Stadslandbouw in Groningen
Thema participatie in beheer en ontwerp
Participeren in eetbare stad Groningen
De gemeente Groningen heeft groenparticipatie vanaf 2009 ingevoerd via het
Groenstructuurplan Groene Pepers. Daarna is er in de gemeentelijke
voedselbeleidsvisie in 2012 specifiek ruimte gemaakt voor allerlei initiatieven met
eetbaar groen. Via het project Eetbare Stad is het voor buurbewoners mogelijk om
in overleg met de gemeente een gezamenlijke moes- of kruidentuin of fruitbomen
aan te leggen in het openbaar groen. Op een verloren veldje in je buurt of op een
grasveld of plantsoen tussen flats of woningen. De gemeente werkt hierin samen
met de Natuur en Milieufederatie Groningen. Vooral deze praktische vorm van
participatie loopt in Groningen heel hard; er zijn al meer dan 50 locaties in de stad.
Op een enkele uitzondering na onderneemt de gemeente zelf geen initiatieven; de
plannen van burgers en bedrijven worden wel actief ondersteund en gefaciliteerd
door de gemeente.
Groningen groeit gezond is een beleidsvisie van de gemeente Groningen, met als
doel stadse initiatieven bijeenbrengen en coördineren en zo een transitie mogelijk
maken naar een duurzamer voedselsysteem. Met als speerpunten:
• Fysiek en juridisch ruimte maken voor initiatieven
• Duurzaam consumeren
• Gezonde stedelijke leefomgeving
• Intensieve samenwerking
• Actuele informatie en actieve communicatie
• Zelf goede voorbeeld geven

Groenste stad van Nederland 2013
Groningen mag zich tot september 2014 de groenste stad van
Nederland noemen. De gemeente is winnaar van de nationale
groencompetitie Entente Florale 2013. De jury roemde vooral
de jarenlange consistente zorg en aandacht voor natuur en
biodiversiteit in de stad met ruimte voor mensen die een
groen hart voor natuur in de stad hebben. Daarnaast kreeg
Groningen ook het certificaat “Groen -en Bewonersparticipatie” voor het project De Eetbare Stad. De jury:
“Sociale binding is moeilijker in een stad dan in een dorp. Het
is dan ook belangrijk om initiatieven actief te stimuleren. Het
enthousiasme van de bewoners was overtuigend. Hier is
bewonersparticipatie in het groen zowat uitgevonden”

Over GROW the City
GROW the City brengt
stadslandbouw-pioniers
vanuit de hele wereld naar
Nederland. De vaak
verrassend andere aanpak
geeft een frisse blik op de
uitdagingen voor
stadslandbouw in de
Nederlandse stad.
GROW the City is een
gezamenlijk initiatief van
de Stichting RUAF, ETC en
het onderdeel
Praktijkonderzoek Plant &
Omgeving van Wageningen
UR, en wordt financieel
ondersteund door het
GROW fonds van Oxfam
Novib.

Definitie
stadslandbouw

Initiatieven
uit Groningen
De Stadsakker is het
eerste bedrijfsmatige
initiatief uit 2011; een
inspirerende
winkel
met alles voor de
stadstuinier in de
binnenstad, met een
eigen kwekerij erbij
vanaf het groeiseizoen
2014 in Hoogkerk.
Toentje is een initiatief
van de gemeente zelf; een groentetuin bij de Voedselbank, die zorgt voor regelmatig
verse vitaminen voor de minima.
In Kardinge is met ondersteuning van Natuurmonumenten een Plukbos aangeplant;
fruitbomen van oude rassen en allerlei (wilde) bessensoorten.
De Hof van Reseda was het eerste bewonersinitiatief in het openbaar groen.
Tuin in de Stad won als multifunctioneel creatief groencentrum in 2013 de Icoonprijs
van Groen en Doen en daarmee werd het voortbestaan op een beoogde bouwlokatie
ineens een stuk zekerder.
Op het voormalige terrein van de Suikerunie worden plannen ontwikkeld voor een
Stadsboerderij, een kwekerij en streekrestaurant. Mogelijk komt hier ook een
verdeelcentrum voor streekproducten en een marktplein.

Regionale voedselstrategie Regio Groningen-Assen
Voedsel is een belangrijk sociaal bindmiddel tussen mensen en daarmee ook tussen
stad en platteland. Daarom heeft de Regio Groningen-Assen een regionale
voedselstrategie ontwikkeld. Deze heeft als doel de voedselketen -van producent
naar consument- korter en duurzamer te maken (minder voedselkilometers). Op
deze manier wordt de productie van regionaal voedsel gestimuleerd, wat ondermeer
de lokale economie versterkt, de volksgezondheid bevordert en toerisme stimuleert.

Cijfers over de stadslandbouw
Groningen is een middelgrote gemeente met een
inwonersaantal van 198.000. In de grafiek staan
de gegevens over het groenareaal in Groningen.
Groen in het landschap heeft het grootste
percentage oppervlakte groen in Groningen. Hiervan
is onder anderen 276,4 hectare natuurgebieden en
745,4 recreatieterreinen.

‘Het voortbrengen,
verwerken en vermarkten
van voedsel en daaraan
gerelateerde producten en
diensten, in urbane en periurbane gebieden, daarbij
gebruikmakend van
stedelijke hulpbronnen en
reststoffen.’
(WageningenUR)

Contactpersonen in
Groningen
Groenparticipatie en
Eetbare Stad:
Laurens.stiekema@groningen.nl (050-3678111)
Voedselbeleid:
wout.veldstra@groningen.
nl (050-3678314)
Fairtrade:
Anke.van.duuren@groningen.nl (06-158933690)
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