiënte (schoonste)
wijze van distributie. Bij sommige bedrijven bestaat de wens naar meer samenwerking
en duurzamer vervoer.

STADSLANDBOUW BEDRIJVEN
3.

Tour de Boer
Natuurinclusief: Smaak Groenten,
Groenhartig
Biologisch (dynamisch): Kwekerij
Wiering, Fruittuin van West, Lokale
Bloemetjes, Pluk!
Permacultuur /Agro Forestry: Voedselbos Mijn Stadstuin, Fruittuin
Kringlooplandbouw: De Herkomst,
Containing Mushrooms, De Boterbloem, Tuinakker Beau Paysage,
Stadsgroenteboer, Biovergister,
biomeiler, composteren: Fruittuin
van West, Mijn Stadstuin, Stichting
Buurtcompost

Vrijwilligers: De Tuinakker, De Herkomst, Tuinbutler
Zorgboerderijen: De Boterbloem,
Stadskwekerij Osdorp
Leer– en stagebedrijven: Wim Bijma, Mijn Stadstuin, Fruittuin van
West

Nevenactiviteit/ hobbyboeren:
Melkveebedrijf Worms, Schapenhouderij Henk Timmer, Ferry van der
Laan (biologische vleeskoeien)
Abonnementen (CSA): Pluk! (#100),
Stadsgroenteboer (# 100)

2018 foto: Norinda Fennema

Lokale Bloemetjes

Teeltvorm

Alle bedrijven kiezen voor een duurzame teeltvorm, waarbij biodiversiteit en bodemkwaliteit centraal staan: micro-organismen in de bodem, waardplanten voor insecten die
belangrijk zijn voor de bestuiving, struweel voor vogels, reptielen en zoogdieren, kortom
natuurinclusief.
Een aantal bedrijven teelt op biologisch dynamische wijze. Velen telen zonder gebruik te
maken van schadelijke gewasbestrijdingsmiddelen of kunstmest.
Een bijzondere manier van telen is de permacultuur en daarop gelijkend agro-forestry,
waarbij gebruik gemaakt wordt van het principe van gelaagde beplanting in bosranden
om zowel éénjarige als meerjarige eetbare gewassen bij elkaar te telen.
Alle bedrijven verwerken hun eigen gewasresten tot bodemverrijkers; biovergister en
biomeiler geven energie. Daarnaast zijn er bedrijven die streven naar het sluiten van
kringlopen buiten de grenzen van hun eigen bedrijf: circulair produceren of kringlooplandbouw. Varkens eten etensresten, paddenstoelen groeien op de groenresten van
tomaten en koffiedrap. Er is een collectieve composteerlocatie voor snoei-, blad en
bermresten uit de omgeving en een teler van wormencompost.

4.

Sociaal

Een stadslandbouwbedrijf is meer dan alleen een voedselproducent. Betrokkenheid bij
een buurt of verbinding met specifieke doelgroepen levert een sociale en educatieve
meerwaarde op. Stedelingen kunnen zich niet alleen als klant verbinden aan een bedrijf,
maar kunnen ook vrijwilliger worden. Zo leren ze planten kweken, varkens mesten,
buurtgenoten kennen en hun hoofd leegmaken. Een specifieke vorm hiervan is een
zorgbedrijf, waarbij de onderneming ook een vergoeding kan krijgen voor het bieden van
nuttig werk aan bijzondere doelgroepen (re-integratietrajecten, psychiatrische
patiënten).
Sommige bedrijven bieden leer- en stageplekken voor o.a. scholieren van het Wellantlyceum of studenten van de Warmonderhof.

5.

Bedrijfsconcept

Het is niet makkelijk om een levensvatbaar stadslandbouwbedrijf op te zetten. Het is
seizoenswerk: jonge ondernemers kunnen moeilijk geld lenen. Inzet van vrijwilligers en
stagekrachten voor het arbeidsintensieve werk zijn vrijwel altijd onderdeel van het bedrijfsconcept. Een aantal bedrijven boert als nevenactiviteit en sommigen blijven
‘hobbyboeren’. Zorgboerderijen kunnen profiteren van andere financieringsstromen,
waar een serieuze tegenprestatie op zorggebied tegenover staat.
Een innovatieve vorm om een gezond stadslandbouwbedrijf te organiseren is community supported agriculture (CSA) ofwel gemeenschapslandbouw. Het economisch principe
berust op een jaarbijdrage van burgers (vaak aan het begin van het jaar betaald) die de
productiekosten dekken, maar tevens zorgen voor enige loonzekerheid voor de landbouwer. De consument deelt hierbij ook in de onzekerheid van de productie. Ondernemers
die werken met abonnement systemen benaderen het principe van CSA. Bij twee ondernemingen abonneren mensen zich en ontvangen zij wekelijks (gedurende een half jaar)
een groentetas. Bij Pluk! mogen ze aan het begin van het jaar meebeslissen over het assortiment. De belangstelling voor CSA’s is groot, er zijn wachtlijsten.

Lessen/ conclusie/ ontwikkelpunten
 De vraag naar groentepakketten via CSA’s is groter dan het aanbod, er is behoefte aan
grond voor uitbreiding bij bestaande bedrijven of voor nieuwe bedrijven.
 De opbrengst van stadslandbouw is niet alleen het product, maar ook de beleving en
het sociale en educatieve aspect voor stadsbewoners. De bedrijven zouden ook op
deze aspecten (financieel) gewaardeerd moeten worden.
 De kleinschalige distributie in de korte keten kan geoptimaliseerd en verduurzaamd
worden.

De Circulaire ProefTuin van West is een initiatief van de Ondernemersvereniging Tuinen van West: een
laboratorium voor experimenten op kleine schaal. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald
naar andere locaties. Leerervaringen worden gedeeld. Meer informatie: cilian.terwindt@outlook.com
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