Circulaire ProefTuin van West

STADSLANDBOUW van student
naar ondernemer

samen aan de slag

Projectbeschrijving
Tuinen van West, van oudsher tuindersgebied aan de Osdorperweg, ontwikkelt zich
steeds meer tot een inspirerend duurzaam groen stadslandbouw- en recreatiegebied in
Amsterdam. Vanwege de grote belangstelling uit de omgeving is sinds september 2015
het 2e studiejaar van de deeltijdopleiding stadslandbouw in Tuinen van West neergestreken. Al ruim 5 jaar komen er jaarlijks gemiddeld 25 nieuwe stadslandbouwondernemers
van de opleiding af.
Hoe succesvol zijn zij met het opzetten van een nieuwe onderneming binnen de grenzen
van Amsterdam? In hoeverre is er een rol weggelegd voor de gemeente om stadslandbouwondernemers, die bijdragen aan een gezond, sociaal en duurzaam voedselsysteem
te stimuleren en ondersteunen?

Voedselstrategie Gemeente Amsterdam

Stadslandbouwstudenten krijgen hun
diploma

De doelstelling van de Voedselstrategie is een gezond, sociaal en duurzaam voedselsysteem. Stadslandbouw kan hier op verschillende manieren een bijdrage aan leveren,
denk aan educatie en bewustwording, minder voedselkilometers, transparante voedselketen, verbetering biodiversiteit, sociale verbinding.
De gemeente ziet een rol voor zichzelf weggelegd bij:

het bieden van ruimte aan stadslandbouwinitiatieven, hetgeen in een verdichtende stad extra inspanningen vraagt;

het stimuleren en ondersteunen van nieuw ondernemerschap (dat uitgaat van de
draagkracht van het systeem; sociaal, duurzaam, circulair) door het wegnemen
van belemmerende regelgeving;

het onderzoeken op welke manieren zij kan bijdragen aan het oplossen van financieringsproblemen van ondernemers.

Doelstelling: een goed ondernemersklimaat voor stadslandbouw
De wisselwerking tussen het onderwijs en de ondernemers van stadslandbouw
bedrijven in Tuinen van West is sterk. De deeltijdopleiding draagt via de stagiaires en
werkkrachten bij aan de professionalisering van bestaande bedrijven. Daarnaast ontstaan nieuwe initiatieven zoals voedsel-, moes-, kruiden- en bloemenpluktuinen op
(vrije) kavels in en om Amsterdam.

De opleiding
Kasper Hoex (2016-18 Warmonderhof)
liep stage en huurde grond in TvW bij
Wim Bijma in 2017; sinds 2019 oprichter van De Groente Amsterdammer,
een biologisch gemengd bedrijf met
pakketdienst voor de Metropool Regio
Amsterdam. Beverwijk 40 ha.

De Aeres/ Warmonderhof Opleiding, verzorgt al ruim 20 jaar deeltijdonderwijs over Biologisch Dynamische Landbouw. De 2-jarige deeltijdopleiding Stadslandbouw richt zich
zowel op het vak van de biologisch dynamische landbouw als op het ondernemerschap
en alles wat daarmee te maken heeft. De studenten bestaan voor circa 50% uit carrièreswitchers, veelal hoogopgeleid, tussen 25 en 45 jaar, kortom mondige en anderszins zeer
ervaren studenten. Zij komen één dag per week naar school en lopen minstens twee
dagen per week stage. De colleges zijn het 1e jaar in Dronten, het 2e jaar in Amsterdam.
De studenten leren over de actualiteit in de biologisch (dynamische) landbouw van bloementeler Arjen Huese, groenteteelt-docent Bart Willems en veehouderij-docent Frens
Schuring. De praktijk ligt direct buiten het vaklokaal in de Fruittuin van Wil en Lisan Sturkenboom. Daarnaast vinden leersessies plaats over regelgeving; verdienmodellen; de rol
van landeigenaar/de gemeente; Community Supported Agriculture (CSA); indoor farming; retail- en horecaformules; permacultuur; voedselbossen; aquaponics, etc..

Stages in de regio en het starten van een eigen bedrijf
Marja Dijkzeul (2015-17 Warmonderhof) liep stage op stadskwekerij
Leyduin en werkt nu samen met
Marga Verheije op Moestuin Leyduin
in Heemstede. Zij huren 1 ha. via
Stichting Leyduin van Landschap
Noord-Holland.
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Het is niet moeilijk om aan stageplekken te komen in de regio Amsterdam: de inspiratiebronnen liggen dichtbij de opleiding! 70% van de gediplomeerde studenten vindt werk in
de (stads)landbouw. Studenten creëren veelal zelf een nieuwe werkplek en daarmee
nieuwe werkgelegenheid onder andere in Amsterdam en omgeving. Er zijn nieuwe bedrijven opgebouwd die een praktisch antwoord geven op de wensen in de maatschappij
met verschillende typen biologische groentetuinen, fruitteelt, bloementeelt, of met de
teelt van een bepaald product als hop voor de vele lokale bierbrouwerijen.

STADSLANDBOUW van student naar ondernemer
Zij zoeken naar alternatieve wijzen van productie, verwerking, distributie en financiering
in de voedselketen. De directe lijn naar de consument wordt gezocht en daarmee wordt
de stedeling betrokken bij de onderneming: als klant, vrijwilliger, stagiair, medeeigenaar. In de kantlijn zijn een aantal jonge ondernemers gepresenteerd die inhoudelijk
hun visie hebben gegeven.

De praktijk: wat is er nodig?
2018 foto: Norinda Fennema

Yoram van de Reep (2015-17 Warmonderhof) liep o.a. stage op de
Fruittuin en is sinds 2019 samen met
Saraï de Haan gestart met de ´Pluktuin
van Geesje´: fruit- en notenteelt, bloemen, groenten, schapen en in de nabije toekomst varkens en kippen. Zij
pachten 2 ha via het Recreatieschap
Geestmerambacht bij Alkmaar.

Michel Olden en Nancy Wiltink (2017
-19 Warmonderhof) kweken sinds
2020 groenten en kruiden op De
Soeptuin op 900m2 aan de Sixhavenweg in Amsterdam-Noord dat hen na
3 jaar onderhandelen, voor 1 jaar
tijdelijk beschikbaar wordt gesteld
door de gemeente. Zij hebben vlakbij
(sinds 2017->?) ook het ‘Tijdelijk
Kerstbomenbos’ geïnitieerd.

Naast een goede opleiding en een goed businessplan zijn er een aantal noodzakelijke
randvoorwaarden om een bedrijf te starten: de beschikbaarheid van (betaalbare en goede) grond, vergunningen en financiering. Waar lopen de ondernemers tegen aan?

grond
Met 1 á 2 hectare (ha) grond die intensief en handmatig bewerkt wordt, kunnen rendabele bedrijven worden opgezet. In Amsterdam zijn echter weinig nieuwe kavels op goede bodem beschikbaar, die onder redelijke voorwaarden verpacht worden. De prijzen
die gevraagd worden, bijvoorbeeld op de nieuwe kavels in Tuinen van West, zijn voor
veel starters te hoog.
Voor veeteelt/akkerbouw is een prijs tussen € 700-1.400 per ha/jr een redelijk bedrag
afhankelijk van de kwaliteit van de bodem. Voor goede tuinbouwgrond is €2.000 per ha/
jr een prijs die op te brengen is, zodat de ondernemer een eerlijke boterham kan verdienen.
Sommige ondernemers vallen terug op een stukje grond dat ze tijdelijk mogen gebruiken /huren. Zo hebben ondernemers kunnen pionieren in Abcoude, Haarlem of op Mijn
Stadstuin of de Fruittuin in West. Ook de gemeente biedt wel eens tijdelijk grond aan in
afwachting van een andere definitieve bestemming. Dit brengt wel beperkingen met zich
mee omdat investeringen in infrastructuur en in de volle grond en dus bodemkwaliteit
verloren gaan bij verhuizing. Teelt in bakken kan wel goed gaan.

vergunningen
De procedures rondom vergunningen zijn voor alle ondernemers een enorme hobbel:
het gaat over grond (m2, prijzen, vorm van contract, bij afdeling vastgoed of tijdelijke
projectorganisatie); over bestemmingen (omgevingsdienst, tijdelijk of permanent); over
rijksregelingen t.a.v. milieuzaken bijv. circulair (afval of grondstof); over bedrijfsactiviteit
voor bijv. een voedselbos (niet passend binnen de rigide definitie van akkerbouw, tuinbouw, veeteelt).

financiering
Het verdienmodel leunt vrijwel altijd op de verkoop van groenten etc., maar andere impliciete waarden (educatie, transparant voedselsysteem etc.) worden niet gewaardeerd.
Leningen worden voor starters met een innovatief concept niet gauw gegeven. Gemeente Amsterdam biedt hiervoor wel subsidie. Vaak spreken ondernemers hun spaargeld
aan, verdiend in hun vorige werk-carrière. Omdat het landbouwwerk in de openlucht,
seizoenswerk is, met een piek tussen maart en oktober en een rustig kwartaal in de wintermaanden is, hebben vele ondernemers nog een bijbaan om ‘rond te komen’.

Lessen
Dave Hardy (2017-19 Warmonderhof) liep 2 jaar stage op Mijn Stadstuin; begon daar met ‘Stadsboeren’
en runt sinds 2017 samen met Jasper
Sinoo uit dezelfde studiejaren, 2 ha
zelfoogst groente, kruiden en bloementuin met theetuin en winkel op
het Kraaijbekerhoflandgoed in Driebergen.
Opleiding stadslandbouw:
Aeres Warmonderhof.nl

 Het maken van een businessplan en het vinden van financiering is voor jonge ondernemers moeilijk. Grondkosten, de grootste externe kostenpost, zijn vaak een drempel.
Mogelijke oplossingen zijn dynamische prijzen voor starters, jaarbedragen i.p.v. eenmalige erfpachtafkoop.
 Stadslandbouw kan gezien worden als maatschappelijke voorziening en als zodanig
ingepast worden bij de planontwikkeling en als bestemming op de plankaart.
 Stadslandbouw moet niet alleen gezien worden als tijdelijke bestemming bijv. ter
overbrugging van een periode tot de definitieve bestemming.
 Om ondernemingen te ondersteunen in het vergunningentraject zou een tool/ checklist/ brochure gericht op startende stadslandbouwers houvast kunnen bieden.
 Er is grote behoefte aan kleine, permanente kavels in Amsterdam.
 Regionaal ligt de behoefte bij grotere kavels en oplossingen voor efficiënte (en duurzaam en schone) logistiek voor afzet in de stad.

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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